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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) 2010 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  2009  година  беше  посветена  на  своите  редовни 

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

2009 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 настаните од серијата НСНД во Белград 

(Србија) во април и во Сплит (Хрватска) во август. На крајот на август, Миша Поповиќ и 

Новица Наков презентираа на првата конференција за слободен софтвер во Приштина 

(Косово).1

Во  Скопје,  редовно,  членови  на  организацијата  учествуваа  со  свои  презентации  на 

меѓународната  конференција  „Е-општество“  во  организација  на  Метаморфозис.  На 

2.декември  Новица  Наков  ја  имаше  својата  презентација  насловена  „Ширење  на 

хакерскиот дух“ а на 3.декември Игор Стаматовски ја претставуваше организацијата на 

отворената  дебата.2 Традиционалните  предавања  на  Правниот  факултет  во  Скопје  се 

одржаа во летниот семестар.

Во  2009  година,  организацијата  беше  инволвирана  во  повеќе  активности  кои  ја 

промовираа работата на фондацијата Мозила и нивниот прелистувач Мозила Фајрфокс. 

Во  април,  бевме  домаќини  на  неколкумина  истакнати  придонесувачи  кон  проектот 

Фајрфокс од Франција, кои на 15 април одржаа презентација на ФЕИТ.3 Во септември, 

Мозила Македонија со поддршка на Слободен софтвер Македонија организираше јавна 

презентација на Мозила Фајрфокс.4

Во  текот  на  2009  година,  ја  прошири  својата  успешна  соработка  со  претпријатието 

„Инфопројект“ од Скопје во која Миша Поповиќ беше консултант при имплементација на 

слободен софтвер како колаборациски систем во еден од проектите на претпријатието.

Слободен софтвер Македонија, во соработка со „Отворете ги прозорците“ и поддржано 

од фондацијата Метаморфозис учествуваше во изработка на прирачник за користење на 

пристапните опции во Едубунту оперативниот систем кој се користи ширум училиштата 

во Република Македонија. Овие опции претставуваат можност за лицата со оштетен вид 

полесно да работат на овој оперативен систем. Арангел Ангов, како стручњак за Убунту 

1 http://wiki.lugola.net/2s.mkBilten10.09
2 http://www.slobodensoftver.org.mk/vesti/prezentacija-esoc-2009
3 http://www.slobodensoftver.org.mk/node/177
4 http://www.slobodensoftver.org.mk/node/181
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линукс беше автор на прирачникот.5

Тоа што ја одбележи 2009 година е отворањето на технолошки автономната зона КИКА. 

Овој културно-технолошки простор, ги вдомува сите активности на организацијата, како 

„Сподели знаење“ и „Сподели кино“ а веќе вдомува и кориснички групи на технолошки 

ентузијасти. Предвидено е да се користи за презентација и промоција на еманципирачки 

технологии како слободниот софтвер, јавниот и отворен и пристапен Интернет, како и 

алтернативните медиуми базирани на социјални мрежи.6 

Финансиски информации

Во 2009  година Слободен софтвер Македонија  ги  распредели финансиските  средства 

добиени од Владата на Република Македонија за локализација на канцеларискиот пакет 

„Опен  офис“.  Деталниот  финансиски  извештај  ќе  биде  достапен  на  членовите  на 

организацијата по поднесувањето на завршната сметка за 2009 година до надлежните 

институции.

Претседател

на Слободен софтвер Македонија

Миша Поповиќ

с.р

5 http://www.slobodensoftver.org.mk/vesti/priracnik-za-edubuntu
6 http://wiki.lugola.net/2s.mkBilten10.09
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