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PREDUPREDUVAWE: 

 
Иако site napori se napraveni за да се obezbedi to~nosta na GS1 стандардите содржани во овој 
документ, GS1 и која било друга strana NA OVOJ NA^IN СЕ ОДРЕКУВААТ od било каква 
одговорност, директна или индиректна, за штетиte или загубиte кои можат да произлезат оd 
користењето на овој документ. Документот може, од време на време, да се менува, во зависност од 
развојот на технологијата, izmeni na стандардиte, или нови законски барања. 
 
 
 
 
 

 
 
Napomena: Сите слики во овој документ се само илустративни. 
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1. Predmet i cel 

 
Единственаta идентификација дава можност на разликување на единициte преку машински читливi 
oznaki. Преку поврзување со серискиot број (или единствен сериски број) и крајниот датум на 
употреба, оваа информација брgu станa предуслов за следливост на сите производи за здравstvoto, 
od нивното производство do испоракаta do пациентот (mestoto na odvivawe na zdravstvenata 
usluga/tretman). Овоj prira~nik e izgotven od страна на dobrovolnata Глобалната GS1 Rabotna 
Група za Здравство (GS1 Healhcare User Group) со цел да се примени секаде каде идентификација на 
производот бара dosledna употреба на структуриte на податоциte на глобално ниво. Упатствоto 
исто така, вклучува специфични барања na maloproda`nite naplatni mesta поврзани со edinicite 
vo здравството vo slobodna продажба. 
 
GS1 Глобалнata rabotna група za здравство развива, промовира и воведува глобални индустриски 
стандарди за решенија во domenot на намалување на можноста од медицински грешки, борба против 
фалсификуваниte производи и зголемuvawe na ефикасноста на синџирот на снабдување во секторot 
здравствstvo. Na po~etokot, во фокусот bea лековиte и медицинскиte помагала, што се одразува во 
примерите дадени во овој документ. Со оглед na toa deka принципите и примериte можat да се 
применat на целиот здравствен сектор, понатамошniot развој ажурирањеto na документite 
ovozmo`uvaat да se додадatat specifi~ni примери од областа на ветеринарната медицина, 
стоматолошкиte производи, итн. Dokolku во здравствениот сектор se smeta дека se potrebni 
понатамошни проширувања или дополнувања на овој документ, за разгледување на ваквиte 
предлоzi треба да се obratite на Глобалнata GS1 rabotna група za здравствo. Сајтот на HUG 
постојано се дополнува http://www.gs1.org/healthcare 
 
 

2. Globalen broj na trgovska edinica vo zdravstvoto 
 
2.1. Definicija za GTIN 
 
Глобалниот број на трговската единица (Глобален број на трговска единица™) - GTIN™ се користи за 
единствена идентификација на трговските единици низ целиот свет. GTIN може да ima dol`ina od 8, 
12, 13, или 14 цифри. Za oвие структури на податоци потребни se полиња до 14 цифри и сите 
софтверi за обработка GTIN треба da ja dozvoluvaat negovata должина до 14 цифри. 
 
Tрговска единица е која било edinica (производ или услуга) za коja има потреба да се добие 
предhodno дефинирани информации и na koja mo`e da se odredi ценa или може да се nara~a или 
фактурира во било која точка na bilo koj синџир на снабдување. Тoa  podrazbira поединечни 
edinici, како и нивните комбинации во различни видови на пакување. 
 
 
2.1.1. GTIN broevi vo zdravstvoto 

 
Globalnite Broevi na Trgovskite Edinici (GTIN) edinstveno gi идентификуваat edinicite so koi 
се тргува (фармацевтски proizvodi, медицински sredstva иtn.) vо синџирот на снабдување. 
Интегритетот на овие броevi во tekot na `ivotniot vek на единицite гарантира уникатност за 
производителиte, продавачиte на големо, дистрибутерите, болнициte, регулаторните тела и другите 
u~esnici во синџирот на снабдување. 
 
Promena na карактеристики, varijanti или формулации на трговските единици можат да бараат 
dodeluvawe на нов GTIN. 
 
Kориснициte na kомпаниskiot pрефикс кои gi poseduvaat specifikaciite na edinicata nameneta 
za zdravstvo, moraat соодветно да gi доделuvaat и odr`uvaat GTIN-ovite, za нивните трговски 
партнери da bidat vo можност успешно да gi razlikuvaat производиte, што е од особено значење за 
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регулаторните органи, синџирот на снабдување и безбедноста на пациентите. 
 
Оваа публикација е izgotvena врз основа на правилата за распределба на GS1 GTIN 
(www.GS1.org/GTINrules) кои се прилагодени за задоволување на специфичните здравствени 
потреби. 
 
Na ovaa adresa mo`ete da ja simnete bro{urata Pravila za Dodeluvawe na GTIN i u{te mnogu 
bro{uri koi }e vi ovozmo`at poblisku da se zapoznaete so GS1 Sistemot na standardi, 
proizvodite i re{enijata koi gi nudi GS1 Makedonija: http://GS1mk.org.mk/Publikacii.aspx 
 
Иако сите GS1 стандарди се доброволни, овие правила треба да ja iniciraat нивната доследна 
примена во здравствoto на глобално ниво. 

 
Napomena: националite (државнi) прописи можat да важат и имаат предност пред ова 
доброволнo upatstvo. 

 
 
2.1.2. Struktura na GTIN 
 
So pristapuvawe vo ~lenstvo vo GS1 nacionalna organizacija, kompaniite dovivaat svoj GS1 
kompaniski prefiks i celosna dokumentacija za toa kako se dodeluvaat GTIN broevi na svoite 
proizvodi.  
 
Na veb stranata: http://GS1mk.org.mk/GS1BK_Tehnicka_Specifikacija_IT_K_GTIN.aspx detalno se 
objasneti ~etirite metodi za sostavuvawe na GTIN. 

 
Bez ogled na toa {to GTIN-ovite imaat propi{ana struktura, koja obezbeduva nivna edinstvenost, 
treba da se smetaat kako nesignifikantni ( broevi. Toa zna~i deka tie sekoga{ treba da se 
zapi{uvaat i obrabotuvaat vo celost; nitu eden del na brojot ne predstavuva klasifikacija, nitu 
nosi (sodr`i) bilo kakvi informacii. 
 

 
Napomena: Ovoj GTIN format se koristi vo delovnite transakcii, osobeno za eCom (npr. 
elektronski nara~ki, fakturi, cenovnici itn.) 

 
Slika 2-1 ja poka`uva strukturata na GTIN-13. 
 
Slika 2-1 Primer za GTIN-13 

 
 
 
 
  

 

 

 
 

2.1.1.1. GS1 kompaniski prefiks 
 

• GS1 компанисkiot prefiks se sostoi od GS1 prefiksot i o d  kompaniskiot broj koi se 
dodeluvaat o d  s t r a n a  n a  GS1 nacionalnata organizacija. Po pravilo, toj se sostoi od 
{est do deset cifri, vo zavisnost od kapacitetot potreben na kompanijata. Prvite dve ili 
tri cifre N1, N2, N3 predstavuvaat GS1 prefiks koj go dodeluva GS1 centralata na sekoja 
GS1 nacionalna organizacija. Toa ne zna~i deka edinicata e  proizvedena ili 
distribuirana u zemjata na koja prefiksot ѝ e dodelen. GS1 kompaniskiot broj, koj sleduva 
zad GS1 prefiksot, go dodeluva nacionalnata organizacija. 

 
 

GS1 Kompaniski Prefiks                           Referenca na edinicata Kontrolen 
broj 

   N1        N2        N3        N4        N5        N6        N7        N8        N9        N10        N11        N12      N13   N14 

http://gs1mk.org.mk/GS1BK_Tehnicka_Specifikacija_IT_K_GTIN.aspx
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2.1.1.2. Referenca na edinicata 

 

•  Referenca na edinicata e komponenta na  globalniot broj na  trgovskata edinica (GTIN) koja 

j a  dodeluva korisnikot na GS1 kompaniskiot prefiks ili U.P.C. kompaniskiot prefiks, 
poradi kreirawe na edinstven GTIN. Referenca na edinicata e nesignifikanten broj, {to 
zna~i deka oddelni cifri vo brojot ne se odnesuvaat nitu na edna klasifikacija i ne nosat 
nikakvi specifi~ni informacii. Najednostaven na~in za dodeluvawe na referenca na 
edinicata e sekvencionalen t.e. so broevi 000, 001, 002, 003, itn. 

 
 
2.1.1.3. Kontrolen broj 
 

• Kontrolen broj e poslednata cifra. Taa se presmetuva vrz osnova na site drugi cifri vo 
GTIN-от. 

Slika 2-2   Primer za GTIN-14
 

 
Struktura na 
podatatocite 
vo GTIN-14 
 

 
2.1.1.3. Indikator 
 

Indikatorot se koristi samo vo GTIN-14 strukturite na podatoci (so koи se ozna~uvaat uniformni 
grupirawa na trgovski edinici). Toj ima vrednost 1 do 8 (videte ja napomenata podolu) i se 
koristi za pove}e nivoa na pakuvawe (videte sekcija 4.4, Nivo na pakuvawe). Najednostaven 
na~in za dodeluvawe na indikator e po red (1, 2, 3...) na sekoe grupirawe na trgovski edinici. 
 
Uniformnoto  grupirawe na  trgovskite edinici  e  standardno  i  nepromenlivo  grupirawe na  
identi~ni trgovski edinici. Proizvoditelot ili ispora~atelot imaat opcija na sekoe grupirawe 
ili da mu dodelat edinstven GTIN-13 ili GTIN-12 ili da mu dodelat edinstven GTIN-14 so 
indikator koj ima vrednost 1 do 8. 14 cifrenite GTIN broevi go vklu~uvaat GTIN-от na 
trgovskata edinica (bez kontrolniot broj) koja e sodr`ana vo sekoe grupirawe. Potoa se 
presmetuva kontrolen broj za sekoj GTIN-14. 
 
Indikatorite se nesignifikantni. Cifrite ne moraat da se koristat r e d o s l e d n o  i 
nekoi ne moraat voop{to da bidat iskoricteni. Strukturata na GTIN-14 za standardnite 
grupirawa na trgovskite edinici sozdava dopolnitelen kapacitet na broevi. Indikatorite 
mo`at povtorno da se upotrebat. 
 

Napomena: Vrednosta “9” e rezervirana za edinicite so promenlivи merkи. Tie se retki vo 
zdravstvoto, no primer bi mo`ele da bidat gasovite za operacii. Koli~inestvoto na gas 
koe se koristi za odredena operacija e promenliva, no koga }e se ispora~a na bolnicata, 

mo`e da se odredi cenata ili da se nara~a ili fakturira vrz baza na predhodno 
definiranite koli~estva (npr. kubni metri). 

 
Indikatorot e cifra so vrednost 1 do 8. Kompanijata koja sostavuva identifikaciski broj go 
dodeluva vo soglasnost so svojata potreba. Indikatorot mo`e da obezbedi do osum posebni 
GTIN-14 identifikaciski broevi za identifikacija na grupirawa na trgovski edinici.

Indikator           GTIN na sodr`anite edinici (bez kontrolen broj) 
Kontrolen 
broj 

 N1     N2     N3     N4     N5     N6     N7     N8     N9     N10     N11     N12     N13  N14 
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GTIN-от so 8, 12 ili 13 cifri na sodr`anite edinici mora sekoga{ da bide GTIN na edno od 
relevantnite nivoa na sodr`anoto pakuvawe, voobi~aeno на najniskoto nivo. GTIN-ovite za 
ograni~ena distribucija ne smeat da se koristitat vo ovaa niza na elementi. 
 
 

2.2 Edinici za zdravstvo (definicii) 
 
Zakonskite definicii za  edinicite za zdravstvo se  razlikuvaat od edna zemja do druga 
(videte sekcija 3, Pravna regulativa). Navistina, nekoi zakonski definicii za lekovi se 
ednostavno гл ас ат  “supstanca koja e priznaena od nadle`en zakonski entitet”. Poradi toga 
ovaa sekcija ima za cel da se obezbedi globalen pregled. 

 
2.2.1. Farmacevtski proizvodi 
 
2.2.1.1. Proizvodi vo slobodna proda`ba (Over The Counter-OTC) 
 
OTC e farmacevtski proizvod, lek ili medicinsko sredstvo ~ie izdavawe ili upotreba ne 
bara lekarsko odobruvawe. Korisniot mo`e da koristi vakov proizvod na svojа sopstvenа inicijativa 
i odgovornost poradi prevencija, olesuvawe ili le~ewe na simptomi ili polesni bolesti. 
Negovata upotreba vo oblik, uslovi i dozvoleni dozi treba da bide bezbedna za korisnikot. 

 
Kako OTC se smetaat edinicite za zdravstvo, lekovite i medicinskite sredstva koi ne baraat 
lekarski recept ili direktna medicinska intervencija. Tipi~ni primeri se zavoj, pribor za 
prva pomo{, poslabi analgetici itn. 
 
 
2.2.1.2. Proizvodi na lekarski recept (Rx) 

 
Proizvod na lekarski recept (Rx) (~esto se narekuva farmacevtski proizvod) e lek ili 
medicinsko sredstvo koe bara lekarski recept ili direktna lekarsku intervencija. Tipi~ni 
primeri se zavoji so vgraden lek, lekovi  protiv bolki, inekcii itn. i voobi~aeno m o ` a t  
samo da se izdavaat na recept od strana na ovla{sten zdravstven rabotnik. 
 
 
2.2.1.3. Proizvodstvo na bolni~ka apteka 

 
Proizvod na bolni~ka apteka e proizvod koj mora da se proizvede vo bolni~kata apteka za 
interna ili za upotreba na pove}e bolnici, taka {to ne go pu{ta vo promet (ili ne pove}e) 
farmacevtskata kompanija koja ja ispora~ala surovinata. Ovie proizvodi mo`at da odgovaraat 
na Rx ili OTC kategorijata. Vo sekoj slu~aj, ovie proizvodi moraat da bidat jasno 
identifikuvani od proizvodstvoto do bolni~kiot krevet. 
 
 
2.2.2. Medicinski sredstva 

 
Medicinsko sredstvo e sekoj instrument, aparat, ured, ma{ina, sprava, vlo{ka, in vitro reagens 
ili kalibrator, softver, materijal ili drug sli~en ili sroden artikl, koj proizvoditel go 
namenil da se primenuva, samostojno ili vo kombinacija, na pacienti, za edna ili pove}e 
specifi~ni nameni, kao {to se: 

• dijagnostika, prevencija, sledewe, le~ewe ili ubla`uvawe na blagi bolesti 

• dijagnostika, sledewe, le~ewe, ubla`uvawe ili kompenzacija na povredi 

• ispitivawe, zamena, modifikacija ili podr{ka na anatomski ili fiziolo{ki funkcii 
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• podr{ka ili odr`uvawe na `ivot 

• kontrola na za~nuvawe 

• dezinfekcija na medicinski sredstva 

• obezbeduvawe na informacii za medicinski nameni so pomo{ na in vitro ispituvawa na 
primeroci od ~ove~ko telo koi ne ja ispolnuvaat svojata osnovna namena vo, ili na 
~ovekoviot organizam so farmakolo{ki, imunolo{ki ili metaboli~ki sredstva, na ~ija 
funkcija mo`e da se pomogne so takvite sredstva. 

 
 

2.3. Barawa za podatoci vo zdravstvoto 
 
2.3.1. Globalen broj na trgovska edinica (GTIN) 

So za~lenuvawe vo GS1 nacionalna organizacija, kompanijata dobiva GS1 kompaniski prefiks 
koj ѝ ovozmo`uva da formira GTIN broevi i dostapnost na GS1 standardite. GS1 sistemot e 
proektiran taka da mo`e da se koristi vo bilo koja stopanska granka ili del na javniot sektor, 
takа што sekoja kompanija mo`e da se opredeli da dodeluva GTIN-ови koristej}i GS1 
kompaniski prefiks dobien od GS1 nacionalnata organizacija. Isto taka, nekoi regulatorni 
organi propi{uvaat, vo ramkite na svoite zakonski nadle`nosti, lokalni barawa za 
zadol`itelna upotreba na GTIN (videte 3, Pravna regulativa). 

 
Atributite (kako broj na partija, datum na istek na rokot na upotreba, seriski broj itn.), koga se 
kombiniraat so GTIN vo GS1 bar-kodot, so kori{tewe na GS1 aplikaciskite identifikatori, 
zgolemuvawe na vrednosta na proizvodite. Nivnata upotreba omozmo`uva sistemi za sledewe i 
vleguvawe vo traga {to mo`e da doprinese da se zgolemi bezbednosta na pacientite. 

 

2.3.2. Atributi koi mo`at da se koristat vo kombinacija so GTIN 
 
Vo GS1 sistemot samo slednive atributi mo`at da se koristat vo kombinacija so GTIN. 
 
 
2.3.1.1. Broj na partija 

Brojot na partijata (aplikaciski identifikator (10)) voobi~aeno se dodeluva kaj 
proizvoditelot i toa e, na primer, brojot na lotot na proizvodstvo, brojot na smenata, brojot na 
ma{inata, vremeto ili interniot kod na proizvodstvoto. Podatokot e alfanumeri~ki i so 
promenliva do`ina do 20 alfanumeri~ki znaci. 
 
 
2.3.1.2. Datum “upotreblivo do” 
 
Datumot “upotreblivo do” (aplikaciski identifikator (17)) vooobi~aeno se odnesuva na datumot 
na istek na rokot na upotreba i ja poka`uva granicata na konszumacija ili upotreba na 
proizvodot (npr. za farmacevtskite proizvodi toj }e poka`e mo`nost na indirekten rizik po 
zdravjeto koj proizileguva od neefikasnosta na proizvodot posle toj datum). Toj e sekoga{ so 
fiksna dol`ina i se kodira so {est numeri~ki znaci sa struktura YYMMDD, kade e: 

• YY  = desetica i edinica na godinata (npr. 2003 = 03). 

• MM = broj na mesecot (npr. januari = 01). 

• DD  = reden broj na denot vo soodvetniot mesec (npr. vtor den = 02). 
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Podatakot  “upotreblivo do datum i vreme” mo`e isto taka  da se izrazi so aplikaciskiot 
identifikator (7003). Ovaa struktura se koristi samo koga e za bezbednosta na pacientot 
kriti~no to~noto vreme na upotreblivost. 
 
 

2.3.1.2. Seriski broj 

 
Seriskiot broj (aplikaciski identifikator (21)) v o o bi~aeno se koristi kaj medicinskite 
sredstva koi treba poedine~no da se sledat i da im se vleguva vo traga (npr. invalidska 
koli~ka, pejsmejkeri, MRI skeneri). 

 
 

3. Pravna regulativa 

 
Здравствената индустрија е строго регулирана и компаниите мора да ги почитуваат националните, 
федеративните и/или локалните регулативи. 
 
Овој водич е развиен за да им помогне на компаниите да ги задоволат клучните потреби во однос на 
идентификацијата на производите (исто така да се овозможи кодирање на серија и датум на 
употреба). GS1 глобалната работна група за здравство го промовира користењето на глобална 
стандардизација за да помогне во остварувањето на регулативите во сите земји. Сепак, мора да се 
нагласи дека националните, федеративните или локалните регулативи можат да имаат предност во 
однос на GS1 стандардите. 

 
 

4. Dodeluvање на GTIN броеви 
 
4.1. Op{ti правила 
 
Глобалниот број на trgovskata edinica (GTIN) се користи за идентификација на било кој продукт, за 
кој треба да се добијат претходно дефинирани информации и кој може да се нарача, фактурира или 
да му се додели цена во било која точка од дистрибутивните синџири. Типично, тоа вклучува 

најниско ниво на пакување,  меѓутоа може да се користат и повисоки нивоa на пакување. 
 

Посебен уникатен GTIN се користи секогаш кога некои од претходно дефинираните 
карактеристики на продуктот се различни на било кој начин, кој што е релевантен за 
трговскиот процес. Овој принцип е демонстриран на сликата подолу, каде што два 
производи имаат уникатни состојки и име на брендот, но имаат различни GTIN-ови бидејќи 
едниот може да се продава насекаде, додека другиот мора да биде дистрибуиран од аптека 
(поради целта на употреба). 

 
Слика 4-1 Пример на промена во продуктот, која предизвикува ново dodeluvawe на GTIN 
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Водечкиот принцип е дека доколку има значајна промена и има потреба од разликување на новиот 
трговски производ од стариот трговски производ, да му се додели нов GTIN. Овој документ цели да 
се дефинира глобално што значат значајни промени во здравството преку низа практични примери. 
 
 

4.2. Одговорност 
 
4.2.1. Edinici so za{titen znak (brend) 
 
Сопственикот на брендот, организацијата која е сопственик на спецификациите за trgovskata 
edinica, без разлика каде и кој го произведува, е одговорен за dodeluvawe на глобалниот број nа 
trgovskata edinica (GTIN). Со зачленување во GS1 локалните организации, компанијата добива 
GS1 компаниски префикс, кој може да се користи само од страна на компанијата на која ѝ е доделен.  
 
GS1 компанискиот префикс не може да се продава, изнајмува или доделува, во целост или во 
делови, за користење на друга компанија. 
 
Компанијата која е сопственик на производот и ги следи регулативите, е одговорна за GTIN 
dodeluvaweто. За здравствени производи, вообичаено е националните регулатори да бараат 
поднесување на соодветна документација за производот од страна на легален ентитет во рамките 
на јуристикцијата на регулаторот. Ваквите постапки не се директно поврзани со GTIN dodeluvawe, 
но треба да се содржани во меѓусебните договори меѓу учесниците во дистрибутивниот синџир 
(лиценциран дистрибутор, подружници, препродавачи,...).  
  
Сопственикот на брендот единствено е одговорен за dodeluvaweто на GTIN, се додека производот 
е под нивна контрола. На пример, комплексен медицински уред може да се реконфигурира (на пр. 
нов јазик, ажуриран софтвер, итн). Индивидуалните конфигурации за потрошувачите, на тој начин не 
влијаат на dodeluvaweта на GTIN.  

 
 
4.3. Upatstva za dodeluvawe na globalni broevi na trgovski edinici  
 
4.3.1. Претходно дефинирани карактеристики 
 
Иако оваа листа не е целосна, основните претходно дефинирани карактеристики на trgovskata 
edinica се: 

 Име на производ, бренд на производ и опис на производ 
 Состав (активни состојки) 
 Јачина 
 Доза (или корисност) 
 Нето квантитет (тежина, волумен, или други димензии кои влијаат во трговијата) 
 Конфигурација во пакувањата 
 Форма или функција 
 За групирања, бројот на елементарни производи, кои се содржаат, и нивната поделба во 

подгрупи, природата на групирањето (картон, палета, кутија,...). 

Промената на било кој од основните елементи, која го карактеризира trgovskata edinica често ќе 
води до промени во GTIN. 
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4.3.2. Vреме pотребно за повторно користење на GTIN 

 
GTIN dodelen nа trgovskata edinica, кој повеќе не се користи, не смее да се употребува за друг 
производ најмалку 48 месеци: 

 По истекот на датумот на употреба на последниот оригинален трговски производ, обележан со тој 
GTIN. 

 Доколку нема датум на употреба, се користи датумот кога бил доставен последниот оригинален 
трговски производ со тој GTIN до набавувачот. 

Сопствениците на брендовите треба да земат во предвид и подолг период во однос на типот на 
добрата и/или одредени регулативи. Препишаните лекарства, имплантите и другите производи со  
висок ризик бараат дополнителни чекори за да се осигураат компаниите дека нема да се алоцираат 
зададените GTIN-ови во период подолг од животниот век на производот или подолг од времето на 
лекување за да се одржи интегритетот на статистичката анализа или на записите за услугите. 
 
 

4.3.3. Производи со претходно одредена цена 
 
Дефинирањето на претходно одредена цена за производите, како   трговска пракса        води    до 
зголемена комплексност во одржувањето на податоците за trgovskata edinica низ дистрибутивниот 
синџир, па затоа не се охрабрува таквата постапка. Сепак, дефинирањето на претходно одредена цена 
може да биде окарактеризирано како задолжително од регулаторните органи, па ако цената 

која потрошувачот ја плаќа е обележана на производот, GTIN-от мора да се промени    со  промена 
на цената на производот.  
 
 

4.3.4. Промени во trgovskata edinica 
 
Промените во trgovskata edinica се било кои промени или подобрувања за време на животниот 
циклус на trgovskata edinica, каде што новиот трговски производ го заменува стариот. Доколку 
сопственикот на брендот се одлучи да креира варијанта (на пр. различни активни состојки) 
паралелно со стандардниот трговски производ, тогаш мора да се алоцира посебен GTIN. 
  
Малите промени во trgovskata edinica или подобрувањата не бараат dodeluvawe на различен 
GTIN. На пр.: промени во боите на амбалажата, промена на материјалот на пакување, итн... 
Поголемите промени во trgovskata edinica или подобрувањата бараат dodeluvawe на различен 
GTIN. На пр.: Aко квантитетот на trgovskata edinica или некоја од мерките се промени или ако се 

модифицираат некои од предефинирани карактеристики, тогаш мора да се алоцира nov GTIN. 

 
 

4.4. Ниво на пакување 
 
Важно е на секое различно ниво на пакување (на пр. пакет, кутија, палета, итн.) да му се додели 

различен GTIN. Иако е одговорност на сопственикот да одлучи на кои нивoа ќе му се додели GTIN, 

најчесто секое ниво на пакување на кое може да му се додели цена, да се нарача или фактурира во 
било која точка од дистрибутивниот синџир треба да добие свој GTIN.  

http://www.GS1mk.org.mk/GS1BK_Tehnicka_Specifikacija_IT_K.aspx нуди детали примери, а на 
сликата 4-2 прикажан е типичен пример на нивоа на пакување. 
 
 
 
 
 

http://www.gs1mk.org.mk/GS1BK_Tehnicka_Specifikacija_IT_K.aspx
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Слика 4-2 Пример на нивоа на пакување 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забелешка: Иако нивото на пакување не влијае на GTIN-от на специфичниот производ, секое 
различно групирање на истиот производ треба да има различен GTIN. 

 

4.5. Превземање 
 

4.5.1. Превземања и спојувања 
 
За компании кои се превземени, постоечката стока која била нумерирана пред превземањето или 
спојувањето, ги задржува истите GTIN-ови. Производите, кои се произведуваат по превземањето 
или спојувањето можат да ги задржат GTIN-овите, кои биле dodelenи претходно ако компанијата 
која била превземана го задржи своето GS1 членство.  
Спојувањето укажува дека легален ентитет ја превзел компанијата и со тоа и одговорноста за GS1 
компанискиот префикс, како и, неговите сопствености и локации. Производите кои компанијата ги 
произведувала под нејзиниот GS1 компаниски префикс, можат сеуште да се произведуваат со 
користење на истиот префикс по спојувањето, бидејќи целосната одговорност за GS1 компанискиот 
префикс не е променета. 
 
Доколку сака, новата компанија може да ги етикетира сите превземени производи со користење на 
само еден од нивните постоечки GS1 компаниски префикси. 
 
Важноста на осигурување дека трговските партнери ќе бидат информирани за сите промени, во 

најбрз временски период, не може да не се потенцира. Компанијата мора да биде претпазлива кога ..
go централизира dodeluvaweтo на сите броеви под еден GS1 компаниски префикс, и на тој начин го 
менува GTIN-от на постоечкиот производ, кој во спротивност не се менува. Централизирањето на 
dodeluvaweта на сите броеви под еден GS1 компаниски префикс треба да биде исклучок, бидејќи 
резултира во дополнителна работа и промени во податоците за крајните корисници. Компаниите 
треба да ги известат GS1 локалните организации за било кои промени  во правниот статус, во 
рамките на една година, за да се овозможи полесна транзиција.  
 
 

4.5.2. Делумно купување 

 
Ако компанијата купи оддел од друга компанија, чиј што GS1 компаниски префикс се користи во 

одделите кои не се купени, во тој случај компанијата којa go врши купувањето мора да ги промени 

GTIN-овите на производите во купениот оддел во rok od една година. 
 
Во најголем број случаи правилата кои се однесуваат на користењето на GTIN-овите од продавачот, 
и другите GS1 идентификациски клучеви, треба да се земат во предвид при дефинирањето на 
договорот за продажба.  
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Во најскоро време, кога постои можност, купувачот треба да ги вклучи новите броеви, од неговиот 
опсег на броеви, за производи чие што бренд име го купил. Купувачот, тоа може да го направи, кога 
пакувањето е редизајнирано или повторно печатено.  
 
Најдобрите пракси во здравството е компанијата која продава никогаш да не реалоцира броеви кои 
се користат на производи, кои продолжува да ги произведува друга компанија.   
 
 

4.5.3. Поделба или oddeluvawe 

Кога компанијата ќе се подели на две или повеќе посебни компании потребно е секој GS1 
компаниски префикс на оригиналната компанија да биде префрлен на некоја од новите компании. 
Секоја компанија која останала без GS1 компаниски префикс, треба да се зачлени во GS1 локалната 
организација за да добие нов. Одлуката која од новите компании ќе го превземе оригиналниот GS1 
компаниски префикс, треба да се направи на начин кој ќе го минимизира бројот на дополнителни 
GTIN-ови кои ќе бидат потребни по превземањето. Одлуката треба да биде дел од правниот договор 
меѓу новите компании.  
 
Нема потреба веќе постоечката стока повторно да се етикетира. Сепак, доколку некоја од 
поделените компании или компании ќерки има трговски производи со GS1 компаниски префикс, кој 
не е во сопственост на компанијата, таа треба повторно да ги нумерира тие производи со користење 
на нивен GS1 компаниски префикс, кога се врши ново етикетирање или пакување. Потрошувачите 
треба да се известени однапред за промените.  
 
Поделените или ќерките компании кои го задржалe GS1 компанискиот префикс мора да чуваат 
податоци за креираните GTIN-ови за производи кои не се во нивна сопственост. Најдобрата пракса 

во медицината е никогаш повторно да не се користат броевите  на  производи, кои  биле   доделени 
на другата компанија. 
 
 

4.6. Usoglasuvawe на податоците 
 
Кога нов GTIN е доделен на trgovskata edinica, клучно  е   сопственикот   на брендот да нуди 
детална информација за трговските партнери за карактеристиките на производот (види секција 4.3.1. 
Претходно дефинирани карактеристики). Клучно е информациите поврзани со тој GTIN да бидат 
точни и да се пренесени навремено. 
 
 

4.6.1. Најдобрa праксa во подреденоста на податоците 
 
Неколку акции се значајни за да се осигураме дека GTIN-овите се точно пренесени во рамките на 
дистрибутивниот синџир. Овие акции осигуруваат дека податоците кои се поврзани со било кој 
скениран баркод се точни и ажурирани. Ова е особено важно за производите во здравствениот 
дистрибутивен синџир, каде што недостатокот на точни податоци може да има импликации во однос 
на безбедноста, достапноста на производот и/или исполнувањето на регулативите.  
GTIN-овите нудат решенија во дистрибутивниот синџир за идентификација на било кој производ и 
целокупните трошоци во дистрибутивниот синџир се минимизирани кај сите партнери во 
дистрибутивниот синџир, доколку се придржуваат до алокациските правила кои беа изнесени во 
оваа публикација.  
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5. Sценарија за dodeluvawe na GTIN  
 

5.1. Proizvodi vo slobodna proda`ba (Over the counter – OTC) 
 

5.1.1. Op{ti pravila za proizvodi vo slobnodna proda`ba (OTC) 
 
Иако регулативите (види секција 3. Регулативи) се екстремно значајни во оваа област, повеќето 
трговски производи во ова сценарио ги следат едноставните алокациски правила во однос на оние 
во општата околина на малопродажбата (види www.GS1.org/GTINrules). Примерите подолу се 
фокусираат на главните специфични сценарија во здравството, кои ги нема во рамките на општата 
околина на малопродажба. 
 
Постои јасно препокривање помеѓу производите “на каса” од една страна и медицинските уреди и 
препишаните лекови (Rx) на друга страна. Основните принципи во оваа секција се однесуваат на 
сите здравствени производи. 
 
 

5.1.2. Различен јазик или целен пазар 
 
Слика 5-1 покажува два навидум идентични производи - еден наменет за земји од англиското 
говорно подрачје, другиот за земји од шпанското говорно подрачје. Бидејќи двата производи постојат 
паралелно и не можат да се вршат промени (поради присуството на пазарот и локалните закони за 
етикетирање), новата јазична верзија која се продава на пазарот/државата, наметнува потреба од 
различен GTIN од другата верзија која се продава на различен пазар/држава. 
 
Слика 5-1 Нов GTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3. Дополнителен јазик на пакувањето кое се продава на pove}e пазари 
 
За разлика од пакувањето со еден јазик (види секција 5.1.2., Различен јазик или целен пазар) многу 
производи се пакуваат за повеќе земји и пазари. Секаде каде што има дополнителен јазик на 
пакувањето, GTIN-от останува ист. 
 
Слика 5-2 Додавање на дополнителен јазик на пакувањето - Ист GTIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gs1.org/gtinrules
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5.1.4. Izmeni na ambala`ata ili pomali izmeni na dizajnot 
 
Мали промени во дизајнот, или мали промени во материјалот за пакување не бараат dodeluvawe на 
различен GTIN. Вообичаено бруто димензиите на trgovskata edinica пренесени до партнерите не 
влијаат на нето квантитетот или мерките на trgovskata edinica, па не е потребно доделување на 
нов GTIN. Ако димензиите се значајни било каде во дистрибутивниот синџир, општото правило е 
дека ако било која бруто димензија (на пр. должина, длабочина, тежина) се промени повеќе од 20%, 
тогаш потребен е нов GTIN. За промени под 20%, одлуката за користење на нов GTIN е оставена на 
дискреција на сопственикот на брендот. 
 
Слика 5-3 Мали промени во материјалот за пакување - Ист GTIN 

 
 

 
Забелешка: Малите промени - оние кои не се релевантни за трговските партнери бидејќи тие 
не влијаат на информации во врска со размената на производите - не бараат променa на    
GTIN.  

 
 
5.1.5. Промоции 
 
Промоциите се најчесто краткотрајни модификации на начинот на кој се презентира производот. 
Промоциите поврзани со цената не бараат dodeluvawe на нов GTIN. 
Слика 5-4 Промоции поврзани со цената - Ист GTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забелешка:Секоја промоција која влијае на содржината на производот или има потреба од 
ново регистрирање поради регулативите, се смета за значајна промена и треба да се додели 
нов GTIN.  
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5.1.6. Deklarirana промена na нето содржината 
 
Секоја промена која води до најавена промена во нето содржината на здравствените производи има 
потреба од доделување на нов GTIN. Примерите вклучуваат: промена на бројот на таблети во 
пакувањето, промена на бројот на стерилни гази во пакувањето, нето волумен од 400 грама во 4 
пакувања од 100 грама (за возрасни) се менува на 400 грама во 8 пакувања од 50 грама (за деца), 
итн. 
Слика 5-5 Најавена промена во нето содржината - Нов GTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационите системи треба да разликуваат помеѓу старите и новите здравствени производи 
онаму каде што постои најавена промена во нето содржината. Неможноста да се распознаваат 
старите и новите производи води до медицински грешки и/или неточно одредување на цената на 
производите. 

 
Забелешка: Подобрувањата во производството, кои не влијаат на декларацијата на 
производот на било кој начин, не бараат промена на GTIN-от бидејќи промената е релевантна 
само за производителот. 
 

 

5.1.7. Групирања на истa edinica no vo razli~ni koli~estva 
 
Клучно е на секое различно ниво на пакување (на пр. единица за користење, кутија, итн.) да му се 
додели различен глобален број на trgovskata edinica (GTIN). Примерот подолу покажува 
идентични шприцови во пакување од еден, три и пет: 
 
 GTIN-от за секој индивидуален производ е ист независно од нивото на пакување (пониско или 

повисоко) или користење на производот како дел од медицински прибор (види секција 5.3.5, 
Прибор (Комбинација на независни производи секој со посебен GTIN)) 

 Секое групирање (пакување од еден, три или пет) се бележи со различен GTIN. 
 
Слика 5-6 Групирање на исти производи со различни квантитети 
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5.1.8. Новi/дополнителнi grupirawa  na  палетi коi postojat  paralelno со 

prvobitnoto grupirawe 
 
Изгледот на палетата не влијае на dodeluvaweто на GTIN на производите во палетата (види секција 
5.1.7., Групирања на исти производи со различни квантитети) и GTIN најчесто не е потребен на ниво 
на палета. Сепак, ако пазарот бара дополнителна конфигурација на палетата да стане достапна при 
нарачувањето, тогаш различни GTIN-ови се користат за секоја конфигурација на палетата. 
 
Слика 5-7 Дополнителна конфигурација на палетата за нарачка - Нов GTIN 

 
 
5.2. Proizvodi na lekarski recept (Rx) 
 

5.2.1. Op{ti Pravila za proizvodi na lekarski recept (Rx) 
 
Како и со останатите општи правила кои се однесуваа на сите здравствени производи (види секција 
4.1., Општи правила), секогаш главно место  zavзема почитувањето на регулативите (види секција 
3, Регулатори). Дополнителните општи правила кои се однесуваат специјално на рецептите за 
лекови се: 
 Секоја регулаторна промена кај производот (на пример предизвикана од составот, користењето, 

концентрацијата и други промени) ќе води до нов GTIN. 
 Како дополнение на идентификувањето на производот (GTIN), серискиот број и датумот на 

употреба најчесто се потребни во форма на баркод. 
 Во случај кога производот од рецептот е специјален за индивидуален пациент (на пример во 

болничката фармација) нормалните GTIN правила не важат. За тие специјални “единствени” 
случаи, се предлага да се баркодира и нумерира производот за да може да виде уникатно 
поврзан со индивидуалниот пациент.  

 
 

5.3. Медицински sredstva 
 

5.3.1. Општи правила за медицински sredstva 
 
Општите правила (види секција 4.1, Општи правила) и регулаторните барања (види секција 3, 
Правна регулатива) се однесуваат на сите здравствени производи. Поради тоа    мора да    се 
препознае комплексноста на пазарот за медицински уреди. Илустрираниот пример подолу покажува  

дека респираторот е составен од три компоненти (grafi~ki korisni~ki interfejs - GUI, примарна
единица и батерија). Секојa од овие компоненти може да се нарачаат посебно и да бидат  конфигури-
рани во однос на локалните барања како што се јазик, софтвер, електрично напојување, итн... 
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5-8 Пример на сложено медицинскo средство од аспект на GTIN dodeluvaweто 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При dodeluvaweто на GTIN-от мора да се земе во предвид и комерцијалниот аспект на производот (на 

пр. дали медицинскотo sredstvo се смета дека за различнo при дефинирање на цената, нарачкaта 
или фактурирањето). Ако производот е “различен” тогаш му се доделува “различен GTIN”. 
 
Дијаграмот погоре покажува сценарио преку кое се претставуваат разликите во одредувањето кога е 
потребна промена на GTIN за комплексните медицински уреди, во зависност од тоа како се гледа на 
уредот (од комерцијална гледна точка или од гледна точка на формата и функцијата).  
Често комерцијалните аспекти на FMCG trgovskata edinica одредуваат дали ќе има GTIN промена, 
целта е да се препознаат останатите важни фактори кои се вклучени во здравството. Одговорност е 
на сопственикот на брендот да ја менаџира соодветно конфигурацијата на комплексните уреди и 
доделувањето на GTIN се до местото на продажба. 
Примерот покажува дека главните хардверски компоненти се нумерирани преку комбинација од 
GTIN и сериски број, со што се препознава дека во рамките на комплексните медицински уреди 
постојат други потенцијални параметри каде што промените во конфигурацијата мора да се 
менаџирани; промените во GTIN можат да бидат диктирани врз основа на промените во процесот на 
менаџирање кај производителите. 
Кај многу медицински уреди и електронска опрема со висока вредност се користи комбинација на 

GTIN и сериски број nа следење (наместо GTIN, batch број и датум на употреба кои најчесто се 
бараат во останатите области во медицината). Сопственикот на брендот е оној кој одлучува за 
потребите за идентификување. 
 
 

5.3.2. Мали промени во конфигурацијата на софтверот 
 
Малите промени во конфигурацијата на софтверот, кој што се нуди за некомерцијална употреба и 
нема влијание врз функционирањето на уредот, не играат важна улога во dodeluvaweта на GTIN-от. 
Примерите вклучуваат поправка на багови, опции за други јазици (понудени бесплатно), мали 
ажурирања во новата верзија, итн.  
 
 

5.3.3. Големи промени во конфигурацијата на софтверот 
 
Големите промени во конфигурацијата на софтверот кои додаваат, или променуваат, 
функционалности бараат двете конфигурации да се разликуваат преку dodeluvaweто на различни 
GTIN-ови. Такви промени, кои се понудени, се комерцијални и трговските партнери треба да ги 
разликуваат двете конфигурации за дефинирање на цена, нарачка, или фактура. Дополнителни 
промени вклучуваат софтверски ажурирања кои нудат дополнителни карактеристики на производот, 
или значајни ажурирања во новите верзии.  
 

Kompjuter
Typewritten Text

Kompjuter
Sticky Note
Accepted set by Kompjuter

Kompjuter
Sticky Note
Completed set by Kompjuter

Kompjuter
Typewritten Text

Kompjuter
Typewritten Text
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Слика 5-9 Големи промени во конфигурацијата на софтверот - Нов GTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.3.4. Вклучување на сертификациска ознака 
 
Во рамките на здравствениот сектор постојат многу примери за сертификациски ознаки. 
Сертификациската ознака е симбол, лого или текст на производот, која го потврдува исполнувањето 

на низа на регулаторни критериуми (на пр. Европската сертификациска ознака CE). Кога производот 

се променил да вклучува сертификациска ознака (која претходно не била прикажана на пакувањето 
или на самиот производ), нов GTIN треба да се алоцира за пазарите за кои сертификациската 
ознака е од посебна важност. Тоа е клучен принцип на dodeluvawe на GTIN, со цел уникатно да се 
идентификува производот и конфигурацијата на пакувањето. 
 
 
 
Слика 5-10 Вклучување на сертификациска ознака - Нов GTIN 

 
 

Забелешка: Сопствениците на брендот се одговорни за внатрешна контрола на нивниот 
инвентар и системите за враќање на производите. Важно е таквите системи, како и phase-in & 
phase-out логистичкиот менаџмент, да може да разликува меѓу “стариот” и “новиот” производ. 

Кога ова ќе може да биде постигнато ефективно, на пример со користење на batch бројот или 

некоја друга варијанта за производот, нема потреба да се алоцира нов GTIN во претходното 
сценарио. Исто така треба да се напомене дека кога сертификациската ознака се додава за 
да се овозможат продажбите во нови земји/пазари, тоа не влијае на земјите/пазарите каде 
претходно се продавал производот - во тој случај нема потреба да се алоцира нов GTIN во 
претходното сценарио.  
 
 

5.3.5. Kompleti (Комбинација на независни производи секој со посебен GTIN) 
 
Медицинскиот комплет (kit) може да се дефинира како комбинација на елементи кои формираат 
стандардно и стабилно групирање, кои можат да бидат индивидуално оценети, нарачани, 

фактурирани; сопственикот на брендот е одговорен за dodeluvawe на GTIN. Кога kompletot се 
состои од елементи од различни производители, исполнувањето на барањата за GTIN (и секако 

регулативите) за тој komplet е одговорност на организацијата, која го креира komplet. 
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Забелешка: Kompletoт може да содржи и производи на лекарски recept (Rx) (види 5.2, 
Proizvodi na lekarski recept).
 
Некои      типични   примери на   kompletи се    групирања на елементи,   кои се   потребни   за   
извршување на медицинска интервенција. Трите примери прикажани подолу ги 
демонстрираат големите и малите промени кои влијаат на dodeluvaweта на GTIN-от на 
различни начини. Клучните принципи се комерцијализација на производот (на пр. различни во 
однос на цена, нарачка, фактура) и функција (на пр. промена на претходната намена):  

 
   Слика 5-11 Pogolemi промени во kompletot - дополнителни елементи влијаат на proda`bata и  
   функционалноста  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 5-12 Промена на GTIN во рамките на kompletот, компонентата за стерилна вода се променила 
(шишенцето на стерилна вода има GTIN), па му се доделува нов GTIN на приборот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забелешка: Производите во рамките на приборот можат да имаат нивен сопствен GTIN. 
Промената на GTIN во рамките на приборот повлекува промена на GTIN-от на целиот прибор. 

 
Слика 5-13 Помали промени на приборот од сопственикот на брендот - се променила компонентата - 
памучна газичка при што нема влијание на комерцијализацијата, нето содржината или функцијата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забелешка: Ако сопственикот на брендот променува производ во рамките на приборот и тој 
производ нема GTIN, сопственикот на брендот не мора да го промени GTIN-от на приборот. 
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5.3.6. Pakuvawa so za{titni obvivki (Стерилно пакување) 
 
Како што беше наведено во секција 4.4, Ниво на пакување, општото правило е дека секое ниво на 
пакување треба да биде обележано со различен GTIN. Сепак, за одредени производи, најчесто 
стерилни, повеќекратно пакување во бариери не се смета како ниво на пакување за dodeluvawe на 
GTIN. Примерот подолу покажува типичен производ каде стерилизацијата бара неколку нивоа на 
пакување (пакување со двојни бариери). Кога при пакувањето се врши зашивање, неколку нивоа од 
пакувањето можат да се отворат само во стерилна околина, сепак, се користи истиот GTIN за 
производот и неговите “стерилни” нивоа на пакување, бидејќи клучните принципи за dodeluvawe на 
GTIN се комерцијализација на производот (на пр. разлики при цената, нарачката и фактурата) и 
функцијата (на пр. промени во првичната намена), а стерилните нивоа на пакувањето не влијаат на 
комерцијализацијата или функцијата.  
 
Слика 5-14 Бариерни пакувања (Стерилно пакување) 
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A. Re~nik na termini 
 
 

ИЗВОРEН 
ТЕРМИН 

(анг.) 
ПРЕВОД ЗНАЧЕЊЕ 

Add-on symbol Dopolnitelen 
симбол 

Бар код симбол koj se користи за кодирање na 
dopolnitelni информацii osven онaa koja e sodr`анa vo 
glавнiot бар код симбол. 

Alphanumeric (an) алфанумерички 
(an) 

Опи{уva zbir na znaci koj sodr`и алфабетскi знаci 
(bukvi), цифрi (броевi) и drugi znaci каkо што сe 
interpunkciskite znaci. 

attribute атрибут 
Деl od информацiite koj одрazuva карактеристикi koi сe 
vo vrska so identifikaciskiot број (нпр. Glобалen Bрој 
na Trgovska Edinica (GTIN, SSCC.) 

Bearer bars ramkovni linii 
Linii koi go оpкружуvaat бар код симболot za да se 
спречи погрешно оtчитuvawe или za да se поdobri 
квалитетot na pe~atewe na бар код симболot. 

brand owner 

Корисник na 
компаniskiot 
префикс 
(sopstvenik na 
brendot) 

Страна која е одговорна за GS1 системot za нумериrawe и 
доделуvawe na бар код симбол na даdena trgovska 
edinica. Упраvuva so GS1 kompaniskiot префикс. 

carrier       nositel na 
podatoci 

      Физички или електронски механизам koj носи podatoci 

Check Digit kontrolen broj 

Broj, presmetan vrz osnova na остanatite cifri vo 
низаta na елементi, се користи за проверka да ли е 
податoкot исправно сostaven (videte: presmetka na GS1 
kontrolen broj) 

Company Number kompaniski broj 

Деl od GS1 компаniskiot префикс. Националнite GS1 
организацii dodeluvaat GS1 компанискi префиксi na 
ентитетиte koi }е доdeluваat GS1 идентификаciski 
броевi. Tie ентитети, на пример, mo`at да бuдat trgovski 
kompanii, непрофитнi организацii, владинi агенцii и 
delovni единицi vo ramkite na организацiite. 
Критериумite за доделуvawe na GS1 kompaniskite 
префиксi gi одреduvaat националнite GS1 организацii. 

concatenation Spojuvawe 
Предстаvuvawe na неколku низовi na елементi vo едeн 
бар код симбол. 

coupon Купон 
Пoтврда  која на maloproda`nite  naplatni  mesta 
може da bide замеneta зa pari или одреdенa stoka. 

customer Куpuva~ 
(корисник) 

Страна која gi прима, купуva или троши единицite или 
услугite. 
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data carrier nositel na 
podatoci 

Средствo за предстаvuvawe na podatocite vo машински 
читliв облик, koe se користи za да se оvozmo`i 
avtomatско читање na низовite елементi. 

data character znak na podatok 
Bukva, број или друг симбол предстаvен vo поleto 
(поliwata) na podatocite vo низаta елементi. 

data titles 
називи na 
podatoci 

Скраten опис na поleto za podatoci koj служi zа 
подdr{ka na мануелнata интерпретацијa na бар кодоt. 

direct print директнo 
pe~atewe 

Процес vo коj uredite за pe~atewe pe~atat симбол preku 
физичкi контакт сo подлогata (нpr. флексографија, ink jet 
и сл.). 

EAN/UPC 
Symbology 

EAN/UPC 
симбологија 

Semejstvo na бар код симболi коe gi vklu~uva EAN-8, 
EAN-13, UPC-А и UPC-Е бар код симболite. Iako UPC-Е 
бар код симболиte немаat посебeн идентификатор na 
симбологijata, vo апликациskiot софтвер за скенирање 
се odnesuvaat каkо посебна симбологија. 

EAN-13 
Bar Code Symbol 

EAN-13 
бар код симбол 

Бар код симбол od EAN/UPC симбологiite so koj se 

кодираat GTIN-13, купон-13, RCN-13 и VMN-13. 

EAN-8 
Bar Code Symbol 

EAN -8 бар код 
симбол 

Бар код симбол od EAN/UPC симбологiite so koj se 

кодираat GTIN-8 или RCN-8. 

EANCOM®
 EANCOM®

 

GS1 стандард за електронскa разменa na podatoci 
(ECom) koj sodr`и dетаlнi упутства за применa na 
UN/EDIFACT стандардnite порaki so корistење na GS1 
identifikaciskite kluчевi. 

Electronic 
Commerce 

eлeктронскa 
trgovija 

Delovna комуникација и упраvuvawe so применata na 
електронсkite методi, каkо што сe електронскаta 
размена na podatoci (ECom) и системиte za avtomatскo 
sobirawe na podatocite. 

Electronic 
message 

eлeктронскa 
poraka 

Sostav od nizi na elementi na елементi od скенираni 
podatoci и информациi za трансакциjata, сoстаvен за 
потврдuvawe na podatocite и недвосмисленa обраbotka 
vo апликацијata na корисникot. 

Element string nизa na 
eлeмeнтi 

Комбинација na GS1 апликациonen идентификатор и поle 
za podatoci na GS1 апликациоnite идентификаторi. 

Extension digit dopolnitelna 
цифра 

Прва цифра na SSCC (серискi код na контејнер за 
isporaka), којa ja dodeluva корисникot и која се користи 
за zgolemuvawe na капацитетot na SSCC. 

fixed length фикснa dol`инa 
Termin koj se koristi za opis na pole za podatoci vo 
niza na elementi so definiran broj na karakteri. 

Fixed Measure 
Trade 
Item 

trgovскa 
eдиницa so 
фикснi мeрki 

Единица која sekoga{ се производуva vo истata, 
odnapred definirana верзијa (вid, golemina, тежина, 
sodr`ina, дизајн итn.) и која може da bide продаdena vo 
било koj дел na sinxirot na snabduvawe. 
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Function 1 Symbol 
Character (FNC1) 

Функциски знак 
na симболot 1 
(FNC1) 

Знак na симбологiite koj se користи за посебнi наменi 
vo некoi GS1 носиteli na podatoci. 

General 
Distribution 
Scanning 

Скeнирaњe vo 
услови na општa 
дистрибуцијa 

Opkru`uvawe vo koe се врши скенирање na бар кодовite 
na trgovskite edinici spakuvаni за транспорт, na 
logisti~kite единицi, imotot и таговite na локацiite. 

Global Individual 
Asset 
Identifier (GIAI) 

Glобалen 
идентификатор 
na основno 
средствo 

GS1 identifikaciski kluч koj se користи за 
identifikacija na основni средства. Кlучot go sodr`и 
GS1 kompaniskiot префикс и референцa na основnoto 
средствo. 

Global location 
number (GLN) 

Glобaлeн 
Lокaциски Bрој 

GS1 identifikaciski kluч koj se користи за 
identifikacija na fizi~kite локациi и правnite 
ентитетi. Кlучot go sodr`и GS1 kompaniskiot префикс и 
референцa na локацijata и kontrolen broj. 

Global Returnable 
Asset Identifier 
(GRAI) 

Glобaлen 
идeнтификaтор 
na поврaтнa 
aмбaлaжa 

GS1 identifikaciski kluч koj se користи за 
identifikacija na повратнa амбалажa. Кlучot go 
sodr`и GS1 kompaniskiot префикс, vidot na 
амбалажata, kontrolen broj и опционalen сериски број. 

Global Service 
Relation Number 
(GSRN) 

Glоbaлeн број na 
услужeн однос 

GS1 identifikaciski kluч koj se користи за 
identifikacija na fizi~kite локации и правnite 
ентитетi. Кlучot go sodr`и GS1 kompaniskiot префикс и 
референцa na uslugata и kontrolen broj. 

Global Trade Item 
Number (GTIN) 

Glобалen број na 
Trgovskata 
edinica 

GS1 identifikaciski kluч koj se користи zа 
идентификacija na Trgovski Edinici. Кlучot sodr`и 
GS1 или UPC kompaniski префикс, заd коj следuvaat 
референтen број na единицata и kontrolen broj. 

GS1 aplication 
identifier 

GS1 
апликационen 
идентификатор 

Поlе од два или pove}e znaci на почетoкot na низаta na 
елементi коe единствено go definira nеговiot формат и 
значење. 

GS1 Application 
Identifier data field 

Поlе na 
podatoci 
za GS1 
aplikaciski 
идентификатор 

Podatoci koi se користat vo delovnite апликациii 
дефиниrani so апликаciskiot идентификатор. 

GS1 Check Digit 
Calculation 

presmetka na 
GS1 kontrolen 
broj 

GS1 алгоритам за presmetka na kontrolniot broj poра-
ди проверka na to~ностa na podatocite. 

GS1 Company 
Prefix 

GS1 компaниски 
прeфикс 

Деl na identifikaciskiot broj na GS1 sistemot koj 
sodr`и GS1 префикс и kompaniski broj koi se 
dodeluvaat od Националнite GS1 организацii. 

GS1 DataBar GS1 DataBar 

Semejstvo na бар код симболi која gi vklu~uva GS1 
DataBar сkusen, GS1 DataBar ограничен, GS1 DataBar 
проширен и GS1 DataBar наplasten. Sekoj члeн na 
semejstvoto na GS1 DataBar може да се pe~ati каkо 
самоstoen linearen симбол или каkо композитeн симбол 
сo придру`ena 2D композитнa компонентa ispe~atena 
директно над линеарнata компонентa na GS1 DataBar. 
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GS1 DataMatrix GS1 Data Matrix GS1 спецификација за применa na Data Matrix 

GS1 General 
Specifications 

GS1 Oпштi 
Sпeцификacii 

Se dефиниraat podatoci и стандардi за применa na GS1 
sistemot koi se odnesuvaat на озна~uvање и avtomatскa 
identifikacija na trgovskite edinici, локациite, 
logisti~kite единицi, imotot и друго корistење na bar 
kodovite, RFID и GS1 identifikaciskite kluчевi. 

GS1 Global Office 
Ceнтрaлa na 
Globalnata GS1 
Organizacija 

Организација na site националni GS1 организациi сo 
седиште vo Брисел, Белгија и Принстон, САД, која 
упраvuva so GS1 системоt. 

GS1 
Identification Key 

GS1 
идeнтификacisk
i kluч 

Нумеричко или алфанумеричко пole so koe upravuva 
GS1, so koe се obezbeduva Glобалeн, недвосмислен 
единствен идентификатор vo отворенiot sinxir na 
понудata или pobaruva~kata. 

GS1 Identification 
Keys 

GS1 
идeнтификacisk
i kluчеви 

Globalen sistem za нумериrawe koj go корисtat сite 
delovni единицi na GS1 за идентифиkacija na 
trgovskite edinici, logisti~kite единицi, локациte, 
правnite ентитетi, imotot, услужnite односi и друго. 
Кlучевиte се градat so комбинirawe na 
идентификаторot na компанијаta члenka na GS1 (GS1 
kompaniski префикс) и референтnite broevi доdelеni 
vrz базa na стандардnite правила. 

GS1 Member 
Organisation 

oрганизација 
~lenka na GS1 
(национална GS1 
организација) 

Члeнka na GS1 koja  e одговорна за упраvuvawe so GS1 
системоt vo својata земja (или одреdен region). Оваa 
зада~a vklu~uva, iako ne e ограниченa само на тоa, da 
обезбezbedi kompaniite исправно da go koristat
GS1 системot, едукацијa, обукa, промоцијa и pomo{
пri implementacijata na sistemot, odnosno 
mo`nost za активno учеstvo vo раbotata vo GSMP- Global 
Standards Management Process (Процес за менаџирање 

                                на глобални стандарди). 

GS1 prefix GS1 прeфикс 

Број so две или pove}e cifri so koj upravuva GS1 

Централаta, koj ѝ se dodeluva na националнata GS1 

организациja или за броевite за ограниченa циркулацијa. 

GS1 symbologies 
using GS1 
Aplication 
indentifiers 

GS1 симбологii 
koi користat 
GS1 
Апликаciski 
identifikatori 

Сite GS1 Симбологii koi mo`at да кодираat pove}e 
podatoci osven самo GTIN каkо што сe: GS1-128, GS1 
DataMatrix, GS1 Data Bar и композитнite симбологii. 

GS1 system GS1 систeм 
Спецификацii, Sтандарди и упaтства so koi upravuva 
GS1. 

GS1 XML GS1 XML 

GS1 стандард за XML шемite (Extensible Markup 
Language schemes) koj im obezbeduva na кориснициte 
Glобалeн јaзик za разменa na delovni порaкi vo ramkite 
na е-raboteweto за vr{ewe na ефикаснa електронскa 
trgovija базиранa на Интернет. 
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GS1-128 Bar 
Code 
Symbol 

GS1-128 baр коd 
симbол 

Подmno`estvo na Code-128 симбологijata koj se користи 
исkluчиво за структурi na podatocite na GS1 sistemot. 

GS1-8 prefix GS1-8 прeфикс 

Едноцифрен, двоцифрен или троцифрен број so koj 
upravuva GS1 и koj озна~uvа област na дистрибуцija na 
trgovskite edinici идентификоваni so GTIN-8 
identifikaciskiot број или број koj se користи за 
интернa применa (videte RCN-8). 

Global Shipment 
Identification 
Number 
(GSIN) 

GSIN 
(Globalen 
Identifikacisk
i Broj na 
Pratka) 

17-cifren broj koj slu`i za edinstvena identifikacija 
na grupa logisti~ki edinici od prodava~ot do 
kupuva~ot. Se sostoi od kompaniskiot GS1 prefiks, 
referenca na prevoznikot i kontrolen broj.   

GTIN Application 
Format 

GTIN 
апликаciski 
формaт 

Формат за GTIN-8, GTIN-12 или GTIN-13 koj se користи 
koga прimenata na GTIN-ot bara фикснa dol`ina na 
поleto, на пример, GTIN vo GS1-128 симбологијa сo 
апликаciski идентификатор (01). 

GTIN-12 GTIN-12 

12-цифрен GS1 identifikaciski kluч, сoстаvен од 
U.P.C. компаniskiot префикс, референцa na единицata и 
kontrolen broj. Se koristi za identifikacija na 
trgovskite edinici. 

GTIN-13 GTIN-13 

13-цифрен GS1 identifikaciski kluч, сoстаvен од GS1 
компаniskiot префикс, референцa na единицata и 
kontrolen broj. Se koristi za identifikacija na 
trgovskite edinici. 

GTIN-14 GTIN-14 

14-цифрен GS1 identifikaciski kluч, сoстаvен од 
cifra na aplikatorot (1-9) GS1 компаniskiot префикс, 
референцa na единицata и kontrolen broj. Se koristi za 
identifikacija na trgovski edinici. 

GTIN-8 GTIN-8 
8-цифрен GS1 identifikaciski kluч, састаvен од GS1-8 
префикс, референцa na единицite и kontrolen broj. Se 
koristi за identifikacija na trgovskite edinici. 

Human Readable 
Interpretation 

za ~ovek 
~itliva 
interpretacija 

Знaci коi lu|eto mo`at da gi ~itaat, каkо што сe bukvi и 
броеви, насproti знacite na симболite vo ramka na бар 
код симболite кои се читаat машински. 

Indicator Индикатор Цифра од 1 до 9 на крајnata левa позицијa na GTIN-14. 

Item Reference 
Рeфeрeнцa na 
eдиницa 

Деl na глобалнiot број na trgovskata edinica (GTIN) кој 
go додеlуva корисникot na GS1 компанискiot префикс 
или UPC компанискiot префикс zaради формирањe na 
единствен GTIN. 

ITF Symbology ITF симболоgијa Симбологија “Препletuvaње 2 од 5”. 
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ITF-14 Bar Code 
Symbol 

ITF бaр код 
симбол 

ITF-14 (podmno`estvo Препletuvaње 2 од 5) бар код 
симболи кои сe nositeli na GTIN само на трговски 
единицi за коi не se очекуva да пominuvaat niz POS 
(малопрода`но наплатно место). 

Local Assigned 
Code 

Локaлно додeleн 
код 

Посебна употреба na UPC-E бар код симбол за 
ограниченa дистрибуцијa. 

Location 
Reference 

Рeфeрeнцa na 
локaцијata 

Деl na глобалнiot локацискi број (GLN) кој go додеlуva 
корисникot na GS1 компаниskiot префикс zaради 
формирањe na единствен GLN. 

logistic measures 
логистичкi 
мeрki 

Мерki кое gi означuваat nadrvore{nite димензиi, 
vкупнata тежинa или заfatnina na логистичкata единицa, 
vкlучуvaj}i go и материјалot за пакuвање. Isto taka сe 
познатi каkо бруто мерki. 

logistic unit логистичкa 
eдиницa 

Eдиница od било кој сoстав сozdadena за транспорт 
и/или складиштење, so којa е потребно da se управуva vo 
sinxirot na снабдuвањe. Se iдентификуva со SSCC. 

magnification zgolemuvawe 

Различni golemini na бар код симболite vrz osnova на 
номиналнata golemina и фиксниот размер, изразени vo 
процентуалen или децималen еквивалент na номиналнata 
golemina. 

Modulo 10 Модул 10 
Модул 10 go presmetuva kontrolniot broj sпрема 
алгоритмot Modulo 10 специфицираn vo Општиte GS1 
спецификациi. 

Point-of-Sale 
(POS) 

Мaлопродa`но 
нaплaтно мeсто 

Se odnesuva na vidot na малопрода`ноto наплатно 
местo kade обично se скенираat бар код симболиte. 

Quiet Zone Мирнa зонa 
Празeн простор, кој  се наo|a пред старт знакot na бар 
код симболot и заd стоп знакot. Porano се наrekuva{e 
“чиста област” или “светла маргина”. 

Quiet Zone 
Indicator 

Индикaтор na 
мирнata зонa 

Знак “pogolemo од” (>) или “pomalo од” (<) pe~aten vo 
поleto na бар код симболot koe za човек e читlиво и тоa 
сo врvot порamnet  сo nadrvore{niot rab na мирнata 
зонa. 

 
RCN-8 
 

RCN-8 
8-цифрен број за ограниченa циркулацијa (видетe број за 
ограниченa циркулацијa), zaпочnuva сo GS1-8 префикс 0 
или 2. 

RCN-12 RCN-12 12- цифрен број за ограниченa циркулацијa (видетe број 
за ограниченa циркулацијa). 

RCN-13 RCN-13 13- цифрен број за ограниченa циркулацијa (видетe број 
за ограниченa циркулацијa). 

Restricted 
Circulation 
Numbers 

Броeви за 
ограничeнa 
циркулацијa 

Se oзначuва GS1 идентификациони број који се користи 
за специјалнi применi vo ограничени оpkru`uvawa кои 
gi дефinira националнаta GS1 организација (нпр. 
ограниченo на dr`ava, компанијa, индустрискa гранka). 
GS1 gi odreduva било за интернa uпотребa od 
компаниite или за dodeluvawe од странa na 
националниte GS1 организациi vrz основa na delovnite 
потребi vo nиvnite земji (нпр. идентификација na 
производi so променlивi меrki, издавање na купонi). 
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scanner скeнeр 
Електронски уреd за читање na бар код симболi и nиvno 
претвoрање vo електричнi сигналi разbirlivi za 
kompjuter. 

Serial Shipping 
Container Code 
(SSCC) 

Серијски Broj na 
Transporten 
Kontejner 
(Transportna 
Edinica) 

GS1 идентификациski кlуч кој се користи за 
идентификацијa логистички единицi. Кlучot е сoставен 
од dopolnitelnen broj, GS1 компанискi префикс, 
референцa na серијata и kontrolen broj. 

substrate подлога Материјал на коj е otpe~aten бар код симбол. 

supplier испорa~atel 
(добаvuva~) 

Страна која произвeдuva, ovozmo`uva или снабдuва so 
единицi или услугi. 

symbol симбол 

Комбинација na знаci na симболot и обележја коi se 
baraat za одреdена симбологија, што gi vкучуva мирнata 
зонa, старт и стоп знаcite, знаcite na подatoci и другi 
помo{ni знаci кои заедно формираat комплетeн, so 
скенер читlив ентитет. 

symbol character знак симбол 

Група na linii и ме|упросторi vo симболot која се 
декодира каkо едeн знак. Може да претставuvа 
единечнa цифрa, bukva, интерпункциski знак, 
контролeн индикатор или pove}ebrojni знаci na 
податoci. 

Symbol Contrast Контраст na 
симболот

Параметар vo ISO/IEC 15416 стандардot so кој  se мери 
разликаta ме|у највиsokite и најниskite вредности na 
рефлексијa vo дијаграмot na рефлексијata pri скенирањe 
(SRP-Scan Reflectance Profile). 

symbology симбологија 
Дефиниrана метода na преʪставuvawe na нумерички или 
алфабетски знaci vo бар кодot; вid na бар код. 

trade item trgovска единица 

Било која единица (производ или услуга) за којa 
постои потреба за prebaruvawe na ве}e дефиниrани 
информациi и na којa може se одреди цена, или која 
може да се нарaчa, или фактуриra vo било кој дел na 
sinxirot na snabduvawe. 

trade measures trgovскi мерki 
Нето мерki na trgovскa единицa so променlиви 
мерki, коi се користat за фактуриrање (наплатa) na 
trgovскata единицa. 

transaction type vid na 
трансакцијa 

Информација (нe е деl na GS1 системot) која означuва 
одреdенa операцијa vo вrska zabele`uvawe na 
скениранiot податoк. 

truncation скраtuvawe 

Pe~atewe na симболot сo висинa pomala од најмаlata 
која е препорaчama so спецификациʠte за симбологиite. 
Скраtuvaweto може да go ote`ne скенирањеto na 
симболite. 
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U.P.C. company 
Prefix 

U.P.C. 
компaниски 
прeфикс 

Специјално преʪставuvaње na GS1 компанискiot 
префикс сoставeн од U.P.C. префиксot и kompaniskit 
broj. U.P.C. компанискиot префикс se користи само за 
формирање na GTIN-12, купон-12, RCN-12 и VMN-12 кои 
се кодираat vo UPC-А бар код симбол. 

U.P.C. Prefix U.P.C. прeфикс 
Специјално преʪставuvaње na GS1 префикс “00–99” bez 
воде~ka нулa. Se kористи кoga преʪставuva GTIN-12, 
купон-12, RCN-12 и VMN-12 vo UPC-А бар код симбол. 

unrestricted 
distribution 

неограничена 
дистрибуција 

Zna~i дekа odreden систем na податoci може да бiде 
примеnеt на stoka so којa }е се рakuva било kade vo 
светot без ограничuvawa на dr`avata, компанијata, 
индустрискata гранka итn. 

UPC-A Bar Code 
Symbol 

UPC-A бар код 
симбол 

Бар код симбол na EAN/UPC симбологијata коj gi кодира 
GTIN-12, Купон-12, RCN-12 i VMN-12. 

 
UPC-E Bar Code 
Symbol 

 
UPC-E бар код 
симбол 

Бар код симбол na EAN/UPC симбологијata коj go 
pretstavuva GTIN-12 vo 6 експлицитно кодирани 
цифri користеj}и техникa na “eliminacija” na нулite. 

 
Variable measure 
Number (VMN) 

 
Број за 
променlивi 
мерki 

Број за ограниченa циркулацијa кој gi идентификуva 
производite so променlivi меrki за скенираwе на 
POS. Se dефиниʨʘ so правилa na националнata GS1 
организацијa за некoja земja (Видетe VMN-12 i VMN-
13). 

variable measure 
trade item 

trgovска 
единица so 
променlивi 
мерki 

Единица која сеkoga{ se произвeдuva vo истata, 
odнапред дефиниrana верзијa (вid, дизајн, пакuвање 
итn.), која може да буде продаdena vo било кој дел na 
sinxirot na snabduvawe, која може да варира по 
тежинa/golemina, или so nea може da тргuva без 
odnaнапред дефинirana тежинa/golemina/дol`ina. 

VMN-12 VMN-12 

12-цифрен број за ограниченa циркулацијa кодиран vo 
UPC-A симбол, кој ovozmo`uva скенирање na производi 
so променlivi меrki на POS. Se dефиниra сo посебни 
правилa за цelen pazar и има U.P.C. префикс 2. 

 
VMN-13 

 
VMN-13 

13-цифрен број за ограниченa циркулацијa кодиран vo 
EAN-13 симбол, кој ovozmo`uva скенирање na производi 
so променlivi меrki на POS. Se dефиниra сo посебни 
правилa за цelen pazar и има GS1 префиксi od 20 до 29. 

wide-to-narrow 
ratio 

однос 
широко-tesno 

Однос me|u широкиte и tesnite елеменатi vo бар код 
симбологијata, као што е ITF-14, која има две различni 
ширo~ini na елеменtite. 

X-dimension X-димензија 
Специфицирана ширo~ina na tesniot елемент vo бар код 
симболot. 
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