Почитувани граѓани,

Со почит,
Претседател на Собранието
   на Република Северна Македонија
m-r Talat Xhaferi
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ЗА СОБРАНИЕТО И ПРАТЕНИЦИТЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО

Собранието на Република Северна
Македонија е претставнички орган на
граѓаните и носител на законодавната
власт на Републиката. Собранието е
еднодомно кое го сочинуваат од 120   до
140 пратеници кои се избираат на општи,
непосредни и слободни избори со тајно
гласање.

Претседателот на Собранието на
Република Северна 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 15 јули
2020 година.
Во Собранието на Република
Северна Македонија се избираат 123
пратеници, од кои 120 пратеници се
избираат
според
пропорционалниот
модел, при што територијата на Република
Северна 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
пропорционален модел во една изборна
единица која ги опфаќа Европа, Африка,   
Северна и Јужна Америка и 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 Северна
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
Северна Македонија и со Деловникот на
Собранието.
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО
Потпретседателите на Собранието
на Република Северна 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:
Талат Џафери ДУИ
Потпретседатели на Собранието:
Горан Мисовски НСДП
Фадил Зендели Беса

Генерален секретар:
Цветанка Иванова

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 Северна Македонија се врши
професионално и е неспоива со било која
друга јавна функција;

Пратеникот
има
право
на
претседателот на Владата на Република
Северна 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 Северна
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
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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
Комисија за локална самоуправа

СОВЕТИ НА СОБРАНИЕТО
Собранието на Република Северна Македонија врз основа на   членот 68 став
1 алинеја 12 од Уставот на Република Северна Македонија, основа совети. Согласно
членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, Собранието за вршење
на работите од својата надлежност донесува и одлуки, декларации, резолуции, препораки
и заклучоци.
- Национален совет за евроинтеграции
- Буџетскиот совет на Собранието на Република Северна 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

31
28
10

ВКУПНО

69

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

12 работни седници
2 пратенички прашања
48 седница   30.7.2021
55 седница   23.12.2021

завршени
незавршени
ВКУПНО
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7
7
14

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 Северна 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 одржаните3

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.
1  

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.
2  

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.
3
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Абдула Салиу
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/3

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

0/0/0/0

1

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

2/12/6
3/52/3

Гласања

-/-/-/-

Александар Велјановски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/142

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

0

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

4/7/0/0

3

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

2/44/9
2/2/0

Гласања

-/-/-/-

Александар Николоски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

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

1/0/0/0

2

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

2/5/0
4/14/3

Гласања

-/-/-/-

Али Ахмети
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

44

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

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

0/0/0/0

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Ангелинка Петкова
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 04.8.2020
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

38

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/10

13/0

Број на пратенички прашања

0

4/4/1/0

13

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

2/5/5
1/4/4

Гласања

-/-/-/-
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Ане Лашкоска
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/59

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/2/1/0

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

14

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

4/9/7
2/2/0

Гласања

-/-/-/-

Антонијо Милошоски
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

36

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/8

15/0

Број на пратенички прашања

0

4/1/0/0

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

15

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

4/12/10
1/12/0
-/-/-/-

Арбана Пашоли
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 22.9.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

2/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

1

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

3/1/2
5/25/6

Гласања

-/-/-/-

Арбен Зибери
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

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

0/0/0/0

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

0

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

3/9/5
2/6/0

Гласања

-/-/-/-

Арбер Адеми
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/6

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

2/0/0/0

4

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

4/52/14
1/5/0
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 11

Арта Билали-Зендели
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/4

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/1/0/0

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

8

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

4/79/41
5/15/9
-/-/-/-

Артина Ќазими
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

39

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

12/0

Број на пратенички прашања

0

1/0/0/0

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

0

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

2/3/0
3/12/0

Гласања

-/-/-/-

Атнан Незири
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/17

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/1/2/0

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

5

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

2/4/4
2/3/2

Гласања

-/-/-/-

Африм Гаши
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

18

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

33/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Бајрам Кадрија
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 25.8.2020

Број на присуства

50

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
седници на работни тела,
совети и други тела

0/0/0/0

8

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

4/8/3
3/38/22
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 12

Бастри Бајрами
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/20

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

2

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

3/7/7
2/33/5

Гласања

-/-/-/-

Бедри Фазли
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/19

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/7/7/0

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

2

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

2/47/39
4/7/1
-/-/-/-

Бејџан Иљас
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

41

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

10/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

1/4/3
3/10/1

Гласања

-/-/-/-

Белкиса Зеќири
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 25.8.2020

Број на присуства

51

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

0/0/0/0

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

0

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

1/1/1
3/2/0

Гласања

-/-/-/-

Берат Ајдари
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

50

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

0/0/0/0

0

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

3/14/10
3/7/5
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 13

Даниела Николова
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.6.2021

Број на присуства

51

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

1/2/1/0

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

2

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

1/6/4
3/15/10
-/-/-/-

Бети Рабаџиевска-Наумовска
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

50

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

1/0/1/0

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

1

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

2/2/0
2/11/3

Гласања

-/-/-/-

Бети Стаменкоска-Трајкоска
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/385

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/14/0/0

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

7

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

1/0/1
4/81/26
-/-/-/-

Биљал Касами
    ИЕ: 2

престанок на мандатот: 05.11.2021

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

24

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

27/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

0/0/1
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Бисера Костадиновска-Стојчевска
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

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

0/4/0/0

1

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

3/13/9
1/7/9

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 14

Благица Ласовска
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/28

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/3/1/0

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

13

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

2/10/9
2/3/1

Гласања

-/-/-/-

Боби Мојсоски
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/21

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

2

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

3/6/4
2/6/3

Гласања

-/-/-/-

Бојан Стојаноски
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/63

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

8/13/6/0

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

13

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

3/48/31
0/0/1
-/-/-/-

Борислав Крмов
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/1600

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/0/0/0

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

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Бране Петрушевски
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/46

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

2/6/4/0

15

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

1/1/2
3/48/29
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 15

Велика Стојкова-Серафимовска
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

38

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/69

13/0

Број на пратенички прашања

0

1/2/0/0

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

3

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

2/2/0
3/5/12

Гласања

-/-/-/-

Вјолца Адеми
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/3

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

3

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

3/13/5
4/26/10
-/-/-/-

Владо Мисајловски
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/0/0/0

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

7

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

1/6/6
3/5/0

Гласања

-/-/-/-

Горан Мисовски
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 27.10.2020

Број на присуства

51

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

0/0/0/0

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

2

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

2/14/8
2/2/0

Гласања

-/-/-/-

Гордана Сиљановска-Давкова
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/65

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

7/0/4/0

7

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

4/13/8
1/7/2

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 16

Дајанчо Ефтимов
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/40

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

8/4/7/0

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

14

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

2/5/7
3/46/11
-/-/-/-

Даниела Колева
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 27.10.2020

Број на присуства

51

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

2/3/11/0

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

4

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

3/51/32
1/4/2
-/-/-/-

Даниела Маркоска
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

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

2/2/9/0

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

2

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

3/6/11
3/31/16
-/-/-/-

Даниела Христова
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/30

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/4/1/0

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

3

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

2/7/8
3/13/7

Гласања

-/-/-/-

Дарко Каевски
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 25.8.2020

Број на присуства

51

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

1/1/9/0

4

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

3/9/7
4/51/4

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 17

Драгољуб Филипоски
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 05.11.2021

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

25

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

26/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Ѓорѓија Сајкоски
    ИЕ: 2

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

28

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/8

23/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

1/12/0
3/5/0

Гласања

-/-/-/-

Дарко Костовски
    ИЕ: 3

престанок на мандатот: 05.11.2022

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

5

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/2

46/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

1/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Дафина Стојаноска
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/153

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

4/3/5/2

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

2

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

3/34/27
2/3/4
-/-/-/-

Диме Велковски
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/19

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

1/9/0/0

19

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

3/35/29
2/10/10
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 18

Димитар Апасиев
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 14.9.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/976

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

5/1/0/3

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

0

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

1/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Драган Ковачки
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 05.11.2021

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

24

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/26

27/0

Број на пратенички прашања

0

2/0/4/0

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

1

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Драгица Ѓавочанова
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 25.8.2020

Број на присуства

51

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

2/0/8/0

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

2

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

2/5/6
2/34/26
-/-/-/-

Ели Панова
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/72

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

3/2/5/0

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

3

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

2/46/3
2/7/3

Гласања

-/-/-/-

Елми Азири
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/18

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

2/0/3/0

3

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

3/33/15
2/3/0
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 19

Емилија Рамбабова
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

50

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

0/0/0/0

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

0

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

2/5/5
2/7/3

Гласања

-/-/-/-

Енес Ибрахим
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

0

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

1/2/1
1/3/0

Гласања

-/-/-/-

Жаклина Лазаревска
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/7

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/7/14/0

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

14

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

3/10/9
1/4/5

Гласања

-/-/-/-

Жаклина Пешевска
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

40

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/23

11/0

Број на пратенички прашања

0

2/2/4/0

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

3

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

2/37/20
2/9/4
-/-/-/-

Здравко Трајанов
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/57

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

0

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

8/4/4/0

15

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

3/12/11
1/0/1
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 20

Зеќир Рамчиловиќ
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/6

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

3

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

3/9/11
3/9/4

Гласања

-/-/-/-

Зиадин Села
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

20

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

31/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Златко Пенков
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

43

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/17

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

2/1/3/0

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

12

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

2/4/4
2/5/3

Гласања

-/-/-/-

Зоран Коцевски
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 05.11.2021

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

25

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/4

26/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Зоранчо Јованчев
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 23.12.2020

Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/67

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

1/2/1/0

3

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

3/37/21
1/3/1
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 21

Иван Јорданов
    ИЕ: 3

престанок на мандатот: 05.11.2021

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

22

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/3

29/0

Број на пратенички прашања

0

0/1/0/0

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

2

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

0/0/0
1/0/0

Гласања

-/-/-/-

Иван Стоилковиќ
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

37

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

14/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

1

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

2/14/4
2/46/0

Гласања

-/-/-/-

Иванка Василевска
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/86

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/0/4/0

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

3

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

3/8/2
2/4/4

Гласања

-/-/-/-

Игор Здравковски
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/45

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/2/3/0

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

4

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

1/5/4
3/37/20
-/-/-/-

Грација Бакрачевска
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 05.11.2021

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

25

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/13

26/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

1

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 22

Игор Јанушев
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/31

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

0

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

3/4/2
2/54/0

Гласања

-/-/-/-

Изет Меџити
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

44

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Илија Николовски
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

2

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

2/5/3
3/64/18
-/-/-/-

Илире Даути
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

41

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/44

10/0

Број на пратенички прашања

0

1/0/1/0

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

2

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

2/7/2
3/35/11
-/-/-/-

Исмаил Јахоски
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

50

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

0/0/0/0

3

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

3/6/4
2/34/8

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 23

Јадранка Поцкова
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 25.8.2020

Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/199

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

4/2/0/0

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

11

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

1/5/5
2/6/4

Гласања

-/-/-/-

Јован Јаулески
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

38

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/20

13/0

Број на пратенички прашања

0

0/4/0/0

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

3

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

3/43/1
1/5/1

Гласања

-/-/-/-

Јован Митрески
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

6/0/0/2

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

3

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

0/0/0
4/38/9

Гласања

-/-/-/-

Кастриот Реџепи
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

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

1/2/0/0

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

2

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

5/40/9
0/0/11

Гласања

-/-/-/-

Кирил Пецаков
    ИЕ: 4

престанок на мандатот: 05.11.2021

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

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/124

37/0

Број на пратенички прашања

3

0/0/0/0

0

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

0/0/0
4/0/0

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 24

Коле Чаракчиев
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

49

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

1/10/20/0

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

19

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

2/9/6
3/72/36
-/-/-/-

Костадин Костадинов
    ИЕ: 4

престанок на мандатот: 05.11.2021

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

26

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

25/0

Број на пратенички прашања

0

0/2/0/0

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

7

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

2/9/6
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Лазе Таневски
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/17

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0/0

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

0

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

0/47/23
1/0/0
-/-/-/-

Лидија Петкоска
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/60

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

5/11/10/0

5

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

2/4/4
2/14/8

Гласања

-/-/-/-

Лидија Тасевска
ИЕ: 2
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

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

2/7/15/0

5

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

1/7/7
4/17/17
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 25

Лолита Ристова
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

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

2/3/7/0

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

5

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

1/7/15
4/44/28
-/-/-/-

Љатифе Шиковска
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

50

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

0/0/0/0

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

1

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

3/11/11
2/0/1
-/-/-/-

Љубица Спасова
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 05.11.2021

Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница

24

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

27/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

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

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Љупчо Балкоски
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

Број на присуства

51

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

2/0/0/0

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

4

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

3/8/8
1/42/16
-/-/-/-

Љупчо Димовски
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 04.8.2020

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

27

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/23

24/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

19

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

2/7/14
2/10/3

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 26

Љупчо Пренџов
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/41

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

5/10/2/0

15

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

2/7/3
3/39/13
-/-/-/-

Маја Морачанин
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/22

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

1/2/0/0

10

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

3/6/1
1/6/3

Гласања

-/-/-/-

Марија Ангелова
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

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

1/1/3/0

0

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

2/4/2
2/4/2

Гласања

-/-/-/-

Марија Георгиевска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 25.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/20

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

1/6/3/0

9

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

2/32/24
3/20/16
-/-/-/-

Марија Костадинова
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

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

2/4/3/0

6

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

2/5/6
4/50/17
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 27

Марија Петрушевска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
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

38

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/9

13/0

Број на пратенички прашања

0

2/5/2/0

9

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

4/26/9
2/32/2

Гласања

-/-/-/-

Мартин Костовски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

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

1/1/10/0

0

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

3/42/24
3/13/5
-/-/-/-

Мендух Тачи
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
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

26

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

25/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Мерита Колчи-Коџаџику
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/3

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

0/0/0/0

0

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

3/16/13
5/10/4
-/-/-/-

Миле Лефков
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/22

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

0

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

5/4/6/0

6

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

3/49/16
2/9/4
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 28

Миле Талевски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/0

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

0/1/0/0

1

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

1/12/8
3/3/0

Гласања

-/-/-/-

Мирослав Јовановиќ
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

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

0/0/0/0

1

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

2/3/3
2/48/9

Гласања

-/-/-/-

Мирче Аџиоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/12

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

2/4/2/0

9

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

1/42/8
2/13/13
-/-/-/-

Моника Зајкова
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/21

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

0/0/0/0

1

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

3/14/7
2/2/0

Гласања

-/-/-/-

Мухамет Кадриов
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

49

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

0/0/0/0

0

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

2/43/28
3/2/0
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 29

Ненад Коциќ
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 27.10.2020
Број на присуства

51

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

0/4/0/0

11

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

3/8/5
1/5/3

Гласања

-/-/-/-

Никола Мицевски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/9

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

1/1/0/14

3

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

2/2/2
2/1/0

Гласања

-/-/-/-

Олга Лозановска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/148

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

2/3/1/0

13

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

1/6/4
3/7/5

Гласања

-/-/-/-

Павле Трајанов
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

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

3/1/0/0

12

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

3/15/12
1/2/0
-/-/-/-

Панчо Минов
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

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

6/12/5/0

27

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

4/38/30
3/8/7
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 30

Петар Ристески
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/144

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

3/5/3/0

7

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

1/2/1
4/11/4

Гласања

-/-/-/-

Рашела Мизрахи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/138

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

2/0/0/0

3

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

4/11/2
1/30/3

Гласања

-/-/-/-

Рина Ајдари
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

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
седници на работни тела,
совети и други тела

2/0/3/0

1

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

3/15/13
2/43/15
-/-/-/-

Сафије Садики-Шаини
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

0

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

0/0/0/0

0

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

3/46/0
2/10/0

Гласања

-/-/-/-

Силвана Ангелевска
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
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

41

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/363

10/0

Број на пратенички прашања

0

5/2/1/0

8

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

4/14/12
0/0/0
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 31

Синиша Стојаноски
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
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

29

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/120

22/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

0

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

1/2/0
4/10/0

Гласања

-/-/-/-

Скендер Реџепи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.8.2020
Број на присуства

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

0

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

2/0/1/0

0

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

3/49/0
1/5/0

Гласања

-/-/-/-

Славјанка Петровска
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

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
седници на работни тела,
совети и други тела

0/0/0/0

5

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

3/46/32
2/19/5
-/-/-/-

Снежана Калеска-Ванчева
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

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
седници на работни тела,
совети и други тела

1/5/1/0

13

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

3/53/44
2/0/0
-/-/-/-

Соња Мираковска
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

49

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

0/0/0/0

1

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

2/7/4
2/1/0

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 32

Соња Михаиловска
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

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

0/1/0/0

0

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

1/2/0
4/24/4

Гласања

-/-/-/-

Стојан Миланов
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
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

33

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

18/0

Број на пратенички прашања

0

0/0/0/0

1

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

0/0/0
4/51/5

Гласања

-/-/-/-

Сурија Рашиди
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/49

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

1/0/0/1

1

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

5/10/5
2/54/3

Гласања

-/-/-/-

Талат Џафери
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/4

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

0/0/0/0

0

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Тимчо Муцунски
    ИЕ: 6                         престанок на мандатот: 05.11.2021
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

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/18

37/0

Број на пратенички прашања

0

2/0/1/0

4

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

3/0/14
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 33

Тони Јаревски
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 05.11.2021
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

25

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/23

26/0

Број на пратенички прашања

0

0/1/0/0

1

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

0/0/0
0/0/0

Гласања

-/-/-/-

Фадил Зендели
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

48

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

0/0/0/0

1

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

4/14/8
1/4/0

Гласања

-/-/-/-

Фаница Николоска
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

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

0/0/0/0

3

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

3/51/44
2/0/0
-/-/-/-

Фиснике Бектеши-Шаќири
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 25.8.2020
Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

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

4/1/7/0

1

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

3/8/7
4/47/19
-/-/-/-

Халил Снопче
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/17

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

0

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

4/2/2/0

3

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

3/12/10
2/4/0
-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 34

Хусни Исмаили
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 04.8.2020
Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

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

0/0/0/0

1

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

1/5/3
3/5/0

Гласања

-/-/-/-

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25 35

