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 Лидер СНС Александар Вучић воли прелетаче из других странака. Они код њега имају
посебан третман, фаворизованији су у односу на изворне напредњаке и имају улогу да
најгласније заступају страначке ставове.

  Вучић не само што зна да су 'издајници' добре слуге сваког господара, он истовремено
има и разумевања за њих, јер је и сам у једном тренутку издао радикалску идеологију.
Прелетачи с друге стране у знак захвалности за поверење које им је Вучић указао,
одговарају најватренијом одбраном Вучићевог лика и дела, сматрају саговорници
Данаса.   

  

Највише прелетача у Српску напредну странку дошло је из Демократске странке Србије
коју је основао Војислав Коштуница. Наши саговорници сматрају да је један од узрока
слична идеологија, али и интерес. Међу виђенијима су Миленко Јованов, Петар
Петковић, Драган Шормаз, Небојша Бакарец, Бранислав Недимовић, Андрија
Младеновић, који се званично још није прикључио Вучићевој странци, али је био на
изборној листи СНС.

  

 Од свих бивших ДСС-оваца најбоље се међу напредњацима котира Миленко Јованов,
који је за кратко време постао човек од Вучићевог поверења. А како и не би, када је сам
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Вучић у лето 2015. године наговестио његов успон. "Чућете ускоро за име Миленко
Јованов. Млад човек, скоро нам се придружио, има енергију, борац је, подсећа ме на
мене", рекао је Вучић. Тај борац који Вучића подсећа на њега самог и који је за свега
годину дана унапређен у потпредседника СНС у јеку председничке изборне кампање
супругу Вука Јеремића Наташу прогласио је главним нарко-босом Србије. Јованов и
иначе предњачи у изјавама. Међу првима је затражио од Вучића да се кандидује за
председника, а међу првима је изразио и забринутост за безбедност шефа државе.

  

 Но, није Јованов једини. Многе који имало прате политичка збивања ономад у емисији
Упитник на РТС поприлично су изненадили ставови бившег портпарола ДСС, а данас
члана ГО СНС и помоћника директора Канцеларије за Косово. Од жестоког противника
Бриселског споразума, чија је странка (ДСС ) тражила оцену уставности овог документа,
Петковић је постао заговорник спровођења тог истог споразума. Стога ни не треба да
чуди што је је његов страначки колега, а данас председник ДСС Милош Јовановић
подсетио на његове пређашње ставове.

  

"Бриселски споразум је доказ предаје Косова и Метохије. Народ је одбацио тај
сепаратистички споразум шаљући јасну поруку да га не прихвата. Српски народ на
Космету треба да зна се власти смењују, а да је његов животни вековни интерес да
сачува своју државност и Космет у саставу Србије", цитирао је Јовановић Петковића,
додајући да се сећа колико је он пљувао Александра Вучића и називао га издајником.
"Објасните ми како је онда он од издајника постао отац српске нације. Срам вас било",
поручио је Јовановић свом бившем страначком колеги.

  

Пре месец дана Небојша Бакарец обогатио је своју политичку биографију учлањењем у
СНС. Мада је познат као некадашњи функционер ДСС, у време власти Војислава
Коштунице, Бакарец је пре тога био члан ДС, а након тога члан Самосталног ДСС.
Недавно је рекао да у редове напредњака није ушао ради "неке функције", већ да би
помогао "својим знањем и искуством од 27 година у политици". Жели да се бори против
"предрасуда, неправде, двоструких стандарда и сатанизације којој је изложен СНС".

  

Ипак, он за себе каже да није прелетач, јер је, како наводи, пре две и по године избачен
из ДСС без икаквог образложења, иако је био оснивач странке.

  

Данас је покушао да пита бивше ДСС зашто су преко ноћи променили идеологију и како
је Вучић постао најбоља замена за Војислава Коштуницу, али нам није пошло за руком да
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добијемо и њихове коментаре. Петар Петковић нам је у СМС поруци поручио да му
напишемо шта нас занима, али одговор није стигао. Јованов традиционално ни јуче није
одговарао на наше поруке, а Небојша Бакарец је учтиво сачекао да му кажемо шта нас
занима, да би нам поручио да га зовемо касније, јер је на састанку и више се није јављао
на позиве Данаса.

  

Саговорници Данаса сматрају да програмске и идеолошке разлике прелетачима не
представљају проблем. Највише њих води се личним интересом, функционерском
фотељом и привилегијама које она носи.

  

   Жељко Томић, који је и сам напустио ДСС заједно са Коштуницом и који данас нема
политички ангажман, каже да тешко може да разуме психологију својих бивших
страначких колега. "Психолози и психијатри су најпозванији да коментаришу такозвани
јањичарски синдром у Србији. Познајем годинама те људе који данас морају сопственом
галамом да сакрију своје некадашње ставове и да нове наметну новим шефовима.
Бескрупулозна жеља за останком у јавном животу и на власти руши сва правила. Ту се
поставља наградно питање, имају ли уопште образа или им је дебео као ђон", каже
Томић.

  

 И бивша председница ДСС Санда Рашковић Ивић не може да сакрије чуђење "због
необичне људске нарави да се мењају стране у складу са интересом".
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  "Вучић је конвертит. Од шовинисте типа 100 Муслимана за једног Србина, доЕвропљанина који подржи коалицију са Харадинајем. И сам зна како је лакоманипулисати конвертитом, па такве бира, јер они су добре слуге сваког господара",каже Рашковић Ивић. На питање како гледа на то што је највише људи из ДССпроменило страну, она одговара да је ДСС зато и пропао. "Тај свет који је листом биопод репом 'кабинета' ДСС, сада је променио политику, али остадоше под нечијим репом -увек", закључује бивша председница ДСС.  Анђелковић: Кадрови националних странака сродни напредњацима  Драгомир Анђелковић, политички аналитичар, каже да Вучић кадрове некадашњегДСС, некадашње радикале, односно кадрове националних странака посматра каоидеолошко братство, односно као део једне партијске целине. "Они су за њега сродни иприхватљиви", каже Анђелковић. На наше питање како је могуће да му њихове ранијекритике не сметају, саговорник Данаса одговара да је реч о прагматизму и да Вучићатакве ствари не оптерећују. На нашу констатацију да половина од 600.000 чланова СНСдолази из редова прелетача, Анђелковић каже да је тешко данас говорити о изворномСНС. Упитан да ли је главни разлог прелетања интерес, Анђелковић одговара да је уполитици интерес увек у питању, али да је то један сегмент приче. Други је да људисхватају да се проблеми могу решавати и на другачији начин.  (Данас)  
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