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Врз основа на член 456 од Законот за трговски друштва и член 
35 од Статутот на Друштво за трговија, производство, услуги, 
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, со 
седиште на ул.10 бр.44, Кадино, со ЕМБС 4059867, Собранието 
на Акционерите на ден______ја донесе следната: 
 
 
                             ПРЕДЛОГ  -  О  Д  Л У  К  А 
 
 
1. Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, со седиште на ул.10 
бр.44, Кадино, со ЕМБС 4059867 има одобрено рамковен 
револвинг лимит на износ од 15.000.000,00 ЕУР согласно 
Договор за одобрување на рамковен револвинг лимит врз 
основа на договорен залог над недвижност и над подвижни 
предмети  бр. 09-3124 од 14.09.2007 год., изменет со Анекс 
бр.1 кон Договор за одобрување на рамковен револвинг лимит 
врз основа на договорен залог над недвижност и над подвижни 
предмети бр. 09-3124 од 14.09.2007 год. зав дел.бр.0703-287 
од 23.12.2009 год., Анекс бр.2 кон Договор за одобрување на 
рамковен револвинг лимит врз основа на договорен залог над 
недвижност и над подвижни предмети бр. 09-3124 од 
14.09.2007 год. зав дел.бр.00902-451 од 14.07.2011 год. , Анекс 
бр.3 кон Договор за одобрување на рамковен револвинг лимит 
врз основа на договорен залог над недвижност и над подвижни 
предмети бр. 09-3124 од 14.09.2007 год. зав дел.бр.0902-79 од 
17.02.2014 год., Анекс бр.4 кон Договор за одобрување на 
рамковен револвинг лимит врз основа на договорен залог над 
недвижност и над подвижни предмети бр. 09-3124 од 
14.09.2007 год. зав дел.бр.0902-669 од 31.12.2015 год. и Анекс 
бр.5 кон Договор за одобрување на рамковен револвинг лимит 
врз основа на договорен залог над недвижност и над подвижни 
предмети бр. 09-3124 од 14.09.2007 год. зав дел.бр.0902-48 од 
28.01.2019 год. склучени помеѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино и НЛБ 
Банка АД Скопје. 
  



 
2. Се овластуваат Извршните директори Слободан 
Кутровски,Анатол Кутревски и Марко Кутревски заедно или 
секој од Извршните директори поединечно, да ги потпишуваат 
конкретните договори кои ќе се склучат врз основа на 
цитираниот договор од точка 1 од оваа одлука и останатата 
документација во врска со наведените договори пред Банката.  
 
3. Се одобрува и важноста на веќе потпишаната документација 
со еден од горенаведените извршни директори за следните 
вонбилансни изложености во Банката: 
Договор за банкарска (контра) гаранција бр. ГП2020/38 

Договор за акредитив  бр. 70071-006343/EI,  
Договор за акредитив  бр. 70071-006348/EI  
Договор за акредитив  бр. 70071-006353/EI 
 
 
3. Со донесување на оваа Одлука, се потврдува дека се 
исполнети условите за полноважно одлучување и донесување 
на одлуки согласно важечките акти за основање на Друштвата 
односно  Статут  на  Пекабеско АД   бр. 0201-2827/4 од 
30.10.2019  година, дека други дополнителни согласности од 
други органи и лица на Друштвото не се потребни и дека не 
постојат правни или било какви други пречки за спроведување 
на оваа Одлука пред надлежните институции. 
 
 
 
4. Оваа одлука стапува во сила со денот на донесување. 
 
 
 
Претседавач на  
Собрание на акционери  
 
 
___________________________ 
 
   
 


