Владо Георгиев: Забрана да уђем у Црну Гору је скандалозна; Срби су већински становници Црне Г
уторак, 24 новембар 2020 14:25

Певач Владо Георгиев истакао је у емисији Студио Н1 Ливе да је забрана која је
изречена њему да уђе у Црну Гору "скандалозна", као и да је у питању својеврсна
освета за његове ставове изнесене на Твитеру. "Мислим да су јако велику грешку
направили показавши да не могу да поднесу било чије друго мишљење. То мислим
и о овој власти овде. Предњаче и једна и друга. Они као да се такмиче ко је
осетљивији на неку моју реч. Као да је моја реч - не знам шта", нагласио је Георгиев.
Подсетимо, Управа црногорске полиције донела је решење о забрани уласка у Црну
Гору популарном певачу.
Она је у саопштењу истакла да то решење није временски ограничено и рок важења
забране није 10 година.

1/4

Владо Георгиев: Забрана да уђем у Црну Гору је скандалозна; Срби су већински становници Црне Г
уторак, 24 новембар 2020 14:25

У полицији су појаснили да се у решењу не наводи тачан датум престанка важења истог,
већ се само наводи да се забрањује улазак у Црну Гору лицу В. Г. који је носилац личне
карте са роком важења до 14. маја 2030. године.

Због тога је, како додају, тај датум тумачен од стране правних заступника рок важења
забране уласка у Црну Гору "што није тачно".

У саопштењу се наводи да је приликом редовних граничних провера на граничном
прелазу Ситница, 27. августа око 13.30 сати, од стране службеника Станице граничне
полиције Херцег Нови, на улазу у Црну Гору, контролисан певач Владо Георгиев, који је
држављанин Републике Србије.

"Приликом граничних провера установљено је да овом лицу важи мера забрана уласка у
Црну Гору. Увидом у електронске евиденције које води Управа полиције Црне Горе,
утврђено је да постоје разлози националне односно унутрашње безбедности или јавног
здравља, чиме су били испуњени услови да се овом лицу, на граничном прелазу
Ситница, не дозволи улаз у Црну Гору", наводе из полиције.

"Суштина њиховог писанија је да сам ја криминалац"

Георгиев напомиње да га уопште не интересује шта тачно пише у одлуци о забрани, и
оцењује је као "гомила глупости".

"Стоји гомила глупости, као и на првом папиру. Суштина њиховог писанија је да сам
безбеденосно интересантно лице, што у народском језику можемо превести као
криминалац, дрипац, јако опасан човек, терориста или ко зна шта већ. То су чињенице
које они наводе. Господин Томановић, који ме брани, се много боље носи са тим, и много
боље чита, тако да ја немам потребе то ни да читам", наводи Георгиев.

Он додаје да је једино што га занима када ће та "скарадна писанија бити укинута".
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Истиче да никада није чуо за човека који стоји као потписник забране његовог уласка у
Црну Гору.

Монтегрини, то су неки нови, 'неw аге' Црногорци, измишљени однедавно, од
независности. Они пропагирају јако ружан амбијент према Србима и православљу
уопште, под плаштом секуларизма, а добро знам да то није секуларизам, већ највише
атеизам. Диктатура, класична олигархија је оно што краси Црну Гору већ деценијама, а у
последње две деценије је то јако изражено

"Познато је то презиме Радовић у Црној Гори, али за ового конкретно никада нисам чуо.
Видео сам само да се потписује на ћирилици, као и да ту није његов печат, већ печат
Центра безбедности Херцег Нови. Да се не лажемо, он сигурно није радио на своју руку,
већ по нечијем налогу, о чему ћемо, надам се, причати наширокои и подугачко када
прође време и чим се стекну услови", казао је Георгиев.

Према његовом мишљењу, ово је ситуација у којој се он нашао као пример са којим они
(ДПС) желе да покажу шта мисле "о било коме ко апсолутно не пропагира њихову
политику".

"У овом случају антимонтегринску, односно антисрпску. Монтегрини, то су неки нови,
'неw аге' Црногорци, измишљени однедавно, од независности. Они пропагирају јако
ружан амбијент према Србима и православљу уопште, под плаштом секуларизма, а
добро знам да то није секуларизам, већ највише атеизам. Диктатура, класична
олигархија је оно што краси Црну Гору већ деценијама, а у последње две деценије је то
јако изражено", сматра Гергиев.

Сличности ДПС и СНС

Он оцењује да је бивша власт у суседној земљи наметнула наратив да се не помиње
никакво српство нити да се помиње да је неко Србин.
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Добро се зна да су Срби већински становници Црне Горе и они то не могу променити,
хтели то или не. Можете радити по било чијој агенди, можете мењати своја мишљења,
али је у овом случају народ рекао шта о томе мисли. Мене прогласити за безбедносно
интересантну личност је више него скандалозно

"Добро се зна да су Срби већински становници Црне Горе и они то не могу променити,
хтели то или не. Можете радити по било чијој агенди, можете мењати своја мишљења,
али је у овом случају народ рекао шта о томе мисли. Мене прогласити за безбедносно
интересантну личност је више него скандалозно", поручује он и додаје да је све то
последица његових објава на друштвеној мрежи Твитер.

"Ја разумем да мој Твитер има више пратилаца него Црна Гора становника, али не могу
да верујем да минимум неког фер плеја (не постоји). Мислим да су јако велику грешку
направили показавши да не могу да поднесу било чије друго мишљење. То мислим и о
овој власти овде. Предњаче и једна и друга. Они као да се такмиче ко је осетљивији на
неку моју реч. Као да је моја реч не знам шта", наглашава Георгиев.

Он себе описује као вечитог опозиционара, као и да је одувек био такав. Напомиње да је
одувек био против диктатуре у Црној Гори, као и против "текуће" у Србији.

"ДПС, баш као и СНС, су познати по томе да када их не хвалите, већ сте се половично
замерили, а када им се замерите, загарантовани сте противник докле год имају било
какву моћ. ДПС није пропустио прилику да у задњим данима (владавине) обнови још
једном мени забрану, што би значило да је њихова порука: 'Е, овако ћемо ми да се
обрачунамо са вама, чим опет узмогнемо", закључује Георгиев.
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