Семинар „Следливост (Traceability) предизвик за македонското
стопанство и решенијата што ги нуди Меѓународниот
GS1 систем на стандарди“
СЛЕДЛИВОСТА-ЗАКОНСКА ОБВРСКА НА ЕВРОПСКИОТ И
АМЕРИКАНСКИОТ ПАЗАР ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАШТИТА НА
ПОТРОШУВАЧИТЕ И ПАЦИЕНТИТЕ
GS1 Македонија во соработка со GS1 Хрватска на 29.09.2010, во
просториите на Стопанската комора на Македонијас одржа втор семинар на
темата Следливост.

Присуството на околу 170 учесника на семинарот, покажа дека во
Македонија постои огромен интерес за едукативни семинари од областа на
примената на GS1 стандардите. Меѓу учесниците
беа еминентни
претставници на: Министерството за здравство, Министерството за
земјоделство, шумарство и вoдостопанство, како и претставници на нивните
дирекции/управи/тела надлежни за прилагодување на легислативата во
Р.Македонија со европските директиви во поглед на спроведување на
следливоста, како што се: Дирекцијата за храна, Државен здравствен и
санитарен инспекторат, Организацијата за заштита на потрошувачите,
Фондот за здравство, Бирото за лекови, Управата за ветеринарство и
нивните инспекциски служби; експерти од ИТ секторот, веледрогериите,
аптеките, производителите на фармацевтски производи и медицинска
опрема, претставници на бизнис заедница од: менаџментот, контролата на

квалитетот, HASSAP
дистрибуцијата.

лидери,
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Целта на семинарот беше развој и оптимизација на употребата на GS1
глобалните стандарди и решенија, како и зголемување на општата свест за
неопходноста од примената на новите технологии и методи, т.е електронско
работење во сите области на македонската економија. Учесниците на
семинарот се здобија со нови сознанија дека со имплементација на GS1
стандардите во процесот на следливост се овозможува ефикасна заштита
од фалсификати на лекови, храна, трговски брендови, се обезбедува
максимална заштита на пациентите и потрошувачите, а производителите и
трговците реализираат огромни заштеди.
- Во областа на здравството и во безбедноста на храната, многу повеќе
отколку во останатите области сé повеќе доаѓа до израз потребата од
преиспитување на управувањето во работењето, примена на автоматско
прибирање и обработка на податоците, како и нивна електронска размена,
базирана врз меѓународните стандарди, со што се обезбедува вклучување
на македонското стопанство на светските пазари – истакна во воведното
излагање Д-р Марина Поповска Домазетова, директор на Дирекцијата за
храна при Министерството за здравство на Република Македонија.
Таа ги информира присутните дека од следната година ќе започне со
работа новоформиранато самостојно тело - Агенција во која ќе бидат

фузионирани Дирекцијата за храна и Ветеринарната управа, како што е тоа
во европските земји. Се очекува дека една од примарните задачи на
Агенцијата ќе биде токму следливоста, како способност да се следи и
проследи храната, добиточната храна, животно наменето за производство
на храна или супстанција наменета или очекувана да биде вградена во
храната или добиточната храна преку сите фази на производство, промет и
дистибуција. на суровините и производите. Идентификацијата на потеклото
на храната или добиточната храна е од примарно значење за заштита на
потрошувачите.

Слаѓана Милутиновиќ, директор на GS1 Македонија ги запозна
присутните со основите, организацијата и бенефитите од членувањето во
Меѓународната и Македонската GS1 организација. Во своите
видео
презентации објасни зошто е актуелна следливоста и прикажа многу
интересни примери за штетите кои настануваат поради непримената на
процесот на следливост. GS1 стандардите овозможуваат брзо и безбедно
повлекување на производите, со што ги ограничуваат негативните
последици во случај на некоја грешка во синџирот на снабдување. Таа
особено ги потенцираше законските барања за спроведување на
следливоста донесени во Европската унија, САД и од страна на други
меѓународни регулаторни тела, кои се преточени и во македонското
законодавство.

Слободан Ромац, раководител на проекти во GS1 Хрватска и
координатор за следливост во GS1 во Европа, со своите презентации успеа
да го задржи вниманието на присутните до самиот крај. На разбирлив и
јасен начин, на високо професионално ниво ги објасни основите на GS1
системот на стандарди и бенефитите од неговата примена, како и
употребата на GS1 идентификациските клучеви, ја образложи теоретската
и практичната примена на GS1 стандардите во процесот на следливост во
различни области од деловното работење, ја разработи следливоста на
глобално ниво и алатките што ги нуди GS1 системот на стандарди.
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