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 Тачно пре годину дана, током обележавања 11 година од оснивања Српске напредне
странке у новосадском СПЕНС-у, Александар Вучић, лидер те странке и председник
Србије, најавио је велику чистку у СНС и избацивање свих оних који су се у протеклом
периоду борили само за личне интересе.

  

Чистку је најавио и јула ове године и то са оним напредњацима који су се у корона кризи
завукли у мишију рупу. Међутим, неки велики радикални резови у Српској напредној
странци нису десили, а ево како то виде саговорници Данаса:

  

Бобан Стојановић, политиколог, сматра да избором министара који ће бити део нове
Владе Србије, Вучић свакако није очистио редове напредњака, јер је министре са
највећим бројем афера оставио на министарским позицијама.

  

„Верујем да ће и они који су остали без министарских фотеља, попут Зорана Ђорђевића,
добити неку добру позицију, само ван Владе. И најгори посланици су сада опет
посланици, а верујем да ће неки други имати пут Зорана Бабића од пре неколико година
када је скуупштинску клупу заменио директорском фотељом у јавном предузећу. Сличан
је механизам и са локалним лидерима, који често након једног или два мандата одлазе у
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неко јавно предузеће, па им се онда наредни председници општина, градоначелници
придружују и окупурају та предузећа. Такав пут су имали бивши руководиоци општине
Земун – Простран, Ковачевић, Матић, јер су сви завршили у Југоимпорту СДПР. Тако да
се ту не може говорити о чишћењу странке. Лојални остају у странци без обзира на
афере, јер они између исталог и обезбеђују новац за функционисање странке и неће
они нигде. Могу само да замене своје позиције и да оду на друго место и то је то“,
закључује Стојановић.

  

Бивши посланик и уредник НСПМ Ђорђе Вукадиновић примећује да је Вучић до сада
велики број пута најављивао две ствари – своју оставку на месту лидера СНС и чистку
лоших кадрова у странци. Према његовој оцени ни једно ни друго обећање до сада није
испунио. Једино што је успео, али то је било давно, успео је да очисти све такозване
нелојалне кадрове Томислава Николића и ништа више.

  

„Извесне чистке, односно замена министара, председника општина, па и
посланика, које се дешавају у СНС не представљају радикалне резове, већ неки
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континуирани процес проверавања и утврђивања лојалности лику и делу
Александра Вучића. Све је то пропагандна магла и пука реторика која добро звучи
и у јавности, а прија и неким напредњачким кадровима јер им улива наду. А то што
лидер СНС има потребу да стално прети својим кадровима неким проветравањем
има за циљ да их држи у неизвесности“, каже Вукадиновић.

  

Политиколог Вук Велебит ипак оцењује да је Вучић направио неке резове у СНС и да се
то види по новопредложеним министрима, али и председницима у локалним
самоуправама, где поготову није могао да контролише корупцију и криминал.

  

Велебит напомиње да је сигуран да Вучићу истраживања јавног мњења показују
незадовољство грађана на локалном нивоу који знају за све афере које се тамо
дешавају.

  

„Међутим и сталним променама министара Вучић показује да има велики проблем са
нестручним кадровима унутар странке који су неспособни да воде министарства. Упркос
стотинама хиљада чланова, министри постају људи који нису чланови СНС и то је порука
и самом врху странке да ће добро морати да се потруде како би добили неку државну
функцију. С друге стране промене у Влади показују и промену спољнополитичког курса
где више нема места за руске људе на челу министарства енергетике, спољних послова
и одбране. Није Небојша Стефановић случајно добио место министра одбране. Мислим
да је то део договора са Американцима који имају блиске везе са Стефановићем. У
Народној скупштини је Вучић одлучио да подмалди своје редове јер је свестан да
странку мора да развија и да гради нови кадар, али већ у првим данима се виду да су ти
нови млади људи најобичнији послушници странке без икаковог приступа и идеја“,
сматра Велебит.

  

Вучићеви политички противници ипак оцењују да је његово најављивање радикалних
резова и сече страначких кадрова, још један пуцањ из празне пушке.

  

– Није Вучић ништа очистио, већ само преместио. Додатно је понизио своју прегломазну
странку поновним ангажовањем бивших чланова ДС и ванстраначким „меким
напредњацима“. Уосталом никаква чишћења нису и могућа, осим козметичких, пошто је у
питању лични режим, где је потпуно неважно ко је на којој функцији, јер су сви они
искључиво његови диктафони и дежурни на пожарству, сматра Борко Стефановић,
заменик председника ССП-а.
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Потпредседница Народне странке Санда Рашковић Ивић оцењује да лидеру
напредњака није пошло за руком да очисти СНС, онако како је то успео Андреј
Пленковић са јастребовима унутар ХДЗ.

  

„Вучић је елиминисао само неколико људи на локалу који су права морална и криминална
брука и то је све. Учврстио је унутарњи прстен лојалности и још више ставио све ресоре
под своју контролу. Критеријум за избор била је лојалност њему лично и ништа друго“,
закључује потпредседница Народне странке.

  

Одлагање

  

Изборна скупштина СНС је поново одложена. Најављивана је за јесен прошле године,
уочи општих избора, који су због короне померени с пролећа на лето. Сада је Вучић
најавио да ће бити одржана у марту 2021. Претходна је била у мају 2016. након
пролећних општих избора.

  

Чупић: Улазе у власт само проверени

  

Вучићеве претње, како тврди политиколог и професор ФПН-а у пензији Чедомир Чупић,
увек су биле везане за његова тренутна размишљања и стања. С обзиром да је он човек
са апсолутном самовољом његови основни критеријуми које је сам поставио и којим се
руководи у одабиру људи за важне функције су послушност, слугерањство и оданост.

  

„Претпостављам и да је сада већ бивше, али и будуће министре на стотине начина
проверавао како се не би догодило да доведе некога ко би урадио нешто ван његове
контроле. Преиспитивао је њихова стања и проверавао њихову трпељивост и понижења
и колико могу да издрже док не остваре свој лични мотив, улазак у владу. Бирао је те
који су испуњавали све његове захтеве и поигравао се са њиховим амбицијама. Па
замислите када један будући министар каже да улази у Владу како би сутра његова
деца причала да је пришао историјској личности какав је Вучић. Нечувено“, сматра
Ћупић.
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(Данас)
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