
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ  БАР КОДА - GTIN-131  
 

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

Назив правног лица  

Матични број правног лица  

Порески број (ПИБ)  

Адреса за пријем поште  

Место, поштански број   

Седиште - улица и број (из АПР-а)  

Телефон   

Телефаx  

Е-пошта  

Web адреса   

Текући рачун   

Шифра делатности из АПР-а  

Особа за заступање фирме  

Број запослених  

ПОДАЦИ О АРТИКЛИМА 

Опредељујем се за  GTIN-13 број 
са којим  могу да означим 
 (заокружити а, б, ц, д или е) 

а)      До 10 различитих артикала 
б)      До 100 различитих артикала 
ц)      До 1.000 различитих артикала    
д)      До 10.000 различитих артикала 
е)      До 100.000 различитих артикала      

 
GTIN бројеве користићемо, све или 
делимично, за означавање: 
(заокружити   ДА  или  НЕ  у обе  колоне) 

  
   Медицинских средстава             Фармацеутских производа 
 
              ДА                НЕ                                   ДА               НЕ 

ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ ИНФОРМАЦИЈА 

Име и презиме   

Функција у предузећу   

Е-пошта   

Контакт телефони фиксни-мобилни    

 
 
 
Датум______________                 М.П.   Потпис директора или власника 
 
                                                                                                       ____________________________ 

                                                 
1
 Напомена: GTIN је број  који се користи за јединствену идентификацију трговинских јединица широм света. 



 
 

 
На основу члана 12.став 3. Статута, приступајући ГС1 Србија Пословном удружењу 
Београд (у даљем тексту: ГС1 Србија п.у.), дајемо следећу 

 
  

                                      ИЗЈАВУ О ПРИСТУПАЊУ  
 
Потписивањем ове Изјаве о приступању(приступнице),прихватамо све обавезе 
утврђене Статутом ГС1 Србија п.у., а посебно: 
 

1. Обавезујемо се да ћемо годишњу чланарину плаћати редовно по пријему 
рачуна од ГС1 Србија п.у. 

2. Обавезујемо се да ћемо поштовати правила и техничке стандарде које су утврдилe 
Међународна асоцијација ГС1 и ГС1 Србија п.у.  

3. Обавезујемо се да ћемо се као чланица Удружења придржавати обавеза које 
проистичу из Статута ГС1 Србија п.у. и ове Изјаве о приступању 
(приступнице).  

4. Обавезујемо се да ћемо користити искључиво ГС1 компанијски префикс који нам 
је доделила ГС1 Србија п.у.  

5. Обавезујемо се да ћемо обавестити ГС1 Србија п.у. о свим променама до 
којих дође (промена пословног имена, седишта, лица овлашћеног за 
заступање,промена делатности, статусних промена, промена текућег рачуна, 
телефона, као и промена других правно релевантних података), најкасније у року 
од 30 дана од настанка промене. 

6. Обавезујемо се да ћемо у случају иступања из чланства, у писаној форми 
упутити ГС1 Србија п.у.  Изјаву о иступању из чланства. 

7. Сагласни смо да даном престанка нашег чланства у ГС1 Србија п.у., 
престаје и наше право на коришћење додељеног ГС1  компанијског 
префикса и обавезујемо се да га вратимо ГС1 Србија п.у.  

8. Преузимамо одговорност за сваку штету нанесену ГС1 Србија п.у., уколико 
нашом кривицом дође до кршења права интелектуалне својине или других 
права ГС1 Србија п.у. 

9. Сагласни смо да је у случају спора, надлежан суд у Београду. 
 

 
Пословно име привредног друштва/предузетника или другог правног лица: 

 
    ______________________________________________________________ 

 

     Име и презиме законског заступника:                                                          
 
     Потпис лица овлашћеног за заступање:     
               

 
  У                                                                      
                            

                                    (место)                                                                               (датум) 

                           
 М.П. 

 
 
 
 



 
 
                
____________________________________________________________________________ 

       Naziv kompanije / Adresa / PIB 
                               

 

I Z J A V A 
o korišćenju GS1 standarda za označavanje medicinskih sredstava  

namenjenih tržištu Sjedinjenih američkih država – SAD 
 (u skladu sa US FDA pravilima o jedinstvenom sistemu identifikacije medicinskih sredstava) 

 

                                                 Član   1. 
Ovim izjavljujemo da ćemo GS1 standarde i identifikacione ključeve (npr. GS1 kompanijski 
prefiks, GTIN identifikatore) koristiti za označavanje medicinskih sredstava namenjenih tržištu 
Sjedinjenih Američkih Država (za formiranje i dodeljivanje jedinstvenih identifikatora medicinskih 
sredstava - UDI u skladu sa US FDA pravilom o jedinstvenom sistemu identifikacije medicinskih 
sredstava*): 
 Zaokružiti jedan odgovor:        DA                                   NE   

 
                                                  Član  2. 
Ukoliko je odgovor iz člana 1. DA, ovim potvrđujemo da smo upoznati sa obavezom da 
Poslovnom udruženju GS1 Srbija dostavljamo informacije o dodeljenim GS1 identifikatorima  
proizvodima i da smo odgovorni za tačnost podataka i njihovo ažuriranje.  
Obavezujemo se da ćemo, u slučaju promene podataka (npr. promena poslovnog imena, 
sedišta, adrese, statusnih promena, dodeljivanja GS1 identifikatora novim proizvodima, 
ukidanja postojećih proizvoda i drugih promena značajnih za tačnu identifikaciju proizvoda) o 
tome obavestiti Poslovno udruženje GS1 Srbija u roku od 15 dana od dana nastanka promene.  

 

                                                   Član 3. 
Ukoliko je odgovor iz člana 1. DA, upoznati smo i saglasni da GS1 Global Office (uključujući i 
GS1 Srbija p.u.):  

a) Imaju obavezu da informacije o izdatim GS1 kompanijskim prefiksima i drugim GS1 
      identifikatorima, nazivu i adresi kompanija koje ove identifikatore koriste za formiranje 
      jedinstvenih identifikatora za medicinska sredstva - UDI, razmenjuju sa relevantnim 
      regulatornim telom (US FDA) i da ne snose odgovornost za bilo kakve posledice ukoliko 
      ne prijavimo upotrebu GS1 identifikatora, niti zbog informacija koje smo dali a za koje se 
      utvrdi da su netačne, zastarele i/ili nepotpune i da 
b) GS1 Srbija p.u., zadržava pravo modifikacije upotrebe (uključujući suspenziju i  
      oduzimanje prava za korišćenje) GS1 kompanijskog prefiksa i drugih identifikatora za 
      UDI primenu u slučaju neispravne upotrebe i/ili zloupotrebe GS1 standarda. 

 
 

 ___________________                                     _____________________________________  
       Mesto, Datum                                                               Ime i prezime,  funkcija                                                                                                                                                           

                                    
                                                                              _____________________________ 

                                (MP)                                     Potpis 
                                                                                                  

                                                                            _____________________________________ 
                                                                              e-mail  

  
* https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/unique-device-identification-system-udi-system 

  Za definiciju medicinskih sredstava videti:  https://www.alims.gov.rs/latin/medicinska-sredstva/  

https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/unique-device-identification-system-udi-system
https://www.alims.gov.rs/latin/medicinska-sredstva/

