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 Из Стејт департмента честитају грађанима Црне Горе на одржавању демократских
избора, уз поруку да се Вашингтон радује сарадњи са новоизабраним председником
Милом Ђукановићем, пише РТЦГ.

  

  Вршилац дужности замјеника помоћника америчког државног секретара Метју Палмер
је у интервјуу за Глас Америке рекао да су у Црној Гори одржани демократски избори, а
да је Ђукановићева победа резултат слободно изражене воље грађана на бирачким
местима, наводи се на РТЦГ.   

„Честитамо грађанима Црне Горе на одржавању демократских избора. Радујемо се
сарадњи са новоизабраним председником Ђукановићем и Владом на заједничким
приоритетима, што је најважније желимо да помогнемо Црној Гори да напредује ка
чланству у Европској унији. Црна Гора је прешла дуг пут, али има још доста посла. Имамо
пуно поверење у црногорску демократију и интегритет демократског система. Ово је
резултат слободно изражене воље црногорских грађана на бирачким местима,
поштујемо исход и сарађиваћемо са новоизабраним представницима на испуњавању
заједничких приоритета“, казао је Палмер.

  

Аналитичар и професор на Универзитету Џон Хопкинс, Данијел Сервер, казао је да је
Ђукановићева побједа чиста. Како преноси новинарка Гласа Америке, Милена Ђурђић,
он сматра да је укупно опозиција ипак остварила мало бољи резултат.

  

Додао је да је мало забринут у погледу изборних нерегуларности, те да је то нешто чиме
би Црна Гора требало да се позабави у будућности, стоји на РТЦГ.
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Такође, нагласио је да су и ови избори показали да је већина грађана Црне Горе за
НАТО и Европску унију.

  

„Видите, њега и даље бирају, тако да не бих рекао да показује слабости демократије,
већ пре показује слабост опозиције која је већ дуже вријеме про-Милошевићевска и
про-руска, а против независности и НАТО-а. Време је да Ђукановић добије модерну и
озбиљну опозицију, то је потребно да би се људи на власти смјењивали, јер
променљивост власти је доказ праве демократије у Црној Гори и свуда у свету, а та
смена се још није десила. Волио бих да се деси, али на миран и законит начин за
озбиљном опозицијом, чији су ставови у складу са Уставом“, навео је Сервер, преноси
РТЦГ.

  

На јуче одржаним предсједничким изборима, право гласа искористило је 340.462 бирача
или 63,9 одсто уписаних.

  

Ђукановић, који ће други пут обављати функцију председника државе, освојио је
180.274 гласова, односно 53,90 одсто.

  

(Данас)
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