ЗАТО ШТО СМО ВОЛЕЛИ И ВОЛИМО БЕОГРАД
Док нам председник Републике Александар Вучић још не забрани да
говоримо о прошлости
1968. године два догађаја су тресла Београд.
У пролеће 1968. године студенти су протествовали у Студентском граду и проширили
протест на велики део Београда. Захтевали су скидање с власти „Црвене буржоазије“ и
успостављање правог комунизма. Власт их је жестоко премлаћивала. Они су истрајавали.
Две недеље. Цео центар Београда је био озвучен микрофонима и комунистичким
црвеним заставама.
У великом амфитеатру Машинског факултета са 700 седишта је био одржан састанак
чланова Савеза комуниста Југославије и Савеза студената. Својим говором Латинка
Перовић је тада направила расцеп, прву пукотину, међу студентима.
Тито је својим говором студентима закључио демонстрације. Студентима је рекао да су у
праву, да је руководство државе и СКЈ направило грешке, на њему и на њима је да се оне
исправе, да је то његова дужност и да ће он то да учини, а студентска дужност је да се
врате и посвете учењу и да добро положе испите. Потом су му студенти пред Правним
факултетом певали партизанске песме, играли партизанска кола и скандирали, на
пример: „Тито, ми ти се кунемо...“ .....
Те студентске демонстрације су негативно утицале на слику у иностранству о Титовој новој
социјалистичкој самоуправној демократској владавини.
Град Београд је био добио међународни зајам за решавање проблема Београдског
железничког чвора. Дирекција ЖТП Београда је била предложила решење познато као
„Привремено решење београдског железничког чвора“.
Главне карактеристике „Привременог решења“ су биле: да се нова монтажна станична
зграда изгради око 100 м. од садашње према Мостару, значи да остане чеона
(„ћорсокак“), да се смањи број колосека у станици (без гаранције да се неће повећавати),
уклањање теретне станице, да се повећа број колосека око Калемегдана, да ранжирна
станица буде на Ади Хуји и да то буде решење за следећих 10 до 15 година у току којих би
се извршила припрема за трајно решење.
Урбанистички завод Београда је предлог прихватио условно само ако нема финансијских
средстава за потпуно, трајно, решење.

Градска управа, на челу с Бранком Пешићем, је непоколебљиво подржавала то
„привремено решење“.
Људи су почели спонтано да критикују „Привремено решење“. Током октобра у новинама
су се појављивали чланци о тој теми. Критике „Привременог решења“ су биле све чешће и
жешће. Само у Београду. Унутрашњост Србије и Југославије нису извештавани о тој јавној
расправи у Београду.
Власт је одлучила да покаже како изгледа социјалистичка самоуправна демократија.
Социјалистички савез радног народа Југославије (ССРНЈ) је у договру с градском управом
Београда ујесен 1968. године седницом одржаном 04.11.1968. г. од 19:00 до око 23:00 у
Градској скупштини званично отворио јавну дискусију о предлогу ЖТП Београда под
насловом: „Делимична реконструкција главне железничке путничке станице Београд“ /1/
познато као „Привремено решење београдског железничког чвора“.
Основни захтеви и разлози за одбијање „Привременог решења“ су били следећи: станица
треба да буде проходна, она треба да буде на главном правцу северозапад-југ, град треба
да се ослободи од загађења, ранжирна станица треба да се измести, пруге око града
треба да се уклоне, град треба да се спусти на своје реке, обале треба да се уреде за
шеталишта, паркове, јавне институције и за стамбене зграде. Београд треба да прогледа.
Изванредан јединствени положај Београда би добио пун изражај. Сава би делове града с
обе њене стране хармонично повезала, ослободило би се најскупоценије змљиште града
за градњу нових објеката: јавних институција и за становање, укупни трошкови би били
мањи од трошкова за „привремено решење“ и трошкова „кроз 10-15 година“ за трајно
решење. Београд би зрачио својом пуном оригиналном лепотом изузетног велеграда.
Многе архитекте, грађевински и други инжењери, правници, економисти, лекари,
уметници, техничари, радници, професори, љубитељи Београда су оштро, јавно,
критиковали тај званични предлог. Новине су све објављивале. Само у београдским
издањима, али не и за унутрашњост земље. Без цензуре су објављивале многобројне и
разноврсне предлоге за решење, разлоге да се усвоји предлог као и разлоге и доказе да
треба да се одбије.
Предлози за одбијање „привременог решења“ су били убедљивији и оправданији. Имали
су све више јавних поборника. Документација о расправи може сада да се види и преузме
са /2/.
Отворено писмо Бранку Пешићу /3/ су потписали осам академика САНУ, инжењери,
лекари, уметници, професори, техничари, радници. Тражили су да се одбије званични
предлог за „Привремено решење београдског железничког чвора“ да би се Београд
ослободио железничких окова, да би сишао на реке, да би се дуж обала река направила
шеталишта и паркови, и да железничка станица не буде ћорсокак већ проточна на
главном правцу сверозапад-југ. Лист „Недељне информативне новине“ – „НИН“- га је
објавио у целости /4/.

Резултат те заједничке борбе 1968 г. – 1971. г. /2/-/7/ је било одбијање званичног
предлога за „Привремено решење београдског железничког чвора“ и одређивање САНУ
да води даље поступак.
Професор Грађевинског факултета Сава Јањић је са својом екипом добио мандат од САНУ
да предложи решење. Њихов предлог за решење познат под називом „Прокоп“ је усвојен.
Ни после 50 година он још није потпуно остварен! Прошло је 90 година од како је почело
да се расправља о решавању београдског железничког чвора!

„Абу Даби на Сави“ под лажним именом „Београд на води“
Видела жаба да се коњ поткива па дигла ногу.
Народна изрека за мегаломане.

Зар је архитектонско – урбанистички - политички монструм „Абу Даби на Сави“ познат под
лажним именом „Београд на води“ доказ да Александар Вучић и његови подржаваоци
воле Београд?
„Абу Даби на Сави“ под лажним именом „Београд на води“ се нападно намеће свакоме
ко се приближава брдовитом делу Београда с равничарског дела Београда. Он уништава
оно за шта су се људи који воле Београд борили 1968. године с градским властима,
представницима Урбанистичког завода и ЖТП Београд, и изборили.
Самовољно се гради „Абу Даби на Сави“ под лажним именом „Београд на води“ уместо
да се потпуно заврше београдски железнички чвор и нова аутобуска станица, да се потом
цео Савски плато пажљиво припреми за уређење тако да крај реке буду шеталишта и
паркови, можда и плаже, па тек иза њих према граду изградња објеката који неће да
заклањају градске падине нити ће од погледа с њих да скривају Саву и Нови Београд. На
првом месту је да брдовити Београд сиђе на своје реке, да се обале уреде за шеталишта,
паркове, јавне и стамбене зграде које неће скривати београдске падине и са којих ће
моћи да се види нови део Београда на супротној обали Саве. Одмах следи измештање
железничке станице и ослобађање Београда од железних окова.
Пројект „Абу Даби на Сави“ познатији под лажним именом „Београд на води“ захтева да
се наспе земља и створи вештачко непромочиво полуострво или острво у Сави ради
обезбеђивања темеља за изградњу још и „куле под облацима“ од 100 спратова. Треба да
се изгради његова обала отпорна на непрекидну водену струју Саве. За то могу да се дају
средства, а за заштиту „Ваљевске Грачанице“ не могу! „Абу Даби на Сави“ познатији под
лажним именом „Београд на води“ мора да се гради на захтев председника Републике
Александра Вучића, а „Ваљевска Грачаница“ мора да остане потопљена!
Наши технички стручњаци, инжењери свих области технике и физичари, техничари и
радници, су сасвим способни да још увек спасу Ваљевски Грачаницу и да она остане

потпуно безбедна и сува усред тог вештачког ваљевског језера, отворена за црквену
службу и православцима за молитве, а туристима за посете. Њима би била далеко
привлачнија него „Абу Даби на Сави“ под лажним именом „Београд на води“.
Финансијска улагања за њу не би била већа од улагања за њега. Временом би се далеко
већа добит остваривала од туриста који долазе да се њој диве него да виде њега.
Та кула од 300 или више метара моћиће да заклања не само београдску падину већ
можда и Храм Светог Саве од погледа из одговарајућег правца с Новог Београда. Шта то
треба да буде у њој, на њеном врху?
„Абу Даби на Сави“ познатији под лажним именом „Београд на води“ је ружан сурогат,
неуспело имитирање, лепе модерне оригиналне градње, архитектонских и урбанистичких
достигнућа у Абу Дабију /8/ и другим емиратима. Они су пројектовани и изграђени у
складу с њиховим потребама, схватањима и према природном окружењу.
„Абу Даби на Сави“ познатији под лажним именом „Београд на води“ се не одликује
оригиналношћу. Само помодарство. Туристе може да привлачи да би видели како
самовоља једног владара може да уништава град, главни град државе, да добију разлоге
да се подсмевају свима нама што смо то дозволили, ако својим гласом омогућимо на
следећим изборима за Скупштину Београда да листа „Александар Вучић - Зато што
волимо Београд“ добије подршку великог броја Београђана. „Зато што волимо Београд“
скандиарју чланови те листе понављајући кованицу Александра Вучића. Лажан „Београд
на води“ оповргава ту њихову крилатицу.
Председник Републике Александар Вучић руководи градњом ругобе „Абу Даби на Сави“
под лажним именом „Београд на води“. Та градња треба беспоговорно да се заустави, да
се инвеститорима врати новац о трошку Александра Вучића и свих из урбанистичког
завода и градске управе који су то одобрили без сагласности житеља Београда!
Насупрот, игнорисали су, омаловажили све аргументе које су им стручњаци и други људи
који воле Београд јавно износили. Треба да се одлучи да ли да се све сруши или да се
само делимично сруши ако је могуће (нпр. до 1. - 2. , најмање до 4. спрата).
То је један од примера недозвољене самовоље председника Републике Александра
Вучића која руши демократију супротно 1. члану Устава и која га онемогућава да извршава
дужност председника Републике: да изражава државно јединство Републике Србије
(члан 111 Устава). Његово име на изборној листи „Александар Вучић – Зато што волимо
Београд“ је нова противуставна и противзаконита манифестација велике моћи
Александра Вучића. Он експлоатише углед, ауторитет, моћ председника Републике за
своје интересе. То забрањује 1. став члана 6 Закона о спречавању сукоба интереса при
вршењу јавних функција.
Председник Републике Александар Вучић враћа Београд више од пола века уназад! Тако
је то када неко не поштује прошлост и историју.

На мене све то делује као да се председник Републике Александар Вучић подсмева
нашим урбанистима и архитектима и да се руга нашим грађевинцима да немају ни
оригиналности ни професионалне смелости да се одупру унакажавању Београда, и нама,
житељима Београда, да немамо интегритет, смелост и слободу мисли да схватимо како
нас лепим фразама уништава уместо да се сви ми који волимо Београд здружимо сада у
одбрани лепоте Београда.

Београђани и Београђанке, размислите добро, гласајте слободно
Београђанке и Београђани, добро размислите за кога ћете да гласате на предстојећим
изборима за одборнике Скупштине града Београда. Хоћете ли својом оловком:
-

да подржите оне који су својим радом и делом показали да се боре, да су посвећени
Београду и његовом уздизању, који поштују вољу и опредељење, мишљење, житеља
Београда, који нису изневерили, нису преварили, народ, који су спремни да уздижу
Београд и развијају његову лепоту за коју смо створили услове још 1968. године /2/,

-

или ћете да прекрижите све што смо својом борбом 1968. године изборили и
садашњим и будућим генерацијама отворили за даље развијање Београда истичући
његову јединствену оригиналну лепоту, да прецртате све што смо припремили за
здрав развој средине у којој живите Ви, Ваша деца,.., тако што ћете безбрижно да
заокружите број листе коју води противуставно и противзаконито председник
Републике Александар Вучић да бисте овековечили Вучићев „Абу Даби на Сави“ под
лажним именом „Београд на води“ и да тиме подржите његова самовољна
противуставна деловања /9/-/18/.

После тајног гласања нема ни правдања, ни вађења ни кајања.
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5. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_4bJvnDisks21-26.18145648.pdf
6. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_4cJvnDisks21-26.18145544.pdf
7. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_4dJvnDisks21-26.18145733.pdf
8. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_4eJvnDisks21-26.18145825.pdf
9. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_5JvnDisks27-35.18150013.pdf
10. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_6JvnDisks42-46.18150602.pdf
11. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_7JvnDisks47-51.18150701.pdf
12. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_8JvnDisks52_56.18150809.pdf
13. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_9JvnDisks36-41.18150924.pdf
14. Део http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1968_1971_99JvnDisks57_58.18151008.pdf

/8/ Слике Абу Дабија:
https://www.google.rs/search?source=hp&ei=sgJnWqzBAtDlkwWAhpPQAw&q=abu+dabi+slike&oq=ABU+DA
BI&gs_l=psy-ab.1.1.0l5j0i10k1l5.5144.12326.0.14562.11.8.3.0.0.0.119.659.7j1.8.0....0...1c.1.64.psyab..0.11.690...0i131k1.0.VW8BzVqQ_KM
/9/ Петиција Народној скупштини да покрене поступак разрешења председника Владе Александра Вучића:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_11_09LTG_potvrde.31421517.pdf
/10/ Петиција Народној скупштини да покрене поступак разрешења председника Републике Александра
Вучића:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_06_18LTGpeticija.16863922.pdf
https://facebookreporter.org/2017/06/19/ljubomir-t-grujic/
/11/ Петиција председнику Републике Александру Вучићу да поднесе безусловну оставку:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_06_16LTG.16673910.pdf
/12/ Уставном суду - Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости
инаугурисања и деловања председника Републике Србије Александра ВУЧИЋА:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_06_16LTG.16672303.pdf
/13/ Уставном суду, Нови разлози за иницијативу /1/ за покретање поступка за оцену уставности и
законитости инаугурисања и деловања председника Републике Србије Александра ВУЧИЋА:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_10_17LTGInicijativa.289131857.pdf
/14/ Петиција Народној скупштини да без даљег одлагања покрене уставни поступак за разрешење
председника Републике Србије Александра Вучића:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_11_03LTGpeticija.306134832.pdf
/15/ Председнику Републике Александру Вучићу и председнику Српске напредне странке Александру
Вучићу да покрену код Народне скупштине расписивање референдума по питању «Да ли Александар
Вучић треба да буде разрешен функције председника Републике Србије?» :
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_11_14LTGjpg.317111746.pdf

/16/ Уставном суду, УСТАВНА ЖАЛБА на одбијање секретара Уставног суда да Уставни суд прихвати
иницијативу /1/:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_11_17LTGUst_zlbaJpg.32061222.pdf
/17/ Петиција Народној скупштини да прихвати петицију /4/ или да јавно одговори на питање: „Шта
проглашени председник Републике Александар Вучић треба још противуставно да учини па да
Народна скупштина без одлагања покрене уставни поступак његовог разрешења?“:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_10_18LTGpeticijaURL.29025230.pdf
https://dijaspora.wordpress.com/2017/11/20/нови-разлози-за-разрешење-проглашено/
http://srbinaokup.info/?p=88814
https://facebookreporter.org/2017/11/27/ljubomir-grujic/
/18/ Уставна жалба бр. Уж. 2108/2017 од 14.03.2017.г. Уставном суду на Пресуду Управног суда бр. 22 Уж.
8/17 од 09.03.2017.- Додатак 9: Допуњено Образложење Приговора на Решење Републичке изборне
комисије 02 Број 013-76/17 од 5. и 7.03.2017. године о проглашењу Александра Вучића за кандидата за
председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_03_14LTG_ZlbSvSkrc.72133619.pdf

Београд, 25.01.2018. године.
Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у
пензији, аутор и организатор потписивања
Отвореног писма Бранку Пешићу /3/, /4/
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
http://www.ssssseternal.org/

