Почитувани граѓани,

Веќе 20 изданија, односно речиси 12 години во континуитет Собранието на Република
Македонија го публикува шестмесечникот „Мојот пратеник“ за сите  заинтересирани граѓани
кои ја следат работата на пратениците во законодавниот дом. Го претставуваме новиот
број од публикацијата „Мојот пратеник“, што е производ на соработката на Собранието
на Република Македонија со граѓанската асоцијација „МОСТ“ и е само една од алатките
што ја користиме како пратеници за отчетност и транспарентност пред граѓаните.
Како и во претходните изданија, и во овој број ќе ги најдете податоците за присуството
на пратениците на пленарните седници, на седниците на работните тела и податоци за
тоа колку биле активни во смисла јавување за збор, поднесени закони или амандмани.
Благодарение на службите на Собранието, овие податоци се изработуваат и презентираат
во едноставни и прегледни табели и во ова издание се сублимирани   податоците за
извештајниот период од јуни до декември 2018 година. Со ова, се комплетира една
година исполнета со многу работа, предизвици и исполнети цели. „Мојот пратеник“, нека
послужи како алатка преку која и самите ние пратениците ќе можеме да ја согледаме
и вреднуваме нашата работа и ќе се мотивираме уште повеќе да се вложиме и да
придонесеме во подобрувањето на квалитетот на живот на нашите граѓани. Покрај преку
„Мојот пратеник“, Ве повикувам да се информирате за работата на Собранието и преку
Собранискиот канал и преку веб страната на Собранието на Република Македонија
која ги содржи сите минати, дневни и идни активности, заедно со прикачени релевантни
материјали. Секако, тука ќе ги најдете и Годишните извештаи за работата на Собранието.
Почитувани, Собранието продолжува со работата фокусирано и со полна пареа.
Нашата работа, покрај на седниците на работните тела и на пленарните седници,
се одвива и на терен, во изборните единици од каде што се и избрани пратениците
и   преку меѓународни активности. Останува на вас да не следите, да ни укажете
кога ќе сметате дека постои причина за тоа, да ни кажувате на вашите потреби
и проблеми и секако, да не поддржите кога ќе бидете задоволни од резултатите.

   Со почит,
Претседател на Собранието на Република Македонија
       м-р Талат Џафери
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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 од 120   до
140 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 11 декември 2016
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
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 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:
Талат Џафери ДУИ
Потпретседатели на Собранието:
Горан Мисовски НСДП
Фросина Ташевска Ременски СДСМ
Весел Мемеди НДП
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 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
- Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија
ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО
- Комитет за односи меѓу заедниците
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ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

ОБЛАСТИ
Економска област
Политички систем
Јавни дејности
ВКУПНО

БРОЈ НА ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ
37
20  
13
70

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

17 работни седници
5 пратенички прашања
52 седница
55 седница
62 седница
67 седница
72 седница

2.7.2018
26.7.2018
31.10.2018
29.11.2018
27.12.2018

3 обраќањa
63 седница 5.11.2018
69 седница 10.12.2018
73 седница 28.12.2018
1 свечена
70 седница 7.12.2018
завршени 20
незавршени 6
ВКУПНО
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26

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
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АНЕТА СИМЕСКА ДИМОСКА
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 1.11.2017

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

10/57

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/7/0

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

11

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

2/31/31
2/6/9
34/0/147/149

АРТАН ГРУБИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

10/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/5

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/2/0

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

9

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

4/11/16
2/3/8
37/0/112/97

БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016
6

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

36/14

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

2/0/9
1/0/1
0/0/1/1

ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 22.12.2017

Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

5/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

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

1/8/9
2/9/9
34/0/150/150

ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016
42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

14/0

Број на пратенички прашања

Број на излагања на
пленарна седница

0/1/0

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 20

2

Гласања

0/3

3/8/31
1/1/11
9/0/20/25

ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

5/14

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

4/18/0

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

18

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

3/51/55
0/0/0
33/0/121/113

ДРАГАН ДАНЕВ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/80

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

5/9/17

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

3

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

2/2/24
4/1/9
14/0/42/49

ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА МИЛЕВСКА
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/4

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/5

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/6/0

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

1

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

2/3/13
3/2/16
1/0/10/20

ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

7/3

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

1/9/0

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

11

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

2/15/16
4/9/18
34/0/141/135

КРСТО ЈОВАНОВСКИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

44

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/14

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

9/3

Број на пратенички прашања

1

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

1/1/0

0

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

2/0/6
2/1/29
3/0/6/17

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 11

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 1.6.2017

Број на присуства

47

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/8

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/2/1

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

11

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

3/14/34
1/0/11
32/0/108/115

ЉУПЧО ДИМОВСКИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016
38

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

15/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

Број на присуства

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

0

Гласања

3/9/25
2/3/39
4/0/10/20

НИКИЦА КОРУБИН
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 1.6.2017

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/11

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

2/7/0

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

5

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

3/7/7
2/1/1
34/0/150/149

НИКОЛА ПОПОСКИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016
30

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/17

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

23/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

3/2/16
1/0/4

Гласања

0/0/5/1

Број на присуства

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

1

ПАВЛЕ БОГОЕВСКИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/38

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/4

Број на пратенички прашања

3

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

12

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

1/7/0

10

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

3/6/10
2/1/2
34/0/148/140

РЕЏЕП МЕМЕДИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 1.11.2017

Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/4

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

2/0/0

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

1

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

2/1/5
1/0/1
35/0/119/133

СНЕЖАНА КАЛЕСКА ВАНЧЕВА
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 29.8.2018

Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

10/49

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

6/13/0

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

17

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

0/0/0
3/14/18
27/0/118/80

СОЊА МИРАКОВСКА
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

14/55

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

6/6/0

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

28

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

4/69/88
1/2/16
32/0/124/141

ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

5/7

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

0/6/0

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

8

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

3/16/19
2/9/12
33/0/143/145

ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
    ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/13

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

2

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

1/0/0

0

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

2/10/13
2/5/21
28/0/131/121

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 13

АМДИ БАЈРАМ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/1

Број на пратенички прашања

0

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

0/1/0

0

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

1/0/0
2/1/21
37/0/103/105

АФРИМ ГАШИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
43

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

11/2

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

2

Гласања

3/5/30
5/6/79
9/0/28/58

ВЕСНА ДАМЧЕВСКА ИЛИЕВСКА
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/23

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

1/3/0

5

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

2/5/8
2/5/7
1/0/22/55

ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/4

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

1/0/0

3

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

3/19/43
2/7/17
1/0/12/25

ЕЈУП АЉИМИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

11/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/4

Број на пратенички прашања

0

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

14 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

3/2/2

13

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

4/21/57
4/8/51
32/0/121/134

ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/69

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

0

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

4/2/0

10

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

3/16/27
2/4/11
11/0/29/72

ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
29

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/36

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

23/4

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

3/7/23
1/0/4

Гласања

0/0/1/6

Број на присуства

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

3

ИВАН СТОИЛКОВИЌ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
33

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/3

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

20/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

4/2/69
1/0/21

Гласања

0/0/3/6

Број на присуства

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

0

ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
28

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/81

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

13/15

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

Број на присуства

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

0

Гласања

2/1/4
1/0/5
1/0/7/30

КОСТАДИН АЦЕВСКИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 8.11.2017
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/3

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

1/10/0

8

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

2/15/16
2/20/29
34/0/149/147

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 15

ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 11.11.2017
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

11/0

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

0/8/0

14

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

2/9/11
4/24/26
33/0/150/148

МАЈА МОРАЧАНИН
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/4

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

3/4/0

13

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

2/8/9
4/16/18
24/0/106/115

МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 1.6.2017
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

5/3

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

0/0/0

0

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

2/19/20
2/47/63
42/0/146/151

МУХАМЕД ЗЕЌИРИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/1

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

3

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

2/7/8
2/3/11
42/0/150/142

НЕВЕНКА СТАМЕНКОВСКА
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 01.06.2017
Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/287

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/0

Број на пратенички прашања

6

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

16 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

9/7/1

14

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

3/7/61
3/13/30
7/0/20/50

РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

22/28

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/2

Број на пратенички прашања

6

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

4/1/0

21

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

6/67/85
3/1/13
42/0/132/141

ТАЊА КОВАЧЕВ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

8/2

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

2

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

4/1/9
1/2/8
30/0/107/111

ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
44

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/17

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

12/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

6/3/0

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

Број на присуства

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

3

Гласања

3/9/14
2/3/29
2/0/17/41

ФЕРИД МУХИЌ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/6

Број на пратенички прашања

0

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

3/0/0

5

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

4/21/35
1/2/10
34/0/121/100

ФРОСИНА ТАШЕВСКА РЕМЕНСКИ
    ИЕ: 2                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/3

Број на пратенички прашања

1

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

3/4/0

37

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

3/5/8
1/13/54
33/0/145/142

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 17

АГИМ МУРТЕЗАНОВ
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 8.11.2017
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/1

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

0/0/0

2

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

2/31/32
2/13/21
40/0/147/151

БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/203

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

4

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

5/4/0

4

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

2/3/8
4/7/75
6/0/22/53

ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 30.12.2016
40

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/37

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

14/2

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

6

Гласања

4/7/14
2/3/17
3/0/12/25

ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/69

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

2/0/0

9

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

4/5/14
1/1/54
4/0/15/38

ЕНЕС ИБРАХИМ
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/4

Број на пратенички прашања

1

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

18 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

0/1/0

0

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

2/10/15
2/0/75
30/0/117/138

ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/19

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

2/0/2

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

2

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

3/6/8
2/9/13
4/0/28/30

ИВАН ИВАНОВ
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/114

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

6/1/0

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

7

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

2/4/5
1/4/54
13/0/36/75

ИЛИЈА ДИМОВСКИ
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/1

Број на пратенички прашања

Број на излагања на
пленарна седница

21/28/0

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

42

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

2/43

3/9/20
2/14/39
2/0/24/48

ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/22

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/2

Број на пратенички прашања

5

Број на излагања на
пленарна седница

4/8/0

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

16

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

2/6/9
3/36/69
31/0/141/129

ЈАГОДА ШАХПАСКА
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

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

6/22/0

24

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

6/0

3/20/26
2/7/9
33/0/144/139

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 19

ЈУЛИАНА НИКОЛОВА
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/4/0

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

5

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

2/13/15
2/11/16
34/0/148/141

МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

48

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/99

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

7/1

Број на пратенички прашања

8

Број на излагања на
пленарна седница

6/10/0

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

6

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

2/5/12
3/4/9
10/0/16/30

МИРА СТОЈЧЕВСКА
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

Број на излагања на
пленарна седница

2/10/0

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

17

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

6/14

2/16/17
3/58/90
32/0/148/150

НИКОЛА МИЦЕВСКИ
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/178

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

13/12/10

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

14

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

3/43/55
1/9/54
14/0/49/74

ПАНЧЕ ИВАНОВ
    ИЕ: 3

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

5/22

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

20 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

1/6/0

6

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

1/27/31
4/12/32
33/0/136/127

САШКО КОСТОВ
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/13

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

11

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

4/70/79
2/5/12
42/0/149/146

СЛАВИЦА ШУМАНСКА МИТЕВА
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 1.6.2017
Број на присуства

56

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

0/1/0

0

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

3/8/12
2/5/10
33/0/145/146

СЛАЃАНА МИТОВСКА
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/275

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

6/22/0

12

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

3/28/30
3/11/17
15/0/35/64

СТОЈАН МИЛАНОВ
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/21

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

1

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

2/9/12
3/14/19
8/0/33/48

ТРАЈЧО ДИМКОВ
    ИЕ: 3                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/206

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

6

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

10/13/0

9

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

4/9/16
1/2/8
14/0/57/82

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 21

АНЕ ЛАШКОСКА
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

49

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/262

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

10/12/0

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

9

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

2/4/9
3/21/42
14/0/29/61

БЕТИАН КИТЕВ
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

Број на излагања на
пленарна седница

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)
Гласања

8/0

4/65/92
1/6/16
33/0/139/129

ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/112

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

6/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/5/0

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

6

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

1/5/7
3/15/32
10/0/15/34

ВАСИЛ ПИШЕВ
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016
18

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

38/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

1/0/31
4/0/32

Гласања

1/0/2/7

Број на присуства

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

0

ВЕСНА ПЕМОВА
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/136

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

2

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

22 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

12/12/0

15

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

2/0/54
3/16/18
13/0/35/62

ГОРАН МИСОВСКИ
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

56

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
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

2/9/13
2/2/4
34/0/149/142

ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/32

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/1

Број на пратенички прашања

0

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

8/25/0

11

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

3/11/26
2/7/13
1/0/14/43

ДРАГАН ЦУКЛЕВ
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/81

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

3

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

14/22/0

20

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

2/28/40
3/5/17
13/0/38/73

КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/37

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

2/11/0

11

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

2/4/7
2/13/32
33/0/131/142

КЕТИ СМИЛЕСКА
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/10

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

3/3/0

5

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

2/27/31
2/7/14
34/0/148/148

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 23

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 1.11.2017
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/3

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

2/1/0

7

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

3/46/65
3/25/40
32/0/122/139

МЕРИ ЛАЗАРОВА
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

10/5

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

3/1/0

1

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

2/6/9
2/15/21
34/0/142/150

МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

8/11

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

4

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

2/17/19
3/44/49
34/0/149/149

НАДА ЦИПУШЕВА
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
45

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/98

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

11/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/1/0

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

2/7/64
3/7/26
8/0/17/51

НИКОЛА ГРУЕВСКИ
    ИЕ: 4                         верификација на мандатот: 30.12.2016
4

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

27/25

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

1/1/10
0/0/0

Гласања

0/0/1/0

Број на присуства

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

24 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

0

ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

Број на излагања на
пленарна седница

10/21/0

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

4

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

1/84

2/3/56
3/6/21
12/0/31/62

ПАНЧО МИНОВ
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/3

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/0

Број на пратенички прашања

13

Број на излагања на
пленарна седница

25/25/0

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

39

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

3/19/30
3/33/56
17/0/50/49

РИСТЕ ТАШЕВ
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 1.11.2017

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/10

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/5/0

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

2

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

3/15/16
4/39/51
34/0/145/151

САШКО АТАНАСОВ
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 1.6.2017

Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

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

1/0/1
3/11/17
32/0/114/98

ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
    ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/15

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

2/5/0

32

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

3/17/22
2/4/11
27/0/123/133

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 25

AГИМ ШАЌИРИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

56

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

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

3/14/18
6/57/89
42/0/149/152

АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

11/49

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/6/0

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

5

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

2/19/25
0/0/0
11/0/75/58

АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/2

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

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

3/49/55
2/11/24
34/0/137/131

АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016
32

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

13/11

Број на пратенички прашања

Број на излагања на
пленарна седница

1/2/0

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

Број на присуства

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

4

Гласања

1/16

5/7/38
2/1/12
1/0/5/16

БЕТИ РАБАЏИЕВСКА НАУМОВСКА
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 1.6.2017

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/1

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

26 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

0/1/0

1

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

3/53/61
2/5/8
34/0/142/139

БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/124

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

4/5/0

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

10

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

2/19/27
3/11/19
10/0/31/65

ГОРАН МИЛЕВСКИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016
37

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/12

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

18/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/5/0

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

Број на присуства

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

17

Гласања

3/25/47
1/1/8
8/0/61/38

ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

8/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

6

Број на излагања на
пленарна седница

2/23/0

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

16

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

2/15/15
2/1/2
33/0/147/149

ЗОРАН ИЛИОСКИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/171

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

12/21/0

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

29

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

3/19/75
3/34/48
5/0/19/45

ИРЕНА СТЕФОСКА
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/9

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

0

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

1/4/0

4

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

3/6/8
2/4/8
33/0/130/126

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 27

ЈОВАН МИТРЕСКИ
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/15

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

2/5/1

7

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

2/30/34
3/5/20
34/0/146/143

КРСТО МУКОСКИ
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 30.12.2016
18

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

29/9

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

4/0/52
1/0/16
1/0/4/12

ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/217

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

Број на пратенички прашања

3

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

9/13/0

7

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

3/17/19
2/2/56
17/0/41/78

ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 30.12.2016
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

42

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/102

13/1

Број на пратенички прашања

0

13/16/0

23

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

2/34/40
4/7/24
4/0/19/46

ЉУБЕН АРНАУДОВ
    ИЕ: 5                         верификација на мандатот: 30.12.2016
20

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

27/9

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

2/1/12
2/0/8

Гласања

0/0/5/9

Број на присуства

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

28 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

0

НОЛА ИСМАЈЛОСКА СТАРОВА
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016
37

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

10/9

Број на пратенички прашања

Број на излагања на
пленарна седница

0/1/0

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

3/5/8
2/4/28
1/0/10/23

САМКА ИБРАИМОСКИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 22.12.2017

Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/3

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

5/31/0

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

33

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

4/23/26
1/5/54
40/0/137/122

САШО ВАСИЛЕВСКИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016
25

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

27/4

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

1

Гласања

2/1/14
2/2/18
1/0/9/17

СУРИЈА РАШИДИ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/53

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/0

Број на пратенички прашања

3

Број на излагања на
пленарна седница

4/2/0

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

11

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

4/40/70
2/1/55

Гласања

5/0/13/9

ТОМИСЛАВ ТУНТЕВ
    ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

9/3

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

10/16/8

1

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

0/0/0
3/1/21
33/0/144/133

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 29

АЛИ АХМЕТИ
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016
19

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

37/0

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
1/0/31/41

БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/13

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/0

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

4/0/0

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

11

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

2/19/24
5/35/54
34/0/148/149

БРАНКО МАНОИЛОВСКИ
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016
41

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

12/3

Број на пратенички прашања

2

Број на излагања на
пленарна седница

0/1/0

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
29/0/97/98

ВЕСЕЛ МЕМЕДИ
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

8/2

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/0/0

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

1

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

1/46/54
6/19/69
42/0/130/115

ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016

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

30 МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

41

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

15/0

Број на пратенички прашања

32/73/0

6

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

2/73

2/6/32
4/5/41
9/0/33/56

ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016
46

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/112

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

10/0

Број на пратенички прашања

1

Број на излагања на
пленарна седница

3/5/0

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

Број на присуства

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

5

Гласања

3/8/18
3/0/6
3/0/17/40

ЃУЛУМСЕР КАСАПИ
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

51

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/1

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

1/4

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

1/2/0

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

4

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

3/11/21
1/1/8
30/0/133/134

ДАФИНА СТОЈАНОСКА
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

54

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

2/0

Број на пратенички прашања

Број на излагања на
пленарна седница

7/3/0

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

7

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

1/184

3/9/12
3/9/62
5/0/35/61

ЗИАДИН СЕЛА
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016
35

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

0/49

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

18/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/1/0

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

2/0/1
1/4/10

Гласања

0/0/8/5

Број на присуства

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

1

ЈУСУФ ХАСАНИ
    ИЕ: 6

верификација на мандатот: 30.12.2016

Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

6/9

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

5/1

Број на пратенички прашања

0

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

0/0/0

0

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

3/19/28
2/8/23
35/0/123/105

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20 31

МЕНДУХ ТАЧИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 30.12.2016
9

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

44/3

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

0/0/0

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

Број на присуства

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

0

Гласања

0/0/0
0/0/0
1/0/5/3

МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 1.11.2017
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/1

Број на пратенички прашања

0

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

0/0/0

2

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

0/0/0
1/15/31
29/0/98/75

МИРСАДА ЕМИНИ АСАНИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

3/1

Број на пратенички прашања

2

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

2/0/0

7

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

3/10/10
3/9/20
33/0/136/147

НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 20.9.2017
Број на присуства

50

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

2/3

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

1/0/0

0

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

3/27/42
0/0/0
40/0/105/107

ТАЛАТ ЏАФЕРИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

56

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
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0/0/0

1

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

1/10/10
0/0/0
42/0/140/154

ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 1.11.2017
Број на присуства

56

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

5/1

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

1/2/0

3

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

2/6/10
2/13/16
33/0/148/150

ТЕУТА БИЉАЛИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

55

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/33

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

1

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

0/0/0
3/6/24
6/0/20/15

ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

52

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

4/44

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

4/0

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

11

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

7/25/91
3/23/53
6/0/11/13

ЏЕВАТ АДЕМИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 30.12.2016
39

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

1/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

12/5

Број на пратенички прашања

0

Број на излагања на
пленарна седница

2/1/0

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

3/1/5
3/5/26
12/0/90/84

ШПРЕСА ХАДРИ
    ИЕ: 6                         верификација на мандатот: 30.12.2016
Број на присуства

53

Број на поднесени
(предлог закони/амандмани)

3/0

Број на отсуства
(оправдани/неоправдани)

0/3

Број на пратенички прашања

0

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

0/0/0

4

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

6/22/29
2/5/23
42/0/145/149
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