Kouči: Pre svega dozvolite mi da preciziram da je KFOR zadužen za situaciju na Kosovo i da
smo treći faktor koji reaguje – prvo Kosovska policija, pa Euleks, pa onda mi. Svejedno, nas su
rasporedili da bismo se bavili bezbednošću i sigurnošću predsednika Vučića dok je bio u poseti
Kosovu.
MI smo bili spremni da intervenišemo na svim područijima koje je predsednik posećivao, da
obezbedimo bezbedno okruženje. To smo i uradili jer je poseta protekla bez problema sa
izuzetkom sela Banje.
Selo Banje se nalazi na jednom području koje ima svoju istoriju i dosta je osetljiva. Policija je
tamo bila i bavila se tamošnjom situacijom.
Kao što znate, i to su inače i potvrdili neki komentatori i novinari, mi smo bili na licu mesta i bili
smo spremni da intervenišemo pošto smo pozvani da to uradimo.
Međutim, mislim da je bila mudra odluka vašeg predsednika da zadrži situaciju mirnom,
stabilnom i pod kontrolom da se izbegnu bilo kakvi sukobi.
Da smo mi intervenisali na tom području situacija bi bila potpuno drugačija i možda bi poseta
imala drugačiji ishod.
Mirno rešenje je bila mudra odluka imajući u vidu da je poseta sveukupno gledano bila vrlo
uspešna i bila je mirna na ostatku teritorije. Tako da je to osnovni razlog zbog kog mi nismo
intervenisali.
U svakom slučaju, hajde da kažem da je KFOR bio u stanju da interveniše, ali trebalo je neko
od nas to da zatraži, kosovske institucije.
Voditelj: Dobro, ali kakve informacije imate od jutros? Ko je organizovao sve te nerede? Ocena
je da vi niste dobro reagovali na vreme da se barikade uklone i da se predsedniku omogući
sloboda kretanja. Utisak ovde u Beogradu je da je KFOR bio nemi posmatrač incidenta i svi se
pitaju zašto.
Salvatore: To nije istina jer kosovska policija se bavila demonstrantima i nemirima kako bi se
izbegle barikade i kako bi se postigao neki dogovor sa demonstrantima. Za to je potrebno
vreme. To je bio razlog jer neka čvršća intervencija policije, EULEKS-a i KFOR-a je izbegnuta
kako bi situacija ostala mirna i kako bi se omogućilo predsedniku da nastavi svoju posetu po
planiranom programu. O tome se zapravo radi. Nije bilo povređenih, niko nije bio u opasnosti,
tako da čak i ako su održane te demonstracije mogao je da bude drugačiji ishod i drugačiji ishod
posete vašeg predsednika. Mi to imamo u vidu.
Bili smo spremni da intervenišemo, ali doneta je odluka od strane institucija na Kosovu
da se izbegne taj deo posete i taj deo posete je zvanično zabranjen. I to je bila mudra

odluka. Ja mislim da je to glavna stvar – glavno je da ako pogledamo ukupnu situaciju,
posetu, sve je bilo jako mirno.
Voditelj: Generale, da li biste isto reagovali da se radi o bilo kom drugom predsedniku? Da se
radi o predsedniku Trampu ili predsedniku Vaše zemlje, vi ste Italijan, o bilo kom predsedniku?
Kouči: Ko god da je bio predsednik, mi bismo postupili isto. Pre svega bitno je obezbediti
sigurnost ljudima koji dolaze u posetu na određeno područje. Koji god predsednik da je bio u
poseti to nije bitno. Glavno pitanje je pružiti bezbednost predsedniku u poseti. Ukoliko za to ne
postoji mogućnost, onda bolje izbegavati posetu tako da je mislim da je mudra odluka koja je
doneta da se ne ide u to selo jer bi to izazvalo različite ishode. To je jasno – ukoliko institucije
na Kosovu nisu mogle da ovladaju situacijom moglo bi da dođe do drugačijih ishoda, ali onda bi
i poseta imala drugačiji ishod. Tako da moramo da smatramo i gledamo u celini i mislim da je to
bila mudra odluka.
Voditeljka: Kada kažete da ste vi treći u lancu odlučivanja čiju ste odluku čekali da biste bilo šta
uradili? Slike koje su došle do naših medija, to su barikade, paljenje, vatra na putu i na kraju
Haradinajeva odluka da se ide u selo radi bezbednosti predsednika?
Kouči: KFOR je faktor koji reaguje treći. Prvi je kosovska policija, drugi EULEKS, a mi smo treći.
I to je lanac reagovanja i intervenisanja. Kada kosovska policija nije u stanju da ovlada i
kontroliše situaciju, onda reaguje EULEKS, pa mi. I tako je i bilo. Mi smo bili spremni da
intervenišemo jer smo bili tamo na terenu i mogli smo da intervenišemo da je bilo potrebno.
Procena je bila da je stavljanje situacije pod kontrolu, da bude mirna, bez provokacija i da se
izbegnu sukobi ili nemiri, smatrali smo da je to mudra odluka.
Voditeljka: Generale, ovo je vaša odluka? Niste čekali nekoga ko će vam izdati naređenje nego
ovo što smo imali prilike da vidimo, to je samo isključivo odluka vaša?
Kouči: KFOR je bio spreman da interveniše, to je naš posao. Mi smo na svim lokacijama gde
smo bili, bili spremni da intervenišemo. Međutim, kosovska policija je kontrolisala sva područja i
ako pogledate kakvi su rezultati i ishodi, oni su štitili ljude, oni su reagovali na provokacije i
trudili su se da sačuvaju predsednika Vučića i njegovu bezbednost. Ali na kraju odluka da se ne
preduzme ništa protiv demonstranata i da se uklone barikade eventualno primenom sile i time
što bi se naterali demonstranti da se povuku, bilo mudro. Da je bilo potrebno da intervenišemo,
mi bismo to uradili.
Voditelj: Generale, da li je kosovska policija reagovala dobro?
Kouči: Oni su bili na terenu, na licu mesta i obezbeđivali su sigurnost na svim područjima. BIli
su svuda po Kosovu. Oni su dakle obezbeđivali i građane sa juga na sever i ukupna operacija je
bila dobra vođena ako pogledate rezultat. Niko nije povređen, maltretiran - to znači da je
operacija uspešno vođena. Naravno, drugačiji pristup i eventualno silom sprovođenje slobode

kretanja u tom trenutku da bi se omogućilo predsedniku da ide u Banje možda bi bio rezultat
drugačiji. Ovako je odluka bila da se to izbegne kako bi poseta bila sveukupno uspešnija. Mislim
da je to bila mudra odluka.
Voditeljka: Generale, imali smo juče situaciju i sa novinarima. Ako smo imali ujutru vest da se
čula pucnjava, ako su novinari gađani flašama, imali smo bojazan da će krenuti da lete i
kamenice. Vi kažete niko nije maltretiran, povređen. Kako mi treba da shvatimo te transparente
„Vučiću, nećeš proći“, „Vučiću, vrati se“.. Vi ste izdali kao KFOR saopštenje da predsedniku
Srbije niko ne preti, a imali smo ovo na terenu. Smatrate li da će poverenje u KFOR biti
poljuljano nakon ovog jučerašnjeg incidenta?
Kouči: Mislim da ne. KFOR je prisutan na čitavom Kosovu i mi smo nepristrasni i pružamo
bezbednost svakom građaninu na Kosovu, a posebno srpskoj manjini. Mi radimo sa svim
građanima i pružimo njima sigurnost kada je to potrebno. Moramo da razumemo kakva je
situacija u ovom trenutku. Mi smo prisutni i garantujemo bezbednost. Većina Srba koja živi ovde
mogu da posvedoče da mi to radimo. Što se tog osnovnog pitanja tiče - mislim da niko nije bio u
opasnosti niti se osećao ugroženo. Jer demonstranata može da bude svuda i širom Evrope ima
demonstranata, u svakoj zemlji. Bune se protiv države, Vlade, protiv drugih stvari i protiv drugih
stvari i to se dešava i u većim zemljama nego što su vaša i moja. To su demonstracije i protesti,
to ne znači da ti protesti ugrožavaju bezbednost. Demonstranti naravno mogu verbalno da
koriste kakve god reči žele, ali na kraju krajeva oni nikog ne stavljaju u opasnost.
Voditelj: Generale, od vas vojnika na Kosovu i Metohiji, ko je glavni? Kažu ljudi da je Dučić
glavni jer je Amerikanac? T
Kouči: Niste u pravu jer je Dučić komandant jednog sektora. On je komandat američke baze i
zadužen je za jedan od sektora na koji je Kosovo podeljeno. Da vam objasnim kako to
funkcioniše. Mi imamo sopstveni lanac reagovanja, zasnovan na činovima. KFOR je zadužen
za čitavo Kosovo i imamo sektore i podjedinice i Dučić je komandat jednog od tih sektora.
Imamo još pet takvih komandanata plus su tu još neki. To su delovi na koji je Kosovo podeljeno
i Dučić je samo komandant jednog od tih sektora. Lanac komandovanja je jasan - Dučić nema
nikakva zaduženja i odgovornosti osim onih koje mu ja obezbeđujem. Dučić je američki
pukovnik, Amerikanci su prisutni na Kosovu, ali oni nisu najrelevantnije snage na Kosovu. Ima i
drugih snaga koje su relevantne i koje su zadužene za druge sektore. KFOR nije američka
misija..
Voditeljka: Da li je rezolucija 1244 za KFOR i dalje Biblija kako ste nedavno izjavili to?
Kouči: Apsolutno, da. To je jedina Biblija koju imamo, druge nema. Još uvek je obavezujeće za
nas na Kosovu i na osnovu nje smo prisutni ovde. Rezolucija 1244 je praćena drugim
dogovorima i aranžmanima koje ne možemo da izbegnemo, ali je ta rezolucija razlog što smo
ovde.

Voditelj: I recite nam na samom kraju ovog razgovora. Kako će se završiti ovaj Kosovski boj koji
traje još od 1389? Trebalo bi da se nastave pregovori u Briselu koji su prekinuti, Tači preti da će
posetiti jug Srbije, bar tako spekuliše štampa. Postoji verovatnoća da se policija transformiše u
Oslobodilačku vojsku Kosova. Da li je može da dođe do bilo kakvih promena granice? Koju
informaciju želite da podelite sada sa javnosti u centralnoj Srbiji?
Kouči: Mislim da su glavna sredstva, mislim na međunarodnu zajednicu, je dijalog. Šta god da
se desi u budućnosti, neka bude miroljubivo. Dijalog u Briselu je jedno od mesta na kome može
da dođe do dogovora. Mislim da svako mirno rešenje bi bilo dobro došlo za sve pošto je prošlo
skoro 20 godina od rata, mislim da ljudi u Srbiji i na Kosovu zaslužuju mirno rešenje. Po mom
ličnom uverenju ja mislim svi moraju da rade na postizanju tog mirnog rešenja. Kakvo god
rešenje da bude ono što je važno je da se građanima Kosova i Srbije obezbedi trajni mir. U vezi
sa Kosovskom policijom i njenim transformisanjem u nešto drugo ja ne verujem da je to slučaj,
tu se ne postavlja pitanje. Što se tiče promena granica, one su važne, ali ako je glavni cilj da se
uđe u EU, granice će biti koncepcija koja će brzo izgubiti na značaju.

