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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) 2008 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 2007 година беше посветена на своите редовни 

активности.  Работилнците  „Сподели  знаење“  се  одржуваа  сѐ  до  крајот  на 

учебната  2006/2007  година.  Во  месец  јануари  имаше  и  посебно  „Сподели 

знаење“ кога на ФЕИТ гостуваше тогашниот директор на Geekcorps, г-нот Вејн 

Вота. Вечерите на слободна кулура „Сподели кино“ се одржуваа постојано низ 

целата  година,  освен  за  време  на  месец  август  кога  беа  летните  одмори  во 

културниот центар Точка. Традиционалните предавања на Правниот факултет во 

Скопје се одржаа на крајот на летниот семестар.

Членовите  на  организацијата  во  неколку  наврати  остваруваа  средби  со 

заедниците  на  корисници  на  слободен  софтвер  низ  регионот,  но  остварија  и 

средби  со  официјалните  претставници  на  Европската  фондација  за  слободен 

софтвер.  Неформалните средби „Ништо нема да  се случи“,  кои се  собири на 

хакери и  активисти  од  регионот,  се  случија  2  пати  во  Сараево,  БиХ  и  Ниш, 

Србија,  а  во  септември претставници на  организацијата  беа  и  на  хакерската 

конференција YAXWE во Пула, Хрватска. Во април, претставници на Слободен 

софтвер Македонија беа во Белград, Србија,  на дводневен настан посветен на 

слободниот  софтвер.  Таму  остварија  средба  со  претседателот  на  Европската 

фондација  за  слободен  софтвер  Георг  Греве.  Нешто  подоцна  соработката  со 

Европската  фондација  за  слободен  софтвер  беше  проширена  кога  Слободен 

софтвер  Македонија  отпочна  проект  за  локализација  на  содржините  од 

страницата  на  фондацијата.  Во  јуни  локалната  заедница  присуствуваше  и  на 

iCommons самитот во Дубровник, Хрватска - најголемиот меѓународен настан за 

слободна култура и creative commons.

Во 2007 година, претставници на Слободен софтвер Македонија повеќе пати се 

сретнаа  со  Министерот  без  ресор  задолжен  за  информатичко  општество  во 

Владата  на  Р.  Македонија,  како  и  со  други  претставници  од  државната 

администрација.  На  средбите  беше  разговарано  за  можностите  за  соработка 

помеѓу државните институции и Слободен софтвер Македонија.  Меѓу другото 

Слободен  софтвер  Македонија  заедно  со  Комисијата  за  информатичка 

технологија  изработи  „Насоки  за  развој  и  употреба  на  слободен  софтвер  и 

отворени  стандарди  во  телата  и  органите  на  државната  управа“  кои  беа 

поднесени  до  Владата  на  Републиката.  Организацијата  учествуваше  и  на 

повикот за изработка на владините веб страници бидејќи бараната технологија 
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беше  слободен  софтвер,  но  таа  задача  не  ѝ  припадна  на  Слободен  софтвер 

Македонија.  Во  месец  јануари,  организацијата  заедно  со  фондацијата 

„Метаморфозис“ јавно реагираше и на владиниот оглас за обуки на граѓаните 

каде што беше наведено дека обуките ќе се одвиваат само на MS Office. Ова 

подоцна  беше  поправено  од  Владата  и  беше  отворено  за  сите  канцелариски 

пакети.

Оваа  година  Слободен  софтвер  Македонија  и  нови  членови.  На  конкурсот 

распишан во текот на месец јуни се пријавија повеќе искусни припадници на 

локалната заедница, од кои подоцна беа избрани новите членови. Формалниот 

избор на членовите треба да се случи на годишното собрание на организацијата 

на 19.01.2008 година.

Организацијата  конечно  ја  дочека  и  својата  нова  веб  страница.  Drupal  беше 

одбран за платформа и со напор на повеќе луѓе содржините беа мигрирани и 

беше направен соодветен изглед и дизајн. Дел од содржините на страницата се 

преведоа и на албански јазик.  Од другите страници,  и www.linux.net.mk доби 

освежување кога во октомври беше мигриран на најновата верзија на Drupal. 

Интернет инфраструктурата беше збогатена и со ресурсниот центар за ODF - 

Отворениот  формат  за  документи  каде  што  можат  да  се  најдат  најновите 

информации за отворените формати и конкретно ODF, кој е стандард на ISO. Во 

рамките  на  промовирањето  на  овој  стандард,  Слободен  софтвер  Македонија 

имаше сребда со претставници на Институтот за стандардизација на Република 

Македонија.

Слободен  софтвер  Македонија  продолжи  активното  учество  во  проектот  на 

UNDP за имплементирање на слободен софтвер во општините. Неколку нејзини 

членови, како и повеќе луѓе од заедницата учествуваа во работата за проектот и 

придонесоа за неговото успешно спроведување. Во месец мај Слободен софтвер 

Македонија  имаше  и  успешна  презентација  на  конференцијата  за  слободен 

софтвер  која  ја  организираше  UNDP.  Во  месец  септември  Слободен  софтвер 

Македонија изрази интерес да учествува на уште еден проект на UNDP - пилот 

проектот за One Laptop Per Child. Соработката се оствари на крајот на годината. 

Слободен софтвер Македонија ги надгради XO лаптопите на најновите верзии на 

софтверот  и  одржа  кратки  обуки  за  наставниот  кадар  кој  беше  вклучен  во 

проектот.

Во мај,  Слободен софтвер Македонија имаше средба со проектите EDC и PEP 
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обата  на  USAID  а  за  слободен  софтвер  во  образованието.  Во  рамките  на 

соработката со PEP, на еден настан во Точка организацијата успешно тестираше 

Classmate PC со слободен софтвер.

На почетокот на јуни Слободен софтвер Македонија зеде учество на Наградата 

за  светскиот  самит  за  информациско  општество  која  во  Македонија  ја 

организира  фондацијата  „Метмаморфозис“.  Пред  жирито  и  заинтересираната 

публика  го  презентиравме  Кајмакот  (kajmakot.softver.org.mk).  Во  јуни 

организацијата  учествуваше  на  трибина  на  Сорос  посветена  на  доброто 

владеење  и  стандардите  во  информатичките  технологии  во  владините 

институции.  Препораките на Слободен софтвер Македонија  беа насочени кон 

примена на стандарди и слободен софтвер во државните институции.

Од јуни до октомври 2007 Слободен софтвер Македонија соработуваше со Инет 

АД  од  Скопје.  Соработката  резултираше  со  дискови  со  слободен  софтвер  за 

Денот  на  слободниот  софтвер  2007  кој  се  одржа  на  15  септември.  Целосен 

извештај  за  овој  проект  е  достапен  во  документацијата  на  Слободен  софтвер 

Македонија. Истиот ќе биде објавен јавно штом проектот и формално ќе заврши 

со поднесување на документите во Управата за јавни приходи.

Денот  на  слободниот  софтвер  кој  се  одржа  на  15  септември  беше  еден  од 

најдобро организираните настани во историјата на организацијата. Настанот во 

Скопје  се  одржа  во  културниот  центар  Точка,  кафе  книжарницата  Магор  и 

националната  галерија  Мала  Станица.  Денот  на  слободниот  софтвер  беше 

одбележан на 15 септември и во Прилеп, а една недела подоцна и во Битола. 

Подоцна Интернационалната организација за денот на слободниот софтвер го 

оцени настанот во Скопје за еден од најдобро организираните настани во целиот 

свет за таа година.

Есента  Слободен  софтвер  Македонија  започна  соработка  и  со  македонското 

компјутерско списание „Ентер“ и со издавачката куќа „О'Рајли“.

На 28 октомври Слободен софтвер Македонија прослави 5 години постоење.

Во текот на годината претставници на Слободен софтвер Македонија неколку 

пати се сретнаа со претседателот на ИКТ комората за да разговараат за можната 

соработка. Истовремено Слободен софтвер Македонија остваруваше средби и со 

МАСИТ.  Меморандум  за  соработка  со  оваа  организација  беше  потпишан  na 

25.12.2007 г.
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Во ноември Слободен софтвер Македонија повторно имаше своја презентација на 

конференцијата „Е-општество.мк“ кој наиде на голем интерес на присутните, а 

во  декември  зеде  учество  на  меѓународната  работилница  на  тема  „Слободен 

софтвер  и  цивилно  општество“  организирана  од  Европската  фондација  за 

слободен софтвер која се одржа во Белград, Србија.

Финансиски информации

Во  2007  година  Слободен  софтвер  Македонија  не  доби  никакви  финансиски 

средства.  Слободен  софтвер  Македонија  поднесе  три  проекти,  еден  во 

Македонскиот  институт  за  медиуми,  втор  во  швајцарската  организација  Про-

Хелвеција  и  трет  во  фондацијата  Е-Македонија,  со  цел  промовирање  и 

проширување  на  своите  активности.  Првите  два  проекти  беа  одбиени,  а  за 

третиот  организацијата  сѐ  уште  нема  добиено  повратна  информација  од 

фондацијата.  Деталите  за  проектите  се  наоѓаат  во  документацијата  на 

организацијата.

Претседател на 

Слободен софтвер Македонија

Новица Наков с.р.
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