
СЛОБОДЕН СОФТВЕР МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2011

info@slobodensoftver.org.mk
www.slobodensoftver.org.mk

Скопје 2012

1/4

mailto:info@slobodensoftver.org.mk
http://www.slobodensoftver.org.mk/


Овој документ, согласно статутот на Слободен софтвер Македонија, го изготвува претседателот на 
Слободен  софтвер  Македонија  и  го  презентира  пред  членовите  на  годишното  собрание  на 
организацијата.

Авторско право (C) 2012 Слободен софтвер Македонија, ул. „Злате Михајловски“ бр. 26,
1000 Скопје, Република Македонија.

Дозволено е правење на еднакви копии на овој документ во било кој медиум сѐ додека е
вклучена оваа забелешка.
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Преглед на активности

Слободен  софтвер  Македонија  во  2011  година  беше  посветена  на  своите  редовни 
активности.

Членовите  на  организацијата  во  неколку  наврати  учестуваа  на  настани  за  слободен 
софтвер  и  технологии  заедно  со  заедниците  на  корисници  на  слободен  софтвер  низ 
регионот. Од позначајните средби се извојуваат настаните од серијата НСНД во Белград 
(Србија) во април и во Сплит (Хрватска) во август.

Во  Скопје,  редовно,  членови  на  организацијата  учествуваа  со  свои  презентации  на 
меѓународната  конференција  „Е-општество“  во  организација  на  Метаморфозис.  На  e-
општество оваа година презентираше Арангел Ангов на тема ревитализација  на стар 
хардвер со употреба на слободен софтвер.

Во текот на 2011 година организацијата ја  заврши имплементацијата на проектот за 
донесување на Национална политика за слободен софтвер во соработка со фондацијата 
Метаморфозис  и  Министерството  за  Информатичко  општество  општество  и 
администрација а поддржано од фоднацијата Институт отворено општество Македонија. 
Понатамошното донесување на политиката на ниво на Влада беше прекинато поради 
предвремените  парламентарни  избори.  Поради  ова,  исходот  на  донесување  на 
политиката  сеуште  не  е  познат,  меѓутоа  добиено  е  усмено  уверување  дека  таквата 
политика е сеуште приоритет.

Дел  од  средствата  за  НПСС,  во  согласност  со  донаторот  беа  пренаменети  за 
финансирање на  НСНД Охрид  (месец  мај)  –  првиот  настан  од  меѓународен  облик  во 
Македонија кој е дел од НСНД мрежата. Учество, покрај членови од Македонија, земаа 
технолошки ентузијасти од  Хрватска,  Косово,  Албанија  и  Србија.  Во  истата  2011 беа 
одржани и уште два локални НСНД настани и тоа Штип (април) и Струмица (септември). 
На овие настани, форматот на активностите како „сподели знаење“ беше пренесен и во 
други  градови  кај  претежно  студентска  популација  со  цел  ширење  на  праксата  на 
размена на искуства и колаборативно работење.

Во  текот  на  2011  година  продолжија  активностите  поврзани  со  „Сподели  знаење“ 
односно  активностите:  Убунту  прва  помош;  Вечер  на  програмски  јазици;  Сподели 
знаење.  Активностите  се  одржуваа  во  хаклабот  КИКА.  На  овие  активности  беа 
разработувани теми од интерес на активистите но и заинтересираните учесници кои ад-
хок учествуваа или се интересираа да добијат воведни или напредни знаења од некоја 
технологија. Евиденција за пошироката листа на активности се води на blog.spodeli.org.
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Во текот на 2011 организацијата доби грант од Град Скопје за спроведување на проектот 
„Центар за информациско комуникациски технологии, истражувања и едукација КИКА, 
за способна и едуцирана работна сила, заедно до силна и агилна економија“. Така, во 
рамките  на  „Сподели  знаење“  беа  спроведени  42  часови  обука  во  следните  секции: 
Администрација  на  ГНУ/Линукс  оперативен  систем;   Програмски  вечери;   Веб 
технологии.
 

Финансиски информации

Во 2011 година  Слободен  софтвер Македонија  ги распредели финансиските  средства 
добиени  од  Град  Скопје  и  останатите  рати  за  проектот  на  НПСС  (Фондација 
Метаморфозис).  Деталниот  финансиски  извештај  ќе  биде  достапен  на  членовите  на 
организацијата по поднесувањето на завршната сметка за 2011 година до надлежните 
институции.

Претседател
на Слободен софтвер Македонија

Миша Поповиќ
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