Почитувани,
Почнувајќи од август 2006
година, Собранието на Република
Македонија
редовно
ја
издава
публикацијата „Мојот пратеник“. Oваа
публикација е уште еден инструмент
преку кој го приближуваме законодавниот
дом до граѓаните чии интереси ги
застапуваме. Една од нашите клучни
цели е транспарентната работа на
Собранието на Република Македонија
како еден од основните темели на кои се
гради демократското општество.
Поради тоа во публикацијата
„Мојот
пратеник“
имате
можност
да се информирате за работата на
пратениците, нивното присуство на
работата на пленарните седниците и
работните тела, број на излагања, број
на реплики и контра-реплики, поднесени
амандамани, пратенички прашања и
воопшто активностите кои ја сочинуваат
нивната работа. Новата публикација на
„Мојот пратник“ е нејзино шеснаесетто
издание и го опфаќа периодот на работа
на Собранието од 1 јули до 31 декември
2015 година.

Свесно залагајќи се за отвореноста
на парламентот, од страна на пратениците
и од моја страна како претседател на
Собранието, ги користиме сите начини
и методи кои ги имаме на располагање
меѓу кои се Собранискиот канал,
Собраниската веб страна и социјалните
медиуми. „Мојот пратеник“ прерасна во
традиционален и специфичен извештај
кој служи за граѓаните и за медиумите.
Исто така, ни служи и нам како пратеници,
да не мотивира да се стремиме кон
поквалитетна
работа
и
поголемо
залагање за нашите цели кои сме си ги
поставиле пред себе, но и пред граѓаните
кога сме го отпочнале нашиот мандат.
Се надевам дека во иднина нашата
работа која секако е полна со предизвици
ќе биде успешна и ќе отвори нови поглавја
за Македонија. Во меѓувреме посакуваме
граѓаните да ја следат нашата работа и со
тоа да ни дадат дополнителен поттик во
градењето на демократското општество.

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

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО

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

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

Во сегашниот состав на Собранието
пратениците се избрани врз основа на
пропорционален модел и тие својата
функција ја вршат професионално.
Пратениците се избираат за време од
четири години и тие не можат да бидат
отповикани.
Овој состав на Собранието е
избран на изборите одржани на 27 април
2014 година.
Во Собранието на Република
Македонија се избираат 123 пратеници,
од кои 120 пратеници се избираат
според
пропорционалниот
модел,
при што територијата на Република
Македонија е поделена на шест изборни
единици утврдени со овој законик и во
секоја се избираат по 20 пратеници и
тројца пратеници се избираат според
мнозинскиот модел во еден изборен круг
и тоа пo еден пратеник од три изборни
единици во Европа и Африка, во Северна
и Јужна Америка и во Австралија и Азија.
Пресметувањето на мандатите од
кандидатските листи се врши по
Донтовиот модел.
Пратениците од своите редови
избираат Претседател и потпретседатели
на Собранието. Со стручната служба на
Собранието на Република Македонија
раководи Генералниот секретар.
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Претседателот
на
Собранието
го претставува Собранието, ги свикува
седниците на Собранието и раководи со
нив, се грижи за примена на Деловникот
на Собранието, ги потпишува указите
за прогласување на законите и врши
други работи утврдени со Уставот на
Република Македонија и со Деловникот на
Собранието.
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО
Потпретседателите на Собранието
на Република Македонија му помагаат на
претседателот на Собранието во вршењето
на неговата функција и го заменуваат
во случај на одсутност или спреченост.
Потпретседателите на Собранието се
избираат од редот на пратениците и
нивниот мандат трае четири години.

Претседател на Собранието:
Трајко Вељаноски ВМРО- ДПМНЕ
Потпретседатели на Собранието:
Антонио Милошоски ВМРО- ДПМНЕ
Рафис Алити ДУИ
Рената Дескоска СДСМ
Генерален секретар:
Жарко Денковски

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комисија
политика

за

труд

и

социјална

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

ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО
- Комитет за односи меѓу заедниците
- Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето
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ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

ОБЛАСТИ

БРОЈ НА ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

Економска област
Политички систем
Јавни дејности

212
  76
107

ВКУПНО

395

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

25 работни седници
5 пратенички прашања
60 седница
66 седница
72 седница
77 седница

  31.7.2015
  23.9.2015
29.10.2015
30.11.2015

84 седница 31.12.2015

2 обраќањa
79 седница   4.12.2015
81 седница 22.12.2015

завршени 32
незавршени 0
ВКУПНО

8
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32

ВКУПНО

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

слика

Број на присуства

Број на денови на парламентарни седници на кои
пратеникот присуствувал

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

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

Број на излагања на
пленарна седница

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

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

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

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

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

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на предлог закони и амандмани поднесени од
пратеникот

Број на пратенички прашања

Број на пратенички прашања поставени до Владата
на Република Македонија

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

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

* Евидентирани 17 отсуства се во периодот кога пратеникот е во оставка
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Андон Чибишев
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 2.7.2014
Број на присуства

75

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/16

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

7/49/0

13

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

2/52/60
2/9/15
141/0/259/506

Беким Фазлиу
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
66

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/398

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

11/1

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

3/0/0

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

Број на присуства

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

7

Гласања

4/1/64
6/23/89
0/0/15/18

Даниела Рангелова
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

3

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

2/20/0

16

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

3/21/24
2/43/60
108/0/246/586

Драган Данев
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 2.7.2014
Број на присуства

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/7

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

1

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

2/33/0

4

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

2/12/14
2/16/20
145/0/272/563

Дуфе Кукоски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/70

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/17*

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/2/0

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

Број на присуства

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

10 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

2

Гласања

3/9/12
2/10/52
5/0/86/41

Ермира Мехмети
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
41

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

37/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

3/3/0

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

Број на присуства

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

8

Гласања

5/17/85
2/1/21
9/0/32/27

Зулфи Адили
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
41

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

20/17

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/0/0

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

Број на присуства

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

1

Гласања

2/1/11
2/0/25
5/0/11/28

Јасминка Дамческа
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 2.7.2014
Број на присуства

71

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/3

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

3/32/0

4

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

1/2/2
5/53/67
145/0/212/533

Лидија Димова
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/31

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/17*

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

8/44/0

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

Број на присуства

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

14

Гласања

2/9/11
2/6/9
23/0/125/68

Лилјана Поповска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

75

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/1

Број на пратенички прашања

5

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

12/23/2

16

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

2/9/15
2/4/24
19/0/80/56

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 11

Љубомир Јосифовски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
60

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/38

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/17*

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

5/33/0

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

Број на присуства

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

3

Гласања

1/4/7
2/7/15
3/0/93/29

Љупчо Димовски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

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

6/8/0

22

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

3/41/44
1/1/2
133/0/242/585

Рафис Алити
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

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

1/7/0

14

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

4/21/27
4/3/27
59/0/112/323

Рената Дескоска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/30

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

14/17*

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

9/48/0

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

Број на присуства

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

13

Гласања

2/11/20
2/2/14
10/0/64/33

Светлана Јакимовска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 2.7.2014
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

12

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/18

21/1

Број на пратенички прашања

0

3/14/0

9

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

3/36/63
1/3/11
48/0/209/499

Солза Грчева
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

40

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/0

36/2

Број на пратенички прашања

1

15/45/2

12

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

3/13/24
2/0/23
12/0/64/38

Софија Куновска
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/35

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/17*

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

9/66/0

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

Број на присуства

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

5

Гласања

3/6/12
2/0/15
12/0/95/45

Стефан Богоев
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
57

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/18

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/17*

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

5/32/0

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

Број на присуства

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

2

Гласања

3/13/28
1/1/2
20/0/99/40

Фатмир Имероски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
68

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

10/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/3/0

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

Број на присуства

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

1

Гласања

3/25/34
1/18/60
86/0/221/365

Чедомир Саздовски
    ИЕ: 1                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

75

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

1/6/0

5

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

2/20/24
2/7/21
103/0/202/465

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 13

Авдија Пепиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

72

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

3

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

0/0/0

0

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

3/2/3
1/1/11
106/0/158/572

Александар Стојкоски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

1

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

0/11/0

4

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

2/19/26
2/2/8
126/0/253/575

Амди Бајрам
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
40

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

36/2

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

0/3/0

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

Број на присуства

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

0

Гласања

3/0/18
2/0/13
23/0/73/239

Артан Груби
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
20

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

44/14

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/0/0

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

Број на присуства

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

3

Гласања

4/3/39
3/0/32
5/0/40/37

Благоја Стојановски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/10

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/17*

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

5/18/0

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

Број на присуства

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

14 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

1

Гласања

2/1/5
2/0/17
2/0/87/30

Весна Дaмчевска Илиевска
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/7

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

2/6/0

10

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

2/17/18
2/10/15
135/0/263/557

Владанка Авировиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

77

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
седници на работни тела,
совети и други тела

5/42/0

14

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

2/47/49
3/20/79
94/0/247/523

Зоран Ѓорѓиевски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

74

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/0

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

1/2/0

8

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

3/12/15
1/5/12
136/0/224/584

Иван Стоилковиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

72

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/2

Број на пратенички прашања

0

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

0/0/0

1

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

4/2/15
1/2/4
55/0/153/468

Калтрина Азизи
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.7.2014
Број на присуства

78

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

1/1/0

2

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

2/26/55
2/2/5
119/0/180/586

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 15

Љубица Буралиева
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
29

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

43/6

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/2/0

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

Број на присуства

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

1

Гласања

2/2/9
2/3/32
11/0/37/31

Љубиша Николиќ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/25

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/17*

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

5/38/0

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

Број на присуства

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

12

Гласања

2/11/15
2/27/44
44/0/134/78

Марија Ангелова
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 2.7.2014
Број на присуства

76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/21

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

0/11/0

7

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

2/12/13
3/20/22
140/0/249/608

Мирван Џемаили
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

72

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
седници на работни тела,
совети и други тела

1/2/0

1

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

2/3/18
2/6/7
65/0/192/538

Олга Најденовска
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

2

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

16 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

7/52/0

13

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

2/17/23
1/4/5
139/0/267/553

Орхан Ибраими
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

74

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/398

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

1

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

4/3/0

8

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

4/9/30
8/10/117

Гласања

1/0/12/19

Петре Шилегов
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/33

0/17*

Број на пратенички прашања

1

11/37/0

9

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

3/14/16
2/3/23
20/0/94/38

Реџаил Исмаили
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

68

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

5/11

10/0

Број на пратенички прашања

0

1/10/0

14

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

2/23/30
3/27/58
150/0/189/300

Соња Мираковска
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/51

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

12/18*

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

8/40/3

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

Број на присуства

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

16

Гласања

2/17/45
3/6/13
16/0/91/51

Трајко Вељаноски
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

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

1/0/0

0

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

1/0/0
0/0/0
145/0/284/618

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 17

Ален Георгијев
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
58

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/55

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/17*

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

4/48/0

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

Број на присуства

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

13

Гласања

1/7/9
2/11/14
19/0/121/62

Благица Ласовска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/9

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

1

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

4/41/0

9

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

2/63/71
3/13/22
130/0/278/596

Владимир Ѓорчев
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

25/0

Број на пратенички прашања

3

5/23/0

7

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

3/22/37
2/7/12
115/0/117/469

Горан Мисовски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/13

5/17*

Број на пратенички прашања

3

13/48/0

6

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

3/10/14
2/13/22
16/0/101/48

Ѓорѓи Коџабашиев
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 2.7.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/3

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

18 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

4/32/0

7

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

2/71/96
2/9/31
122/0/283/612

Емил Димитриев
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

74

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

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

5

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

2/20/37
2/4/4
33/0/59/265

Енес Ибрахим
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/27

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

12/17*

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

4/16/0

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

Број на присуства

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

3

Гласања

1/7/17
2/8/45
23/0/91/50

Иван Иванов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/4

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

0/5/0

4

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

2/28/29
2/22/26
145/0/282/616

Илија Димовски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

7/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

5

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

11/35/23

13

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

2/3/6
3/15/102
52/0/149/529

Јагода Шахпаска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/60

0/17*

Број на пратенички прашања

3

13/66/0

12

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

2/11/14
1/1/5
37/0/144/72

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 19

Магдалена Манаскова
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

4

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

7/19/0

10

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

3/22/22
2/32/34
139/0/280/614

Марјанчо Колевски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

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

0/7/0

2

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

1/13/13
3/15/16
143/0/276/608

Марјанчо Николов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/101

0/17*

Број на пратенички прашања

3

27/77/0

21

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

2/26/31
3/5/22
25/0/130/64

Миле Андонов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/68

0/17*

Број на пратенички прашања

0

10/44/0

15

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

2/9/14
2/20/32
2/0/85/30

Мира Стојчевска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

20 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/54

0/17*

Број на пратенички прашања

0

11/34/0

8

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

2/9/9
1/1/2
35/0/131/71

Никола Мицевски
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

70

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/0

Број на пратенички прашања

0

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

1/11/0

6

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

2/44/48
2/5/8
104/0/223/549

Слаѓана Митовска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

1

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

6/41/0

8

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

2/15/15
2/28/29
145/0/275/613

Стојан Миланов
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

70

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/9

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/2

Број на пратенички прашања

0

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

1/0/0

0

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

2/12/18
2/17/23
123/0/210/192

Сузана Секуловска
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/7

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

0/10/0

7

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

2/12/12
2/19/24
145/0/270/553

Трајчо Димков
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

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

7/24/0

5

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

2/5/6
2/21/24
144/0/280/567

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 21

Ане Лашкоска
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/3

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

3/27/0

8

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

2/24/27
3/42/73
144/0/274/598

Бетиане Китев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/29

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/17*

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

7/24/0

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

Број на присуства

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

5

Гласања

1/4/5
1/13/17
32/0/114/65

Благородна Бојаџиева
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 2.7.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/7

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

5/14/0

9

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

1/13/13
3/13/16
145/0/280/611

Васил Пишев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

73

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
седници на работни тела,
совети и други тела

2/20/0

3

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

3/43/59
1/6/13
138/0/254/597

Весна Пемова
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/6

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

22 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

5/43/0

6

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

2/56/73
2/33/49
133/0/253/595

Ѓоко Камчев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

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
седници на работни тела,
совети и други тела

2/3/0

3

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

2/11/12
2/30/36
142/0/278/558

Горан Сугарески
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

60

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

21/117

1/17*

Број на пратенички прашања

12

24/99/24

10

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

3/15/62
1/2/7
29/0/135/78

Дајанчо Ефтимов
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 2.11.2015
Број на присуства

42

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

0/3/0

2

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

2/6/7
1/2/2
96/0/91/89

Димитар Стевананџија
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

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

3/52/0

8

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

5/67/88
1/0/0
141/0/242/603

Драган Цуклев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

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

4/35/0

14

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

2/54/55
2/3/26
120/0/281/608

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 23

Марјан Даскаловски
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
60

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/90

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/17*

Број на пратенички прашања

4

Број на излагања на
пленарна седница

7/40/0

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

Број на присуства

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

19

Гласања

2/42/52
2/6/8
35/0/146/78

Милева Ѓоргиева
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/51

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/17*

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

9/37/0

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

Број на присуства

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

4

Гласања

2/15/15
1/1/2
38/0/140/75

Нада Ципушева
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

75

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

3

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

6/15/0

5

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

2/15/17
2/59/84
135/0/273/556

Павле Трајанов
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/1

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

12/10/0

11

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

3/20/23
1/4/4
125/0/143/299

Панче Орцев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства
Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)
Број на излагања на
пленарна седница
Број на излагања на
седници на работни тела,
совети и други тела

24 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/67

0/17*

Број на пратенички прашања

3

13/64/9

24

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

3/10/12
1/1/2
24/0/138/67

Роза Топузова Каревска
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/157

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

3

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

22/38/3

36

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

3/32/45
2/1/17
17/0/69/109

Сашо Поцков
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
58

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/48

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/17*

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

8/36/0

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

Број на присуства

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

6

Гласања

1/2/2
3/9/18
19/0/126/54

Славе Гошев
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

74

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/3

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

0/10/0

3

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

2/6/21
3/30/73
141/0/242/480

Хари Локвенец
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 10.5.2014
60

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/92

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/17*

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

6/29/0

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

Број на присуства

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

10

Гласања

3/9/13
1/1/7
13/0/95/39

Александар Николоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

69

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/0

Број на пратенички прашања

3

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

3/0/0

3

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

3/8/18
2/1/3
29/0/95/372

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 25

Антонијо Милошоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
63

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

15/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/4/0

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

Број на присуства

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

15

Гласања

6/23/39
2/6/37
53/0/77/290

Биљана Настеска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
59

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/37

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/17*

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

5/15/0

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

Број на присуства

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

7

Гласања

2/10/10
1/4/9
35/0/132/63

Благоја Деспотоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/12

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

7/55/0

19

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

2/23/26
3/18/20
142/0/270/595

Васко Ковачевски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/82

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/17*

Број на пратенички прашања

4

Број на излагања на
пленарна седница

9/49/0

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

Број на присуства

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

13

Гласања

4/25/35
3/20/33
24/0/120/64

Вјолца Мехмети Нуредини
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

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

26 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

0/0/0

3

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

2/14/18
2/15/36
135/0/158/600

Горан Милевски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/99

8/17*

Број на пратенички прашања

0

10/51/0

6

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

2/14/26
2/6/25
11/0/89/39

Зоран Илиоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/11

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

3

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

18/36/13

41

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

4/20/22
2/16/19
70/0/236/593

Јован Митрески
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
61

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/67

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/17*

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

4/18/0

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

Број на присуства

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

5

Гласања

1/6/6
3/23/39
17/0/132/71

Јулијана Силјановска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
59

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/73

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/17*

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

5/30/0

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

Број на присуства

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

8

Гласања

2/13/14
1/1/2
33/0/126/50

Крсто Мукоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/10

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

3

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

3/62/8

15

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

3/49/54
2/14/32
111/0/268/535

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 27

Лилјана Затуроска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

75

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/8

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

5

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

7/46/0

17

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

3/40/44
4/12/16
142/0/256/595

Лилјана Кузмановска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/14

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

4/42/0

15

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

2/51/55
2/5/5
78/0/240/564

Момчило Аврамоски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

2

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

6/49/0

13

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

3/16/20
1/9/10
145/0/277/615

Муса Ибраими
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 2.7.2014
Број на присуства

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

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

0/0/0

0

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

2/13/19
2/25/42
48/0/106/373

Нола Исмајлоска Старова
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

70

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/15

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/1

Број на пратенички прашања

3

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

28 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

3/35/0

3

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

2/4/6
2/8/9
128/0/222/566

Рамис Мерко
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/4

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

2/2/0

8

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

4/43/76
2/21/42
75/0/142/474

Сашо Василевски
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

76

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

1

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

8/16/0

16

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

2/18/23
2/14/17
113/0/259/494

Соња Талевска
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/6

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

1/36/0

12

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

1/13/13
3/37/49
141/0/274/600

Томислав Тунтев
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

58

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/109

3/17*

Број на пратенички прашања

4

24/68/0

22

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

2/16/20
2/4/10
25/0/113/75

Али Ахмети
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
4

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

72/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

Број на присуства

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

0

Гласања

0/0/0
0/0/0
5/0/6/0

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 29

Алим Билали
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 2.7.2014
Број на присуства

73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/6

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

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

1/12/0

3

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

2/2/7
2/8/15
135/0/233/436

Газменд Алији
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

74

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/398

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

3/1/0

6

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

4/9/53
6/12/46
1/0/20/15

Ејуп Рустеми
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/4

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

11

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

5/27/45
3/6/34
56/0/104/261

Ернад Фејзула
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

74

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/398

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/2

Број на пратенички прашања

0

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

2/1/0

9

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

6/18/56
0/0/0
0/0/17/18

Имер Алиу
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

75

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

5/399

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

1

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

30 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

0/0/1

3

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

3/17/49
1/0/2
0/0/20/17

Јамин Синани
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/0

Број на пратенички прашања

0

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

1/0/0

1

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

1/8/13
2/4/15
126/0/194/494

Кенан Хасипи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
62

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

14/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/3/0

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

Број на присуства

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

24

Гласања

4/26/36
1/4/10
72/0/163/149

Мендух Таќи
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
0

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

78/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

Број на присуства

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

0

Гласања

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

Мерал Узеири Ферати
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/398

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/3

Број на пратенички прашања

0

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

1/5/0

5

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

6/10/43
2/4/25
0/0/19/19

Мирсада Емини Асани
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 23.6.2014
Број на присуства

75

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/5

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/1

Број на пратенички прашања

3

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

1/1/0

15

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

2/23/26
0/0/0
130/0/179/415

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 31

Нора Алити
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

71

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/1

Број на пратенички прашања

0

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

0/0/0

2

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

1/4/10
3/3/24
25/0/103/171

Сашо Аќимоски
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

77

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/7

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

8/12/0

4

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

2/17/19
3/48/62
87/0/247/572

Светлана Карапетрова
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

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

3/20/0

4

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

2/44/71
3/36/52
117/0/278/576

Селвије Салиу
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

78

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

0/0/0

1

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

1/9/13
2/0/11
144/0/245/548

Стојко Пауновски
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/40

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

10/21*

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

7/28/0

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

Број на присуства

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

32 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

5

Гласања

1/14/25
1/1/13
3/0/27/13

Талат Џафери
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

10/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

0

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

6/9/4

7

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

5/24/64
4/5/79
37/0/98/436

Хазби Лика
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
4

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

72/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/0/0

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

Број на присуства

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

0

Гласања

2/0/7
1/0/2
5/0/1/0

Џеват Адеми
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

72

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/3

Број на пратенички прашања

0

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

0/0/3

1

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

4/9/15
3/5/73
103/0/97/262

Шпреса Хадри
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 10.5.2014
Број на присуства

73

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/1

Број на пратенички прашања

0

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

1/1/0

5

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

2/9/11
2/7/23
72/0/177/578

Ристо Манчев
    ИЕ: 7                         верификација на мандатот: 10.5.2014
31

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

46/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

Број на присуства

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

0

Гласања

2/2/14
3/6/31
30/0/66/448

МОЈОТ ПРАТЕНИК 16 33

Павле Саздов
    ИЕ: 8                         верификација на мандатот: 10.5.2014
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

66

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

12/0

Број на пратенички прашања

7

2/22/0

14

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

3/18/19
2/4/13
119/0/188/378

Васко Наумовски
    ИЕ: 9                         верификација на мандатот: 10.5.2014
59

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

19/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

0/2/0

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

Број на присуства

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

34 МОЈОТ ПРАТЕНИК 16

0

Гласања

1/5/10
3/34/62
100/0/185/447

