Të nderuar qytetarë,
Kur jam zgjedhur për Kryetar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në fjalimin tim inaugurues thashë se do të angazhohem që të gjithë së bashku, Parlamentin
ta bëjmë tempull të vërtetë të demokracisë.
Një nga parimet themelore të demokracisë
është transparenca në punën e Kuvendit.
Në kuadër të kësaj transparence është edhe
numri i gjashtë i raportit Deputeti im, i cili
përfshin periudhën korrik-dhjetor 2009.
Qëllimi i këtij raporti është që t’i prezantojë të dhënat për punën e deputetëve
në shtëpinë ligjdhënëse, sipas parametrave
të caktuara. Krahas rolit informativ, ka për
qëllim që t’i stimulojë deputetët që të marrin
pjesë aktive në punët e Kuvendit, me të cilën
çdo ditë vërtetojnë se institucionet janë në
shërbim të qytetarëve.
Sigurisht, transparenca në punën e Kuvendit nuk sigurohet vetëm me këtë publikim. Besoj se kanali i Kuvendit në të cilin
transmetohen drejtpërdrejt të gjitha seancat
plenare, si dhe transmetimi i Komisioneve
të Kuvendit në mënyrë maksimale të hapur
dhe reale e transmetojnë punën e Kuvendit
dhe trupave të tij, por edhe të çdo deputeti
individualisht. Gjithashtu, interneti si dhe
ueb-faqja jonë bëhen vegël e rëndësishme
e cila ju mundëson t’i ndiqni të gjitha dokumentet, ligjet, raportet, deklaratat, rezolutat
etj., që nga hyrja në procedurë të Kuvendit e
deri në miratimin e tyre.

Të nderuar,
Viti 2009 për të gjithë ne ishte vit i suksesshëm. Pikërisht në periudhën kur është
përfshirë në këtë publikim Deputeti im fituam liberalizimin e vizave, respektivisht për
qytetarët tanë ra regjimi i vizave Shengen.
Gjithashtu, në këtë periudhë e fituam edhe
raportin e Komisionit Evropian në të cilin qartë është theksuar përparimi i Republikës së
Maqedonisë, dhe në ato suaza edhe forcimin
e demokracisë parlamentare, gjegjësisht realizimin e qëllimit tonë, që është Evrointegrimet.
E gjithë kjo na obligon të gjithëve që jemi
në Kuvend të vazhdojmë të punojmë në atë
drejtim. Ta ndërtojmë shtëpinë ligjdhënëse si
një tempull të vërtetë të demokracisë dhe me
atë të realizojmë përcaktimin tonë strategjik
- anëtarësimin në strukturat euroatlantike, të
cilave u takojmë në mënyrë kulturore dhe civilizuese.
Besoj se të gjithë ashtu do ta lexojmë dhe
do ta pranojmë publikimin Deputeti im i cili sot
është para jush.

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.
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
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
Re¬publikës së Maqedonisë ushtrohet në
mënyrë profesionale dhe nuk është në pajtim
me as¬një 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
depu¬teteve 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,
ushta¬rake 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 verifi¬kimit 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
shqyr¬tojnë 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 ven¬dim 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
Ku¬vendit, varësisht nga numri i deputetëve në grupet e deputetëve, nga deputetët të cilët nuk
janë orga¬nizuar 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 Bujqësi, Pylltari dhe
Ekonomi të Ujërave
Komisioni për Transport, Lidhje dhe
Ekologji
Sport

Komisioni për Arsim, Shkencë dhe

Komisioni për Politikë të Jashtme

Komisioni për Kulturë

Komisioni për Çështje Evropiane

Komisioni për Shëndetësi

Komisioni për Çështjet e Zgjedhjeve
dhe Emërimeve

le

Komisioni i Përhershëm Anketues për
Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit

Komisioni për Mundësi të Barabarta të
Burrave dhe Grave

Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës
së Drejtorisë për Mbrojtje dhe Kundërzbulim
dhe Agjencisë për Zbulim

Komisioni për Çështje të Rregullores,
Mandatit dhe Imunitetit

Komisioni për Financim dhe Buxhet
Komisioni për Çështje Ekonomike

Komisioni për Punë dhe Politikë Socia-

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

50
30
20

GJITHSEJ

100

SEANCA TË MBAJTURA

18 Seanca pune
5 Pyetje të deputetëve
seanca 67
seanca 73
seanca 77
seanca 81
seanca 88
2 referime
seanca 82
seanca 84

të përfunduara 24
të papërfunduara 1

GJITHSEJ

8

6

25

GJITHSEJ

30.07.2009
24.09.2009
05.11.2009
26.11.2009
31.12.2009
21.12.2009
14.12.2009

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
paarsye¬shme)

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 trupa
tjerë

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

Votimet

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

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, këshillat dhe trupa tjerë
(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 për: rendin e ditës, propozim-vendimin, konkluzionin, propozimin për zgjed¬hje, 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, pro¬pozimin 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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Aleksandar Spasenovski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

6/15/0

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

6

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/1
0
4/27/54
2/3/18
71/12/86/19

Andrej Petrov
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

51

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

7/6/4

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

18

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/261
5
3/18/38
3/3/36
12/0/23/20

Borisllav Stojmenov
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/5/0

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

13

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/34/50
2/1/24
21/0/27/18

Vele Gjorgjievski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/12
0
2/2/3
2/5/20
96/16/133/29

Violeta Tasheva
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

4/7/0

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

10

6

57

17

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/47
3
2/25/25
3/12/54
120/16/161/31

Goran Gjurovski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

49

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

8/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/2/10
3/2/30
101/14/124/18

Goran Misovski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

46

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

9/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

8/15/0

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

10

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/73
0
2/8/9
3/5/48
21/1/36/15

Gjorgji Orovçanec
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

50

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

6/17/0

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

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
2
2/13/21
0/0/0
6/1/12/5

Ermira Mehmeti
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

19

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

38/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/0/0

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

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/10
2
3/4/18
3/1/56
5/0/15/4

Ivica Georgievski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/14/0

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

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/9/11
2/1/45
56/10/82/21

6

11

Imer Selmani
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

14

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

43/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/1/0

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

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/271
0
1/2/3
0/0/0
3/0/2/1

Kosana Nikoliq Mazneva
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

46

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

9/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/1/0

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

6

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/13
0
2/9/21
4/2/17
50/12/80/11

Liljana Popovska
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

51

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

6/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

9/21/2

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

21

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

4/20
5
4/17/26
2/3/31
71/11/79/16

Nazif Bushi
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 15.04.2009
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/1/0

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

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/11
0
5/44/58
2/1/18
107/4/135/31

Radmilla Shekerinska - Jankovska
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

20/6

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

7/12/0

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

12

6

31

14

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/221
0
2/14/20
0/0/0
7/1/29/11

Risto Penov
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

44

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

13/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/1/0

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

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/7
0
1/11/13
1/0/0
1/0/6/4

Svetlana Jakimovska
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

4/1/0

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

14

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/28
1
2/19/21
3/0/44
107/16/149/32

Stojçe Kërstevski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 26.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/1/0

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

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/4
0
2/41/42
2/4/8
108/16/160/32

Trajko Veljanoski
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

53

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/1
0
1/0/0
0/0/0
105/16/143/23

Femi Jonuzi
    njësia zgjedhore: 1                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/1/0

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

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/13
3
3/14/16
2/1/4
96/4/122/21

6

13

Abedin Zymberi
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/9/0

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

6

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/271
8
1/3/3
0/0/0
4/0/7/1

Avdija Pepiq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

47

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

5/5

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/1
2
3/23/30
2/6/20
45/6/69/16

Amdi Bajram
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

42

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/12

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/4/2

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

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
6
2/3/19
2/0/28
35/7/52/11

Bllagorodna Duliq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

53

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/13/0

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

32

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/7
0
2/33/35
2/1/9
90/13/125/24

Vlladaka Aviroviq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

8/26/0

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

14

6

55

27

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/26
0
3/50/52
2/0/13
75/8/112/19

Goran Minçev
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

12/14/0

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

10

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/290
0
3/8/12
2/0/2
28/9/42/5

Darka Petrushevska
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 30.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/0/0

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

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/24
0
2/20/20
3/11/15
107/16/163/31

Zoran Petreski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/11/0

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

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/4
0
3/26/28
3/0/26
81/14/98/14

Zymrete Jakupi
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

13/5/0

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

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/4
3
2/5/7
2/11/21
102/4/118/23

Ivan Stoilkoviq
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

50

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

5/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
3/4/16
2/0/35
18/0/15/8

6

15

Jovan Manasijevski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

52

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

5/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

12/29/0

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

30

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/8
0
1/29/32
1/0/16
20/0/19/1

Marija Andonovska
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

50

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

7/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/3/0

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

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/0
0
2/2/5
2/2/33
80/5/95/30

Oliver Shamuevski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

50

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

4/3/2

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

9

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
0
5/9/24
0/0/0
38/6/64/25

Petar Pop Arsov
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

52

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

5/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/1/0

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

24

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/2
0
3/19/21
2/1/11
81/14/106/29

Save Savevski
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

16

6

57

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/1
0
2/31/32
2/2/21
90/15/141/28

Safet Neziri
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/9/2

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

12

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/23
0
2/14/20
3/11/26
59/6/74/19

Sllavica Gërkovska-Lloshkova
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

47

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

8/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

20/28/0

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

20

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/321
0
2/11/24
2/16/12
50/11/60/17

Flora Kadriu
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

48

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

8/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

10/15/2

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

21

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/296
8
5/21/42
4/4/50
4/0/7/1

Hajrulla Misini
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
3
2/19/31
5/11/41
80/2/77/13

Xhemail Jashari
    njësia zgjedhore: 2                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

46

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

9/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
1
3/11/13
2/9/35
25/1/57/12

6

17

Andrej Zhernovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

36

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

21/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

6/17/6

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

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
5
2/8/19
1/1/18
5/0/9/6

Vanço Kocev
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/22/24
2/6/18
105/16/158/32

Vlladimir Gjorçev
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

38

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

18/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/12/0

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

13

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/3
0
3/14/32
1/1/9
50/1/59/12

Ilija Dimovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

49

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

8/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

7/24/0

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

20

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/18
6
4/32/66
3/4/29
49/9/58/14

Jagotka Ivanovska
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/2/0

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

18

6

57

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/2
0
2/35/35
2/4/10
98/16/153/26

Lubisav Ivanov-Xingo
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/1/1

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

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/16
0
2/15/16
3/0/35
46/5/61/19

Maria Rashkovska
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 27.04.2009
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/1/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/5
2
1/14/16
1/1/3
110/16/162/33

Marinella Tusheva
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

47

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

7/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

15/17/0

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

6

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/312
8
2/6/11
3/6/25
28/7/58/22

Marjanço Kolevski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

5

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
0
3/15/16
2/10/18
101/16/150/25

Marijanço Nikolov
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

53

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

32/43/13

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

62

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/318
7
3/47/50
3/9/17
64/8/80/21

6

19

Mile Andonov
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

18/17/0

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

38

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/307
0
3/45/48
2/3/34
35/5/59/9

Mile Paçemski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

5/9/0

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

12

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
0
2/15/18
2/22/35
85/9/136/28

Nada Stançevska
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

5/5/0

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

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/1
0
3/17/20
2/12/35
113/16/165/33

Nadica Tançeva Tulieva
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

5/5/0

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

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/10
0
3/41/41
2/1/6
109/16/159/33

Oliver Aleksovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 15.04.2009
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

6/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

20

6

51

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
1/6/8
1/1/2
79/14/129/21

Olivera Trajanovska
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/4
0
2/9/11
2/13/48
96/16/155/28

Stanka Anastasova
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

51

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

6/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

14/15/0

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

25

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/312
8
2/19/20
3/16/27
50/11/70/21

Tito Petkovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

52

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

14/19/0

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

19

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/61
7
3/18/22
1/0/8
15/3/19/8

Kristina Runçeva
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 01.08.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/8/0

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

13

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/21
3
3/29/34
1/0/0
102/12/141/26

Cvetan Tripunovski
    njësia zgjedhore: 3                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

7

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
0
2/16/19
2/24/28
110/15/152/30

6

21

Vasko Shutarov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

10/40/0

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

59

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

3/103
0
2/44/44
4/21/31
112/16/164/32

Vesela Çestoeva
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/2/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/3
3
2/6/6
2/3/13
104/16/165/33

Vllado Buçkovski
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

46

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

11/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

20/26/0

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

30

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/304
2
3/23/44
2/0/17
16/5/36/11

Goran Sugareski
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

52

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

23/27/0

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

30

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/303
5
2/14/14
5/22/52
49/7/60/16

Emilijan Stankoviq
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 26.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

11/4/0

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

22

6

57

26

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/302
3
3/27/43
3/1/36
14/0/27/14

Jovan Ginev
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

4/3/0

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

16

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
3
2/13/13
2/19/19
97/16/154/31

Jovan Llazarev
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

50

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

6/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

9/14/0

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

31

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/32
6
2/25/27
2/3/18
91/15/123/23

Katerina Dimeska
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

4/36/0

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

22

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/56
0
2/19/21
2/29/39
100/16/147/28

Lidija Miteva
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

47

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

9/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/7
0
3/24/26
2/4/25
88/16/125/24

Nikolla Qurkçiev
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

23/22/0

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

40

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/292
0
5/21/22
2/20/53
44/2/51/10

6

23

Oliver Derkoski
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/13/0

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

19

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/8
0
4/50/56
2/8/58
101/16/138/27

Pavle Trajanov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

5/12/0

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

25

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/1
0
4/23/28
1/1/2
65/10/85/15

Pançe Dameski
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/9/0

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

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
0
2/22/26
2/7/11
103/16/145/29

Risto Stojanov
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/23/24
2/15/42
108/16/146/24

Roza Topuzova-Karevska
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

30/42/10

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

24

6

53

58

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/70
4
4/26/32
2/4/10
26/0/32/13

Silvana Boneva
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

8/32/11

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

28

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/66
0
5/34/53
2/7/38
97/14/140/26

Sonja Gjellova-Stojanova
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

53

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/7/0

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

10

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/18
0
2/29/36
2/0/31
93/16/138/19

Sonja Mirakovska
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

48

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

9/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

10/21/0

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

29

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/62
3
2/22/39
2/1/15
21/1/37/13

Tome Danevski
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

6

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/20
0
2/21/24
2/8/20
97/16/140/18

Cvetanka Ivanova
    njësia zgjedhore: 4                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

53

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

35/38/19

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

58

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/342
1
2/21/35
0/0/0
62/13/95/23

6

25

Aleksandar Nikolloski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

50

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

7/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

5/22/0

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

30

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/0
3
4/22/30
3/1/44
93/12/93/17

Aneta Stefanovska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

7/25/0

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

10

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/19
0
2/31/38
2/4/8
103/16/146/32

Anita Kiparizovska Kërsteska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

4/5/0

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

6

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/2
0
3/40/41
2/10/30
121/16/152/26

Arben Xhaferi
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

0

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

56/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

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

Vesna Bendevska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

35/60/0

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

26

6

57

33

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/405
5
3/26/27
2/12/37
40/14/58/15

Vllado Stefanovski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/1/0

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

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/5
0
2/5/6
2/20/48
77/15/129/29

Zhivko Pejkovski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/13/0

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

13

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/5
0
3/16/17
2/0/3
97/13/139/29

Ilija Kitanovski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

51

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/4

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/11/3

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

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/1
0
4/17/42
1/3/32
76/14/118/21

Jani Makraduli
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

53

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

41/80/0

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

18

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/324
0
0/0/0
0/0/0
41/3/79/18

Kërsto Mukoski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/26/0

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

21

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/3
0
3/34/37
2/0/8
107/15/148/31

6

27

Liljana Zaturoska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 30.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/2/0

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

7

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/57
0
2/14/14
2/7/11
110/16/162/33

Mende Dimevski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

27/30/0

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

33

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/401
11
3/7/8
4/30/51
74/9/99/22

Nikolla Kotevski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/7/0

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

9

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/5
0
2/21/22
2/14/53
111/16/164/31

Stojan Andov
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

51

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

6/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

8/21/3

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

4

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
4
2/4/10
0/0/0
7/5/20/16

Tahir Hani
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/6/9

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

28

6

57

9

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/74
1
2/10/18
4/27/78
103/8/103/21

Tome Çingovski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

29/44/0

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

29

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/344
6
3/16/21
4/13/77
39/8/54/17

Fazli Veliu
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

36

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

15/6

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
2/0/13
3/1/59
54/2/92/24

Fijat Canoski
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

4

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

41/12

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/0
0
2/0/19
2/0/31
1/0/1/4

Cvetko Grozdanov
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

57

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

8/39/0

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

30

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

2/32
3
3/12/14
2/12/19
97/16/146/27

Cena Matevska
    njësia zgjedhore: 5                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

2/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/0/0

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

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/12
3
2/5/5
2/9/36
103/16/157/25

6

29

Adnan Jashari
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

53

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/4

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

16/12/0

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

17

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/12
3
3/38/57
1/0/11
44/1/60/9

Ali Ahmeti
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

1

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

56/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
0/0/0
0/0/0
1/0/1/1

Besim Dogani
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

37

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

17/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/6/0

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

13

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/271
0
8/16/51
4/5/35
3/0/2/1

Vullnet Ameti
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 01.08.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

27

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

25/5

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/11
0
2/1/16
3/0/16
41/1/37/12

Darko Dimitrieski
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

0/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/4/0

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

30

6

57

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/2
0
2/31/32
2/0/38
111/16/163/31

Rexhepi Daut
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

30

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

24/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/3/0

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

1

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
2
2/2/12
3/0/42
3/0/1/1

Igor Ivanovski
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

48

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

6/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

16/29/0

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

12

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/235
0
2/10/33
2/10/41
29/0/32/14

Imer Aliu
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

9

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

42/6

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/2/3

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/1
2
6/1/102
1/0/16
0/0/0/0

Julieta Marku
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

54

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

3/2/0

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

9

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/5
0
3/40/49
2/0/26
86/3/99/20

Kenan Hasipi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

50

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

7/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/2/0

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

26

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/1
2
3/25/33
3/1/52
29/0/29/6

6

31

Menduh Thaçi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

0

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

56/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(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

4

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

48/5

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

0

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
2
2/2/7
4/0/38
0/0/0/0

Natasha Janevska
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 08.07.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

56

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/0

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

6/5/0

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

10

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

1/30
1
2/11/11
2/3/14
81/10/143/24

Rafiz Aliti
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

55

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

1/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

5/8/0

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

12

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/46
2
3/25/30
2/6/31
54/2/74/10

Sadije Iljazi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

43/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/1/0

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

32

6

11

2

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
3/4/21
5/0/54
0/0/0/0

Sulejman Rushiti
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

47

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

8/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/4/0

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

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/276
3
1/5/18
1/0/3
3/0/3/1

Talat Xhaferi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

52

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

4/1

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/7/0

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

15

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/24
0
3/27/41
2/4/17
86/7/103/23

Teuta Arifi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

10

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

42/5

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

0/0/0

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

8

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/0
0
3/6/25
1/0/2
0/0/1/1

Hisen Xhemaili
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 26.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

42

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

9/3

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

2/1/0

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

3

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/29
0
3/14/29
1/0/2
61/2/92/27

Xhevat Ademi
    njësia zgjedhore: 6                                verifi kimi i mandatit: 21.06.2008
Numri i prezencave
Numri i mungesave

52

(të arsyeshme/të paarsyeshme)

3/2

Numri i fjalimeve të mbajtura në seanca plenare

1/10/0

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

11

Numri i (propozim-ligjeve/amendamenteve) të paraqitura
Numri i pyetjeve të deputetëve
Trupat punues, këshillat dhe trupa tjerë
(anëtar/pjesëmarrje/ të mbajtura)
zëvendësanëtar/pjesëmarrje/të mbajtura)

Votimet

0/12
0
5/21/39
1/2/8
43/1/55/8

6

33

