
 
 

 
Бул. Гоце Делчев бр.8 
п.ф. 506, 1000 Скопје 

   
  тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992 

                          

Врз основа на член 33 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри 
на среќа во државна сопственост - Скопје, пречистен текст (Службен весник на Република 
Македонија бр. 156/2017), Надзорниот одбор на друштвото на состанокот одржан на 22.03.2018 
година, донесе 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за  одобрување на  Извештај за финансиското работење на  

Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, 
Државна лотарија на Македонија 

    
 
 

     Член  1 
   Со оваа одлука се одобрува  Извештајот за финансиското работење на Акционерското 
друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на 
Македонија за периодот  од  01.10.2017 до 31.12.2017 година.   
 
 

     Член  2 
   Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 
 
Бр.  ___________ 
                                                                              НАДЗОРЕН   ОДБОР 
_____2018  година                                                  
                                                                                                                  Претседател, 

                                   
                                          Бојан Јанев              
                                   
                                                                     



          
Бул. Гоце Делчев бр.8 
п.ф. 506, 1000 Скопје 

  
 

  
тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992 

 
Врз основа на член 26 од Закон за трговските друштва („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 28/2004…61/2016 и член 33, а во врска со член 16 од Статутот на 
Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје, 
(Службен весник на Република Македонија бр.123/07...28/15), Надзорниот одбор на 
Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, 
Државната лотарија на Македонија,  донесе 
 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
за давање претходно одобрение за основање на подружници  

 
 
1. Се дава претходно одобрение на Одлуката за основање на подружници со која во 

Акционерско друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија со 
седиште на Булевар Гоце Делчев бр.8 во Скопје, за вршење на дејности и работи од 
предметот на работењето на друштвото, се основаат 5 (пет) подружници на друштвото. 
 

2 .  Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 

Фатмир Рамаданоски, член    

Кирил Колемишевски, член 

Јагода Јанковска, член 
 
 
                                                                              НАДЗОРЕН  ОДБОР 
                                                                                                                     Претседател, 
 
                                              Бојан Јанев 
Бр. ___________ 
________  2018 година   



 
 

 
Бул. Гоце Делчев бр.8. 

п.ф . 506, 1000 Скопје  
   

  тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992 

 
Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговскитe друштва („Службен весник на 

Република Македонија“  бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) и член 12 од 
Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - 
Скопје, (Службен весник на Република Македонија бр.123/07...228/15), Надзорниот одбор на 
Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државната 
лотарија на Македонија, на седницата одржана на ден 23.03.2018  година, донесе 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за избор на член на  управниот одбор на Акционерското друштво за приредување  

игри на среќа во државна сопственост,  Државна  лотарија на Македонија 
 

 
1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на 

среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија  се избира  
Петар Поцков. 

 
 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
Бр.  02 -  
23.03.2018 година                                                                                                                          
        
 
 
Фатмир Рамаданоски, член 
Кирил Колемишевски, член 
Јагода Јанковска, член  
                                                                                         
                                                                                                     НАДЗОРЕН  ОДБОР 
                                                                                                            Претседател, 
 
                                    Бојан Јанев 


