Të nderuar qytetarë,
Para jush është edicioni më i ri “Deputeti im” i cili si pjesë përbërëse e procesit
të përgjithshëm të përforcimit të transparencës në punën e Kuvendit, veç më bëhet
traditë.
Duke e ndjekur metodologjinë e deritanishme të përgatitjes, ky edicion ka të
bëjë me periudhën prej 1 korrik 2010 deri
më 31 dhjetor 2010, gjegjësisht përshtatet
me fundin kalendarik të vitit. Vit në të cilin
Republika e Maqedonisë për herë të dytë
mer rekomandim nga Komisioni i Unionit
Evropian për marrjen e fillimin të negociatave, ndërsa pikërisht Kuvendi i Republikës
së Maqedonisë është institucioni kyç në të
cilin miratohen ligjet, gjegjësisht punojmë
në harmonizimin e legjislacionit të vendit me
atë evropian.
Më tej, Kuvendi në përbërjen e tij jo
vetëm që e shpreh pluralizmin tonë politik,
shoqërinë tonë multietnike, por e pasqyron
edhe kapacitetin demokratik përmes dialogut politik, debateve mbikëqyrëse, gjegjësisht përmes të gjitha atyre mekanizmave të
cilat dalin nga Kushtetuta, nga Ligji për Kuvendin dhe gjithsesi nga Rregullorja.
Dhe kur veç më e përmenda Rregulloren, dua të ju përkujtoj se pikërisht në këtë
periudhë që është përfshirë, kemi bërë ndryshime në Rregulloren me të cilat përforcohet
roli dhe pozita e opozitës, si dhe përgjegjësia e saj. Bëhet fjalë për dispozitë me të
cilën opozita në çdo seancë të dytë plenare
mund të propozojë pikë të saj në rendin e
ditës për çdo çështje për të cilën mendon se
është aktuale.

Për të gjitha rezultatet dhe trendet pozitive
meritë kanë deputetët pa dallim se në cilën
anë të Sallës plenare ulen. E gjithë kjo tregon se në Republikën e Maqedonisë principet e demokracisë parlamentare më nuk janë
çështje e implementimit të tyre në Kuvend,
gjegjësisht në shtet, por demokracinë parlamentare e kuptojmë si kategori dinamike
të cilën të gjithë së bashku, deputetët, institucionet shtetërore, sektori joqeveritar dhe
qytetarët duhet vazhdimisht ta avancojmë
dhe ta zhvillojmë.
Vetëm kështu mundemi të krijojmë
politika të cilat nga njëra anë do ti shprehin
interesat e qytetarëve, do ta rrisin përgjegjësinë tonë si përfaqësues të tyre në Kuvend,
kurse e gjithë kjo me një qëllim të vetëm për
realizimin e përcaktimeve tona strategjike për
anëtarësim në NATO dhe në Unionin Evropian, gjegjësisht për stabilitetin e tanishëm dhe
për ardhmëri më të mirë.

Kryetari
i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë
Trajko Velanoski
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PËR KUVENDIN DHE DEPUTETËT

KRYETARI I KUVENDIT

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë është organ përfaqësues i qytetarëve
dhe bartës i pushtetit ligjvënës i Republikës.
Kuvendi është njëdhomësh që e përbëjnë
120 deputetë të cilët zgjidhen në zgjedhje të
përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me
votim të fshehtë.

Kryetari i Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë zgjidhet nga radhët e deputetëve
me shumicë votash nga numri i përgjithshëm
i deputetëve (61 deputet). Mandati i Kryetarit
zgjat katër vjet.
Kryetari i Kuvendit përfaqëson Kuvendin, i thërret mbledhjet e Kuvendit dhe udhëheq me to, kujdeset për zbatimin Rregullores së Kuvendit, i nënshkruan dekretet për
shpalljen e ligjeve dhe kryen punë të tjera të
verifikuara me Kushtetutën e Republikës së
Maqedonisë dhe me Rregulloren e Kuvendit.

Deputetët e përbërjes aktuale të Kuvendit janë zgjedhur në bazë të modelit proporcional dhe funksionin e vet ata e kryejnë
në mënyrë profesionale. Deputetët zgjidhen
për periudhën kohore prej katër vitesh edhe
ata nuk mund të revokohen.
Kjo përbërje e Kuvendit është zgjedhur në zgjedhjet e mbajtura më 1 qershor
2008.

NËNKRYETARËT E KUVENDIT
Territori i shtetit është i ndarë në
gjashtë Njësi zgjedhore, në të cilat zgjidhen
nga 20 deputetë. Përllogaritja e mandateve
nga listat e kandidatëve bëhet sipas Modelit
të Dhondit.
Deputetët nga radhët e tyre zgjedhin Kryetar dhe nënkryetar të Kuvendit. Me
shërbimin profesional të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë udhëheq Sekretari i
Përgjithshëm.

Nënkryetarët e Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë i ndihmojnë Kryetarit të Kuvendit në ushtrimin e funksionit të tij dhe e
zëvendësojnë në rast mungese ose pengese.
Nënkryetarët e Kuvendit zgjidhen nga radhët
e deputetëve dhe mandati i tyre zgjat katër
vjet.

Kryetar i Kuvendit:
Trajko Velanoski VMRO-DPMNE
Nënkryetarë të Kuvendit:
Svetllana Jakimovska VMRO-DPMNE
Rafis Aliti BDI
Jani Makraduli LSDM
Sekretar i përgjithshëm:
Zharko Denkovski
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TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E DEPUTETËVE NË PAJTIM ME RREGULLOREN

Deputeti ka të drejtë dhe obligim që
të jetë prezent në seancat e Kuvendit dhe të
marrë pjesë në punën dhe në vendimmarrjen;

Funksioni deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ushtrohet në mënyrë
profesionale dhe nuk është në pajtim me asnjë funksion tjetër publik;

Deputeti ka të drejtë që Kryetarit
të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë (Qeverisë), anëtarit të Qeverisë dhe
bartësve tjerë të funksioneve publike që
janë përgjegjës para Kuvendit t’u parashtrojë pyetje që kanë të bëjnë me punën e
tyre ose për çështje që janë në kompetencë
të tyre. Deputeti është i detyruar që të theksojë se cilit ia drejton pyetjen. Për pyetjet e
deputeteve mbahet evidencë. Për parashtrimin e pyetjeve të deputetëve thirret seancë
e veçantë, të enjten e fundit të muajit;

Deputeti është i detyruar që ta ruajë
fshehtësinë shtetërore, profesionale, ushtarake dhe afariste;

Interpelancë mund të parashtrojnë
së paku pesë deputetë për punën e bartësit
të funksionit publik, Qeverisë dhe të secilit
anëtar të saj veç e veç, si dhe për çështjet që kanë të bëjnë me punën e organeve
shtetërore.

Deputeti e gëzon imunitetin prej ditës
së verifikimit të mandatit e deri në ditën e
pushimit të tij.
Deputetit i pushon mandati ose mund
t’i hiqe mandati vetëm në rastet dhe në
mënyrë të përcaktuar me Kushtetutën, me ligj
dhe me Rregulloren e Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë. Deputeti mund të paraqesë
dorëheqje, por mandati mundet edhe t’i hiqet
në raste të caktuara. Deputetit, që është
dënuar për vepër penale për të cilën është
përcaktuar dënim me burg në kohëzgjatje prej
së paku pesë vjet, i pushon mandati.

KONTAKTET E DEPUTETËVE ME QYTETARËT NË NJËSITË ZGJEDHORE

Kuvendi në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes lokale mundëson kushte adekuate
për realizimin e kontakteve të deputetëve me qytetarët në njësinë e tyre zgjedhore.
Çdo ditë e fundit e javës punuese (të premten) caktohet si ditë për kontakte të deputetëve
me qytetarët dhe votuesit në njësitë zgjedhore.
Kuvendi në ditën e përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni sipas rregullit, nuk mban seanca
plenare, mbledhje të trupave punuese dhe aktivitete të grupeve të deputetëve për bashkëpunim
me parlamentet e shteteve të tjera, përveç në situata urgjente dhe të pa anuluara.
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TRUPAT PUNUES TË KUVENDIT

Kuvendi themelon trupa punues të përhershëm dhe të përkohshëm. Trupat punues shqyrtojnë propozim ligje dhe akte të tjera që i miraton Kuvendi, shqyrtojnë çështje të tjera që janë në
kompetencë të Kuvendit dhe kryejnë punë të tjera të përcaktuara me Rregulloren.
Trupat punues të përhershëm themelohen me vendim të Kuvendit. Për realizimin e detyrave
të veçanta, Kuvendi me vendim themelon edhe trupa punues të përkohshëm. Kuvendi, me vendim mund të themelojë komisione anketuese për të gjitha fushat dhe për çdo çështje me interes
publik. Me vendimin për themelimin e trupave punues dhe të komisioneve anketuese përcaktohet
fushëveprimi dhe numri i anëtarëve.
Përbërja e trupave punues dhe e komisioneve anketuese përcaktohet me vendimin e Kuvendit, varësisht nga numri i deputetëve në grupet e deputetëve, nga deputetët të cilët nuk janë
organizuar në grup deputetësh dhe në përputhje me Ligjin për mundësi të barabarta të burrave
dhe grave.
Trupi punues ka kryetar, zëvendëskryetar, numër të caktuar të anëtarëve dhe të zëvendësve
të tyre.
Si trupa punues të përhershëm të Kuvendit themelohen:
Komisioni për Çështje Kushtetuese

Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave

Komisioni Juridiko-ligjvënës
Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri
Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive

Komisioni për Transport, Lidhje dhe
Ekologji
Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport
Komisioni për Kulturë

Komisioni për Politikë të Jashtme
Komisioni për Shëndetësi
Komisioni për Çështje Evropiane
Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale
Komisioni për Çështjet e Zgjedhjeve
dhe Emërimeve
Komisioni i Përhershëm Anketues për
Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit
Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës
së Drejtorisë për Mbrojtje dhe Kundërzbulim
dhe Agjencisë për Zbulim
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Komisioni për Mundësi të Barabarta të
Burrave dhe Grave
Komisioni për Çështje të Rregullores,
Mandatit dhe Imunitetit

Komisioni për Financim dhe Buxhet

Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të
Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga
ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe
Ministrisë së Mbrojtjes

Komisioni për Çështje Ekonomike

Komisioni për Vetadministrim Lokal
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KËSHILLAT E KUVENDIT
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në bazë të nenit 68 paragrafit 1 alinesë 12 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, themelon këshilla. Në bazë të nenit 68 paragrafit 2 të
Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, Kuvendi për kryerjen e punëve në kompetencë të tij
miraton edhe vendime, deklarata, rezoluta, rekomandime dhe konkluzione.
- Këshilli nacional për eurointegrime
- Këshilli i kanalit të Kuvendit
- Këshilli i buxhetit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

TRUPAT TJERË PUNUES TË KUVENDIT

- Komiteti për marrëdhënie ndërmjet bashkësive
- Komisioni anketues për verifikimi e rrethana për vdekjen e presidentit të Republikës së
Maqedonisë Boris Trajkovski
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LIGJE TË MIRATUAR

SFERAT

NUMRI I LIGJEVE TË MIRATUAR

Sfera ekonomike
Sistemi politik
Veprimtari publike

54
27
13

GJITHSEJ

94

SEANCA TË MBAJTURA

18 Seanca pune
5 Pyetje të deputetëve
seanca 114
seanca 120
seanca 122
seanca 125
seanca 131
2 seanca solemne
seanca 118
seanca 132
1 referime
seanca 126

të përfunduara 25
të papërfunduara 1
GJITHSEJ
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26

GJITHSEJ

29.07.2010
01.10.2010
25.10.2010
25.11.2010
30.12.2010
26.08.2010
23.12.2010
14.12.2010

SI T’I LEXONI TË DHËNAT E PREZANTUARA

Të dhënat për punën e çdo deputeti janë sublimuar në tabela individuale. Raporti përmban 120 tabela. Kriteret janë të njëjta për secilin deputet, ndërsa shpjegim më të hollësishëm
për to vijon në tabelë:

fotografia

Numri i prezencave

Numri i ditëve i seancave parlamentare në të cilat deputeti
ka qenë i pranishëm

Numri i mungesave
(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i ditëve i seancave parlamentare nga të cilat deputeti
ka munguar (me arsye/pa arsye)

Numri i fjalimeve të mbajtura
në seanca plenare

Numri i fjalimeve në seancat parlamentare (diskutime/
(kundër)replika/procedurale)

Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues, këshilli dhe trupatjerë

Numri i pikave të rendit të ditës në mbledhjet e trupave
punues, këshillat dhe trupa tjerë në të cilat deputeti ka
diskutuar

NJZ: njësia zgjedhore
verifikimi i mandatit: data nga e cila deputeti fiton të drejtat dhe detyrat të cilat i nënkupton funksioni i 		
			
deputetit, ndërsa janë përcaktuara me Kushtetutën e RM-së, me Ligjin për
				
deputetët, me Rregulloren dhe me ligje të tjera.
Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të
parashtruara

Numri i propozim-ligjeve dhe amendamenteve të
parashtruara nga deputeti

Numri i pyetjeve të deputetëve

Numri i pyetjeve të deputetëve të parashtruara Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

Trupat punues
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Numri i komisioneve në të cilat është anëtar,
zëvendësanëtar dhe numri i mbledhjeve të komisioneve të Kuvendit në të cilat deputeti ka marrë pjesë nga
gjithsej të mbajturat***

Votimet

Numri i votimeve të regjistruara të deputetit (ligje/
amendamente/të tjera 1*/të tjera 2**

*Votimet për: rendin e ditës, propozim-vendimin, konkluzionin, propozimin për zgjedhje, verifikimin e mandatit, propozimin për emërim, votimin në tërësi, propozim-buxhetin, propozim-deklaratën, propozimin, propozim-programin,
propozimin e llogarisë përfundimtare, raportin vjetor, raport-planin financiar, kërkesën për interpretim autentik, interpelancë, lexim I.
**Votimet për: prezencën, zgjerimin e rendit të ditës, heqjen e pikës nga rendi i ditës, mosplotësimin e rendit të ditës,
ndërrimvendin e pikës, zgjatjen e orarit të punës, propozimin për kufizim të diskutimeve, miratimin me procedurë të
shkurtuar, informata.
***Në punën e trupave punues marrin pjesë kryetari dhe anëtarët e trupit punues, ndërsa në rast të pengimit të tyre
për pjesëmarrje në mbledhjen e Komisionit, caktojnë zëvendësin e tyre nga radha e zëvendësanëtarëve të komisionit.
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NAZIF BUSHI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

69
10/0
2/2/0

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/24
0
5/34/50
2/6/18
238/8/83/47

TRAJKO VELANOSKI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
2/3/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
1/0/0
0/0/0
240/11/115/70

IVICA GEORGIEVSKI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

76
1/2
0/14/0

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
3/20/43
1/0/14
181/4/73/53

VELE GJORGJIEVSKI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 26.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

73
4/2
0/1/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/13
0
2/5/6
2/4/14
201/11/96/52

GORAN GJUROVSKI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues
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78
0/1
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/7
0
2/5/7
2/2/20
227/11/108/67

SVETLANA JAKIMOVSKA
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 30.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
2/6/0
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Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/7
0
2/14/16
3/5/48
246/11/113/69

FEMI JONUZI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
2/0
2/4/0

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/43
0
3/19/24
2/1/1
227/10/110/53

STOJÇE KËRSTEVSKI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
3/1/0

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
0
2/34/38
2/1/2
243/11/116/71

ERMIRA MEHMETI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.01.2010
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

19
59/1
1/2/1

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/12
0
3/4/18
3/0/56
27/2/16/6

GORAN MISOVSKI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

72
6/1
24/54/9

18

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/41
0
3/11/38
2/2/21
63/0/47/29
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KOSANA NIKOLIQ MAZNEVA
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
1/1
3/18/0

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/38
2
2/18/24
4/0/19
176/11/80/20

GJORGJI OROVÇANEC
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

52
22/5
2/21/0

9

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/26
4
2/3/15
0/0/0
5/0/4/3

RISTO PENOV
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
1/4/0

7

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/3
0
1/9/14
1/0/0
11/0/9/5

ANDREJ PETROV
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

74
4/1
4/23/9

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/361
2
3/17/38
3/2/38
23/0/28/14

LILJANA POPOVSKA
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues
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69
8/2
15/23/0

31

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/18
4
4/6/13
2/3/28
128/4/49/40

IMER SELMANI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 27.04.2009
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

12
66/1
1/7/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/521
0
1/5/6
0/0/0
2/0/1/5

ALEKSANDAR SPASENOVSKI
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

73
5/1
5/27/12

10

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/81
3
5/37/59
2/1/9
125/3/83/31

BORISLLAV STOJMENOV
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

38
41/0
1/17/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/4/49
2/0/26
24/4/20/7

VIOLLETA TASHEVA
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
2/29/0

59

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/97
0
2/16/18
3/21/59
267/11/113/71

RADMILLA SHEKERINSKA - JANKOVSKA
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

42
35/2
23/36/0

21

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/439
0
2/9/16
0/0/0
33/0/11/9
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VLLADAKA AVIROVIQ
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
2/0
10/37/1

21

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/68
0
3/43/50
2/3/14
183/10/83/42

MARIJA ANDONOVSKA
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
1/1
6/42/0

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/95
3
3/15/16
1/1/15
228/11/91/64

AMDI BAJRAM
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

65
9/5
1/6/5

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
4
1/5/6
3/2/36
159/8/52/42

SLLAVICA GËRKOVSKA
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

71
7/1
21/80/0

72

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/435
3
2/10/20
2/2/12
67/0/38/23

BLLAGORODNA DULIQ
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 15.04.2009
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues
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76
3/0
3/31/1

29

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/92
0
2/38/40
2/0/8
208/11/107/54

ABEDIN ZYMBERI
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

72
5/2
5/18/2

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/521
3
1/1/3
0/0/0
5/3/14/9

ZYMRETE JAKUPI
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

74
3/2
13/1/0

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/127
3
2/5/7
2/11/20
180/4/56/27

XHEMAIL JASHARI
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
1/1
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/43
0
3/15/18
2/18/38
190/0/73/55

FLORA KADRIU
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

76
3/0
19/72/6

47

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/777
5
5/21/36
4/22/58
10/4/12/4

JOVAN MANASIJEVSKI
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

74
4/1
12/20/1

24

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/10
2
1/32/32
2/0/16
40/0/26/5
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GORAN MINÇEV
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 30.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

74
4/0
12/45/0

12

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/390
2
3/7/13
2/0/1
16/0/36/10

HAJRULLA MISINI
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

66
11/2
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/20
3
2/9/28
5/8/35
126/0/58/17

SAFET NEZIRI
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

75
4/0
4/12/1

23

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/12
0
2/8/17
3/10/27
150/6/69/30

AVDIJA PEPIQ
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

68
2/9
0/1/0

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
3/22/36
2/0/15
105/7/57/23

ZORAN PETRESKI
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues
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78
0/1
3/20/0

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/17
3
4/29/37
3/3/20
170/11/78/50

DARKA PETRUSHEVSKA
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
0/1
3/10/0

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/17
2
2/12/14
3/4/14
217/11/115/68

PETAR POP ARSOV
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

73
6/0
2/18/0

56

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/12
0
3/20/24
2/3/13
199/11/81/40

SAVE SAVEVSKI
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/9
0
1/0/0
2/21/38
210/11/88/62

IVAN STOILKOVIQ
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

66
10/3
1/1/2

6

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
3/7/15
2/2/40
38/0/22/13

SONJA CVETKOVSKA
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
4/46/0

13

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/16
0
1/1/1
2/10/11
243/11/103/65

DEPUTETI IM 8 17

OLIVER ALEKSOVSKI
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

75
4/0
0/0/0

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/87
0
1/6/6
1/0/1
198/11/100/47

STANKA ANASTASOVA
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

67
11/1
18/31/0

23

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/414
2
2/7/14
3/9/26
89/1/63/16

MILE ANDONOV
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
1/1
23/50/0

25

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/424
3
3/38/47
2/1/30
62/0/46/13

ILIJA DIMOVSKI
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
13/77/0

45

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/11
3
5/31/77
3/0/18
75/3/64/31

VLLADIMIR GJORÇEV
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

18 DEPUTETI IM 8

67
11/1
7/32/0

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/23
2
3/14/16
1/0/5
163/11/86/25

ANDREJ ZHERNOVSKI
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

55
17/7
6/17/2

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
4
2/10/18
1/0/9
10/0/20/5

LUBISAV IVANOV-XINGO
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

68
11/0
0/2/0

20

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/8
0
2/17/21
3/0/38
73/0/42/31

JAGOTKA IVANOVSKA
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
1/3/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/12
0
2/37/40
2/1/2
212/11/95/48

MARJANÇO KOLEVSKI
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 14.06.2010
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
0/0/0

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/99
2
3/15/16
2/5/12
233/11/110/68

VANÇO KOCEV
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
0/0/0

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/8
0
2/23/26
2/7/18
248/11/109/69

DEPUTETI IM 8 19

MARIJANÇO NIKOLOV
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 26.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
63/98/35

56

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/501
9
3/43/49
3/12/22
162/2/81/33

MILE PAÇEMSKI
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
7/39/0

14

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/85
1
2/20/21
2/22/35
233/11/103/62

TITO PETKOVSKI
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 01.08.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

68
9/2
14/43/0

38

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/26
6
3/17/20
1/0/6
22/0/17/21

MARIA RASHKOVSKA
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
2/0
1/3/0

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/4
3
1/12/13
1/0/3
230/7/108/55

KRISTINA RUNÇEVA
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

20 DEPUTETI IM 8

73
6/0
8/15/0

19

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
3
3/18/24
1/0/0
170/7/69/45

NADA STANÇEVSKA
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
1/0/0

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/34
0
3/24/30
2/10/39
245/9/116/70

NADICA TANÇEVA TULIEVA
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
2/0
5/11/0

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/93
2
3/37/41
2/6/13
223/11/108/69

OLIVERA TRAJANOVSKA
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/8
0
2/12/12
2/26/45
246/11/118/71

CVETAN TRIPUNOVSKI
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
2/0
0/11/0

7

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/61
1
2/17/18
2/23/36
221/8/107/60

MARINELLA TUSHEVA
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

67
4/8
16/29/0

25

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/475
3
2/7/11
3/3/17
106/0/66/27

DEPUTETI IM 8 21

SILVANA BONEVA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

55
24/0
5/32/20

20

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/101
0
4/28/55
4/6/55
160/6/76/40

VLLADO BUÇKOVSKI
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

67
12/0
41/121/0

35

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/417
2
3/26/39
2/0/11
74/0/56/24

JOVAN GINEV
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
0/1
5/12/0

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/4
0
2/12/12
2/12/18
242/10/111/70

PANÇE DAMESKI
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
2/0
4/23/0

12

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/36
2
2/25/27
2/8/12
234/11/112/68

TOME DANEVSKI
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

22 DEPUTETI IM 8

72
5/2
0/0/0

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/2
0
2/16/18
2/10/17
193/8/89/40

SONJA GJELLOVA-STOJANOVA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
1/1
7/36/0

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/158
0
2/29/33
2/19/31
211/8/96/55

KATERINA DIMESKA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
7/57/0

31

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/49
3
3/59/63
1/1/1
231/11/107/67

CVETANKA IVANOVA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

76
2/1
45/125/52

70

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/477
4
2/25/40
0/0/0
130/4/78/37

DANIELA IROTOVA LAZAREVA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

75
4/0
0/4/0

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/3
0
1/1/1
2/27/52
216/11/99/48

JOVAN LLAZAREV
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
1/1
16/24/0

29

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/50
0
3/27/31
1/0/0
235/11/107/54

DEPUTETI IM 8 23

SONJA MIRAKOVSKA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

67
8/4
10/23/0

23

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/37
0
2/24/41
2/0/15
34/0/14/19

LIDIJA MITEVA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

73
5/1
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/44
0
2/19/20
1/0/5
245/11/89/58

EMILIJAN STANKOVIQ
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
2/0
12/28/0

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/401
0
4/11/41
3/11/36
11/0/24/11

RISTO STOJANOV
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
1/1
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/8
0
2/26/26
2/21/43
221/8/99/47

GORAN SUGARESKI
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

24 DEPUTETI IM 8

78
1/0
35/60/0

36

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/434
13
2/4/7
5/27/56
82/2/54/27

ROZA TOPUZOVA-KAREVSKA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

76
3/0
30/36/2

34

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/55
1
4/28/43
2/2/2
47/4/25/15

PAVLE TRAJANOV
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

74
4/1
5/9/0

7

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
4/9/15
1/0/1
158/8/55/35

NIKOLLA QURKÇIEV
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

75
3/1
35/56/0

44

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/490
5
5/27/28
2/8/49
53/0/51/17

VESELA ÇESTOEVA
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

76
3/0
1/8/0

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/29
0
2/8/9
2/4/12
241/11/118/69

VASKO SHUTAROV
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

77
2/0
8/37/0

53

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/130
0
3/37/45
3/23/30
234/11/105/59

DEPUTETI IM 8 25

STOJAN ANDOV
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

51
28/0
4/14/3

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/26
4
2/2/6
0/0/0
19/0/29/11

VESNA BENDEVSKA
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
54/129/0

52

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/486
6
3/14/19
2/9/46
78/2/63/25

FAZLI VELIU
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

13
64/2
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
1/0/6
3/0/54
19/0/6/0

CVETKO GROZDANOV
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
14/82/0

54

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/8
0
3/6/9
2/12/17
232/11/114/71

MENDE DINEVSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

26 DEPUTETI IM 8

78
1/0
23/83/0

18

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/461
8
3/11/13
4/23/49
114/2/68/27

LILJANA ZATUROSKA
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 01.08.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

76
3/0
3/8/0

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/9
1
2/6/7
2/4/11
216/11/107/59

ANITA KIPARIZOVSKA KËRSTESKA
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

75
4/0
9/15/0

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/101
0
3/49/53
2/19/31
256/11/101/61

ILIJA KITANOVSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

73
3/3
2/14/11

13

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

3/0
0
4/18/40
1/2/32
121/4/71/45

NIKOLLA KOTEVSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
1/28/0

9

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/20
3
3/22/28
2/29/57
231/11/106/71

JANI MAKRADULI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

73
5/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

62/156/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

24

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/446
9
nuk është anëtar

81/0/56/27

DEPUTETI IM 8 27

CENA MATEVSKA
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

75
4/0
2/8/0

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/2
0
1/5/6
3/16/56
238/11/104/67

KËRSTO MUKOSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
7/76/0

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/86
0
3/28/36
2/2/6
228/11/113/71

ALEKSANDAR NIKOLLOSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

72
7/0
6/40/0

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/21
3
4/11/13
3/15/52
181/10/85/28

ZHIVKO PEJKOVSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
4/35/0

16

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/134
0
5/44/53
2/0/6
233/11/109/59

ANETA STEFANOVSKA
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

28 DEPUTETI IM 8

77
2/0
6/51/0

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/106
0
2/40/46
2/4/7
218/11/109/62

VLLADO STEFANOVSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

64
10/5
0/3/0

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/9
0
2/10/12
2/11/45
129/7/27/32

TAHIR HANI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
4/13/0

7

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

3/32
0
2/9/17
4/29/83
158/5/86/49

FIJAT CANOSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

16
61/2
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/0/11
2/0/23
14/0/0/0

TOME ÇINGOVSKI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

70
9/0
28/48/0

27

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/459
0
3/12/18
4/19/77
44/0/34/18

ARBEN XHAFERI
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

3
76/0
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
0/0/0
0/0/0
0/0/0/0
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XHEVAT ADEMI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 26.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

66
6/7
1/3/0

14

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
0
5/19/49
1/2/6
94/0/40/40

IMER ALIU
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

0
79/0
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
6/0/109
1/0/13
0/0/0/0

RAFIZ ALITI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

73
5/1
3/13/0

17

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/35
0
3/35/43
2/8/28
123/6/62/39

VULLNET AMETI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

40
31/8
0/1/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/1
0
2/2/13
3/0/12
82/0/59/31

TEUTA ARIFI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues
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15
59/5
0/0/0

10

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/2
0
3/3/18
1/0/6
3/0/0/0

ALI AHMETI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

11
65/3
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
0/0/0
0/0/0
6/0/0/0

DARKO DIMITRIESKI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

79
0/0
3/1/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/78
1
2/2/3
3/21/79
225/11/112/71

BESIM DOGANI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

6
71/2
0/0/0

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
8/5/50
4/1/34
0/0/0/0

IGOR IVANOVSKI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

72
3/4
15/55/0

19

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/366
0
2/15/24
2/4/37
11/0/23/9

SADIJE ILJAZI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

0
79/0
0/0/0

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
3/0/11
4/0/24
0/0/0/0
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NATASHA JANEVSKA
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

76
3/0
9/42/0

23

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/121
3
2/9/11
2/4/7
224/11/99/56

ADNAN JASHARI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

78
1/0
17/8/0

19

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/30
0
3/37/59
1/1/12
145/8/58/41

JULIETA MARKU
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

73
6/0
8/3/0

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/53
3
3/35/47
2/2/30
160/6/89/48

REXHEPI DAUT
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

29
47/3
0/2/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
3
2/1/12
3/0/39
0/0/0/0

SULEJMAN RUSHITI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues
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30
46/3
3/18/1

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/521
0
1/2/17
1/0/3
2/0/5/8

MENDUH THAÇI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

3
76/0
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
0/0/0
0/0/0
0/0/0/0

MERAL UZEIRI FERATI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

0
79/0
0/0/0

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/0/7
4/0/39
0/0/0/0

KENAN HASIPI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 15.04.2009
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

72
5/2
1/12/0

6

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/26
0
2/17/33
4/6/62
73/0/25/13

TALAT XHAFERI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

73
4/2
1/5/1

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/89
5
3/23/38
2/1/13
176/6/85/32

HISEN XHEMAILI
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare
Numri i fjalimeve të mbajtura në mbledhjet e trupave
punues

68
8/3
0/2/0

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues

(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/23
0
3/10/21
1/0/1
194/6/67/46
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