
 

                                                                 
 

О Д Л У К А 
за избор на  член  и  именување на  Заменик претседател  на   

Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна 
сопственост,  Државната лотарија на Република Северна Македонија 

 
 
 
 

1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во 
државна сопственост, Државната лотарија на Македонија, се избира  Перпарим Бајрами. 
 

 
2. Избраното лице од точка 1 на оваа одлука, се именува за Заменик претседател  на  

управниот одбор на друштвото. 
 
 

3. Заменик претседателот на управниот одбор на друштвото носи назив Заменик на 
генералниот директор. 
 
 

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

                                             НАДЗОРЕН ОДБОР 
 
                                                   Претседател, 

 
                                                                                                         Скендер Мехмети    
 
Бр. 02 - _________ 
 
       2020 година    
               
 

             Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговските 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, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20), член 12 од Статутот на Акционерското 
друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, пречистен текст 
(Службен весник на Република Северна Македонија бр.10/2020), Надзорниот одбор на 
Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост  Државната 
лотарија на Република Северна Македонија, на состанокот одржан на  14.12.2020 година,  донесе 
 

 



            
         

       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  14.12.2020 година, донесе 

 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за  одобрување на  Финансиски план за  2021  година  на  Акционерското друштво за приредување 

на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија  
    
 
 

     Член  1 
   Со оваа одлука се одобрува Финансискиот план за 2021 година на Акционерското друштво за 
приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија.  
 
 
 

     Член  2 
   Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 
 
 
Бр.  ___________ 
                                                                                    НАДЗОРЕН ОДБОР 
_____ 2020  година                                                  
                                                                                                                 Претседател, 

                                   
                             Скендер Мехмети                                                           
          



 

 
 

1. Благоја Лазaревски се разрешува од должноста член на управниот одбор на 
Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – 
Скопје, Државна лотарија  на Република Северна Македонија. 

 
 
 

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

                                             НАДЗОРЕН ОДБОР 
 
                                                   Претседател, 

 
                                                                                                           Скендер Мехмети    
 
 
 
 
Бр. 02 - _________ 
 
       2020 година    
               
 

             Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговските („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, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 290/20) и член 12 од Статутот на Акционерското друштво за приредување 
на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, пречистен текст (Службен весник на Република 
Северна Македонија бр.10/2020), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на 
игри на среќа во државна сопственост  Државната лотарија на Република Северна Македонија, на 
состанокот одржан на  14.12.2020 година,  донесе 

 
 
 

О Д Л У К А 
за разрешување на член на управниот одбор на 

Акционерското друштвото за приредување игри на среќа Државна лотарија  
на Република Северна Македонија 

 
 


