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МОЈОТ
ПРАТЕНИК

Почитувани,
Парламентаризмот е систем коj
постојано се гради и надградува. Така
е и со нашиот парламентарен систем,
а во таа надградба е и едицијата “Мојот
пратеник“. Пред нас е десеттото издание,
така што можеме да речеме дека имаме
мал јубилеј, а “Мојот пратеник“ станува
веќе дел од традицијата на македонскиот
парламентаризам. Инаку, гледано од
методолошки аспект и ова десетто
издание е исто како и претходните, а го
опфаќа периодот од јануари до јуни 2012
година.
Ова е период во кој од страна
на Европската комисија го добивме
така наречениот Пристапен дијалог на
високо ниво, како форма, а и алатка
за остварување на нашата стратешка
определба членство во Европската унија.
Токму затоа во овој период, кој е опфатен
во “Мојот пратеник“, како Собрание
посветивме
најголемо
внимание
токму на натамошната хармонизација
со европското законодавство, како
и
спроведување
на
потребните
реформи.   А дека токму на полето на
евроинтеграциите работиме сериозно
и успешно го потврдија и највисоките
претставници на Европската комисија,
меѓу кои и еврокомесарот Штефан Филе
за време на неговата последна посета.

Втор значаен сегмент во работењето
на Собранието на Република Македонија,
во овој период, е донесувањето на  закони
кои беа во функција на амортизирање
на последиците од економската криза.
Во сето ова како Собрание и како
пратеници, без разлика на партиската
или етничката припадност, сите даваме
голем придонес како во остварувањето
на нашите стратешки интереси и
определби, така и во натамошниот развој
на парламентарната демократија. Затоа
убеден сум дека и во идните   броеви
на “Мојот пратеник“ ќе можеме сите
заедно да го споделиме задоволството
и да се пофалиме дека Собранието
на Република Македонија е столбот на
македонската парламентарна демократија
и локомотивата на нашиот европски пат.

                     Претседател
на Собранието на Република Македонија
         Трајко Вељаноски
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ЗА СОБРАНИЕТО И ПРАТЕНИЦИТЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО

Собранието
на
Република
Македонија е претставнички орган на
граѓаните и носител на законодавната
власт на Републиката. Собранието
е еднодомно кое го сочинуваат 123  
пратеници кои се избираат на општи,
непосредни и слободни избори со тајно
гласање.

Претседателот на Собранието на
Република Македонија се избира од редот
на пратениците со мнозинство гласови
од вкупниот број пратеници. Мандатот на
претседателот трае четири години.

Во сегашниот состав на Собранието
пратениците се избрани врз основа на
пропорционален модел и тие својата
функција ја вршат професионално.
Пратениците се избираат за време од
четири години и тие не можат да бидат
отповикани.
Овој состав на Собранието е
избран на изборите одржани на 5 јуни
2011 година.
Во Собранието на Република
Македонија се избираат 123 пратеници,
од кои 120 пратеници се избираат
според
пропорционалниот
модел,
при што територијата на Република
Македонија е поделена на шест изборни
единици утврдени со овој законик и во
секоја се избираат по 20 пратеници и
тројца пратеници се избираат според
мнозинскиот модел во еден изборен круг
и тоа пo еден пратеник од три изборни
единици во Европа и Африка, во Северна
и Јужна Америка и во Австралија и Азија.
Пресметувањето на мандатите од
кандидатските листи се врши по
Донтовиот модел.
Пратениците од своите редови
избираат Претседател и потпретседатели
на Собранието. Со стручната служба на
Собранието на Република Македонија
раководи Генералниот секретар.
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Претседателот
на
Собранието
го претставува Собранието, ги свикува
седниците на Собранието и раководи со
нив, се грижи за примена на Деловникот
на Собранието, ги потпишува указите
за прогласување на законите и врши
други работи утврдени со Уставот на
Република Македонија и со Деловникот на
Собранието.
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО
Потпретседателите на Собранието
на Република Македонија му помагаат на
претседателот на Собранието во вршењето
на неговата функција и го заменуваат
во случај на одсутност или спреченост.
Потпретседателите на Собранието се
избираат од редот на пратениците и
нивниот мандат трае четири години.

Претседател на Собранието:
Трајко Вељаноски ВМРО- ДПМНЕ
Потпретседатели на Собранието:
Светлана Јакимовска ВМРО- ДПМНЕ
Сузана Салиу ДУИ
Јани Макрадули СДСМ
Генерален секретар:
Жарко Денковски

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СОГЛАСНО ДЕЛОВНИКОТ
Пратеникот има право и должност
да присуствува на седниците на
Собранието и да учествува во работата и
во одлучувањето;

Функцијата пратеник во Собранието
на Република Македонија се врши
професионално и е неспоива со било која
друга јавна функција;

Пратеникот
има
право
на
претседателот на Владата на Република
Македонија (Влада), на член на Владата
и на други носители на јавни функции
кои се одговорни пред Собранието да
им постави прашање што се однесува на
нивната работа или на работи од нивната
надлежност. Пратеникот е должен да
означи на кого му го упатува прашањето.
За пратеничките прашања се води
евиденција. За поставување пратенички
прашања се свикува посебна седница,
последниот четврток во месецот.

Пратеникот е должен да ја чува
државната,
службената,
воената
и
деловната тајна;

Интерпелација може да постават
најмалку пет пратеника за работата на
носител на јавна функција, Владата и
секој нејзин член поединечно, како и
за прашања од работата на државните
органи;

Пратеникот ужива имунитет од денот
на верификацијата до денот на престанок
на мандатот.
На пратеникот му престанува
мандатот или може да му биде одземен
мандатот само во случаите и на начин
утврдени со Уставот, закон и Деловникот
на Собранието на Република Македонија.
Пратеникот може да поднесе оставка, но
мандатот може и да му биде одземен во
одредени случаи. На пратеникот кој е осуден
за кривично дело за кое е пропишана казна
затвор во траење од најмалку пет години,
му престанува мандатот.

КОНТАКТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ
Собранието во соработка со единиците на локалната самоуправа обезбедува
соодветни услови за оставрување контакти на пратеникот со граѓаните во неговата изборна
единица.
Секој последен ден во работната недела (петок) се определува како ден за контакти
на пратенците со граѓаните и избирачите во изборните единици.
Собранието во денот определен во ставот (2) од овој член по правило не одржува
пленарни седници, седници на работни тела и активности на пратенички групи за соработка
со паралменти на други држави, освен во итни и неодложни ситуации.
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РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО
Собранието основа постојани и повремени работни тела. Работните тела разгледуваат
предлози на закони, и на други акти што ги донесува Собранието, како и други прашања од
надлежност на Собранието и вршат други работи утврдени со Деловникот.
Постојаните работни тела се основаат со одлука на Собранието. За извршување
на посебни задачи, Собранието со одлука основа и повремени работни тела. Собранието
со одлука може да основа анкетни комисии за сите области и за секое прашање од јавен
интерес. Со одлуката за основање на работни тела и на анкетните комисии се утврдуваат
делокругот и бројот на членовите.
Составот на работните тела и на анкетните комисии се утврдува со одлука на
Собранието, во зависност од бројот на пратениците во пратеничките групи, пратениците кои
не се организирани во пратеничка група и во согласност со Законот за еднакви можности на
жените и мажите.
Работното тело има претседател, заменик на претседателот, одреден број членови и
нивни заменици.
Како постојани работни тела на Собранието се основаат:

Комисија за уставни прашања
Законодавно-правна комисија
Комисија за одбрана и безбедност
Комисија за политички систем и
односи меѓу заедниците
Комисија за надворешна политика
Комисија за европски прашања
Комисија за прашања на изборите
и именувањата
Постојана анкетна комисија за
заштита на слободите и правата на
граѓанинот
Комисија
за
надзор
над
работата на Управата за безбедност и
контраразузнавање и на Агенцијата за
разузнавање
Комисија за финансирање и буџет
Комисија за економски прашања

Комисија за земјоделство, шумарство
и водостопанство
Комисија за транспорт, врски и
екологија
спорт

Комисија за образование, наука и
Комисија за култура
Комисија за здравство

Комисија
политика

за

труд

и

социјална

Комисија за еднакви можности на
жените и мажите
Комисија за деловнички и мандатноимунитетни прашања
Комисија
за
надзор
на
спроведувањето на мерките за следење на
комуникациите од страна на Министерството
за внатрешни работи и Министерството за
одбрана
Комисија за локална самоуправа
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СОВЕТИ НА СОБРАНИЕТО
Собранието на Република Македонија врз основа на  членот 68 став 1 алинеја 12 од
Уставот на Република Македонија, основа совети. Согласно членот 68 став 2 од Уставот
на Република Македонија, Собранието за вршење на работите од својата надлежност
донесува и одлуки, декларации, резолуции, препораки и заклучоци.
- Национален совет за евроинтеграции
- Совет на Собранискиот канал
- Буџетски совет на Собранието на Република Македонија

ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО
- Комитет за односи меѓу заедниците
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ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

ОБЛАСТИ

БРОЈ НА ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

Економска област
Политички систем
Јавни дејности

34
10
15

ВКУПНО

59

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

11 работни седници
6 пратенички прашања
22 седница
24 седница
25 седница
28 седница
33 седница
36 седница

26.01.2012
23.02.2012
22.03.2012
19.04.2012
31.05.2012
25.06.2012

1 обраќање
27 седница 04.04.2012
31 седница 17.05.2012
32 седница 23.05.2012
завршени 15
незавршени 4
ВКУПНО

8
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1 комеморативна
21 седница 03.01.2012
19

ВКУПНО

КАКО ДА ГИ ЧИТАТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ПОДАТОЦИ
Податоците за работата на секој пратеник се сублимирани во поединечни табели.
Извештајот содржи по една табела за секој пратеник кој бил активен во обработуваниот
период. Критериумите се исти за секој пратеник, а подетално објаснување за истите
следува во табелата:

слика

Број на присуства

Број на денови на парламентарни седници на кои
пратеникот присуствувал

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

Број на денови на парламентарни седници од кои
пратеникот отсуствувал (оправдано/неоправдано)

Број на излагања на
пленарна седница

Број на говори на парламентарна седница (дискусии/
(контра)реплики/процедурални)

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

Број на точки од дневните редови на седниците на работни
тела, совети и други тела на кои пратеникот дискутирал

                                             ИЕ: изборна единица
верификација на мандатот: датумот од кој пратеникот се стекнува со права и должности што ги
				
				

подразбира функцијата Пратеник, а се утврдени со Уставот на Република 		
Македонија, со Законот за пратеници, со Деловникот и со други закони.

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на предлог закони и амандмани поднесени од
пратеникот

Број на пратенички прашања

Број на пратенички прашања поставени до Владата
на Република Македонија

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на комисии на кои е член/заменик член и
број на седници на собраниските комисии на кои
пратеникот присуствувал од вкупно одржаните***

Гласања

Број на регистрирани гласања на пратеникот
(закони/амандмани/останато1*/останато2**)

*гласања за: дневен ред, предлог на одлука, заклучок, предлог за избор, верификација на мандат, предлог
за именување, гласање во целост, предлог на буџетот, предлог на декларација, предлог, предлог на
програма, предлог на завршна сметка, годишен извештај, финансиски план извештај, барање за автентично
толкување, интерпелација, I читање.

**гласања за: присутност, проширување на дневниот ред, да се симне точката од дневен ред, да не се
дополнува дневниот ред, преместување на точка, продолжување на работно време, предлог за ограничување
на дискусии, да се донесе по скратена постапка, информација.

*** Во работата на работните тела учествуваат претседателот и членовите на работното тело, а во случај
на нивна спреченост за присуство на седницата на комисијата, определуваат нивен заменик од редот на
замениците на членовите на комисијата.
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Сузана Анова
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 12.07.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/51

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

4/41/0

12

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Сафет Бишевац
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

86

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/24

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/1

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

6/23/0

3

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ивон Величковски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

20/20

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

29/103/8

8

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Гордан Георгиев
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

81

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/104

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/7

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

17/47/0

8

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Веле Ѓорѓиевски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/53

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

10 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

0/3/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Игор Ивановски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/102

14/1

Број на пратенички прашања

1

32/92/24

5

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Светлана Јакимовска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/39

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/17/0

11

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Рафет Муминовиќ
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
33

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/24

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

57/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0

Гласања

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

Драган Настески
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 17.10.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/0/0

0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Косана Николиќ-Мазнева
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/19

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

7/42/0

2

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/34/40
2/4/15
138/1/88/26

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 11

Тито Петковски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/44

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

18/1

Број на пратенички прашања

7

Број на излагања на
пленарна седница

3/4/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

6

Гласања

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

Лилјана Поповска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

81

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/40

10/1

Број на пратенички прашања

4

7/19/1

15

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/12/17
2/1/15
45/0/65/29

Наташа Савова-Салковска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

63

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

20/72

27/2

Број на пратенички прашања

0

2/24/0

0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

1/1/9
2/0/3
3/0/18/9

Сузана Салиу
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

85

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

9/38/0

25

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Малиша Станковиќ
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

89

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/38

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

12 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

7/63/0

11

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Борислав Стојменов
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

43/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/5/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2

Гласања

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

Тања Томиќ
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/209

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

31/37/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Стефче Трпковски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 12.07.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/28

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/1/0

1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Беким Фазлиу
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/154

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/1

Број на пратенички прашања

6

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

12/39/5

7

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Радмила Шекеринска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

20/72

36/2

Број на пратенички прашања

1

12/63/0

17

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/13/32
1/1/17
25/0/21/4

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 13

Владанка Авировиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/42

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

5/81/0

25

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Амди Бајрам
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
64

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

18/10

Број на пратенички прашања

9

Број на излагања на
пленарна седница

0/16/4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2

Гласања

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

Трајко Вељаноски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/0/0

0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Благородна Дулиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

89

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

3/79/0

69

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Орхан Ибраими
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

14 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/151

12/3

Број на пратенички прашања

2

7/38/0

9

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

6/13/48
4/0/10

Гласања

14/0/9/2

Самка Ибраимоски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/89

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/1

Број на пратенички прашања

7

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

18/38/0

13

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/23/29
2/9/28
53/1/34/18

Реџаил Исмаили
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

86

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/31

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

5/9/0

23

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Диме Маџовски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 29.07.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/14

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/26/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/12/12
1/1/1
126/1/100/38

Ермира Мехмети
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

24

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/8

66/2

Број на пратенички прашања

0

4/18/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Драгиша Милетиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

85

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/96

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

22/47/0

8

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/8/9
2/17/24
71/1/47/17

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 15

Горан Минчев
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/115

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

11/50/0

7

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Соња Мираковска
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/49

14/1

Број на пратенички прашања

0

16/43/2

26

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Хајрула Мисини
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

80

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/9

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/0/0

7

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ана Павловска-Данева
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

81

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/124

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/5

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

16/55/0

10

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/11/26
3/0/44
22/1/35/26

Јордан Пачков
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/54

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

9

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

16 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

3/105/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Авдија Пепиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/39

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

15/1

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0

Гласања

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

Александар Спасеновски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

84

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

3/55/3

9

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Оливер Спасовски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

89

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/94

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

5

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

27/78/13

35

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/38/49
2/1/1
99/1/51/30

Иван Стоилковиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
79

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/39

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

12/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

4

Гласања

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

Благоја Стојановски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/132

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

36/74/0

18

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/26/30
2/6/39
103/1/60/32

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 17

Станка Анастасова
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

83

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/189

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/1

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

25/79/0

20

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Голупчо Ангелов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/90

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

26/37/0

1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

1/5/8
3/6/10
96/1/64/29

Миле Андонов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/120

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

25/61/0

25

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Трајчо Димков
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2/35/0

1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Илија Димовски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/4

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

18 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

10/77/0

32

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Владимир Ѓорчев
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/16

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/2

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

4/106/0

7

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Љубисав Иванов-Ѕинго
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
23

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

63/6

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

2/3/12
1/0/1

Гласања

9/1/8/8

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

4

Билјана Казанџиска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/228

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/1

Број на пратенички прашања

4

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

35/59/0

15

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ѓорѓи Коџабашиев
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/37/0

6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Бети Кузмановска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2/19/0

7

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/28/29
2/7/15
133/1/97/38

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 19

Горан Мисовски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

80

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/51

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/3

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

34/113/8

15

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Марјанчо Николов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/121

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

55/142/0

48

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Елена Павлова
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/54

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/5/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Миле Пачемски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/60

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

12/93/0

15

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Васко Пашовски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

20 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

0/27/0

2

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Емилијан Станковиќ
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/106

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

26/54/0

7

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Нада Станчевска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/43

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/1/0

1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Надица Танчева-Тулиева
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/20/0

5

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Тони Трајановски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 29.07.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/18

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/5/0

1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Маринела Тушева
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/94

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

27/49/0

10

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/14/22
4/3/24
56/1/46/10

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 21

Ванчо Апостолов
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/17/0

3

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Николче Ацевски
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/109

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

11/37/0

11

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

1/6/9
3/11/17
58/1/50/31

Силвана Бонева
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/66

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

5/68/22

18

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Славе Гошев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/18

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/40/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Цветанка Иванова
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/110

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

22 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

29/78/0

47

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ане Лашкоска
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/20

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

3/40/0

6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Светлана Мазгалоска-Вучетиќ
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/192

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

24/45/0

12

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Саве Марачков
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

85

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/121

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

15/21/0

3

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/6/7
1/13/27
73/1/57/29

Ленче Николовска
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

71

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/33

9/12

Број на пратенички прашања

3

7/14/2

6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/20/34
2/4/36
37/0/35/20

Панче Орцев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/146

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

30/60/0

23

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/1/1
3/47/61
74/1/62/26

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 23

Весна Пемова
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

86

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/53

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

5/57/0

8

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Андреј Петров
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

80

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/180

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/3

Број на пратенички прашања

7

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

8/23/0

5

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

1/13/14
2/0/8
8/0/23/20

Васил Пишев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 29.07.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

82

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

10/0

Број на пратенички прашања

0

2/30/0

1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Борче Ставров
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/137

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

16/19/0

14

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/27/34
1/16/27
55/1/54/25

Димитар Стевананџија
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

24 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

1/54/0

10

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Горан Сугарески
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/87

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

10

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

32/72/0

24

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Павле Трајанов
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/34

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

7/29/0

9

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ромео Тренов
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/44

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2/52/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Нада Ципушева
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/0/0

1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Драган Цуклев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/44

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/48/0

11

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/14/16
3/33/44
137/1/98/36

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 25

Весна Бендевска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/134

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

38/92/29

27

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Митре Велјаноски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/155

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

38/117/0

14

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/10/12
2/8/46
66/1/57/28

Менде Диневски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/219

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

7

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

25/96/0

13

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Лилјана Затуроска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/59

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

5/50/0

6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Дивна Јовковска-Ефтимоска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/160

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

7

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

26 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

26/31/0

5

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Илија Китаноски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/28

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/2

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/47/5

6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Лилјана Кузмановска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

92

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2/52/0

13

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Арбен Љабеништа
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

89

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/48

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/1

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

6/43/0

13

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Јани Макрадули
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

83

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/179

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/1

Број на пратенички прашања

6

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

56/124/0

27

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/32/42
1/1/2
30/1/69/24

Цена Матевска-Дуза
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/7/0

3

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/12/12
2/3/30
127/1/95/37

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 27

Вјолца Мехмети-Нуредини
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
75

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/4

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

15/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

3/4/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0

Гласања

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

Антонио Милошоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

75

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

17/0

Број на пратенички прашања

6

2/43/0

18

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Васко Мицевски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

48/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0

Гласања

2/2/5
3/2/24
58/0/50/10

Александар Николоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

82

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

10/0

Број на пратенички прашања

3

3/63/0

1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ердоган Сарач
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

82

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/123

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/1

Број на пратенички прашања

8

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

28 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

14/31/0

9

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/13/18
4/10/24
69/1/46/35

Зиадин Села
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

84

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/148

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/4

Број на пратенички прашања

9

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

11/53/9

11

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

5/18/48
4/14/49
13/0/15/4

Фијат Цаноски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
7

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/24

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

80/5

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

2/1/10
1/0/1

Гласања

0/0/1/0

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2

Мевмед Џемајлоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/24

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

35/4

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

0/1/1

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

5

Гласања

2/6/20
2/1/2
7/0/10/0

Михаило Џолонга
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/46

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/11/0

3

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Харалампие Шокаровски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/42

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

4/47/0

8

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/16/18
3/5/13
109/1/95/34

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 29

Џевад Адеми
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

82

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/6

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/7/0

6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Газменд Алији
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

87

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/151

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

10/32/0

11

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Имер Алиу
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
71

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/145

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/18

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

1/4/6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

4/5/33
3/0/40

Гласања

7/0/5/4

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1

Али Ахмети
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
0

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

91/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0

Гласања

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

Ирфан Деари
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
9

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

82/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

30 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

0

Гласања

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

Фламуре Демири-Креци
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/187

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

11/27/0

8

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

1/1/1
0/0/0
69/1/59/28

Дарко Димитриески
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 29.07.2011
Број на присуства

91

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

1/8/0

2

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Рејхан Дурмиши
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

85

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

18/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/2

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

5/7/2

6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Изет Зеќири
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

89

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

11/197

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/1

Број на пратенички прашања

4

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

80/252/4

25

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/8/12
2/26/36
80/1/68/30

Дешира Имери
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

86

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0/4/0

0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/14/17
0/0/0
126/0/93/37

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 31

Неџати Јакупи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

89

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/42

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

4/31/0

13

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Светлана Карапетрова
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

90

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/64

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2/22/0

6

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Хајрије Мисими
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 29.07.2011
Број на присуства

89

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

2/4/0

0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Стојко Пауновски
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

88

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/132

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

5

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

45/78/0

27

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/24/36
2/0/7
59/1/47/27

Мендух Таќи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
0

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

90/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

32 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

0

Гласања

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

Мерал Узеири-Ферати
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

85

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/146

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/7

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

4/14/0

2

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

4/3/25
4/8/62

Гласања

8/0/5/4

Кенан Хасипи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
67

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/39

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

21/4

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

5/7/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

13

Гласања

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

Арбен Џафери
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
0

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

89/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0

Гласања

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

Талат Џафери
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

86

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/71

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

5/32/23

20

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

6/51/82
4/13/35
109/1/88/34

Бехиџудин Шехаби
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства

83

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/13

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

6/25/0

4

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

1/3/4
3/6/73
69/1/55/5

МОЈОТ ПРАТЕНИК 10 33

Ристо Манчев
    ИЕ: 7                         верификација на мандатот: 25.06.2011
28

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/18

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

63/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

0

Гласања

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

Павле Саздов
    ИЕ: 8                         верификација на мандатот: 25.06.2011
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

69

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/20

22/1

Број на пратенички прашања

6

1/16/0

11

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Милорад Додевски
    ИЕ: 9                         верификација на мандатот: 25.06.2011
79

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

11/2

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

0/5/0

Работни тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

34 МОЈОТ ПРАТЕНИК 10

4

Гласања

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

СОБРАНИЕНАРЕПУБЛИКАМАКЕДОНИЈА

