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"БЕОГРАД НА ВОДИ"- ПРОЈЕКТ ОДБИЈАЊА БЕОГРАДА ОД САВЕ И ОД СВОГ НОВОГ ДЕЛА
Одлично урађен филм на: https://www.youtube.com/watch?v=yMkqVNczZLg&feature=share,
нажалост на страном (хрватском) писму и правопису.

1968 године је била жестока јавна расправа која је резултовала да се одбије план Градске
скупштине, председника града Београда, Директора урбанистичког завода и представника ЖТП
Београд. Њихов предлог је био да се повећа број колосека око Београда - око Калемегдана, да
ранжирна станица буде на Ади Хуји и да се станична зграда саграђена давно, чини ми се у 19.
веку, помери за око 100 метара према Мостару. Одбијањем тог предлога истовремено је САНУ
добила задатак да даље води поступак. Професор Сава Јањић је добио мандат да организује
екипу за нови пројект. Основни захтеви су били:
1. Да се Београд ослободи железних окова (шина).
2. Да се речне обале ослободе и стопе с градом.
3. Да нова станица буде проточна, а не ћорсокак као садашња.
Резултат је станица "ПРОКОП" која чека, због разних опструкција, од 1971.
године до данас, већ 44 године.
Ова безгранично велика надувеност, као када жаба види да се коњ поткива па дигла ногу и она би,
тако тај план-пројект под лепим називом "Београд на води" је потпуно супротан том називу и
поништава резултат постигнут 1968 - 1971.
Ово је само један од примера невероватне самовоље садашње власти и њеног беспоштедног
деловања против Устава и закона и осиљеног извршавања низа кривичних дела (доказе видети на:
http://www.ssssseternal.org). Једино право и потпуно решење је да се ови властодршци смене. Зато
је на: http://www.peticije24.com/sssss у току потписивање захтева Народној скупштини да разреши,
уставним поступком, председника Томислава НИКОЛИЋА и ВЛАДУ, а тиме и Александра ВУЧИЋА
и Ивицу ДАЧИЋА. Ако немате боље, ефикасније уставно, мирнодопско, решење, од тог и не
птопишете тај захтев Скупштини, онда тиме дајете бланко подршку и сагласност овим
властодршцима да наставе по оној: што дикла то навикла.
Др Љубомир Т. Грујић, тада, 1968. асистент, један од најактивнијих за ослобађање Београда и
његово силажење на реке, а сада огорчен овим пројектом мржње према Београду и Београђанима.

