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Записник од Годишното собрание на Слободен софтвер Македонија 

Согласно  одредните  на  Статутот  на  Слободен  софтвер  Македонија, 
последното годишно собрание на организацијата се одржа на 31.01.2010г 
(недела) во просториите на македонскиот Хаклаб – КИКА во Скопје, со 
почеток во 18ч. Собранието започна во предвидениот термин.

Поради оправдано отсуство оваа година не присуствуваше претседателот 
на Слободен софтвер македонија – г-дин Миша Поповиќ, неговата ролја ја 
презеде потпретседателот г-дин Игор Стаматовски (претседавач), додека 
на  собранието  присуствуваше  и  секретарот  на  организацијата  г-дин 
Александар Балаловски и сите останати членови на организацијата како и 
кандидатот  за  нов  член  на  организацијата  г-дин  Виктор  Стојановски. 
Претседавачот  на  собранието  констатира  дека  собранието  може 
полноправно да одлучува по сите точки на дневниот ред. Записникот на 
собранието го водеше секретарот на Слободен софтвер Македонија г-нот 
Александар Балаловски. По кусиот вовед во точките кои требаше да се 
разгледуваат, беше презентиран следниот дневен ред:

1. Годишен извештај за 2009г.
2. Конкурс за прием на нови членови
3. Програма и насоки за работа во 2010г.
4. Разно

Присутните членови едногласно го усвоија годишниот извештај подготвен 
од потпретседателот на организацијата, како и финансискиот извештај на 
Слободен софтвер Македонија со заклучок дека тековната финанскиска 
состојба на организацијата е 
•                  550 евра
•                  7165 денари

Финансиските  средства  стојат  на  сметките  на  организацијата.  Во 
продолжение беше разгледана можноста за финансирање на проекти и 
настани  организирани  од  Слободен  софтвер  Македонија  преку  разни 
проекти,  а  споменати  беа  проектите  „е-Македонија“,  СИДА,  како  и 
финансиското само-издржување на Хаклабот и покривање на трошоците 
за негово непречено работење.

Втората точка на дневниот ред (Конкурс за прием на нови членови) – на 
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собранието за нови членови во организацијата се пријави г-дин Виктор 
Стојановски кој ги образложи своите идеи и желба да помогне во развојот 
и  промоцијата  на  организацијата.  Новиот  кандидат  беше  едногласно 
поддржан  во  неговата  намера  да  стане  член  во  организацијата. 
Претседавачот констатира дека г-дин Виктор Стојановски е изгласан за 
член на Слободен софтвер Македонија и му го честита изборот со надеж 
за соработка и активно учество во работата на организацијата.

Собранието ја отвори третата точка на собранието (Програма и насоки за 
работа во 2010г.). и констатира дека во претстојната година, потребно е 
да  се  покријат  повеќе  проектни  активности,  од  кои  најдискутирана  и 
уважена  беше  работата  на  Хакалб  КИКА  и  неговото  финансиско 
издржување  во  текот  на  2010г.  По  евидентираните  финансиски 
доброволни  донации  беше  констатирано  дека  за  претстојната  2010г. 
Слободен софтвер Македонија ги има потребните финанскиски средства 
за непречено работење на Хаклабот КИКА.

Потоа  беше  разгледана  можноста  за  соработка  во  проектите  на 
фондацијата Метаморфозис во проекти поврзани со слободен софтвер и 
слободна култура. 

Како дел од оваа точка беше дискутирана и можноста и подготвеноста за 
мобилно одржување на настанот Сподели знаење во неколку градови низ 
Република  Македонија.  Како  прв  град  со  ресурсни  можности  беше 
посочен Струмица. За понатамошното организирање на настан од овој тип 
беше  констатирано  дека  членовите  на  организацијата  ќе  одлучуваат 
адхок.

Во следната точка (Разно) беа опфатени идеите за одржување предавања 
на техничките факултети во Скопје (ФЕИТ и ПМФ) со цел проширување на 
идејата  за  концептот  на  хаклабот  и  предлогот  за  одржување  на 
работилници и развој  на софтвер за мобилни уреди во просториите  на 
Хаклабот, секоја недела со претходно утврден термин и динамика. Исто 
така  беше  даден  и  предлогот  за  одржување  на  работилници  за 
технолошко-комуникациски решенија од типот на Asterisk.

Во 22.00ч  претседавачот  го  затвори собранието поради исцрпување на 
дневниот ред.
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Хаклаб КИКА 

Скопје 31.01.2010 г. 

Записничар на собранието

Александар Балаловски

Претседавач на собранието

Игор Стаматовски
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