ЗАТОА ШТО НЕ ИМ ГАРАНТИРАА ПРАТЕНИЧКИ МЕСТА
СРБИТЕ ЛУТИ НА СДСМ ОДАТ СО ВМРО-ДПМНЕ
Освен со ДПС на Иван Стоиљковиќ можен е заеднички настап
на најголемата владеачка партија и со Демократската Партија
на Турците. Кенан Хасипи засега седи на два стола. Преговара
со ВМРО-ДПМНЕ и со СДСМ
ВМРО-ДПМНЕ веројатно уште денес
ќе ја дефинира соработката со
Демократската Партија на Србите на
Иван Стоиљковиќ за заеднички
настап
на
предвремените
парламентарни избори. Разговорите
се во завршна фаза. Не е дефиниран
единствено
бројот
на
сигурни
пратенички места кои ДПС ќе ги добие на заедничките
кандидатски листи. Неофицијално веќе бил договорен еден
сигурен мандат, а Стоиљковиќ бара две места во Собранието.
Главната причина за коалицирањето со ВМРО-ДПМНЕ во ДПС
според Стоиљковиќ ја гледаат во договорот со Премиерот и
лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски веднаш по изборите
да се изгласаат измените во Изборниот законик за помалите
етнички заедници и да се дефинира формирањето на
Агенцијата за малцински права. -Преговорите со ВМРО-ДПМНЕ
треба да финишираат деновиве. Речиси е извесен заедничкиот
настап на изборите и треба да се договорат уште некои
детали. Со Груевски се договоривме веднаш по изборите да се
реализираат измените во Изборниот Законик според кои
Српската заедница би имала два загарантирани мандати, а од
квотите корист би имале и другите етнички заедници. Исто

така договорено е и формирањето на Агенцијата за правата на
малцинствата, вели Стоиљковиќ.
Тој ја напушти коалицијата со СДСМ кој остро се спротивстави
на загарантираните пратенички места за помалите заедници.
Претседателот на Демократската партија на Турците, Кенан
Хасипи засега седи на два стола. Преговара и со двете страни,
а социјал-демократите се сигурни дека ДПТ оди со нив на
избори.
-Ништо не е дефинирано. Има интерес и од двете страни, вели
Хасипи.
Најголемата владеачка партија преговара и со Партијата на
Ромите, а веќе договори соработка со Социјалистичката
партија на Љубисав Иванов Ѕинго, ДС на Павле Трајанов,
ДОМ на Љиљана Поповска и партијата на Власите.
СДСМ пак ќе настапи во коалиција со поранешните сопартијци
НСДП, потоа ЛДП, ЛП и Нова Алтернатива на Ѓорѓи
Оровчанец. Во петок истекува рокот за пријавување на
конечните кандидатски листи до Државната изборна комисија.
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