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ИЗВЕШТAЈ 

за работа на GS1 Македонија во 2015 година 

Програмата на активностите на GS1 Македонија за 2015 година, која Управниот одбор ја 

утврди, а Собранието на GS1 Македонија ја усвои и донесе, е реализирана во целост, со 

проширување на активностите и со нови проекти : 

1. Тековна работа со членките 

2. Проект Акредитација 

3. Проект  GEPIR 

4. Проект GS1 Logger for staff  

5. Проект GS1 Каталог 

6. Проект MO Cluster Programme 

7. Меѓународна и национална афирмација, презентација и 
промоција на GS1 Македонија 

8. Публицистичка и едукативна дејност 

9. Соработка со надлежни институции 

10. Проект за имплементација на GS1 стандардите во Здравствениот 
сектор 

11. Проект EDI 

12.  Проект GLN регистар 

13. Проект GS1 DataBar 

14. Едукативни активности 

 

1. Тековна работа со членките 

Во текот на 2015 година, во активностите на GS1 Македонија доминираше тековната 

работа со фирмите. 

Доминантен број на членките, околу 90%, се мали и средни фирми. Структурната 

застапеност на членството по дејности останува и во 2015 година иста, одн. доминираат 

секторот преработувачка индустрија (најголем дел производство и преработка на 

прехрамбени производи, пијалоци) и секторот на трговијата, со приближно изедначено 

учество од околу 50%, додека учеството на останатите сектори е минимално. 

Во текот на 2015 година, издадени се вкупно 130 Решенија за доделување на 

Eдинствен матичен GS1 број. Од вкупниот број издадeни решенија, 95 се однесуваат 

на новозачленети фирми, 12 го преотстапиле GS1 бројот на друга фирма, 18 фирми го 

прошириле капацитетот, а 5 го намалиле капацитетот. Од 95 новозачленети, 24 фирми 

се со капацитет за баркодирање до 10 различни артикли, 63 фирми се со капацитет за 

баркодирање до 100 различни артикли, 7 фирми се со капацитет за баркодирање до 



 
 

2 
 

1.000 различни артикли и 1 фирма со капацитет до 10.000 артикли. Излегувајќи во 

пресрет на желбите и потребите на нашите членки и ценејќи ја економската моќ на 

нашето стопанство, креиравме нов пристап при потребата од проширување на 

капацитетот за баркодирање, со тоа што овозможивме доделување на нов GS1 број од 

истиот опсег, за разлика од претходното решение кога членката мораше да земе  GS1 

број со повисок капацитет. На тој начин ги намаливме финансиските издадоци на 

фирмата. Ова решение се покажа како многу позитивен исчекор на GS1 Македонија кон 

приближување на реалните потреби и можности на македонските компании наши членки.   

Од  18 членки кои го прошириле капацитетот, 4 членки со капацитет за 10 GS1 броја, 

го прошириле својот капацитет со уште еден GS1 број за 10 артикли; 7 членки кои 

користат капацитет за 100 GS1 броја, го прошириле капацитетот за по уште еден GS1 

број за 100 артикли; 1 фирма со капацитет од 100 GS1 броја го проширила капацитетот 

со уште еден GS1 број за 1.000 артикли; 5 фирми кои користат капацитет од 10 GS1 

броја, го прошириле капацитетот со нов GS1 број за 100 артикли. Исто така, 1 фирма 

проширила капацитет од 10 на 1.000 GS1 броја. 

Потпишани се вкупно 130 Договори за членство во GS1 Македонија и тоа по основ на: 

новозачленување 95, преотстапување на GS1 број 12, проширување на капацитет 18, 

намалување на капацитет 5.  

Со сите новозачленети фирми со кои е потпишан Договор за членство, при предавањето 

на целокупната документација, се обавува основна едукација за основните правила и 

начела на функционирањето на GS1 системот и за правилната и веродостојна примена 

на GS1 стандардите, со посебен акцент на спецификите на дејноста која фирмата ја 

обавува. 

Во делот на обуката е и објаснувањето за калкулаторот - апликацијата на услугата која 

GS1 Македонија ја пружа на своите членки со изготвување на листа на сите можни 

баркодови кои фирмата во текот на своето работење може да ги користи, во зависност 

од одбраниот капацитет (од 10-100.000 баркодови). Оваа услуга високо ја оценуваат 

членките, бидејќи им се олеснува работата во процесот на имплементирање на 

баркодовите, а воедно GS1 Македонија обезбедува поквалитетна и доследна примена на 

GS1 стандардите и принципите за баркодирање во Републиката. Обезбеден е двоен 

бенефит: за производителите - дека изготвениот баркод е точен, производот подготвен 

за национална и меѓународна дистрибуција, имаат евиденција за сите аплицирани 

баркодови, а за трговците - дека нема да имаат проблеми со дуплирани или 

неквалитетни баркодови, со што се зголемува нивната брзина на евидентирање на 

наплатните места, одн. се зголемува продуктивноста и ефикасноста во работата и се 

остварува поголем профит. 

Како еден сегмент од едукацијата, за поедини извозно ориентирани фирми е дадена 

стручна помош при изготвување на логистичка етикета во процесот на следливоста, 
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зададени како задолжителен услов од странските купувачи при реализација на извозот. 

Континуирано се остварува комуникација со членките преку сите можни средства на 

комуникација, давани се стручни совети и објаснувања, потсетувано е за измирување на 

обврската за членарина и ажурирање на базата на GS1 Maкeдoниja со нови податоци. 

Решавање на проблемот со нередовното подмирување на обврските е приоритетна 

задача на Стручната служба во континуитет со години наназад, па така и во 2015 година 

се преземени опсежни активности, со цел „чистење” на базата, одн. добивање реална 

слика за состојбата со активните членки и реални извештаи за фактурирана и наплатена 

реализација. За таа цел испратени се и 176 последни опомени пред исклучување, но 

немаше реакција како минатите години за наплата на долгот. 

Во текот на 2015 година испратени се вкупно 1.162 фактури за подмирување на 

тековната годишна членарина. Од нив 16 се сторнирани во текот на годината, што значи 

дека за наплата останале вкупно 1.146 фактури. Со завршување на фискалната година 

на 31.01.2016 (според законите за непрофитните организации), од вкупниот број фактури 

1.146, наплатени се вкупно 1.037 фактури, што значи 91% реализација. За наплата 

останале 99 фактури, или само 9% од фактурираното во 2015 година.  

Фактурираната реализација е со константен тренд на  зголемување сите последни 

години од осамостојувањето на Асоцијацијата: во 2010 година е 54%, во 2011 год. е 

67%, во 2012 е 75%, во 2013 е 80% , во 2014 е 86% и во 2015 е 91%. Овој факт доволно 

зборува за посветеноста кон работата и успешноста  на Стручната служба на  GS1 

Maкeдoниja, пропратено со  многубројните активности кои се преземаат за работа со 

членките, пружање нови и квалитетни услуги и излегување во пресрет на потребите на 

нашите членки.  

2. Проект Акрeдитација 

Воспоставениот систем во 2007 година на Сертифицирана Акредитација е во светски 

рамки уникатна, оригинална и сопствена креација на GS1 Македонија. 

Тоа е модел за утврдување и промоција на успешноста и деловната етика на фирмите 

членки на GS1 Македонија. 

Со системот на акредитација се обезбедува популаризирање и видливо промовирање на 

членките кои редовно ги подмируваат своите обврски по основ на членарина. 

Членувањето во GS1 системот, согласно принципите на Меѓународната GS1 

организација е доброволно, поради што, освен статутарните одредби на GS1 Македонија 

не постои друга позитивна национална законска регулатива која ја регулира оваа 

материја во корист на GS1 Македонија. 
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Поради непостоење на законски санкционен механизам со кој членките на GS1 

Македонија би се анимирале да ги подмируваат обврските по основ на членарина, 

системот на Акредитација создава и промовира интерен механизам за 

зголемување на наплатата на членарината. 

На web сајтот на GS1 Македонија е поставена листа на акредитирани членки. Со web 

промоцијата на акредитираните членки е зголемен интересот на членките да се најдат на 

позитивната листа, односно поажурно да ја подмируваат тековно фактурираната и 

заостаната членарина. 

Системот на Сертифицирана Акредитација наметнува дополнителни ангажмани и 

административни процедури на Стручната служба на GS1 Македонија, но компензацијата 

е во задоволството на членките, нивните пофалби и зголемување на наплатата на 

членарината. 

Во 2015 година издадени се на членките на GS1 Македонија кои редовно ја подмируваат 

членарината или се новозачленети, вкупно 1.101 плакета на Акредитација за 

едногодишно сертифицирано користење на доделениот Единствен матичен GS1 број, по 

квартали од денот на зачленувањето, со посебно изготвени пропратни писма и решенија 

за секоја членка пооделно. 

За GS1 Македонија се остварени големи бенефити, на национално ниво - формиран е 

механизам за редовно подмирување на членарината и заштита на брендот, а на 

меѓународно ниво - со интернационализацијата на Проектот Акредитација и негова 

промоција, иницирани се низ светот слични проекти со цел заштита од фалсификување и 

нелегитимно користење на баркодовите. 

3. Проект GEPIR 

Од 2006 година GS1 Македонија активно е вклучена во овој проект и работи 

континуирано на негова реализација. Преку GEPIR се овозможува основните податоци за 

преку 1.000 активни членки на GS1 Македонија да се '"видливи" и "препознатливи" во 

целиот свет и да бидат на располагање на сите учесници во GS1 семејството од преку 2 

милиони компании. Со испраќањето на податоците за нашите членки на секои 3 месеци 

до GS1 Глобалната организација, успешно се овозможува бесплатна интернет промоција 

на членките на GS1 Македонија  365 дена, 24 саати дневно и им создава реални услови 

на компаниите  за контрола на сопственоста на брендот на одделни производи, 

придонесува за сузбивање на сивата економија, фалсификати и др. Со ажурирање на 

податоците на нашите активни и неактивни членки, GS1 Македонија спремно влезе и во 

европскиот GS1 Logger for Staff. 
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4. Проект GS1 Logger for Staff 

Од 2015 година GS1 Македонија активно се вклучи во проектот на GS1 in Europe  GS1 

Logger for Staff (Лоџер за вработените). Со помош на апликација на  мобилни 

телефони се скенира одреден производ на полица на маркетот, се поврзува со 

меѓународниот регистар GEPIR од каде се добива информација за валидноста на бар 

кодот, се поврзува со мапата на GOOGLE и се добива информација за локацијата на 

сопственикот на баркодот ( производител или дистрибутер кој го означил производот со 

свој бар код и е одговорен за квалитетот на производот). На тој начин  се промовира 

сопственикот на бар кодот и се проверува легитимноста на бар кодот. Сите вработени во 

GS1 организациите имаат можност на терен да ги проверат баркодовите на производите 

кои се наоѓаат во маркетите во однос на нивната валидност и да преземат адекватни 

мерки доколку пронајдат фалсификуван или невалиден/неакредитиран/ не во GEPIR 

регистарот/ производител или дистрибутер.   

 

5. Проект GS1 Каталог 

Во 2015 година, посебен акцент се стави на развој на еден од клучните столбови на GS1 

системот на стандарди – GDSN (Глобалната мрежа на синхронизирани податоци). Во 

текот на годината, беа извршени посети на компаниите во повеќе градови во РМ, при што 

секоја компанија доби корисничко име и лозинка, како и објаснување и наша помош при 

првичен внес на податоците. 

Електронскиот каталог беше континуирано прошируван со новите идеи од GS1 тимот, 

барањата од GS1 членките компании, како и регулативите во EУ и РМ. 

Во GS1 Каталогот беа воведени нови функционалности во првата половина на 2015 

година: 

- Бидејќи GS1 Каталогот беше претходно изработен врз основа на GDSN 

спецификацијата, која ги вклучува и функционалностите кои се потребни според ЕУ 

регулативата 1169/2011, голем дел од новостите кои беа првично дефинирани во 

новиот Правилник за означување на храна веќе беа имплементирани во каталогот. 

Сепак, со цел GS1 Каталогот да биде во склоп со дополнителните барања и новите 

регулативи од Агенцијата за храна и ветеринарство, беше преработен делот за 

состојките, алергенсите и нутритивните факти, при што беа вклучени сите новости 

наведени во Правилникот за означување на храна од 2015 година (конкретно 

дефинирање на 14 групи на алергенси, дефинирање на можните нутритивни факти 

и автоматски систем за нивно полесно внесување, дополнителни атрибути за бројот 

на решението и линк до решението на страната на АХВ). 



 
 

6 
 

- Во рамките на GS1 Каталогот беа вклучени и дополнителни маркетиншки 

информации на барање на нашите членки за поголема промоција на производите 

(атрибути за специфичностите на производот – вегетаријански, веган, органски, 

итн.), како и податоци за маркетите во кои е дистрибуиран производот и 

дополнителни слики за маркетиншки потреби. 

- Податоците за компанијата беа проширени да опфатат дополнителни податоци за 

локацијата на компанијата – нејзината адреса и нејзините GPS координати на 

Google Maps, со што се овозможи и многу поинтересен приказ на податоците за 

компаниите. 

5.1. Редизајн на GS1 Каталогот 

Во втората половина на 2015 година, се јави потреба од редизајн на GS1 Каталогот за 

креирање на подобар и поинтерактивен интерфејс за работа на членките корисници на 

GS1 Каталогот. Откако беа дефинирани целите на редизајнот, во септември и октомври 

GS1 IT тимот работеше на нивна имплементација, а конечниот редизајн беше 

промовиран за време на заедничката работилница со АХВ на 27.10.2015 година. 

Редизајнот на GS1 Каталогот овозможи новите функционалности имплементирани во 

првата половина на 2015 година да бидат достапни до корисниците на поедноставен 

начин.  

Освен новиот изглед на GS1 Каталогот, беше креиран и нов модул Понуда/Побарувачка 

по примерот на рускиот каталог, преку кој се овозможува објавување на понуди и 

побарувачки за производите кои се наоѓаат во каталогот, при што се користат податоците 

кои се внесени во каталогот. 

5.2. Воведување на нова верзија на каталогот на албански јазик 

Пред да биде извршен редизајнот на GS1 Каталогот, посетителите имаа можност да ги 

прочитаат и да ги менаџираат податоците на македонски и англиски јазик. Меѓутоа, од 

нашите посети на терен, како и од економската размена на производите од македонско 

потекло со Косово и Албанија, решивме да го прошириме GS1 Каталогот и да воведеме 

нова верзија на албански јазик. Новата верзија на албански јазик ги опфаќа сите делови 

кои се видливи за посетителите – односно деловите за пребарување и преглед на 

податоците за производите и провајдерите (компаниите), но и деловите за логирање и 

менаџирање на податоците за компанијата и производите (додавање нов производ, нова 

варијанта, промена, изработката на извештаите, како и промената на податоците за 

профилот на компанијата). 
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5.3. Синхронизација со другите каталози 

По средбата за време на одржувањето на Глобалниот форум  во Брисел во февруари 

2015 година, меѓу претставниците на GS1 Македонија и FOOD Gate, компанијата 

одговорна за рускиот каталог, се разви меѓусебна соработка меѓу ИТ тимовите на двете 

организации, која што резултираше со синхронизација на податоците од GS1 Каталогот 

со рускиот каталог во август 2015 година. На овој начин им се овозможи на македонските 

компании нивна промоција и зголемена видливост во рускиот каталог кој што во 

моментов брои над 1 милион производи и над 10.000 провајдери. При промоцијата на 

новиот редизајниран GS1 Каталог, проектниот менаџер Олег Герман во своето видео 

излагање ги потенцираше бенефитите од соработката и најави дека во иднина таа ќе 

продолжи да се развива во другите сфери. 

5.4. Динамика на полнењето на каталогот 

Во 2015 година, напоредно со направените промени, се работеше интензивно на 

зголемена промоција на GS1 Каталогот и подобрување на динамиката на полнење на 

податоците. За жал, се судривме со проблемот на редизајнирање на етикетите и 

пакувањата на производите кај најголем дел од компаниите со цел да се исполнат 

барањата од ЕУ регулативата 1169/2011 и тоа водеше до намалување на динамиката 

воспоставена на крајот од 2014 година. Поради недостиг на човечки ресурси кај 

фирмите, 90% од внесените производи се од страна на тимот на GS1 Македонија. Со 

заедничка работа, беа постигнати следните резултати: 

Година Вкупен број на активни 

фирми 

Вкупен број на внесени производи 

2014 230 1905 

 2015 295 3050 

Каталогот е поддржан од 8 маркети (Тинекс, Веро, Кит-го, Жито, Скопски пазар, Атва 

маркети, Тамаро и Рамстор), на кои директно им се испраќаат ново внесените производи 

секојдневно. 

Посетеноста на веб страницата исто така се зголемува на месечно ниво, со максимален 

број на посетители во месеците ноември и декември, како влијание на новата маркетинг 

кампања на социјалните мрежи, како и регионалните работилници за GS1 Каталогот. 

 

Во 2015 година каталогот го посетиле над 20.000 посетители, што е потврда дека постои 

интерес кај online посетителите за овој начин на дистрибуирање на податоците во 

електронска форма. Најголем број од посетите се од Македонија (60%), по што 

следуваат САД, Србија, Кина, Германија и Русија, што укажува дека интерес за каталогот 

има и од другите земји (40% посети од странство). 
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1. Проект MO Cluster Programme 

Во втората половина од 2015 година, отпочна нов проект на GS1 Глобалната 

организација (GS1 Global Office) – MO Cluster програмата, чија цел е средба, соработка и 

размена на искуства  меѓу националните организации кои се географски блиски (на пр. 

GS1 Македонија e во иста група со GS1 Албанија, GS1 Србија, GS1 Бугарија, GS1 

Романија и GS1 Босна и Херцеговина).  

 

Во првата фаза од Пилот проектот - МО Clasters Programme  на 9 и 10 јули 2015 

реализирана е работна посета на GS1 Mакедонија од страна на претставници на  GS1 

Global Office. Тимот од GS1 Global Office го сочинуваа: Henri Barthel, Vice President GS1 

System Integrity&Global Partnerships и  Audrey Kremer, Senior Manager IE Strategic 

Iniciatives, T&L and Customs, а од  од GS1 in Europe:  Piotor Belicki, Business Development 

Manager. 

За успешно презентирање на целокупната работа  на GS1 Mакедонија, беа спроведени 

низа подготвителни активности и видео презентации од страна на целиот тим, под 

раководство и севкупна организација на извршниот директор, Слаѓана Милутиновиќ. 

  

Од работнаta посета на GS1 Македонија високите гости од GS1Global Office беа 

презадоволни. Нивното искрено мислење беше дека со  квалитетното и енергично 

менаџирање на работењето и евидентниот  ентузијазам на  сите вработени, GS1 

Македонија е на вистинскиот пат кон развој и прогрес и воедно со право можат да кажат 

”лидер во регионот”. Оваа констатација се должи на тоа што мала GS1 организација со 

само 7 вработени, во мала земја со неразвиена економија, работи истовремено на 

повеќе проекти и во сите области од GS1 како и развиените земји. Посакаа успех во 

идната работа на целиот тим и при нивната следна посета очекуваат да им се 

презентираат други успешни проекти. 

По посетата на колегите од GS1Global Office, на нивно барање, се спроведе анализа на 

потребите на GS1 Mакедонија во нејзините проекти, и  испратен е официјален допис со 

предлози и можни активности кои GS1 Global Office би ги покренала во Пилот проектот– 

МО Clasters Programme  кој беше основ за нивната посета, а со цел да и помогне на GS1 

Македонија во нејзиниот развој и финансиско ефектуирање на досегашните активности и 

услуги кои ги нудиме на членките. 

 

 Нашите предлози беа во целост прифатени и инкорпорирани во втората фаза на 

проектот, како клучни проекти на кои GS1 Македонија работи: 

 Синхронизација на каталозите меѓу организациите и пристап до GDSN 

овластен каталог преку кој ќе може да се споделуваат податоците 

 Развивање на алатка за креирање на логистичка етикета 
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Учесниците во оваа програма во изминатиот период имаа неколку средби, а на една 

видео конференција присуствуваше и GS1 Македонија.  Во натамошниот период ќе  

продолжиме да бидеме активни  учесници во групата од 6 земји, на состаноците на кои 

се донесуваат одлуките за натамошните етапи од проектите.  Ќе бидат следени нивните 

одлуки и ќе се направи обид да бидат истите спроведени и во РМ прилагодени на нашиот 

пазар и во согласност со нашиот буџет. 

 

2. Меѓународна и национална афирмација, презентација и 

промоција на GS1 Маквдонија 

Bo извештајниот период значителни напори се вложени во афирмација, презентација и 

промоција на GS1 Македонија, и тоа преку: 

• Написи објавувани во електронските списанија на GS1 Global Office; 

• Написи објавувани на web сајтот на GS1 Македонија; 

• Написи објавувани на GS1 е-ИНФО и по е-маил испраќани секој месец до преку 

1.500 наши читатели; 

• Реализација на проектот АКРЕДИТАЦИЈА; 

• Реализација на проектот GEPIR; 

• Реализација на проектот GS1 КАТАЛОГ 

• Реализација на проектот MO Cluster Programme; 

• Реализација на проектот на GS1 Македонија на социјалните мрежи; 

• Организирање на семинари, работилници; 

• Работни посети на наши членки низ целата Република; 

• Публицистичка и издавачка дејност; 

• Едукативни активности. 

 

            7.1 Меѓународна афирмација  

Ажурно и континуирано е остварувана соработка со GS1 Global Office и GS1 in Europe и 

подготвувани извештаи за активностите по одделни проекти. 

GS1 Македонија учествуваше во работата на GS1 Global Forum 2015 (Брисел, Белгија, 

февруари 2015), на Генералното Собрание на GS1 (Сиднеј, Австралија, мај 2015), на 28-

та Меѓународната конференција за здравство (Будимпешта, Унгарија, октомври 2015). 

Изготвени се извештаи од сите настани, со сублимирани бенефити и со предлог идни 

активности, кои како резултат на добиените информации и нови сознанија се предложени 

на Управниот одбор, преточени во пракса низ подобрување на квалитетот на работењето 

на GS1 Македонија, креирање нови услуги за членките и зголемување на членството. 

На 28-та Global GS1 Healthcare Conference, Будимпешта, Унгарија, извршниот директор, 
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Слаѓана Милутиновиќ имаше презентација на проектите кои се во тек во областа на 

Здравството. Добиени се пофалби за GS1 Македонија, која успева да биде во врвот на 

актуелните настани на интернационално ниво и за упорноста и посветеноста во делот на  

популаризација и воведување на GS1 стандардите   во здравството и фармацијата во Р. 

Македонија. 

За позитивна Меѓународна афирмација треба да се одбележи посетата на 3 раководни 

луѓе од Меѓународната организација, поточно од GS1 Global Office – Brussels, на GS1 

Македонија на  9 и 10 јули 2015 година во рамките на  МО Claster Programme и нивните 

високи оценки дадени за работењето, менаџирањето и иновативните проекти.  

 

              7.2 Нациоанална афирмација  

GS1 Македонија со својата проактивна улога, со креирање на постојано нови услуги и 

максимална посветеност кон задоволувања на потребите и барањата на членките се' 

повеќе станува партнер од доверба во Република Македонија, и тоа не само во 

индустрискиот сектор, туки и во еминентни институции, асоцијации, регулаторни тела, 

болници.  

За поголема национална афирмација придонесе и потпишувањето на Меморандумот за 

соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија со GS1 

Македонија – 27.10.2015 година, Хотел ТЦЦ ГРАНД ПЛАЗА, Скопје, со учество на 110 

претставници од нашите членки, гости и медиуми. По тој повод беше организирана и 

промоција на новиот лик на GS1 Каталогот и одржан и едукативен семинар заедно са 

АХВ, кој беше оценет како многу успешен.   

Кон зголемување на националната препознатливост на GS1 Македонија како деловен 

партнер од доверба, клучна улога имаа креирањето на GS1 Каталогот и директните 

посети на терен кај нашите членки и промоцијата на услугите кои ги нудиме, со 

внесувење на податоците за производите во Каталогот. 

Позитивни ефекти на зголемување на националната афирмација има и креативно 

создавање едукативни текстови во електронското списание кое секој месец го испраќаме 

до 1.500 електронски адреси. 

 7.3 Зголемвно користење на web сајтот на GS1 Маквдонија 

Web сајтот на GS1 Македонија се' помасовно се користи од сите заинтересирани - 

потенцијалните и постојните членки. Корисниците многу високо ја оценија и ја дефинираа 

како голема помош во нивната едукација во оваа област, лесна достапност до бараните 

услуги, бидејќи презентираните содржини се прилагодени на нивните потреби и нивото 

на информатичката опременост. Со тоа е зголемена видливоста на GS1 Македонија, 
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олеснето е зачленувањето, а членките создадоа навика на негово користење при 

дневната имплементација на GS1 стандардите. Сите преведени стручни материјали се 

објавени на web сајтот. 

Посетеноста на веб страницата во континуитет се зголемува. Кон негово зголемено 

користење во втората половина од годината придонесе полуларизацијата на нашата 

нова услуга за членките -  GS1 Каталогот. 

 

  7.4 GS1 Македонија на социјалните мрежи 

 

Во моментот имаме профили на трите најмасовни социјални мрежи Facebook, LinkedIn и 

Tweeter. На LinkedIn имаме 3.562 следбеници кои добиваат информации од нас, на 

Facebook 1.667 следбеници и на Twitter 214 следбеници. Креирани се и посебни страни 

за GS1 Македонија со 279 следбеници и GS1 Каталог со 1.338 следбеници. 

 

Посетеноста на порталот GS1 Македонија во текот на 2015 година до 1-ви ноември во 

просек е 378 посетители/месечно. 

Посетеноста на порталот GS1 Каталог во текот на 2015 година до 1-ви ноември во 

просек е 936 посетители/месечно.  

 

Значително зголемување на бројот на посети имаме од 1-ви Ноември кога GS1 

Македонија започна поактивно промовирање на своите услуги преку платени 

кампањи.  

 

За месец ноември 2015.   

 Број на прикажувања   471.800 

 Број на посети на GS1 Каталог 7.733 (зголемување за 8 пати во однос на 

периодот јануари - октомври 2015) 

 Број на посети на GS1 Македонија 4.712 (зголемување за 12 пати во однос на 

периодот јануари - октомври 2015) 

За месец декември 2015.   

 Број на прикажувања   662.574  

 Број на посети на GS1 Каталог 36.646 (зголемување за 4,7 пати во однос на 

месец ноември) 

 Број на посети на GS1 Македонија 9.841 (зголемување за 2 пати во однос на 

месец ноември) 

 

Профилите на овие социјални мрежи, визуелно се направени според дефинираниот 

изглед од новото упатство за брендирање на GS1 GO. Креирани се и две посебни 

компаниски страни за GS1 Македонија и GS1 Каталог на Facebook и две компаниски 

страници за GS1 Македонија и GS1 Каталогот на LinkedIn. Twitter профилот е поврзан со 

Facebook профилот и на тој начин се заштедува на време бидејќи се што се поставува на 

Facebook автоматски се поставува на Tweeter. 
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Новите информации што доаѓаат од GO на маил или што се поставени на нивните 

профили на социјалните мрежи, дел преведени се поставуваат на нашите профили или 

се споделуваат во изворна форма на англиски јазик. Се проверуваат поставените вести 

(дали има коментари, лајкови или споделувања, позитивни или негативни коментари 

итн.) и делот за приватни пораки. На страницата за GS1 Каталогот врз основа на 

аналитиката од Google на крајот на секој месец се поставува информација за кој продукт 

бил најмногу пребаруван во текот на дадениот месец месец. 

Оддржувањето и поставувањето на новости на социјалните мрежи се одвива секој 

работен ден. 

 

По потреба, на социјалните мрежи се пребаруваат и контакт информации за компании за 

кои немаме контакт. Бидејќи како бесплатно средство за маркетинг често компаниите ги 

користат овие мрежи за свое промовирање и за оставање на контакт информации. 

 
 

8. Публицистичка и едукативна дејност 

 

Публицистичката програмска активност е реализирана со подготовка, изработка и 

издавање на поголем број брошури со основни упатства и одделни стручни прашања за 

правилната примена на GS1 системот на стандарди, особено во областа Следливост, 

Здравство, Транспорт и логистика, EDI, RFID, GS1 DataBar, GDSN, GS1 Каталог, 

Верификација на баркодовите, кои се поставени на web сајтот на GS1 Македонија, 

достапни за користење до најшироката јавност, a воедно ce ставени и на CD, кои ce 

даваат на членките при посетите и маркетинг активностите. 

Во 2015 година беа изготвени поголем број брошури, флаери со различни содржини за 

промоција на услугите од GS1 Македонија и настаните, видео материјали (преведени и 

адаптирани на македонски јазик). Во континуитет се преведуваат текстови и во вид на 

едукативна информација се обликуваат во списание кое секој месец се доставува по 

електронски пат до 1.500 адреси. Имаме добиено многу честитки и  пофалби за 

полезноста на овие едукативни текстови од страна  на нашите читатели на GS1 е-ИНФО. 

Eдукaтивнaтa дejнocт перманентно се одвива со секоја нoвoзaчлeнeтa фирма преку 

индивидуaлнo концепирани обуки во зависност од дејноста на фирмата и нејзините 

потреби за баркодирање, при што се врши и презентација на правилната примена на 

GS1 стандардите и се даваат техничко - технолошки упатства за баркодирањето на 

призводите. На барање на одделни фирми се врши и дополнителна едукација и се пружа 

помош при имплементирање на специфичните видови бар кодови, како и обука за 

правилно пополнување на GS1 Каталогот. 
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8.1  Семинари и работилници 

 

 На 02.06. 2015 година GS1 Македонија организираше за прв пат во нашата 

Република  семинар за новите технологии во здравството на тема „ EPC/RFID - 

GS1   иновативна технологија на 21-виот век“. 

Присуствуваа повеќе од 60 претставници од 40 различни фармацевтски и здравствени 

установи. На настанот гости беа софтверската компанија 6PM, со седиште во Малта која 

работи на имплементација на RFID технологијата во NHS - National Helthcare Servicis UK. 

Семинарот го отвори извршниот директор на GS1 Македонија г-ѓа Слаѓана Милутиновиќ, 

а потоа кратко претставување на компанијата имаше г-дин Љупчо Георгиев , 6РМ 

Regional Sales Menager. 

Милутиновиќ преку својата презентација ги информираше гостите за новитетите од 

здравствениот сектор за означување на медицинските средства преку UDI стандардот кој 

што е задолжителен во САД, а моментално се работи и на негово прилагодување и 

примена во земјите на Европската унија (Recommendations 2013/172/ЕU). Информативни 

податоци беа изнесени и за иновативната RFID технологија која зема се поголем замав 

во САД и Европа.  

Презентација за EPC/RFID стандардот и неговата примена во здравството одржа м-р 

Александар Кедијоски, стручен соработник во GS1 Македонија. Презентирани беа 

можностите кои ги нуди оваа технологија, потоа нејзините технички карактеристики, 

бенефитите и примените кои ги имаме моментално во здравствениот сектор.  

Промоција на својата услуга со презентација одржа г-дин Бојан Динев, Senior Software 

Developer at 6PM Holdings PLC, кој во реално време го демонстрираше iFit системот кој 

6PM го имплементира со користење на EPC/RFID технологијата во NHS UK.  

- EPC/RFID иновативната технологија на GS1 е реалност, таа нуди бенефити, заштеди и 

спасува животи, дали ќе ја имплементирате сега и ќе ги користите сите нејзини бенефити 

или ќе чекате за нејзина имплементација и ќе изгубите драгоцено време, не користејќи ги 

нејзините придобивки зависи од Вас, нагласи во завршните зборови г-ѓа Слаѓана 

Милутиновиќ.  

 

 Како сегмент од едукативната дејност го издвојуваме настанот одржан на 

27.10.2015 во Скопје, под мото „Заеднички да изградиме регистар на 

македонски производи по светски GS1 стандарди“, кој привлече големо 

внимание во Републикава. Учествуваа преку 110 претставници на компании кои се 

во бизнисот со храна, 10 медиуми директно го покриваа настанот и објавено е на 

20 портали.  
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Во свечениот дел на настанот се потпиша Меморандум за соработка, како круна на 

повеќегодишната успешна комплементарна координирана активност помеѓу Агенцијата 

за храна и ветеринарство на Република Македонија и GS1 Македонија,  во насока на 

воспоставување меѓусебни релации кои произлегуваат од надлежностите на двете 

страни и согласно потребите на стопанството, за изградба на поефикасен и поефективен 

систем на безбедност и квалитет на храната. 

Во поздравното обраќање до присутните г-ѓа Слаѓана Милутиновиќ, извршен директор на 

GS1 Македонија ги објасни целите и бенефитите  за бизнис заедницата  од заедничките 

активности на АХВ и GS1 Македонија во имплементирањето на европските регулативи 

преточени во македонски закони од областа на следливоста и безбедноста на храната. 

-Воспоставувањето на ваквиот софистициран систем за следливост на храната е од 

исклучителна важност за сите фактори – производителите, преработувачите, 

дистрибутерите, трговците и потрошувачите. Тоа е основа и за зголемување на 

конкурентноста на компаниите вклучени во бизнисот со храна не само на домашниот, 

туку и на странските пазари каде што исто така безбедноста на храната и на храната за 

животни е врвен приоритет, истакна г-дин Зоран Поповски, директорот на АХВ пред 

потпишувањето на Меморандумот. 

За претседателот на Стопанската комора на Македонија г-ди Бранко Азески, GS1 

Каталогот треба да стане единствен доверлив извор на информации за производите со 

македонски бар код и во иднина да се поврзе и да биде дел од глобалната мрежа на 

светските каталози. Според него неопходно е процесот на модернизација на 

производството адекватно да биде следен и со современа технологија за размена на 

информации и податоци за производите.Тоа е клуч на успех за секоја компанија и треба 

да биде визија за нејзин развој.   

-Новите технологии се тренд на богатите економии кои треба и ние да ги прифатиме 

доколку сакаме да изградиме постабилна економија, укажа на промоцијата г-дин Симон 

Наумоски, претседател на Управниот одбор на GS1 Македонија. Тој упати апел до 

стопанствениците сите активно да се вклучат во овој проект на GS1 Македонија  и ги 

постават своите проиводи во единствениот македонски каталог на производи, што ќе 

придонесе заеднички да го трасираме патот за негово приклучување кон светските 

каталози и  да придонесеме кон јакнењето на економијата на државата. 

Во вториот, работен дел се одржа интерактивна работилница која го задржа вниманието  

на сите учесници. По воведните напомени од страна на Слаѓана Милутиновиќ, извршен 

директор на GS1 Македонија,  презентација и стручно толкување на новиот Правилник за 

информациите поврзани со храната, објавен во Службен весник на РМ бр.150, даде 
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примариус д-р Ленче Јовановска, раководител на сектор за храна од неживотинско 

потекло при АХВ. 

Успешни презентации имаа колегите од GS1 Македонија: Билјана Рембоска, м-р 

Александар Кедијоски и м-р Кирил Коровешовски. Тие го презентираа новиот лик на GS1 

Каталогот, неговиот редизајн и новите технички и функционални промени кои ги 

направиле со цел да овозможат дополнителни услуги на корисниците на каталогот и да 

го прилагодат на барањата од Правилникот на АХВ. 

 

Посебно се одбележа спроведената синхронизација на GS1 Каталогот  со каталогот Food 

Gate на GS1 Русија, со што македонските производи преку оваа синхронизација  се 

видливи и достапни пред  руските синџири маркети, т.е на рускиот пазар. Во иднина се 

планира синхронизација на GS1 Каталогот со останатите   каталозите на кои работаат 

GS1 организациите од регионот, што ќе им овозможи уште  поголема промоција и 

видливост на македонскиите производи на нови пазари, те. зголемена конкурентност. 

 

 На 06.11.2015 година GS1 Македонија во соработка со АХВ и Здружението за 

земјоделство и прехранбена индустрија при Стопанската комора на Македонија во 

Струмица одржа работилница на тема „Правилник за информации поврзани со 

храната и промоција на новиот лик на GS1 Каталогот “, на кој активно 

учество зедоа 41 фирма од градовите : Струмица, Радовиш, Валандово, 

Гевгелија, Берово, Пехчево и Штип, со преку 50 учесника. Фирмите покажаа голем 

интерес за темата која беше обработена и воедно многу позитивно ја оценија 

работата на самата работилница. 

 На 10.12.2015 година GS1 Македонија во соработка со нашата членка Сигма СБ и 

во нејзина организација одржа промотивна конференција на тема „Иднината на 

меѓукомпаниската комуникација", каде беа промовирани придобивките од 

размената на документи и информации меѓу компаниите по електронски пат (EDI). 

Слаѓана Милутиновиќ, извршен директор на GS1 Македонија го отвори настанот и 

преку видео презентација ги промовираше GS1стандардите кои се во основата на 

EDI (Electronic Data Interchange). Таа истакна дека  EDI е  ефикасна бизнис алатка 

за автоматски, директен пренос на деловни пораки помеѓу партнерите со голема 

брзина и точност, бидејќи размената на податоците од компјутер до компјутер се 

одвива според однапред стандардизиран формат на пораки по   GS1 стандарди. 

Покрај запознавање на учесниците со историскиот развој на GS1 EDI, таа ги 

потенцираше бенефитите за деловните субјекти кои во своето деловно работење 

го користат во повеќе од 120.000 компании низ светот. Пред се, тоа се зголемена 

брзина, точност, прецизност во преносот на информациите, а  при тоа  се штеди 

во  пари и човечки ресурси и се зголемува конкурентноста на фирмата. 
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Милутиновиќ изрази голема благодарност до г-дин Славчо Бујароски, управител и 

сопственик на Сигма СБ, кој ја препозна клучната улога на GS1 стандардите и 

изминатите години активно и успешно ги имплементираше во Пилот проектите кои 

ги водеше GS1 Македонија. Тој е воедно и единствениот провајдер во 

Р.Македонија кој работи на електронската размена на податоците кај 

македонските фирми, членки на GS1 Македонија  и изготви сопствена платформа 

SSBEdi. Документите кои се разменуваат преку платформата SSBEdi се 

структуирани по GS1 стандардите.  

Славчо Бујароски изјави: „Со оваа услуга „Сигма СБ" обезбедува комуникација 

меѓу компаниите, при што една од главните придобивки е заштедата на време при 

обработката на документите и информациите. Така, при креирањето на нарачката 

која се испраќа по мејл или по факс, се внесува на рачен компјутер и кога ќе биде 

креирана во системот, таа преку нашава услуга директно се пренесува во изворна 

форма и повеќе нема простор за интервенирање во неа. Нарачката се пренесува 

во истиот момент и има историја кога точно е пренесена, дали е пренесена и сл.  

Целта е на овој начин да се осовремени и да се подигне на повисоко ниво 

комуникацијата меѓу компаниите која треба да соодвествува со високите 

стандарди од светот. Меѓудругото, освен услугата, „Сигма СБ" нуди и консалтинг 

како да се организира работењето, а нуди и техничка поддршка при 

имплементацијата.“ 

 

9. Соработка со надлежни институции и регулаторни тела  

 Агенција за храна и ветеринарсво на Р. Македонија 

Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија како единствено 

надлежно тело одговорно да низ дистрибутивниот синџир  во Република Македонија 

циркулира и се движи безбедна храна, во работењето на GS1 Македонија  препозна 

партнер за соработка во интерес и на компаниите и на крајниот потрошувач. Имено, 

соработката со Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија постои од 

2010 година. Во изминативе години GS1 Македонија имаше специјално подготвени   

презентации  за менаџментот во АХВ,  а за вработените во инспекциските служби на АХВ 

по сите градови низ Републиката  има спроведено сериал на едукативни активности, со 

цел инспекторите да бидат обучени да ги препознаваат и читаат идентификационите 

клучеви по GS1 стандарди со кои се означуваат единичните производи, транспортните 

кутии и палети, битни за обезбедување на следливост низ дистрибутивниот синџир. 

Секоја година GS1 Македонија со Агенцијата во континуитет имала заеднички едукативни 

семинари за своите членки на тема Следливост и безбедност на храната со 

примена на GS1стандарадите. 
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Во 2015 година во рамките на своите активности и усогласувања на своето работењето 

со работењето и препораките на GS1 GO, GS1 Македонија својот проект GS1  Каталог го 

усогласи по ЕУ Регулативата 1169/2011.  Во истиот период и Агенцијата за храна и 

ветеринарсво на РМ интензивно работеше на ЕУ Регулативата 1169/2011 и донесување 

на нов Правилник за информациите повразни со храната. Со оглед дека ЕУ Регулативата 

1169/2011 беше предмет на работа на двете страни, а во интерес на компаниите, во мај 

2015 се отпочна со поинтензивна заедничка соработка. Беше формирана работна група 

со стручни лица од двете страни која работеше на анализи и на вокабуларот кој се 

користи во финалната верзија на GS1  Каталогот. Во меѓувреме, Агенцијата на 

02.09.2015 во Сл.в бр.150/2015 го објави новиот Правилник за информациите повразни 

со храната. Сите елементи од Правилникот во однос на означувањето – информациите 

за храната се земени во предвид во проектот GS1  Каталог. Со оглед дека податоците во 

Каталогот се квалитетни-точни и во реално време, Агенцијата препозна во него алатка на 

чии податоци може да се потпира во некои своите идни проекти. Во септември 2015 

менаџментот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и на GS1 

Македонија донесе одлука долгогодишната соработка да ја круниса со потпишување на 

званичен документ- Меморандум за соработка на чија основа би се темелила и 

засновала идната соработка помеѓу двете старни.  

Чинот на потпишувањето на Меморандум за соработка се одржа на 27.10.2015 со голема 

промоција на GS1  Каталогот и стручно толкување на новиот Правилник за 

информациите повразни со храната, на кој учествуваа преку 110 претставници од 85 

компании од Републикава. 

 

10.  Проект за имплементација на GS1 стандардите во здравствениот сектор 

Покрај започнатите проекти во болниците Филип Втори и Детската клиника,  во 2015 

година исклучителен напредок во овој сектор имаше ЗЕГИН Групацијата. Благодарение 

на инвентивниот и креативен дух на генералниот директор м-р Благоја Механџиски и 

квалитетниот тим од неговите соработници,  GS1 Македонија официјално започна со 

Пилот проектот на 08.06.2015 година со најголемата веледрогерија, не само во 

Македонија, туку и   во поширокото опкружување, која во својот состав има 109 аптеки.  

На наше огромно задоволство, наидовме на неверојатен ентузијазам и ефикасност кај 

менаџментот и вработените од ИТ секторот на ЗЕГИН ДОО. 

Целите на Пилот проектот кои за кусо време ги реализиравме беа: 

1. Воспоставување следливост по  GS1 стандарди од централен магацин до наплатно 

место во аптеките. За таа цел, по инструкции на GS1 Македонија, во базата на 

ЗЕГИН ДОО се предефинираа одредени полиња, одн. направена е корекција  во 
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структурата  и се додадоа нови полиња, за да може правилно да се користат GTIN 

за означените производи, GLN за означување на сите локации и аптеки, SSCC за 

означување на пратките од магацинот до аптеките. 

2. Воведен е нов GS1 идентификациски клуч GSRN ( Global service relation number) за 

означување на картици за лојални купувачи. 

3. Во базата на податоци се прават подготовки и за имплементација на EDI по GS1 

стандарди за размена на сите документи. 

4. Во следната година означувањето на документите ќе биде со GS1 

идентификацискиот клуч GDTI (Global document type identifier), каде што 

5. Менаџментот размислува  да воведе и  RFID  технологија. 

 

11.  Проект EDI 

По првото имплементирање на електронска размена на податоци ( нарачка и испорака) 

меѓу маркетите и компаниите во 2012 година како резултат на успешно завршениот 

Пилот проект на GS1 Македонија, известен период не можеше да продолжи овој проект 

со исто темпо. Причината беше што настанаа внатрешни проблеми и измени на 

персоналот кај компанијата на странскиот провајдер на EDI, кој беше вклучен во Пилот 

проектот. 

Нов импулс за заживување на овој проект даде нашата членка СИГМА СБ и изготви 

систем за електронска размена на податоци по GS1 стандарди, следејќи ги правилата 

дадени со GS1 XML и успешно изврши размена на податоци (порачка за нарачка и 

испорака) меѓу млекара Здравје Радово и ВЕРО. Овој систем продолжува да се развива 

и се проширува  со вклучување на нови компании, па дури и да се врши замена на 

претходните системи за размена на податоците кај фирмите кои учествуваа во Пилот 

проектот со овој нов систем за EDI. 

Во 2015 година интересот за EDI расте меѓу компаниите и многу од нив се 

заинтересирани да се приклучат во EDI размена меѓу нивните системи и супермаркетите. 

GS1 Македонија го промовира овој дел од GS1 стандардите и учествува активно преку 

обуки во делот на развојот на EDI платформата SSBEdi , изготвена од страна на СИГМА-

СБ, со која  одржа промотивна конференција на тема „Иднината на меѓукомпаниската 

комуникација" на 10.12.2015 во Скопје. 

12.  Проект GLN регистар 

GS1 Македонија веќе има креирано база на податоци со GLN-овите од компаниите 

членки. Всушност, секоја компанија со нејзиното зачленување освен опсегот на бар 

кодови (10,100,1000,...) добива и главен GLN број со кој се означува компанијата во GS1 
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системот. Овој број се регистрира во посебната база, заедно со останатите основни 

податоци за компанијата. Одредени компании (Тинекс, Веро) имаат доделено GLN-ови 

на објекти (магацини, маркети) кои што исто така се регистрирани во базата на податоци. 

Во рамките на GS1 Каталогот, секоја компанија има своја профил страница, на која освен 

GLN-от, има податоци за локацијата (адресата и GPS координатите), контакт 

информации и опис на компанијата. На овој начин во рамките на GS1 Каталогот се 

креира GLN регистар за компаниите во РМ, достапен за сите посетители. 

 

13.  Проект GS1 DataBar 

Во претходните години, поради зголемениот број обуки, промоции и споделување на 

бенефитите преку социјалните мрежи и печатените публикации, се подигна нивото на 

заинтересираност кај компаниите од млечната и месната индустрија за имплементирање 

на овие нови стандарди.  

Пилот проектот во Промес  беше целосно комплетиран и започна да се користи при 

реалното деловно работење во сите нивни сопствени продавници, откако беа увидени 

бенефитите за целокупното производство и продажба пред истек на рокот и беа 

остварени реални заштеди и намалување на трошоците. 

Во 2015 година ослабна интересот за негова примена, бидејќи маркетите не поставуваат 

такви барања пред производителите, а за производителите би представувала 

дополнителна инвестиција. За наредниот период се планираат работилници и 

поединечни обуки за секоја компанија подготвена за имплементирање на GS1 DataBar. 

 

14.  Едукативни активности 

Во континуитет се обавуваат едукативните активности со ново зачленетите фирми, како 

и со нашите членки  по нивно барање за специфична проблематика. 

1. Обуките за новозачленетите фирми се спроведоа преку видео презентации на 

следните теми: 

 Носители на податоци во GS1 системот на стандарди 

 Идентификациони клучеви-основа на GS1 системот (GTIN, GLN, SSCC) 

 GS1-128 бар код симбол и идентификациони апликатори 

 GS1 Логистичка етикета 

 Следливост 

 Нова генерација на бар кодови: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix и нивната  

примена 

 GS1 Каталог и негово пополнување 

 ЕУ Регулативата 1169/2011 
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2. Спроведени се и обуки со членките на GS1 Македонија во вид на интерактивни 

работилници во просториите на GS1 Македонија, со цел да им се помогне во 

имплементацијата на GS1 стандардите во нивното работење, разрешување на 

тековните проблеми во процесот на  спроведување на следливост и правилен 

начин на воведување на кодификација во хиерархија на пакување. 

3. Во 2015 година континуирано и  интензивно се спроведувани теренски обуки на 

наши членки со   директна посета и вметнување на податоците за нивните 

производи во GS1 Каталогот, при што  и се обучуваат одредени лица од фирмата 

за понатамошно користење и ажурирање со нови податоци, што е од особена 

важност за негово масовно користење во иднина.  На терен е работено со  

компании наши членки во сите поголеми градови и општини низ целата 

Република.  

 

Извршен директор, 

 

Слаѓана МИЛУТИНОВИЌ 

 

Бр. 02-91/3 
11.05.2016 година 
Скопје 
 

 

 


