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ЈП  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОН НАШИОТ 65-ГОДИШЕН 
ЈУБИЛЕЈ 

Почитувани,

 Ќе се согласиме дека првиот впечаток за 
организираноста на државата е правната регулатива и 
нејзиното навремено донесување, објавување и спроведување.
 Ова особено сега, кога Република Македонија успешно 
чекори кон европските интеграции, каде што важен сегмент е 
усогласувањето на нашето законодавство со законодавството 
на Европската Унија, за што говорат и бројните прописи 
објавени во голем број изданија на службеното гласило 
„Службен весник на Република Македонија“ (од 1945 год.  до 
денес, се објавени 3580 броја),кое од година во година бележи 
сè поголем број, што сведочи за успешните резултати како 
на институциите во државата, така и на работата на 
претпријатието.
 65 – годишниот јубилеј на службеното гласило 
„Службен весник на Република Македонија“,  откога 
Президиумот на АСНОМ на 18 февруари 1945 година, донесе 
Одлука за издавање на ,,Службен лист на Федералната единица 
Македонија“, сведочи за историјата на нашата држава, за 
сите важни и историски акти и документи објавени во ова 
службено гласило, кое чекори заедно со историјата и иднината 
на нашата држава.
 Во службеното гласило ,,Службен весник на Република 
Македонија“, од неговиот прв број, па сè до денес, се објавени 
бројни закони и подзаконски акти, кои го сочинуваат правниот 
систем на државата, при што ова гласило  ги опфаќа сите 
значајни настани кои ја одбележаа нашата историја.
 Со оглед на позитивниот исчекор и следењето и 
имплементацијата на европските стандарди во својата 
работа, ова претпријатие во изминатиот период оствари 
успешна  соработка со Европскиот форум на службени весници, 
преку презентирање на своите резултати во работењето, за 
што во текот на 2008 година ги доби меѓународно признаените 
сертификати – за квалитет ISO 9001: 2008 и за безбедност 
на информациските системи ISO 27001: 2005, со што Јавното 
претпријатие Службен весник на Република Македонија е 
едно од ретките јавни претпријатија кај нас здобиено со 
сертификатот за квалитет и е прво Јавно претпријатие во 
Република Македонија здобиено со сертификат за безбедност 
на информациските системи.

 Oвој јубилеј нека биде поттик за уште поголеми 
успеси на претпријатието.

Директор,
Тони Трајанов



 Јавното претпријатие Службен весник на 
Република Македонија, ја извршува својата дејност 
успешно и тоа организирано во Дирекција и 3 (три) 
Сектори: Сектор за издавачка дејност – редакција 
и компјутерска обработка на податоци; Сектор за 
финансиско-материјално работење, претплата, 
огласи и маркетинг и Сектор за нормативно-правни 
работи, управување со човечки ресурси и општи 
работи. 

 Сите сектори во претпријатието, во својата 
работа имаат имплементирано најсовремена 
информатичка опрема, како и најсовремени 
електронски и софтверски алатки со чија помош 
работата се одвива ажурно и брзо. 
 

Сектор за издавачка дејност–редакција и 
компјутерска обработка на податоци
Раководител: Јелица Барутовска Темовска

Сектор за финансиско-материјално 
работење, претплата, огласи и маркетинг
Раководител: Митре Стојановски

Сектор за нормативно-правни работи, 
управување со човечки ресурси и 
општи работи
Раководител: Билјана Цветановска



Секторот за издавачка дејност – редакција и 
компјутерска обработка на податоци, материјалите 
за објавување, покрај во печатена форма ги прима и 
по дигитален пат, кои материјали понатаму дигитално 
се обработуваат преку современ софтверски 
програм за автоматско формирање на весникот, кој 
понатаму по дигитален пат се праќа на печатење со 
ЦТП – технологија. За таа цел, се постави безжична 
комуникациска врска со Владата на Република 
Македонија и со Собранието на Република 
Македонија – сè со цел електронски да се преземаат 
актите кои се објавуваат во службениот весник.
 

Секторот за финансиско-материјално работење, 
претплата, огласи и маркетинг на граѓаните 
им овозможува ефикасен контакт со службите 
преку новоотворениот огласен пункт на кеј 
Димитар Влахов бб, во близина на службите на 
Министерството за внатрешни работи во кои се 
издаваат личните исправи, со цел поефикасно 
вршење на работите на претпријатието во делот 
на приемот на барања за објави во огласниот 
дел, како и заради доближување до граѓаните 
и проширување на мрежата на локации и 
книжарници. Воедно, овозможено е примање 
на порачките за претплата и по електронски 
пат. Исто така, во овој сектор самото финансиско 
– материјално работење, како и огласниот дел и 
претплатата  се евидентираат, следат и обработуваат 
со помош на современа информатичка опрема 
и соодветни софтверски програми, специјално и 
наменски дизајнирани за таа цел.
 

Во Секторот за нормативно-правни рабо-
ти, управување со човечки ресурси и 
општи работи се врши континуирана 
електронска обработка на објавените 
прописи од службеното гласило, со нивните 
соодветни места на податоци за потребите 
на електронското објавување на прописите 
во дигиталната База на прописи, преку 
меѓусебното поврзување на прописите. 
Воедно се врши и електронско водење на 
архивата, електронски досиеја на вработените, 
водење на централните регистри по 
електронски пат, односно одвивање на сите 
наведени активности со помош на современа 
информатичка опрема и софтверски алатки.



 Во последниве години, претпријатието 
стави акцент и на развојот и збогатувањето на 
издавачката дејност, за која цел е остварена 
поинтензивна соработка со научни и стручни 
работници, универзитетски професори и сл., а 
воедно за првпат во историјата на претпријатието, 
се издадени книги, од актуелна историска, научна и 
стручна проблематика.

Јавното претпријатие, во интерес на граѓаните, 
овозможи:

• Бесплатен пристап до интегралните изданија на 
„Службен весник на Република Македонија“ од 2001 
до тековната година. 
• Овозможен е ефикасен контакт на граѓаните со 
службите преку новоотворениот огласен пункт на 
кеј Димитар Влахов бб, во близина на службите на 
Министерството за внатрешни работи во кои се 
издаваат личните исправи.
• Претпријатието постави компјутерски киосци во
Скопје кои им овозможуваат на сите заинтересира- 
ни, бесплатен пристап до целосната веб – база на 
прописи.
• На 11.01.2010 година е отворен Инфоцентарот 
на ЈП Службен весник на РМ, со што се направи 
чекор повеќе кон поголемата информираност 
на граѓаните за легислативата во Република 
Македонија. Инфоцентарот пред сè е наменет за 
заинтересираните граѓани кои ќе можат бесплатно 
да пристапат до целосната дигитална (електронска) 
база на прописи од 1945 до денес, преку поставените 
компјутери со директен бесплатен пристап до базата 
на прописи, како и до содржината на печатените 
изданија на службеното гласило, збирките на 
прописи и другите изданија. 

„Спорот за името меѓу Македонија 
и Грција“– студентски проект на група 
студенти и проф. д-р Светомир Шкариќ

„Македонското прашање во 
политиката на Германија на 
балканот (1919 – 1933)“ 
од м-р Митко Јованов

„Меѓународни човекови права“ 
од д-р Звонимир Јанкуловски

Отворање на Инфоцентар на 
ЈП Службен весник



 Во текот на 2010 година, ќе се спроведе и 
Проектот за  интеграција со системите на: Владата на 
РМ, Собранието на РМ, нотарите, односно реализација 
на проектот за воведување нов систем за електронски 
плаќања преку веб-сајтот на ЈП Службен весник на 
Република Македонија, заради поедноставување на 
процедурата за објавување на изгубени документи, 
како и на процедурата за претплата на услугите на 
претпријатието.
 

 Како резултат на успешното работење на 
претпријатието во изминатиот период, во текот на 2008 
година се изврши сертификација и се добиени следните 
меѓународно признаени сертификати – за квалитет 
ISO 9001: 2008 и за безбедност на информационите 
системи ISO 27001: 2005, со што ЈП Службен 
весник на РМ е едно од ретките јавни претпријатија 
здобиено со сертификатот за квалитет и е прво Јавно 
претпријатие здобиено  со сертификат за  безбедност на 
информационите системи.

 Во текот на 2010 година, се планира 
да се спроведе Проектот за дигитализација 
на службените весници во периодот од 1945 
до 2001 година, со нивно скенирање, нивно 
оптичко препознавање, индексирање, изработка 
на хронолошки годишни регистри, каталогизација 
(тип на издание, година, број, датум на издание) 
и изработка на оптички медиум со нивната 
содржина. Крајниот резултат, треба да биде 
испорака на електронски медиум/и (DVD) на сите 
дигитализирани Службени весници (од 1945 до 
2001 година) и нивната база, што ќе бидат поставени 
на веб – страната на ЈП Службен весник на РМ, со 
што ќе се заокружи процесот на достапност на сите 
прописи до граѓаните.

ISO 9001:2000 ISO/IEC 27001:2005



ЈП Службен весник на Република Македонија
бул. “Партизански одреди” бр. 29
п.фах 51, 1000 Скопје

тел: +389 2 551 24 00
факс: +389 2 551 24 01

contact@slvesnik.com.mk
www.slvesnik.com.mk

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК
на Република Македонија
65 години јубилеј
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