
Врз основа на член 3 и 4 од Одлуката за формирање на Групацијата за оружје, 
експлозивни и опасни материи, пиротехнички средства и програма за воена и цивилна 
намена, како посебна форма на организирање и работење во рамки на Здружението на 
трговијата, бр.27-604/3 од 15.03.2016 година, и член 8 од Правилата за организацијата и 
начинот на работа на Групацијата,  ја донесе следната 
 

О д л у к а 
за избор на членови на Управниот одбор на Групацијата за оружје, експлозивни и 

опасни материи, пиротехнички средства и програма за воена и цивилна намена при 
Здружението за трговија во Стопанската Комора на Македонија 

 
Член 1 

 
За членови на управниот одбор на Групацијата за оружје, експлозивни и опасни 

материи, пиротехнички средства и програма и цивилна опрема се избираат: 
1. Димитар Мангутов, управител на Ди Ман Ко, претседател на Групацијата и на 

Управниот одбор на Групацијата; 
2. Јовица Ѓуричиќ, управител на Специјална опрема – Скопје, заменик-претседател 

на Групацијата и на Управниот одбор на Групација;  
3. Томе Асарџиев, управител на АС – ТО – Струмица, претставник на дејноста 

трговија со ловно спортско оружје, муниција, екплозивни и опасни материи  
4. Владимир Симоски, управител на Арсенал – Струга, претставник на дејноста 

трговија со ловно спортско оружје, муниција, екплозивни и опасни материи 
5. Костадин Поп-Костов, управител на Огнометика - Скопје претставник на дејноста 

трговија со пиротехнички средства и реализација на огномети  
6. Панче Попоски, менаџер за продажба на Микеи Интернационал – Скопје,  

претставник на дејноста трговија на наменски средства (вооружување и воена опрема)  
7. Сабрина Георгиевска Ангелеска, управител на Таргетс – Скопје,  преставник на 

дејноста обука за теоретско и практично оспособување за ракување со оружје и стрелишта 
за цивилна намена  

 8. Горан Тренески, од Ицемак – Скопје, претставник на дејноста производство на 
оружје и опрема  

9. Владимир Глигоровски, управител на Ас Комерц – Гостивар, преставник на 
дејноста концесионери на ловишта и ловечки друштва   

 
Мандатот на членовите на Управниот одбор на групацијата за оружје, експлозивни 

и опасни материи, пиротехнички средства и програма за воена и цивилна намена при 
Здружението за трговија во Стопанската Комора на Македонија изнесува 2 години со право 
на повторен избор.  
 

Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.  
 

Бр. 27-604/6 
23.03.2016  год.                                                        

  С к о п ј е 
 
 
 
 

Претседател,  
Димитар Мангутов, с.р. 
 


