Почитувани граѓани,
Кога бев избран за претседател
на
Собранието
на
Република
Македонија во својот инаугуративен
говор реков дека ќе се залагам сите
заедно Парламентот да го направиме
вистински храм на демократијата. Еден
од основните принципи на демократијата
е транспарентноста и отвореноста во
работењето на Собранието. Во рамките
на таа транспарентност е и шестиот
број на извештајот Мојот пратеник кој
го опфаќа периодот јули-декември 2009
година.
Целта на овој извештај е да ги
презентира податоците за работата на
пратениците во законодавниот дом,
според одредени параметри. Покрај
информативната улога, има за цел да ги
стимулира пратениците да земат активно
учество во работата на Собранието, со
која што секојдневно потврдуваат дека
институциите се сервис на граѓаните.
Секако
транспарентноста
во
работењето на Собранието не се
обезбедува само со оваа публикација.
Верувам дека Собранискиот канал на кој
се пренесуваат во живо сите пленарни
седници, како и преносот на собраниските
комисии максимално отворено и реално
ја пренесува работата на Собранието
и неговите тела, но и на секој пратеник
како поединец. Исто така, интернетот и
нашата веб-локација стануваат значајна
алатка која ви овозможува да ги следите
сите документи, закони, извештаи,
декларации, резолуции и така натаму
од самото влегување во собраниска
процедура па се до нивно усвојување.

Почитувани,
2009 година беше за сите нас
успешна година. Токму во периодот кој
е опфатен во оваа публикација Мојот
пратеник добивме визна либерализација,
односно за нашите граѓани падна
Шенгенскиот визен режим. Исто така, во
овој период го добивме и извештајот на
Европската комисија во кој јасно е истакнат
напредокот на Република Македонија, а во
тие рамки и јакнењето на парламентарната
демократија, односно остварувањето на
нашата цел, а тоа е евроинтеграцијата.
Сето ова не обврзува сите кои
седиме во Собранието да продолжиме
да работиме токму во тој правец. Да го
градиме законодавниот дом како вистински
храм на демократијата и со тоа да ја
оствариме нашата стратешка определба членство во евроатлантските структури на
кои цивилизациски и културно припаѓаме.
Верувам дека сите така ќе ја читаме и
така ќе ја прифатиме публикацијата Мојот
пратеник која денеска е пред вас.

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 120
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 (61 пратеник).
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 1 јуни
2008 година.
Територијата на државата е
поделена на шест Изборни единици, а
од е која се избираат по 20 пратеници.
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 Р Македонија раководи
Генералниот секретар.

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
Рафис Аљити ДУИ
Јани Макрадули СДСМ
Генерален секретар:
Жарко Денковски
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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 согласно 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 РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО
- Комитет за односи меѓу заедниците
- Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот
на Република Македонија Борис Трајковски
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ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

ОБЛАСТИ
Економска област
Политички систем
Јавни дејности
ВКУПНО

БРОЈ НА ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ
50
30
20
100

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

18 работни седници
5 пратенички прашања
67 седница
73 седница
87 седница
81 седница
88 седница
2 обраќања
82 седница
84 седница

завршени 24
незавршени 1

ВКУПНО
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25

ВКУПНО

30.07.2009
24.09.2009
05.11.2009
26.11.2009
31.12.2009
21.12.2009
14.12.2009

КАКО ДА ГИ ЧИТАТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ПОДАТОЦИ
Податоците за работата на секој пратеник се сублимирани во поединечни табели.
Извештајот содржи 120 табели. 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 седница
на работно тело, други тела и
совети

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

Гласања

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

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, совети и други 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 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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Назиф Буши
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 15.04.2009
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/11

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

2/1/0
3

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Трајко Вељаноски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/0/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ивица Георгиевски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

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 седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/14/0
2

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Веле Ѓорѓиевски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
1

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Горан Ѓуровски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

10

6

0/0/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Светлана Јакимовска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/28

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

4/1/0
14

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Феми Јонузи
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 08.07.2008
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/13

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/1/0
5

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Стојче Крстевски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 26.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/4

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

2/1/0
8

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ермира Мехмети
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
19

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/10

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

38/0

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

1/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

8

Гласања

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

Горан Мисовски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/73

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

8/15/0
10

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

6

11

Косана Николиќ Мазнева
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/13

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/1/0
6

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/9/21
4/2/17
50/12/80/11

Ѓорѓи Оровчанец
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/3

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

6/17/0
11

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

2/13/21
0/0/0

Гласања

6/1/12/5

Ристо Пенов
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
44

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/7

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

13/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/1/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

1/11/13
1/0/0

Гласања

1/0/6/4

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

4

Андреј Петров
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/261

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/3

Број на пратенички прашања

5

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

7/6/4
18

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Лилјана Поповска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/20

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

5

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

12

6

9/21/2
21

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Имер Селмани
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
14

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/271

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

43/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/1/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1

Гласања

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

Александар Спасеновски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

6/15/0
6

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Борислав Стојменов
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

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 седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/5/0
13

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Виолета Ташева
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 08.07.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/47

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

4/7/0
17

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Радмила Шекеринска Јанковска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

31

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/221

20/6

Број на пратенички прашања

0

7/12/0
14

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

6

13

Владанка Авировиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/26

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

8/26/0
27

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Марија Андоновска
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/3/0
1

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/2/5
2/2/33
80/5/95/30

Амди Бајрам
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/12

Број на пратенички прашања

6

Број на излагања на
пленарна седница

0/4/2

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3

Гласања

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

Славица Грковска Лошкова
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/321

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

20/28/0
20

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Благородна Дулиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/7

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

14

6

2/13/0
32

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Абедин Зумбери
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/271

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

8

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/9/0
6

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

1/3/3
0/0/0
4/0/7/1

Зумрете Јакупи
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/4

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/2

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

13/5/0
4

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Џемаиљ Јашари
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/2

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
1

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Фљора Кадри
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/296

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/1

Број на пратенички прашања

8

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

10/15/2
21

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

5/21/42
4/4/50

Гласања

4/0/7/1

Јован Манасијевски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/8

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

12/29/0
30

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

6

15

Горан Минчев
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/290

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

12/14/0
10

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Хајрула Мисини
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/2

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Сафет Незири
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/23

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/9/2
12

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Авдија Пепиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/5

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Зоран Петрески
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/4

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

16

6

3/11/0
5

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Дарка Петрушевска
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/24

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

2/0/0
3

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/20/20
3/11/15
107/16/163/31

Петар Поп Арсов
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/1/0
24

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Саве Савевски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 08.07.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
1

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Иван Стоилковиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
1

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Оливер Шамбевски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

4/3/2
9

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

6

17

Оливер Алексовски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 15.04.2009
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Станка Анастасова
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/312

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

8

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

14/15/0
25

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/19/20
3/16/27
50/11/70/21

Миле Андонов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/307

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

18/17/0
38

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Илија Димовски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/18

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/0

Број на пратенички прашања

6

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

7/24/0
20

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

4/32/66
3/4/29
49/9/58/14

Владимир Ѓорчев
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

18

6

38

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/3

18/1

Број на пратенички прашања

0

3/12/0
13

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Андреј Жерновски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

36

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

21/0

Број на пратенички прашања

5

6/17/6
4

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

2/8/19
1/1/18

Гласања

5/0/9/6

Љубисав Иванов Ѕинго
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/16

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/1/1
11

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Јаготка Ивановска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/2/0
1

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Марјанчо Колевски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
5

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ванчо Коцев
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
4

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

6

19

Марјанчо Николов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/318

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

7

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

32/43/13
62

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/47/50
3/9/17
64/8/80/21

Миле Пачемски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

5/9/0
12

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Тито Петковски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/61

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/2

Број на пратенички прашања

7

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

14/19/0
19

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Марија Рашковска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 27.04.2009
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/1/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Христина Рунчева
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 01.08.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/21

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

20

6

2/8/0
13

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Нада Станчевска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

5/5/0
4

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Надица Танчева Тулиева
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/10

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

5/5/0
8

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Оливера Трајановска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/4

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
1

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/9/11
2/13/48
96/16/155/28

Цветан Трипуновски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
7

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Маринела Тушева
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/312

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/3

Број на пратенички прашања

8

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

15/17/0
6

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/6/11
3/6/25
28/7/58/22

6

21

Силвана Бонева
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/66

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

8/32/11
28

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Владо Бучковски
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/304

11/0

Број на пратенички прашања

2

20/26/0
30

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Јован Гинев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

4/3/0
16

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Панче Дамески
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

2/9/0
11

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Томе Даневски
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/20

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

22

6

0/0/0
6

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Соња Ѓелова Стојанова
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/18

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/7/0
10

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Оливер Деркоски
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/8

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/13/0
19

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Катерина Димеска
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/56

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

4/36/0
22

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Цветанка Иванова
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/342

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

35/38/19
58

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Јован Лазарев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/32

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/1

Број на пратенички прашања

6

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

9/14/0
31

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/25/27
2/3/18
91/15/123/23

6

23

Соња Мираковска
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/62

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

10/21/0
29

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/22/39
2/1/15
21/1/37/13

Лидија Митева
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 08.07.2008
Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/7

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/24/26
2/4/25
88/16/125/24

Емилијан Станковиќ
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 26.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/302

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

11/4/0
26

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Ристо Стојанов
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 08.07.2008
Број на присуства

57

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 седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/0/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Горан Сугарески
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/303

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

5

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

24

6

23/27/0
30

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Роза Топузова Каревска
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/70

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

4

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

30/42/10
58

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Павле Трајанов
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

5/12/0
25

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Никола Ќуркчиев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/292

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

23/22/0
40

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Весела Честоева
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/3

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/2/0
0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Васко Шутаров
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/103

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

10/40/0
59

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/44/44
4/21/31
112/16/164/32

6

25

Стојан Андов
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

4

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

8/21/3
4

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Весна Бендевска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/405

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

5

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

35/60/0
33

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/26/27
2/12/37
40/14/58/15

Фазли Велиу
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
36

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

15/6

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0

Гласања

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

Цветко Грозданов
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/32

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

8/39/0
30

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Менде Диневски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/401

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

11

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

26

6

27/30/0
33

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/7/8
4/30/51
74/9/99/22

Лилјана Затуроска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 30.06.2008
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/57

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

2/2/0
7

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Анита Кипаризовска Крстеска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

4/5/0
6

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Илија Китаноски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/4

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/11/3
11

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Никола Котевски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/7/0
9

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/21/22
2/14/53
111/16/164/31

Јани Макрадули
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/324

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

41/80/0
18

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

6

27

Цена Матевска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/0/0
3

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/5/5
2/9/36
103/16/157/25

Крсто Мукоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/3

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/26/0
21

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Александар Николоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

5/22/0
30

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Живко Пејковски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/13/0
13

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Анета Стефановска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/19

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

28

6

7/25/0
10

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

2/31/38
2/4/8
103/16/146/32

Владо Стефаноски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 08.07.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0/1/0
3

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Тахир Хани
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/74

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/6/9
9

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Фијат Цаноски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
4

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

41/12

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

2/0/19
2/0/31

Гласања

1/0/1/4

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0

Томе Чинговски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/344

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

6

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

29/44/0
29

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

3/16/21
4/13/77
39/8/54/17

Арбен Џафери
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 21.06.2008
0

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

56/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0

Гласања

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

6

29

Џеват Адеми
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/10/0
11

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Имер Алиу
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
9

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

42/6

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

0/2/3

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

6/1/102
1/0/16

Гласања

0/0/0/0

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0

Рафис Аљити
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/46

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/1

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

5/8/0
12

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Вулнет Амети
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 01.08.2008
27

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/11

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

25/5

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0

Гласања

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

Теута Арифи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
10

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

42/5

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

3/6/25
1/0/2

Гласања

0/0/1/1

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

30

6

8

Али Ахмети
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
1

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

56/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0

Гласања

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

Дарко Димитриески
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/4/0
1

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Бесим Догани
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
37

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/271

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

17/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/6/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

8/16/51
4/5/35

Гласања

3/0/2/1

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

13

Игор Ивановски
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/235

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

16/29/0
12

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Садије Илјази
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
11

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

43/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/1/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

3/4/21
5/0/54

Гласања

0/0/0/0

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

2

6

31

Наташа Јаневска
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 08.07.2008
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/30

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

6/5/0
10

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Аднан Јашари
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/4

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

16/12/0
17

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Јулиета Марку
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 08.07.2008
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

3/2/0
9

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Даут Реџепи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 08.07.2008
30

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

24/3

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

1/3/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

2/2/12
3/0/42

Гласања

3/0/1/1

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1

Сулејман Рушити
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/276

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/2

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

32

6

1/4/0
8

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

1/5/18
1/0/3

Гласања

3/0/3/1

Мендух Тачи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
0

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

56/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0

Гласања

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

Мерал Узеири Ферати
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
4

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

48/5

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)

2/2/7
4/0/38

Гласања

0/0/0/0

Број на присуства

Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

0

Кенан Хасипи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/0

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

1/2/0
26

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Талат Џафери
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 21.06.2008
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/24

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

2/7/0
15

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

Хисен Џемаили
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 26.06.2008
Број на присуства

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/29

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на седница
на раб. тело, др. тела и совет

2/1/0
3

Работни тела, совети и други тела
(член/присуство/одржани)
(заменик член/присуство/одржани)
Гласања

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

6

33

