
 
GS1 Global Forum 2010 во Брисел - ОБЕДИНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

GS1 ОРГАНИЗАЦИИ ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ГЛОБАЛНАТА ВИЗИЈА   

 
 GS1 Македонија во рамките на своите меѓународни активности 
учествуваше на Глобалниот Форум одржан 22-26 февруари 2010 во Брисел, во 
организација на Меѓународната GS1 организација, на кој присуствуваа околу 
500 претставници на националните GS1 организации од целиот свет, како и 
претставници на корисниците на GS1 системот и претставниците на фирмите 
вклучени во имплементацијата на  GS1 системот (solutions providers).  
 
 

 
 

 
Основното мото на Форумот  “Од визија до акција, GS1 обединета за 

нови можности” ги дефинира и целите на Форумот: 
 

• Претставување на  GS1 стратегијата на идниот развој на глобално ниво; 
• Информирање на  глобалната GS1 заедница за најновите достигнувања 

на GS1 системот;  
• Мотивирање на  глобалната GS1 заедница кон проширување на 

примената на светските GS1 стандарди  во нови сектори; 
• Меѓусебно запознавање и остварување директни контакти на 

овластените претставници на GS1 системот на глобално ниво; 



• Зголемено поврзување и интеракција на националните GS1 организации; 
• Иницијализација на  националните организации за зголемување на  

својата инвентивност за побрз развој на својата организација со цел  
поефикасно  задоволување на  потребите на своите членки; 

• Разменување на  постојните и стекнување на  нови искуства за да 
адекватно, успешно и координирано на глобално ниво се имплементира 
GS1 системот на националните нивоа; 

• Информирање на  членките на GS1 системот за активностите во 
изминатата  година и запознавање со стратегиските планови и 
приоритети  за наредните  години. 

 
 

 
 

Работата на Форумот се одвиваше во текот на претпладневните и 
попладневните  пленарни и тематски сесии во хотелот "Crown Plaza Hotel", 
Брисел.  

Во рамките на Глобалниот Форум се одржа и Регионалниот Форум на 
Европа, на кој се презентираа најновите достигнувања и активностите по 
пооделни проекти. 

 



 
 
 

 
GS1 Македонија оствари полезни контакти и стручна размена на искуства 

со: главните раководители на GS1, oдговорните лица на одделните сектори на 
GS1 Global Office, претставниците на GS1 организации од голем број земји од 
Европа и светот, како и од соседните земји, кои се оценуваат за исклучително 
полезни. 

Договорена е реализација на  менторинг програмата со GS1 Хрватска, 
како и презентација на искуствата на GS1 од Србија,  Словенија и Бугарија на 
македонската бизнис заедница во вид на едукативни семинари, со цел 
пренесување на нивните искуства и презентирање на најновите достигнувања. 

Договорено е доставување на стручни изданија од областа на системот и 
потребна помош во насока на едукација на членките на GS1 Македонија  со 
неколку земји членки на GS1. 

 



 
 
GS1 Македонија под водство на досегашниот претседател г-дин Бранко 

Азески доби пофалби од раководителите во GS1 Global Office за постигнатите 
резултати во развојот на GS1 системот во Република Македонија и за 
извршената статусна трансформација и регистрација како самостоен правен 
субјект.  

Остварена е понатамошна меѓународна афирмирација на GS1 
Македонија со директно вклучување во работатата на органите и телата на 
Меѓународната и Европската GS1 организација.  
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