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Të nderuar,
Parlamentarizmi është sistem i cili
vazhdimisht ndërtohet dhe plotësohet.
Kështu është edhe me sistemin tonë parlamentar, e në këtë plotësim është edhe
edicioni “Deputeti im”. Para nesh është
botimi i dhjetë, kështu që mund të themi se
kemi një përvjetor të vogël, kurse “Deputeti
im” është duke u bërë pjesë e traditës së
parlamentarizmit maqedonas. Pra, shikuar
nga aspekti metodologjik edhe ky botimi i
dhjetë është sikurse edhe botimet paraprake, kurse e përfshinë periudhën janar qershor 2012.
Kjo është periudhë në të cilën nga
Komisioni Evropian e marrim të ashtuquajturin Dialog Aderues në nivel të lartë, si
formë, por edhe si mjet për realizim të
përcaktimit tonë strategjik - anëtarësimin
në Unionin Evropian. Pikërisht për këtë, në
këtë periudhë, i cili përfshihet në “Deputeti
im” si Kuvend i kushtuam vëmendje më
të madhe harmonizimit të mëtejshëm me
legjislacionin evropian, si dhe zbatimin e
reformave të nevojshme. Se në fushën e
eurointegrimeve punojmë seriozisht dhe me
sukses e vërtetuan edhe përfaqësuesit më
të lartë të Komisionit Evropian, në mesin e
të cilëve edhe eurokomisari Shtefan File,
gjatë kohës së vizës së tij të fundit.

Segmenti i dytë i rëndësishëm në punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë
në këtë periudhë, është miratimi i ligjeve që
ishin në funksion të amortizimit të pasojave
nga kriza ekonomike.
Në tërë këtë, si Kuvend dhe si deputetë, pa dallim të përkatësisë partiake apo etnike të gjithë japim kontribut të madh, si në
realizimin e interesave dhe caktimeve tona
strategjike, ashtu edhe në zhvillimin e mëtejshëm të demokracisë parlamentare. Për
këtë shkak, jam i bindur se edhe në numrat
e ardhshëm të “Deputeti im” do të mundemi
të gjithë së bashku ta ndajmë kënaqësinë
dhe të lavdërohemi se Kuvendi i Republikës
së Maqedonisë është shtylla e demokracisë
parlamentare maqedonase dhe lokomotiva e
rrugës sonë evropiane.

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
bartësve të pushtetit ligjvënës të Republikës. Kuvendi është njëdhomësh që e përbëjnë 123 deputetë që 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. Mandati i Kryetarit zgjat katër
vjet.
Kryetari i Kuvendit përfaqëson Kuvendin, i thërret mbledhjet e Kuvendit dhe udhëheq me to, kujdeset për zbatimin e 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.

Në përbërjen e tanishme të Kuvendit,
deputetët u zgjedhën në bazë të modelit proporcional dhe këta rolin e tyre e kryejnë në
mënyrë profesionale. Deputetët zgjidhen në
kohë prej katër vjetësh dhe këta nuk mund
të revokohen.
Kjo përbërje e Kuvendit është zgjedhur në zgjedhjet e mbajtura më 5 qershor
2011.
Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë zgjidhen 123 deputetë, nga të cilët
120 deputetë zgjidhen sipas modelit proporcional, me ç’rast territori i Republikës së
Maqedonisë ndahet në gjashtë njësi zgjedhore të përcaktuara me këtë Kod dhe në secilën njësi zgjidhen nga 20 deputetë dhe tre
deputetë zgjidhen sipas modelit të shumicës
në një rreth zgjedhor, edhe atë, nga një deputet në tre njësitë zgjedhore në Evropë dhe
Afrikë, në Amerikën Veriore dhe Jugore dhe
në Australi dhe Azi.

NËNKRYETARËT E KUVENDIT
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.

Llogaritja e mandateve nga listat e
kandidatëve bëhet me Modelin e Dontos.
Deputetët nga radhët e tyre zgjedhin
Kryetar dhe nënkryetarë të Kuvendit. Me
shërbimin profesional të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë udhëheq Sekretari i
Përgjithshëm.

Kryetar i Kuvendit:
Trajko Velanoski VMRO-DPMNE
Nënkryetarë të Kuvendit:
Svetllana Jakimovska VMRO-DPMNE
Suzana Saliu BDI
Jani Makradulli 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 Juridiko-ligjvënës
Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri
Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive
Komisioni për Politikë të Jashtme
Komisioni për Çështje Evropiane
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 Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave
Komisioni për Transport, Lidhje dhe
Ekologji
Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport
Komisioni për Kulturë
Komisioni për Shëndetësi
Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale
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
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LIGJE TË MIRATUARA

SFERAT

NUMRI I LIGJEVE TË MIRATUAR

Sfera ekonomike
Sistemi politik
Veprimtari publike

34
10
15

GJITHSEJ

59

SEANCA TË MBAJTURA

11 seanca pune
6 pyetje të deputetëve
seanca 22
seanca 24
seanca 25
seanca 28
seanca 33
seanca 36

26.01.2012
23.02.2012
22.03.2012
19.04.2012
31.05.2012
25.06.2012

1 referime
seanca 27 04.04.2012
seanca 31 17.05.2012
seanca 32 23.05.2012
të përfunduara 15
të papërfunduara 4
GJITHSEJ
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1 seancë komemorative
seanca 21 03.01.2012
19

GJITHSEJ

SI T’I LEXONI TË DHËNAT E PREZANTUARA
Të dhënat për punën e çdo deputeti janë sublimuar në tabela individuale. Raporti përmban 123 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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Suzana Anova
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 12.07.2011
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

90
2/0
4/41/0

12

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

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

Votimet

3/51
0
2/28/30
3/16/23
133/1/100/38

Safet Bishevac
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

86
5/1
6/23/0

3

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

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

Votimet

18/24
3
3/10/15
4/8/22
53/0/48/21

Ivon Velliçkovski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

90
1/1
29/103/8

8

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

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

Votimet

20/20
0
3/10/16
2/1/16
24/1/41/24

Gordan Georgiev
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

81
4/7
17/47/0

8

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

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

Votimet

21/104
0
4/8/23
1/0/9
24/1/34/27

Velle Gjorgjievski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

10 DEPUTETI IM 10

92
0/0
0/3/0

4

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

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

Votimet

1/53
0
1/7/7
2/28/42
122/1/93/36

Igor Ivanovski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
14/1
32/92/24

5

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

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

Votimet

21/102
1
1/5/9
0/0/0
58/0/37/16

Svetllana Jakimovska
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
4/0
0/17/0
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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

1/39
1
2/33/41
1/0/17
126/1/94/37

Rafet Muminoviq
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

33
57/2
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

0/24
0
2/5/36
1/0/7
55/1/40/16

Dragan Nasteski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 17.10.2011
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

91
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

1/0
0
2/12/16
3/19/35
127/1/100/35

Kosana Nikolliq-Mazneva
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
0/1
7/42/0

2

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

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

Votimet

1/19
0
2/34/40
2/4/15
138/1/88/26
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Tito Petkovski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
18/1
3/4/0

6

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

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

Votimet

18/44
7
3/6/7
0/0/0
1/0/12/21

Lilljana Popovska
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

81
10/1
7/19/1

15

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

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

Votimet

3/40
4
2/12/17
2/1/15
45/0/65/29

Natasha Savova-Sallkovska
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

63
27/2
2/24/0

0

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

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

Votimet

20/72
0
1/1/9
2/0/3
3/0/18/9

Suzana Salliu
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

85
7/0
9/38/0

25

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

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

Votimet

0/5
0
4/34/41
1/7/17
113/1/78/34

Mallisha Stankoviq
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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89
3/0
7/63/0

11

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

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

Votimet

1/38
0
2/8/8
2/0/40
125/1/87/21

Borisllav Stojmenov
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

47
43/2
0/5/0

2

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

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

Votimet

1/0
0
2/6/36
2/0/28
21/0/21/25

Tanja Tomiq
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
4/0
31/37/0

4

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

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

Votimet

21/209
0
2/0/2
3/12/50
65/1/63/30

Stefçe Trpkovski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 12.07.2011
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

92
0/0
0/1/0

1

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

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

Votimet

1/28
0
2/3/3
3/42/62
128/1/98/35

Bekim Fazlliu
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
3/1
12/39/5

7

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

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

Votimet

1/154
6
3/10/41
4/6/39
18/0/8/11

Radmilla Shekerinska
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

54
36/2
12/63/0

17

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

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

Votimet

20/72
1
2/13/32
1/1/17
25/0/21/4
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Vlladanka Aviroviq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
1/0
5/81/0

25

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

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

Votimet

0/42
0
3/34/40
1/0/9
104/1/92/35

Amdi Bajram
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
18/10
0/16/4

2

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

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

Votimet

1/0
9
3/5/34
0/0/0
39/0/54/24

Trajko Veqanoski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
1/0
1/0/0

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
1/1/1
0/0/0
135/1/95/38

Bllagorodna Dulliq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

89
3/0
3/79/0

69

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

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

Votimet

1/0
0
2/33/39
1/0/3
119/1/99/36

Orhan Ibraimi
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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77
12/3
7/38/0

9

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

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

Votimet

1/151
2
6/13/48
4/0/10
14/0/9/2

Samka Ibraimoski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

90
1/1
18/38/0

13

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

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

Votimet

21/89
7
2/23/29
2/9/28
53/1/34/18

Rexhaill Ismailli
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

86
3/3
5/9/0

23

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

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

Votimet

1/31
0
2/34/34
4/23/41
124/1/95/36

Dime Maxhovski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 29.07.2011
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

92
0/0
0/26/0

4

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

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

Votimet

2/14
0
2/12/12
1/1/1
126/1/100/38

Ermira Mehmeti
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
66/2
4/18/0

4

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

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

Votimet

1/8
0
6/4/34
2/0/42
27/0/9/1

Dragisha Milletiq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

85
7/0
22/47/0

8

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

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

Votimet

21/96
0
2/8/9
2/17/24
71/1/47/17
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Goran Minçev
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
4/1
11/50/0

7

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

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

Votimet

21/115
0
2/5/9
2/0/22
29/1/30/8

Sonja Mirakovska
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
14/1
16/43/2

26

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

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

Votimet

18/49
0
2/31/66
3/0/18
38/1/26/13

Hajrulla Misini
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

80
3/9
0/0/0

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
5/16/28
4/3/16
66/1/37/3

Ana Pavllovska-Daneva
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

81
6/5
16/55/0

10

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

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

Votimet

21/124
2
3/11/26
3/0/44
22/1/35/26

Jordan Paçkov
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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91
0/1
3/105/0

4

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

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

Votimet

1/54
9
2/22/23
4/9/16
125/1/99/38

Avdija Pepiq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
15/1
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

1/39
2
2/2/6
2/8/17
58/1/50/30

Alleksandar Spasenovski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

84
6/2
3/55/3

9

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

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

Votimet

2/0
0
4/13/22
5/6/29
124/1/84/13

Olliver Spasovski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

89
3/0
27/78/13

35

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

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

Votimet

21/94
5
3/38/49
2/1/1
99/1/51/30

Ivan Stoillkoviq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
12/1
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

1/39
0
3/8/12
0/0/0
66/1/53/14

Bllagoja Stojanovski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
36/74/0

18

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

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

Votimet

21/132
0
3/26/30
2/6/39
103/1/60/32
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Stanka Anastasova
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

83
8/1
25/79/0

20

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

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

Votimet

21/189
3
2/19/22
3/27/45
60/1/46/21

Gollupço Angellov
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
26/37/0

1

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

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

Votimet

21/90
0
1/5/8
3/6/10
96/1/64/29

Mille Andonov
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
4/1
25/61/0

25

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

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

Votimet

21/120
3
3/24/36
2/5/45
32/0/49/9

Trajço Dimkov
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
1/0
2/35/0

1

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

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

Votimet

1/12
0
2/2/2
4/27/35
136/1/99/38

Illija Dimovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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 10

90
2/0
10/77/0

32

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

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

Votimet

2/4
0
6/27/66
1/0/7
88/1/74/35

Vlladimir Gjorçev
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
2/2
4/106/0

7

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

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

Votimet

2/16
3
3/12/16
2/0/9
115/1/85/15

Ljubisav Ivanov-Xingo
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

23
63/6
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
2/3/12
1/0/1
9/1/8/8

Billjana Kazanxhiska
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
3/1
35/59/0

15

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

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

Votimet

21/228
4
1/13/14
4/7/42
73/1/55/15

Gjorgji Koxhabashiev
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
0/1
0/37/0

6

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

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

Votimet

1/1
0
3/30/31
3/16/52
135/1/101/38

Beti Kuzmanovska
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
0/1
2/19/0

7

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

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

Votimet

1/12
3
2/28/29
2/7/15
133/1/97/38
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Goran Misovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

80
9/3
34/113/8

15

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

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

Votimet

18/51
2
2/4/10
1/0/27
61/1/53/31

Marjanço Nikollov
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
55/142/0

48

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

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

Votimet

21/121
3
2/31/36
2/1/3
86/0/67/22

Ellena Pavllova
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
0/1
0/5/0

4

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

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

Votimet

1/54
0
2/32/36
2/4/16
134/1/98/35

Mille Paçemski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
12/93/0

15

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

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

Votimet

1/60
2
3/48/55
2/4/5
131/1/99/38

Vasko Pashovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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90
2/0
0/27/0

2

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

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

Votimet

0/0
0
2/8/8
2/1/2
133/1/100/38

Emillijan Stankoviq
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
0/1
26/54/0

7

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

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

Votimet

21/106
3
3/5/11
1/0/9
25/1/44/15

Nada Stançevska
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
1/0
1/1/0

1

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

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

Votimet

1/43
0
2/27/36
1/0/1
128/1/94/38

Nadica Tançeva-Tullieva
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
3/1
1/20/0

5

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

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

Votimet

1/0
0
2/38/39
2/10/17
123/0/95/37

Toni Trajanovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 29.07.2011
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

90
2/0
0/5/0

1

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

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

Votimet

1/18
0
2/2/3
3/24/0
132/1/94/36

Marinella Tusheva
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
3/1
27/49/0

10

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

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

Votimet

21/94
0
2/14/22
4/3/24
56/1/46/10
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Vanço Apostollov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
0/17/0

3

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

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

Votimet

0/0
0
1/6/7
3/35/49
132/1/95/33

Nikollçe Acevski
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
0/1
11/37/0

11

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

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

Votimet

18/109
0
1/6/9
3/11/17
58/1/50/31

Sillvana Boneva
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

90
2/0
5/68/22

18

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

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

Votimet

2/66
1
4/24/37
3/3/51
126/1/87/38

Sllave Goshev
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
1/0
1/40/0

4

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

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

Votimet

1/18
0
2/23/29
4/7/20
99/0/91/35

Cvetanka Ivanova
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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92
0/0
29/78/0

47

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

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

Votimet

21/110
2
4/53/71
2/8/21
83/0/48/26

Ane Lashkoska
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

91
1/0
3/40/0

6

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

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

Votimet

1/20
0
2/4/4
2/29/35
128/1/96/38

Svetllana Mazgalloska-Vuçetiq
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
4/1
24/45/0

12

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

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

Votimet

21/192
1
3/13/13
1/9/14
60/1/58/27

Save Maraçkov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

85
5/2
15/21/0

3

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

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

Votimet

21/121
0
2/6/7
1/13/27
73/1/57/29

Lençe Nikollovska
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
9/12
7/14/2

6

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

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

Votimet

18/33
3
2/20/34
2/4/36
37/0/35/20

Pançe Orcev
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

90
1/1
30/60/0

23

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

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

Votimet

21/146
0
2/1/1
3/47/61
74/1/62/26
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Vesna Pemova
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

86
6/0
5/57/0

8

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

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

Votimet

1/53
0
2/18/22
2/37/66
135/1/99/37

Andrej Petrov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

80
9/3
8/23/0

5

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

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

Votimet

21/180
7
1/13/14
2/0/8
8/0/23/20

Vasill Pishev
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 29.07.2011
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

82
10/0
2/30/0

1

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

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

Votimet

1/1
0
2/7/10
2/41/55
119/1/90/36

Borçe Stavrov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
4/1
16/19/0

14

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

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

Votimet

21/137
0
2/27/34
1/16/27
55/1/54/25

Dimitar Stevananxhija
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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 10

92
0/0
1/54/0

10

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

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

Votimet

2/0
0
2/40/46
2/6/11
135/1/100/38

Goran Sugareski
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
32/72/0

24

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

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

Votimet

21/87
10
2/32/45
2/3/10
74/1/59/28

Pavlle Trajanov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
5/0
7/29/0

9

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

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

Votimet

1/34
0
3/17/21
1/1/2
109/1/71/30

Romeo Trenov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
2/52/0

4

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

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

Votimet

1/44
0
1/6/7
3/43/58
125/1/88/37

Nada Cipusheva
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
3/1
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

2/12
0
2/16/16
2/31/45
123/1/93/35

Dragan Cukllev
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
1/48/0

11

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

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

Votimet

0/44
0
2/14/16
3/33/44
137/1/98/36
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Vesna Bendevska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
38/92/29

27

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

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

Votimet

21/134
2
3/13/21
2/13/36
89/1/64/29

Mitre Velljanoski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

90
2/0
38/117/0

14

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

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

Votimet

21/155
0
2/10/12
2/8/46
66/1/57/28

Mende Dinevski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
25/96/0

13

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

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

Votimet

21/219
7
3/20/21
2/12/45
79/0/60/24

Lilljana Zaturoska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
5/0
5/50/0

6

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

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

Votimet

1/59
0
3/26/30
2/5/5
124/1/93/38

Divna Jovkovska-Eftimoska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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92
0/0
26/31/0

5

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

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

Votimet

21/160
7
2/7/12
3/2/11
68/1/60/22

Illija Kitanoski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
3/2
1/47/5

6

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

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

Votimet

2/28
3
3/20/46
1/7/27
111/1/90/37

Lilljana Kuzmanovska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

92
0/0
2/52/0

13

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

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

Votimet

1/2
0
3/29/31
3/14/37
127/1/93/38

Arben Ljabenishta
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

89
2/1
6/43/0

13

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

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

Votimet

1/48
3
2/11/32
5/16/44
118/1/74/28

Jani Makradulli
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

83
8/1
56/124/0

27

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

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

Votimet

21/179
6
3/32/42
1/1/2
30/1/69/24

Cena Matevska-Duza
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
5/0
1/7/0

3

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

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

Votimet

1/12
0
2/12/12
2/3/30
127/1/95/37
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Vjollca Mehmeti-Nuredini
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
15/2
3/4/0

0

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

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

Votimet

1/4
0
1/5/8
3/12/43
104/1/94/34

Antonio Milloshoski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
17/0
2/43/0

18

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

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

Votimet

1/1
6
4/27/43
1/2/7
61/0/62/25

Vasko Micevski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
48/2
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
2/2/5
3/2/24
58/0/50/10

Alleksandar Nikolloski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

82
10/0
3/63/0

1

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

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

Votimet

1/0
3
2/7/17
2/2/13
42/0/56/17

Erdogan Saraç
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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 10

82
9/1
14/31/0

9

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

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

Votimet

21/123
8
2/13/18
4/10/24
69/1/46/35

Ziadin Sella
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

84
4/4
11/53/9

11

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

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

Votimet

1/148
9
5/18/48
4/14/49
13/0/15/4

Fijat Canoski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

7
80/5
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

18/24
0
2/1/10
1/0/1
0/0/1/0

Mevmed Xhemajlloski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

53
35/4
0/1/1

5

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

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

Votimet

18/24
3
2/6/20
2/1/2
7/0/10/0

Mihaillo Xhollonga
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

90
2/0
1/11/0

3

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

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

Votimet

1/46
0
2/15/23
2/3/17
137/1/100/37

Harallampie Shokarovski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
5/0
4/47/0

8

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

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

Votimet

1/42
0
2/16/18
3/5/13
109/1/95/34
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Xhevad Ademi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

82
4/6
1/7/0

6

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

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

Votimet

1/5
0
5/8/25
4/0/11
41/1/34/21

Gazmend Alliji
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

87
4/1
10/32/0

11

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

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

Votimet

1/151
3
4/22/46
4/3/33
23/0/17/10

Imer Alliu
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
3/18
1/4/6

1

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

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

Votimet

1/145
1
4/5/33
3/0/40
7/0/5/4

Alli Ahmeti
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
91/1
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

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

Irfan Deari
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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9
82/1
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

0/0
0
2/1/15
3/0/37
20/1/17/1

Fllamure Demiri-Kreci
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

90
1/1
11/27/0

8

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

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

Votimet

6/187
0
1/1/1
0/0/0
69/1/59/28

Darko Dimitrieski
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 29.07.2011
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

91
1/0
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

1/0
0
2/34/39
1/0/1
136/1/99/35

Rejhan Durmishi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

85
5/2
5/7/2

6

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

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

Votimet

18/0
2
2/14/28
2/7/18
43/0/27/27

Izet Zeqiri
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

89
2/1
80/252/4

25

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

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

Votimet

11/197
4
2/8/12
2/26/36
80/1/68/30

Dëshira Imeri
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

86
5/1
0/4/0

0

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

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

Votimet

1/5
0
2/14/17
0/0/0
126/0/93/37
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Nexhati Jakupi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

89
3/0
4/31/0

13

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

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

Votimet

1/42
0
3/18/43
2/15/28
115/1/76/16

Svetllana Karapetrova
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

90
2/0
2/22/0

6

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

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

Votimet

2/64
0
2/49/55
3/2/15
134/1/90/30

Hajrije Misimi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 29.07.2011
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

89
1/2
2/4/0

0

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

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

Votimet

0/5
0
0/0/0
1/1/1
126/1/96/34

Stojko Paunovski
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

88
4/0
45/78/0

27

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

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

Votimet

21/132
5
3/24/36
2/0/7
59/1/47/27

Menduh Taqi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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0
90/2
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
0/0/0
0/0/0
0/0/0/0

Merall Uzeiri-Ferati
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

85
0/7
4/14/0

2

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

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

Votimet

1/146
0
4/3/25
4/8/62
8/0/5/4

Kenan Hasipi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
21/4
5/7/0

13

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

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

Votimet

1/39
3
4/23/34
1/0/0
64/1/46/25

Arben Xhaferi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
89/3
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
0/0/0/0

Tallat Xhaferi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

86
6/0
5/32/23

20

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

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

Votimet

3/71
0
6/51/82
4/13/35
109/1/88/34

Behixhudin Shehabi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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

83
9/0
6/25/0

4

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

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

Votimet

1/13
2
1/3/4
3/6/73
69/1/55/5
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Risto Mançev
    njësia zgjedhore: 7                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
63/1
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

1/18
0
2/1/4
3/8/49
35/0/14/3

Pavlle Sazdov
    njësia zgjedhore: 8                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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
22/1
1/16/0

11

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

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

Votimet

2/20
6
2/26/29
2/1/10
63/0/105/11

Millorad Dodevski
    njësia zgjedhore: 9                                verifi kimi i mandatit: 25.06.2011
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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79
11/2
0/5/0

4

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

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

Votimet

1/0
3
1/6/7
3/18/31
106/1/97/32
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