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Plenarna sednica
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Priština,10. februar 2006.god.u 11 časova
Zgrada Skupštine Kosova, sala plenarne sednice

ZAPISNIK
Sednici je predsedavao Nedžat Daci, predsednik Skupštine.
Predsednik je konstatovao da je na sednici prisutno 110 poslanika i
proglasio početak rada.
Predsedništvo je predložilo sledeći

DNEVNI RED
1. Izbor predsednika Kosova
Na početku sednice predsednik je pozdravio sve prisutne u sali.
On je upoznao poslanike Skupštine o cilju i dnevnom redu ove
plenarne sednice, na kojoj bi trebao da se izabere novi predsednik Kosova, budući
da je prethodni predsednik dr.Ibrahim Rugova preminuo 21 januara 2006.godine.

1. Izbor predsednika Kosova
Predsenik je pozvao predstavnika DSK da predstavi svog kandidata za predsednika
Kosova.
Poslanik Kolj Beriša, u ime Demokratskog Saveza Kosova, za predsednika Kosova je
predložio prof.dr.Fatmir Sejdiu.
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U nastavku on je govorio o biografiji profesora Sejdiu i zatražio od poslanika da glasaju
za predloženog kandidata.
Poslanik Hashim Thaçi je izneo gledište Demokratske Partije Kosova o razvoju
političkih procesa u zemlji.
On je pozvao sve političke snage (pozicije i opozicije) da se solidarišu u cilju izgradnje
demokratskih institucija Kosova – nezavisne i suverene države.
Predsednik je pozvao članove Izborne Komisije-Departamana za pravna pitanja, u
sastavu od: Defrim Krasnići, Sali Redžepi i Dželjadin Hodža da obave sve tehničke i
administrativne pripreme za glasanje.
On je pozvao i sve parlamentarne grupe da odrede po jednog posmatrača koji će pratiti
rad Izborne Komisije tokom prebrojavanja glasova.
Zatim je predsednik započeo sa pozivanjem poimenično po dva poslanika za glasanje po
abecednom redosledu.
Nakon glasanja, Izborna komisija je prebrojala glasove pod nadzorom predstavnika
parlamentarnih grupa.
Izborna komisija je predočila Predsedniku Skupštine rezulatate glasanja.
Predsednik je saopštio rezultate glasanja;
Glasalo je 110 poslanika
Za ...................
Protiv.............. 8
Nevažećih....... 24
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Na osnovu ovog rezultata glasanje se ponavlja
Predsednik je započeo pozivanje poimenično po dva poslanika po abecednom redu.
Nakon završetka glasanja, Izborna komisija je prebrojala glasove
predstavnika parlamentarnih grupa.

pod nadzorom

Izborna komisija je predočila predsedniku Skupštine rezltate glasanja.
Predsdnik je saopštio rezultate glasanja
Glasalo je svega 120 poslanika
Za...............
Protiv.........
Nevažećih .
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24
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Takođe i na osnovu ovog rezultata, glasanje se ponavlja.
poslanika, na osnovu

abecednog

Nakon glasanja, Izborna komisija je prebrojala rezultate glasanja pod
predstavnika paralamentarnih grupa.

nadzorom

Predsednik je
redosleda.

započeo poimenično

pozivanje

Komisija je predočila predsedniku Skupštine rezultate glasanja.
Predsdnik je saopštio rezultate glasanja:
Glasalo je svega 109 poslanika
Za.............
80
Protiv.......
12
Nevažećih. 17
Predsednik je konstatovao: Skupština Kosova u trećem krugu glasanja, sa dve trećine
glasova, je izabrala za Predsednika Kosova Prof. Dr. Fatmir Sejdiu.
Pedsedik Skupštine je pozvao novoizabranog predsednika Kosova da istupi pred
poslanike Skupštine.
Predsednik Kosova Prof.dr. Fatmir Sejdiu je rekao: „ Svečano se zaklinjem da ću čuvati i
štititi jedinstvo naroda, teritorijalnu celinu zemlje i da ću obezbediti demokratsko funkcionisanje
institucija Kosova“.
Predsedništvo Kosova, pod mojim rukovodstvom će tesno sarađivati sa drugim
institucijama Kosova, političkim patijama na vlasti i opozicijom, etničkim grupama i
svim građanima Kosova.
Nastaviću da tesno sarađujem sa UNMIK-om, KFOR-om, ZKK i PSK u cilju daljeg
jačanja institucija Kosova i bezbednosti zemlje. Prvenstveno ću se zalagati u
rukovođenju i nastavaka rada pregovoračke ekipe Kosova kao jedinstvena ekipa.
Obavezujem se da ću ja i moja ekipa tesno sarađivati sa SAD, Evropskom Unijom i
Kontakt grupom, u cilju da Kosovo učinimo državom koja će živeti u miru sa svojim
građanima i susedima, zemljom koja će garantovati sva građanska i ljudska prava i
prava manjina u skladu sa najvišim utvrđenim standardima demokratskog sveta.
Istovremeno izražavamo našu spremnost i sposobnost da se uključimo u integracije
evro atlanskih struktura.
Predsedik je proglasio sednicu završenu u 13,00 časova.
Izradio
Sektor za plenarna i
Proceduralna pitanja

Predsednik Skupštine Kosova,
Akademik Nexhat Daci
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