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„Ја сам једини који је некакав план (за Косово) предложио. И зато су сви скочили
на моја леђа. Ај, кажите ми једног Србина који је некакав план предложио. То је
био Добрица Ћосић, којем је нешто пало на памет и зато су га одмах сасекли у
корену, падало је на памет нешто Зорану Ђинђићу, истог секунда сасечен у
корену. Ја не кажем да је због тога убијен, нити сам спреман да то потврђујем, али
само кажем да је сасечен у корену. И то сам урадио и ја. Ајде да вас чујем који сте
то план направили? Никакав“, изјавио је председник Србије Александар Вучић. На
питање Н1 да ли може да каже који је то план за Косово предложио, Вучић је одговорио:
„Не могу. Ниједан! Као што је Н1 увек и говорио! И Драган Ђилас! Подржавам план
Драгана Ђиласа. Нисам га још чуо, али његов план подржавам. Његов план и план
Бошка генија Обрадовића, заједно са овим студентом од три’ес година! То је најбољи
план“.

  

Да ли и чији план за Косово председник државе подржава не знамо, али његов чекамо
више од годину дана. Вучић је у више наврата најављивао да ће изнети свој план за
решење косовског проблема, међутим, сем тврдњи да га има и да га у њему нико није
подржао, јавност не шта он подразумева. Тако је у фебруару 2018. најавио је да ће
“ускоро представити” предлог решења.

  

“Ја ћу то да говорим за… рачунајте крај марта, најкасније почетак априла. И имаћу
довољно храбрости да о томе говорим. А надам се да ће и свет да разуме да не могу
Срби све да изгубе, а да Албанци све добију”, рекао је тада Вучић.

  

Међутим, када је стигао април, он је изјавио да је планирао да платформу за Косово
изнесе крајем месеца, али да није сигуран да ће се то и догодити.
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  Почетком маја казао је да, ипак, не жели да у јавности говори о томе шта би за његабило прихватљиво решење за Косово, јер би се тиме, како је нагласио, ослабилапозиција Србије.   Курир, 6. 5. 2018. године  “Шта значи то државно-правни интереси Србије? Да ли то значи да не дамо Косовустолицу у УН?  - Па то шта значи, то је питање. Постоје разне варијанте. Да видимо шта је то што ћеСрбија и Срби да добију. То је ствар разговора.  Шта је оно што би за вас било прихватљиво?  - О томе не желим да говорим јавно, јер онда не бих преговарао ни са ким. Мислио самда говорим, јер се тога не стидим, и то бих лако објаснио српском народу и свакопаметан и нормалан би то добро разумео, али не могу да излазим са тим зато што бихтиме ослабио међународно-правну позицију Србије пред разговоре и преговоре. И тољуди треба да разумеју.”  Крајем јуна изјавио је да би за Србију био добитак да добије „један метар на Косову“где, како је казао, „данас немамо ништа“.  

   Бета, 30. 6. 2018. године  “Уз оцену да је претходна власт, до 2012. године, ставила 'печат и восак на косовскунезависност', Вучић је казао да се садашња власт бори да 'добијемо шта можемо за својнарод и своју државу'. 'Све што су они изгубили, да један метар добијемо, добитак је, јерсада немамо ништа. Људи треба да имају поверења у своје руководство које даноноћноради на том питању. Данас нисмо сасвим искључени из тога, а до 2012. године само сучекали да ставимо потпис на независност која је Косову дата', казао је Вучић.”  А у августу прошле године, током посете фабрици за прераду меса у Шиду, изјавио дасе залаже за разграничење са Албанцима на Косову.  „Ја се залажем и то је моја политика, за разграничење са Албанцима. То да имамотериторију за коју се не зна ко је како третира и шта коме припада, то је увек изворпотенцијалних сукоба“, рекао је Вучић, да би сутрадан казао да је “о томе говориовише пута, а не како неки кажу, први пут”.  Месец дана касније, током посете Косову, рекао је да решење није на видику, али да се „Богу моли да га буде у наредних 10 или 20 година“.   Бета, 9. 9. 2018. године  Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас у Косовској Митровици да јеноторна лаж да је договорио да до краја године 'преда Косово и Метохију' и да јединожели да избори већа права за Србе на Косову кроз компромис и додао да Србија неманикакав нацрт решења за Косово, нити је близу њега.  

  'То је ноторна лаж и да никоме од нас не пада на памет да у таквом послу учествујемо,једино што желимо је да за вас изборимо већа права', рекао је Вучић и додао да решењеније на видику, али да се 'Богу моли да га буде у наредних 10 или 20 година'.  Када је у фебруару ове године потпредседник Владе Србије и министар спољнихпослова Ивица Дачић изјавио да је званични предлог Србије када је реч о решавањупитања Косова у дијалогу – „разграничење“, Вучић је казао да је он о разграничењуговорио још пре годину дана.  „Сад сте ме ви спопали са тим што сам рекао пре годину дана у Шиду, дакоментаришем оно што сам сам рекао пре годину дана, објашњавао сам то безбројпута“, рекао је Вучић на питање новинара.  Вучић је у мају ове године саопштио да ће на позив патријарха Иринеја присуствоватизаседању Светог архијерејског сабора СПЦ и најавио да ће, између осталог, говорити оКосову. Међутим, владика Григорије је у интервјуу за недељник “Време” рекао је да одВучића, када је дошао у Патријаршију, није имао прилику да чује како гласи његов план оКосову, нити је то чуо било ко други међу присутнима у сали.  То је ових дана потврдио и владика СПЦ западноамерички Максим (Васиљевић) уинтервјуу за „Serbian times“.  
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 „Наш Патријарх нам је на почетку Сабора у Жичи рекао да му председник Вучић никадаза седам година није изнео било какав план о Косову. Председник то није учинио ни кадје примљен у сали за разговоре током Сабора. А како смо видели, никакав план нијеизнео ни у Скупштини Србије. Све се одвија иза очију јавности. Међутим, биће да ту неманичег новог, тј. да српска политика пати од кратковидости“, казао је о овај владика.  (Истиномер)
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