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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 2008 година беше посветена на своите редовни 

активности.  Работилнците  „Сподели знаење“ се  одржуваа  во  текот  на  целата 

2008 година, а завршија со специјален настан за развој на интернет апликаци 

организиран на крајот на декември во соработка со Центарот за нови медиумиi. 

Сите  други настани заклучно  со  месец април  2008 се уредно забележани во 

билтенитеii на  Слободен  софтвер  Македонија  (последниот  е  од  6  мај  2008 

година). Традиционалните предавања на Правниот факултет во Скопје се одржаа 

на крајот на летниот семестар.

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 настанот НСНД во 

Сплит, Хрватска во август, 25-тата CCC конференција во Берлин, Германија во 

декември.

Во Скопје се одржаа и два настана поврзани со светските прослави на Денот на 

слободни документи и денот на слободен софтверiii.

Претставници на организацијата учестуваа и на други настани, како дебатата за 

македонскиот јазик и информатичката комуникација одржана на Филолошкиот 

факултет во април 2008; потоа серија дебати поврзани со кирилицата од кои 

произлезе и една конференција за печатiv. 

Изданието  на  Firefox  3  на  македонски  јазик  исто  така  беше  одбележано  со 

конференција за печат (и забава)v.

Активностите  поврзани  со  OLPC  продолжија  со  настан  –  работилница  – 

презентација  на  ЕТФ  во  Скопје  во  месец  мај,  а  во  текот  на  целата  година 

организцијата овозможуваше надградба на софтверот на компјутерите за децата 

во рамките на СподелиЗнаење во културниот центар Точка.

Во  јуни  претставници  на  Слободен  софтвер  Македонија  одржаа  неколку 

презентации за локализација на Филолошкиот факултет.

Во текот на летото и есента Слободен софтвер Македонија  беше ангажирана 

околу  проектот  за  локализација  на  софтвер  за  Владата  на  Р.  Македонија  од 

апликациите од Edubuntu, а кој го организираше USAID. Официјалните реакции 

и исходи од овие се достапни на страниците на организацијатаvi.
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Во декември Слободен софтвер Македонија повторно имаше своја презентација 

на  конференцијата  „Е-општество.мк“.  Претставник  на  организацијата  кој  ја 

држшеше презентацијата беше Александар Балаловскиvii.

Во  2008  година  беше  пуштен  и  форумот  посветен  на  Убунту  – 

http://ubuntu.linux.net.mk/forum/.

Финансиски информации

Во 2008 година Слободен софтвер Македонија работеше на повеќе проекти кои 

обезбедија финансирање на некои од потребите на организацијата. Деталниот 

финансиски  извештај  ќе  биде  достапен  на  членовите  на  организацијата  по 

поднесувањето на завшрната сметка за 2008 година до надлежните институции.

Слободен софтвер Македонија поднесе три проекти, еден во Секретаријатот на 

Владата  на  Р.  Македонија  и  два  во  Фондацијата  ERSTE  Stiftung,  со  цел 

промовирање  и  проширување  на  своите  активности.  За  двата  проекти  во 

Фондацијата  ERSTE  Stiftung  организацијата  сѐ  уште  нема  добиено  повратна 

информација.  За  проектот  доставен  до  Секретаријатот  на  Владата  на  Р. 

Македонија, Слободен софтвер Македонија, на 30.12.2008 година, доби средства 

во износ од 120.000,00 денари. Проектот би требало да се изведе во текот на 

2009  година.  Деталите  за  проектите  се  наоѓаат  во  документацијата  на 

организацијата.

Претседател на 

Слободен софтвер Македонија

Новица Наков с.р.
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i http://slobodensoftver.org.mk/vesti/otvorena_diskusija_internet_aplikacii_razvoj_marketing_p
romocija

ii http://slobodensoftver.org.mk/kategorii/bilten
iii http://slobodensoftver.org.mk/vesti/den_na_sloboda_na_dokumenti_2008  и 

http://slobodensoftver.org.mk/vesti/sfd2008
iv http://slobodensoftver.org.mk/vesti/slobodniot_softver_pisuva_pravilna_kirilica
v http://slobodensoftver.org.mk/vesti/firefox3
vi http://slobodensoftver.org.mk/vesti/reakcija_za_tender_za_lokalizacija_edubuntu
vii http://slobodensoftver.org.mk/vesti/e-soc2008
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