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М. ТОДОРОВСКИ

ЗА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ MA АСНОМ*)

На 7 декември 1944 година Президиумот на АСНОМ до
носе решение да се овика Второ вонредно заседание на Анти- 
фашистичкото собрание на народното ослободување на Маке- 
донија.1)

Во тие денови о купаторот вейе беше изгонет од територи- 
]ата на федерална Македонија. Кеѓутоа, војната cè уште не 
беше завршена, ни бошитата не беа толку далеку од Македо- 
ишэ. Црвената армија во втората половина на декември водеше 
борби за ослободување <на делови од Чехословачка :и УнгариЈа. 
Во време на одржувањето на Заседанието беше во тек ослобо- 
рнваььето на Будимпешта, како и други големи градови долж 
фронтот до Балтичко Море. На Затгадниот фронт исто така 
продолжуваа борби по суво и воздух.

Во Грција, на подрачјето на Атина и Пиреј се водеа жес
токи борби на ослободителвите сили на БАМ против британските 
и грчките монархофашистички сили. Во знак на поддршка на

*) Во напорите да се обработи и расветли Второто заседание на 
АСНОМ како настан со одредено државно, политичко и друго значетъе 
се наиде на еден основен проблем што не се располагаше со записня- 
ците и другите материјали од работата на Заседанието. Затоа, основа 
за работа на прилогов беа материј алите објавени во дневниот печат во 
деновите на одржувањето на Заседанието и непосредно по тоа. Имајќи ja 
па ум ваквата состојба, прилогов би требало да биде повод за ната- 
мошно расветлување на овој иастан и откривање на изворни матери- 
јали за него.

9 Со Правилникот за работа на Антифашистоткото собрание на 
народното ослободување на Македонија донесен на Првото заседание на 
АСНОМ беше предвидено дека „АСНОМ се собира по позив на Прези- 
диумот ,на редовно и прекоредно заседание“. Како во чл. 2 на Правил- 
никот не с означено кога се одржуваат редовните заседанија, при сви- 
кувањето на Второво заседание исползувани се одредбите на чл. 3 за 
с в и к у - в а њ е  н а  в о н р е д н о  з а с е д а н и е .  П а  з а т о а ,  о в а  з а с е д а н и е  в о  д о к у м е н -  
тите и печатот се води како „Второ вонредно“. Во нашиов прилог ова 
заседание ќе го именуваме само како „Второ заседание па АСНОМ“ 
изоставувај!ш го „вонредно“.
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владата на Папандреу и на вооружените формации на десни- 
чарските елементи во Атина престојуваше и Винстон Черчил.2)

На териториј ата на Југоелавија борби се водеа во Орем, 
по долината на р. Арина, на подрачјето на Брчко, потоа во 
Санцак —■ по долината на р. Аим, кај Приегхоле, Плевле и на 
други места. Во Црна Гора гонењето и разбивањето на Герма-н- 
ците се одвиваше по долината на Морача, кон Колашин и други 
места. Се водеа борби во Хрватска, Славонија и Словенија. Во 
текст на овне борби единиците на НОВ и ПОЈ им нанесуваа 
зиачителии загуби на германеките и квиелиншките оили. Нив- 
ните загуби се наголемуваа со диверзиите на пругите и дејствата 
на авиацијата.3)

Во ослободената Македонија, Србија, делови од Црна Гора 
и други краеви беше во тек чиетењето на заостанатите квислизн- 
шки сили.

ÂBHOJ, Националниот комитет на ослободувањето на Ју- 
гославија и масовно-политичките организации работеа на орга- 
низирањето на власта, на мобилизацијата на сите сили за фрон- 
тот под паролата ,,Cè за фронтот, cè за победата!“, како и на 
решавање на други проблеми — односите со Сојузниците со 
кралот, и друго.4)

Деновите непосредно пред и во текот на Заседанието на 
АСНОМ носат белег на една политичка раздвиженост. Маке- 
донскиот народ проку НО фронт даде своја согласност да земе 
учество во борбйте за изгонување на окупаторот од друште 
делови на Југославија и до потполното уништување на фашиз- 
мот и неговите вооружени оили. Освеи тоа, беше неопходна 'брат- 
ока помош на оние кои cè уште водеа борба за ослободување. 
Затоа, покрај политичката и другата активност и мобилизаци- 
јата на расположивите човечки сили и материјални резерви за 
обнова на разурнатото во Македо-нија, се поводе акција за по
мош на другите краишта и снабдување со облека и храна на 
единиците на НОВ и ПО како за тие во Македонија така и за 
оние кои требаше да земат учество во другите делови на Југо- 
славија.

Поаѓајќи од горното, на 7 декември 1944 година Главниот 
извршен одбор на НО фронт на Македонија донесе решение да 
покрене и изведе една мошне крупна акција за собирање по
мош за НО војска. Наредните денови на декември беа испол-

2) Наум Пејов, Македонците и Граѓанската војна во Грцрца, Скоп je, 
1968, с. 18—19, и „Може би ќе се образува едыо меѓународно тело кое 
ќе ги преземе работите“ — изјава на Черчил, Нова Македонија (пона- 
таму H. М.), 29. XII. 1944, I, 26.

3) Комунике на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ од 20 декември 
1944 година и други, НМ, 22. XII. 1944 и други.

4) Ова е време непосредно по потпишувањето на Спогодбата Тито 
— Шубаншќ од 1 ноември 1944 година.

100



нети со политична дејност за собирање помош. Со акцијата беа 
опфатани сите слоеви од народот.5)

Во Македоиија се одвиваше ороцесот на создавање на од
бори на НО фронт, на АФЖ и НОМСМ. Со такви одбори уште 
пред дефинитивното ослободување беа покриени цели подрачја· 
Непосредно по ослободувањето беа создадени објективни уело- 
ви за овикување на национални осыивачки конференции на един- 
ствалиот Народноослободителен фронт на Македоеија и Анти- 
фашистичкиот фронт на жените, додека првиот конгрес на 
НОМСМ веке беше одржан.6)

Потпирајки се на повеќе стотини одбори на НО фронт во 
селата и градовите во Македонија на 26 ноември 1944 година 
беше одржана Првата национална конференција на единстве- 
ниот НО фронт на Македонија кога се избра и негов постојан 
Главен одбор.7) На 15 декември 1944 година делегатите на одбо- 
рите на Антифашистичкиот фронт на жените од цела Македо- 
вија ja одржаа Првата национална конференција на жените и 
го создадоа АФЖ жако AiacoBHO-политичка организација во рам- 
ките на единствениот НО фронт.8)

Президиумот на АСНОМ разви жива законодавиа и друга 
дејнсст со ко ja ги постави основите на државно-правниот жи
вот во новата македонска држава неопходен за првиот период 
по ослободувањето. Таа дејност беше реализирана преку НО 
одбори и воените власти помошати од масовно-политичките ор
ганизации: НО фронт, АФЖ, НОМСМ, како и од стручните ор
ганизации кои започнаа да се формираат.

Сепак, работата на Президиумот на АСНОМ како извршен 
и законодавен орган, односно како времена влада во македон- 
ската држава, создаден во условите кога се одржа Првото за
седание на АСНОМ, во ново создадените услови на наполно ело- 
бодната држава со разгранета и зголемена проблематика, бараше 
поголемо ангажирање и поголема организираност за уопешно 
решавање на проблемите од целокупниот државно-политички, 
стопански и друг живот. Заради сето ова, Президиумот на 
АСНОМ ее одлучи да се одржи Второто заседание на АСНОМ.

Заседанието се одржа на 28, 29 и 30 декември 1944 година 
во Скопје. На Заседанието приоуствуваа народните претставници 
од Првото заседание на АСНОМ9), кооптираките членови на

5) Н. М., 14. XII. 1944, I, 15.
6) На 22 декември 1943 година во Фуштани, Егејска Македонија.
7) Првата национална конференција на НО фронт на Македонија, 

Н. М. 30. XI. 1944, I, 5.
Ѕ) Н. М. 17. XII. 1944, I, 18.
9) Пред Првото и мегу Првото и Второто заседание на АСНОМ за- 

гкнаа: Тодор Циповски, Благој Танков и Часлав Аранѓеловиќ. — За соста- 
вот на народните претставници во АСНОМ види: Зборник АСНОМ 1944 
— 1964, Скопје ,1964, с. 273—277 и Велимир Брезоски и Миле Тодоровски,
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ÂCHOM меѓу двете заседали ja10 *), како и оние кои <во текст на 
Заседанието, поточно на 30 декември, беа кооптирани за нови 
претставниди во АСНОМ.11) Опоред тоа, ;иако не располагаме 
со извештајот на Верификационата комисија, ниту со документ 
на друго тело па ни со записникот од Заседанието, може да се 
заклучи дека имале право да присуствуваат 149 претставниди и 
13 чие кооптирагье претстоело или вкупно 162 лица.

Во споредба со Првото заседание на АСНОМ, структурата 
на делегатите претрпе 'измени што позитивно влијаеше врз ра- 
ботата на АСНОМ како по квалификованоста така и по застапе- 
ыоста на одделните слоеви на населението и на региоеите.

Заседанието беше свикано со следниов дневен ред: Ре
ферат за политичката ситуација; Реферат за организационото 
прашање; Решение со кое се одобрува работата. на Президиумот 
од Првото до Второто заседание на АСНОМ и Разно.12) Тоа веуш- 
ност беше дневен ред за работниот, вториот дел од Заседанието, 
Првиот дел, што се одржа на 28 декември, беше свечен дел — от- 
ворање, избор на почеано претседателство и поздрави на гостите 
и народните претставниди и претставнидите на НОВ и ПО на 
Маке до ниј а, на масовно-политичките организации и други до 
Заседанието13) како и поздравим телеграмм од Заседанието·14)

Президиумот на АСНОМ преку реферат поднесен од Аэупчо 
Арсов, како секретар на Президиумот, ги презентира придобив- 
ките од повеќегодишната Ослободителна војна и Револудија. 
Притоа, поеитата беше дадена на фактот дека веќе беше создав 
дено братство и единство на југословенските народи; дека врз 
основа на одлуките на Второто заседание на АВНОЈ се реализи- 
раат придобивките и  во Македонија изразени во создадената 
македонока федералиа држава; преку НО вој ска и Народно- 
ослободителните одбори како органи на државната власт кои
Политичкиот, националииот и социјалниот состав на народните прет- 
ставници на Првото заседание на АСНОМ, Гласник на ИНИ, Скоп je, 
1964, VIII, 1.

10) Уште на Првото заседание беше констатирано дека некой кра- 
ишта не се застапени, па затоа, ее одлучи да се кооптираат четири прет- 
ставника што беше спроведено со Решение »на Президиумот на 6 август 
1944 година — 36. АСНОМ... с. 338; На 2 септември 1944 година беше 
коошжран еден член —- 36. АСНОМ...  с. 357; на 14 октомври 1944 го
дина — пет члена, 36. АСНОМ... с. 396; на 27 октомври — 26 члена, 
36. АСНОМ... с. 456·—457 и на 13 ноември 1944 — еден член, 36. АСНОМ... 
с. 479, или вкупно во овој период беа кооптирани 37 народни претстав- 
ници во АСНОМ.

и) На 30 декември беа кооптирани: Пане Фидановоки од Охрид, 
инж. Георги Василев, Мемед Д. Мемедов, д-р Милош Јаковлевиќ, Круме 
Наумовски, Александар Петровиќ, Коста Симов Требошки, Трајче Трај- 
чески, Стојна Стефкова, д-р Вукашин Попадиќ, Благоја Презев, Иван 
Палифров и Аспарух Јосифовски, Архив на Македонија, ф. АСНОМ, к. 3.

12) 36. АСНОМ... с. 512.
13) Вчера се откри Второто заседание на АСНОМ, НМ, 29. XIÏ. 1944, 

I, 26 и НМ, 31. XII. 1944, I, 27.
14) Испратени поздравни телеграми, НМ, 31. XII. 1944, I, 27.
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беа ызраз на слободната гволја на македонюкиот народ и народ- 
ностите-

Во документот на Президиумот беа изнесени зададите што 
биле поставени ,на Првото заседание на АСНОМ и во колкава 
мера тие биле реализирани. Тие се сведуваат главно на три: 
прво, да ее зацврсти народното единство преку одборите на 
НО фронт на Македонија; второ, да се зацврсти НО војска и 
да се удри посилно против окупаторот и да се изведе конечно 
ослободување, како и да се сочуваат придобивките; и трето, 
да се изградува и развива македонската држава. Врз поставените 
темели да ее поттикнат сите творечки сили за работа на иоли- 
тичко, економско, национално и културно издигнување на :на- 
родот.15)

Президиумот оценуваше дека во големата борба против 
окупаторот и неговите соработници е вклучен сиот македО|Нски 
народ и дека е поститнато единство во изолирање на окупатор- 
ските слупи и агента, онака како било поставено на Првото за
седание на АОНОМ, потоа, дека и во организирањето на орга- 
ните на новата народна власт се постишата значителнй резул- 
тати. Во Македонија, во време на одржувањето на Второто за
седание функциоыирале три обласни НО одбори, 30 околиоки, 
288 општински и околу 2.880 селоки и градски НО одбори. Во 
нив учествувале околу 37.870 одборници. Или со мрежа од НО 
одбори била покриена сета територија на федерална Македо- 
нија со незнатен иоклучок на села кои последни беа ослободени 
од окупаторот и домашните соработници. Поголемиот број од 
овне НО одбори биле избрани на демократски начин, но по- 
стоела задача на сета територија да се извршат единствени 
избори.16)

Народните пратеници ги согледаа резултатате од работата 
на ресорните поверенства и условите во кои тие ja  развивале сво- 
јата дејноет. Најголеми разорувања окупаторот изврпги на же- 
лезничките и патните комуникации и средства — разурнати мо- 
стови, искинати железнички шини и сл. За мошне краткиот 
временски интервал по ослободувањето со полна мобилизација 
на народните оили беше воспоставен автобуски сообраќај по 
главигите релации Окопје—Битола, Скопје—Врање и други и же- 
лезничкиот сообраќај по теонолинејната железшща од Скопје 
до Охрид. Во тек беше оспособувањето на мостовите, како и 
сообраќајните железнички средства — локомотиви, вагони и 
друго.17)

Во областа на социјалната политика беа преземеви мерки 
за исхрана и огрев на населението; беше организирана помош

15) Реферат на Президиумот поднесен од Љупчо Ароов, НМ, 3. I. 
1945, II, 28.

16) Реферат на Президиумот . . .  цит.
17) Поверенство за соотптенија и градежи, НМ, 3. I. 1945, И. 28.
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на социјално загрозените еемвјства, жртвите на фашистичкиот 
терор, како и на оние кон беа во војската, потоа времено беше 
решен проблемот со станарината, надпидите, здравстваната за- 
штита, обезбедувањето на лекарства и друго.

На Заседанието проблемите од областа на финансиите зеле 
мошне знаачјно место. Посебно во областа на валушиот домен 
положбата била мошне сериозна поради тоа што во оптек беа 
две валути-бугарската и  албанската. Во овне земји владеете ин- 
флација ко ja имаше негативни последици во македонското сто- 
панство поради изнесувањето на стоки и злато по нелегални ка- 
нали. За задоволување на финансовите потреби на државата се 
пристапило кон решавање на проблемот преку глобален даиок 
на чистиот приход за периодот на Војната со прогресивна скала 
од 10—30%. Исто така беа задржани некой акцизи како на 
вино, ракија, луксузни предмети и други со фискален и соди- 
јален ефект. Беше констатирано дека се преземени мерки за 
прифаќање на имотот на државните банки и нај|нужните мерки 
за зачувување на затекнатиот и откупот и преработката на ту- 
тунот од новата реколта. Со расположливите парични средства 
проблемот на платите на чиновнидите се решавал парцијално 
по меседи, но се барало (неговото генерално решавање.

Покрај стореното, во областа на финаноиите оетанувало 
уште многу да се стори, имајќи ja  предвид клучната позидија 
што оваа ооласт ja  има во стопанството. Претстоело дореша- 
вање на започнатите проблеми, но и решавање на нови — под
готовка на буџетот на федерална Македонија; воспоставување на 
едноооразно водење на ометководните работи во цела Македо
н к а ; воспоставување и организирање на царинска служба, на
град ување да кредит,на политика и друго.18)

Просветата, образованието и културата по своите димен- 
зии заземале мошне значајно место. Број от на неписмените бил 
околу 75%, немаше азбука, буквар, учебници, литература на 
македонски, a бројот на наставно-воспитниот кадар бил крајно 
незадоволувачки. Во мошне ограниченото време биле извршани 
подготовки за отпочнување со работа на основните училишта, 
определен број гимназии и неколку среАно-стручни училишта. 
но притоа се наишло на еден од основните проблеми ;— учи- 
телскиот и професорскиот кадар. Биле иотребни околу 3.500 
учители, а имало само ооклу 500. За таа цел, од вкупно 30-те 
околии во половината од нив биле организирани учителски кур- 
севи со околу 2.000 куроисти, а било во тек отворањето на нови- 
Со расположливите професорски кадри биле при крај подго- 
товките за отпочнување на средношколоката настава — 9 гим- 1

1б) Изложение на Поверенството за финансии, ИМ, 6. I. 1945, II, 29.
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иазии, еДна учителска, една уметничка и една музичка школа. 
Нивниот број, според расположлиеите сиди, бил мошне голем, 
а опоред потребите — мошне мал. Истовремено се одвивала ра- 
ботата на Комиоијата за подготовка на македонската азбука со 
што било сврзано изработувањето на буквар, потоа се подготву- 
вале наставни планови и програми и сл.19)

Во областа на (народного стопанство биле разрешувани 
најактуелните прашања од стопанскиот живот. Во земјодел- 
ството посебен проблем претставувала есенската сеидба — реа- 
лизирана со 85%, исхраната на добитокот и обработката на 
бесстопанските имоти; потоа евидентирање на бесстопански 
имоти или тие на народните непријатели; па решавање на про- 
блемот со нееднаквиот пристап кон распределба на стоките и 
создадениот застој во трговијата; во индустријата и рударството 
биле направени првите чекори кон обновување и пуштање во 
работа на сите производни капацитети за кои имало уелови 
— сировини, сообраќајни врски и друго. Но останувале нере- 
шени и отворени уште многу проблеми што ja  отежјнувале ста- 
билизацијата на материјалната база како за населението така 
и за вој ската.20)

Народните претставници на АСНОМ примајќи ш  изве- 
штаите на одделните поверенства и на Президиумот во целина 
ги согледаа постигнатите уопеси во воспоставувањето на држав- 
ниот и општествено-политичкиот и стопанскиот живот, но исто
времено беа набележувани и конкретните претстрјни задачи на 
поверенствата. Истовремено беа набележени и главните смер- 
ници за натамошната дејност на Собранието и него;виот Пре
зидиум. Како такви беа сметани следните: 1. Да се зацврсне и 
усовршува народната власт — НО одбори; 2. Да бидат изгонети 
Германските окупатори и нивните квислинзи од цела Југосла- 
вија и да се доведе војната до победоносниот крај; 3. Да се 
снабдува, вооружи и оспособи вој ската да ги исполни претход- 
ните задачи; 4. Да се преземат ефикасни мерки за обезбеду- 
вање на исхраната на населанието до новата реколта; 5. Да се 
обезбеди работа за сите работници и чиновноици; 6. Да се обез- 
беди бесплатна просвета на народот и неговото културно издиг- 
нување; 7. Да се обезбеди евтина медицинска помош и да се 
отворат болници и санаториуми; 8. Да се оспособи железни1ЧКиот 
и патниот сообраќај; 9. Да ее преземат итни мерки за нормали- 
зирање на целокупниот стопански живот и 10. Да се осигури 
редовна материјална помош на семејствата на загинатите и на- 
страданите партизани.

19) Говор н а  Аосегашниот повереник за  просвета Епаминонда По- 
пандонов, НМ, 6. I. 1945,, II, 29.

20) Говор на Лазо Соколов за работата на Поверенството за народно 
стопанство, Н. М., 6. I. 1945, II, 29.
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Согледаниве проблеми од Президиумот на АСНОМ беа 
дополнети со нови во текот на Заседанието или им беа дадани 
нови димензии на веќе согледаните.

На Заседанието баше констатирано дека треба да се пре- 
земат мерки против разните видови контрареволуционер|Ни по- 
јави на скриани или притаени напријатели — сепаратисти, шо
виниста и други.21) Потса, беше обрнато посебно внимание на 
потребата за целосна мобилизација на расположливите сили за 
иодмирување на потребите на НО војска — нејзината исхрана, 
облака и вооружување како и за таа во Македонија така и за 
оние единици односно за 15 ударен корпус чие упатување на 
Оремскиот фронт беше во тек, за да заме учество во ослободу- 
вањето на другите делови од Југославија.

На Заседанието беше искажана верба дека АСНОМ и него- 
виот Президиум раополагаат со сили за решавање и на други 
проблеми како што е тој за правата на националните малцин- 
ства и други.

Откако сестрано беше претресена работата на Президи- 
умот на АСНОМ22) и согледани наредните задачи, Второто засе
дание на АСНОМ на 30 декември 1944 година донесе Решение 
со кое ja одобри работата на Президиумот од Првото до Вто
рого заседание на АСНОМ. Воедно беше искажана убеденост 
и верба дека „Президиумот на АСНОМ lie ги земе под внимание 
сите разумни указанија на народните претставители.“23)

На Заседанието беше согледано натахмошното зацврсну- 
вање на братството и единството со другите југословенски на
роди и неопходноста од солидарност на македонскиот кон на- 
родот од опожарените и разурнатите краеви на Лика, Далма- 
ција, Дрна Гора, Босна и Херцеговина и други. Таа солидар- 
пост беше изразена со готовноста за доделување на храна за 
тоа население. Во оваа насока беше прифатен предлогот околу 
3 милиони кгр. ориз да им биде доделен на настраданите народи 
на Црна Гора, Лика, Босна, Србија и други краеви, кој како

21) Светозар Вукмановиќ, Најглавната опасност за нас се шовинис- 
тичко-сепаратистичк-ите тенденции пројавени во разни делови на нашата 
земја, Н. М. 3. I. 1945, II, 28.

22) Нерасполагајќи со записници од Заседанието наведуваме неце- 
лосен список на дискутантите според НМ од 3 и 6. I. 1945, II, 28 и 29. 
Тие ее: Мане Чучков, Лазар Колишевски, Михањ\о Апостолски, Борко Те- 
Јчелковски, Кирил Миљовски, Лилјана Чаловска, Ќемал Аголи, Методи Ан- 
донов, Методи Гогов поп, Димитар Влахов, д-р Борис Спиров, Никола 
Минчев, Цветко Узуновски, Страхил Гигов, Павел Шатев, Асан Шукри, 
Лазо Мојсов, Љупчо Арсов, Кирил Петрушев, д-р Торги Гаврилски, 
Боро Равнјански, Милева Сабо, Ванчо Бурзевски, Димче Зографски, Ни
кола Вражалски, Киро Крстевски, Планински, Димче Беловски, Митко 
Зафиров, Младен Челопечки, Методи Џунов, Трајко Цветановски, инж. 
Јордан Блажевски, Генади Лешков, Јонче Трпески, Тодор Ѕвездин, Јонај 
Гелев, Басил Ивановски и Мехмед Даут.

23) Решениа на АСНОМ, НМ, 3. I. 1945, II, 28.



решение беше оформен на Заседанието на Президиумот на 
АСНОМ на 1 јануари 1945 година.24)

Второго заседание на АСНОМ донесе неколку законодавни 
акти. Еден од нив е Решението за еоздавање на суд за судење 
на престапи против македонската национална чест. Во него беше 
речено дека: „1. Се создана специјален суд за судење на пре- 
стапленијата против македонската национална чест кои на 
територијата на Македонија ќе суди на сексе лице, кое за креме 
на окупацијата направило престапление против македонската на
ционална чест· 2. Овој суд ке суди за оние престаплениа напра- 
вени против националната чест кои не можат да се квалифи- 
кујат како издајство или како помаганје на окупаторот во вр- 
шенјето на воени злочини.“25)

Во натамошните одредби на овој законски акт се предви- 
дуваа казни, потоа дека Президиумот на АСНОМ се задолжува 
да донесе нужии законски решенија за организацијата на су- 
дот и  процедурата на работењето. Беше речено дека судот се 
состой од 30 члена кои ш  избира Президиумот на АСНОМ, а де- 
лата ќе ги води судски совет од три члена. Беше застапена инсти- 
туцијата народен тужител кој го наэначува Президиумот.26)

Второто заседание на АСНОМ донесе Решение за основанье 
на македонска Стопанска банка. Таа, според актот, имаше за
дача да собира материјали и средства кои требаше да бидат 
употребени за потребите на единиците на НО војска на Маке
донка во завршните операции за ослободувањето на Југоела- 
вија; потоа средства потребни за обновата на земјата :и за изгра- 
дување на државата. Президиумот на АСНОМ беше задолжен 
да подготви уредба за организациј ата и работата на македон
ската Стопанска банка.27) Новиот Президиум во првите десетина 
дена на јануари 1945 година го спроведе ова решение на Засе
данието на АСНОМ.28)

На Заседанието беше донесено Решение за создавање на 
Стопански совет. Според Решението, Советот имаше задача да 
,,раководи (со) стопанскиот живот, (да) ja координира стопан- 
ската работа на сите стопански тговеренства.“29) Во оваа насока, 
а според задачите што му беа дадени на Президиумот, тој на 
првата своја седница на 1 јануари 1945 година, одлучи Стопан
скиот совет да го сочинуваат поверениците на поверенствата

24) Говор на Димитар Влахов, НМ. 3. I. 1945, II, 28 и Записыик на 
Президиумот на АСНОМ од 1. I. 1945, AM, ф. АСНОМ.

25) Решение за создаванје на суд за судей je на престаплениа извр- 
шени против македонската национална чест, НМ, 3. I. 1945, II, 28.

26) Исто.
27) Решениа на АСНОМ, НМ, 3. I. 1945, II, 28.
28) На 9 јануари 1945 година Президиумот на АСНОМ донесе реше

ние за именување Управен и Контролен одбор, а потоа и Уредба за ма
кедонската стопанска банка, Службен весник на Федералната единица 
Македонија во ДФЈ, бр. I, с. 26—28.

29) Решение, НМ, 6. I. 1945, II, 29, с. 7.
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за индустрии ja  и занаети, на трговијата и онабдувањето, на шу
мите и рудите, на земјоделието, на градежите и на финаноиите, 
а за претседател беше избран Страхил Гигов.30)

Заседавието донесе Решение за повлекување од оптек на 
бугарските банкнота: од 250 лева, сери ja II и III како мерка 
против инфлацијата.31)

Беше усвоено Решение, како времена мерка, на сите чи- 
новници кои до 10 јануари ќе се затекнат на работа да им се 
определи месечна помош во истиот размер-висина како за м. 
декември 1944 година.32) На 30 декември 1944 година беше доне
сено Решение за кооптирање на членови на АСНОМ.33)

Според дневниот ред на Заседавието на АСНОМ на 30 де
кември 1944 година, беше избран нов Президиум на АСНОМ од 
33 члена со претседател Методи Андонов — Ченто, прв потпрет- 
седател Лазар Колишевски, втор — Неџет Аголи34) секретари: 
д-р Борис Спиров и Епаминонда Попандонов.35)

Врз база на оцената и согледувањата за дотогашниот 
развој и постигањата во изградувањето на нарадаодемократската 
власт и во обновата на земјата и претстојвите задачи и перепек- 
тиви согледани во текот на тридневната работа на Заседавието 
на АСНОМ произлезе заклучокот за потребата да се изврши 
реорганизациј а на ресорните поверенства при Президиумот на 
АСНОМ. Тоа беше реализирано на заседанието на новоизбраниот 
Президиум, на 1 јануари 1945 година кога на место дототаш- 
ните осум беа формирани 12 поверенства. Од бројот на i h o b o - 

формиравите поверенства се согледува фактот дека големо 
внимание било обрнато на проблемите од областа на стопан- 
ството и изградувањето на власта. Според тоа, беа формирани 
следните поверенства: за внатрешни работи; за финансии; за 
индустрија и занаетчиство; за трговија и снабдување; за шуми 
и руди; за полјоделство; за просвета; за судство; за изградба

30) Записник на Президиумот бр. 1, AM, ф. АСНОМ.
31) Повлекувањето требаше да стане во рок од десет деиа сметајќи 

од 28 декември 1944 година, Н. М. 3. I. 1945, II, 28.
32) Решениа на АСНОМ ...  цит.
33) Од нив некой беа избрани во новиот Президиум, види, бел. 11.
34) Новиот Президиум на АСНОМ, НМ, 31. XII. 1944, I, 27. Во Служ- 

бен весник бр. 1 објавеи дополнително името на вториот потпретседател 
е изоставено.

35) Покрај Претседателството за членови на Президиумот беа из
брани: Киро Петрушев, Страхил Гонгов, Кир о Миљовски, Петар Пирузе, 
Никола Минчев, Мире Анастасов, Богоја Фотев, Ацо Петровски, Стерио 
Боздов, инж. Георш Василев, Димитар Влахов, Панко Брашнаров, Павел 
Шатев, Александар Мартулков, Крсте Германов — Шакир, Мара Нацева, 
Цветко Узуновски, Хасан Шукри, Јонај Јоргов Гелев, свештеник, д-р Ву- 
кашин Попадич, д-р Милош Јаковлевиќ, д-р Димитар Несторов, Ќемал 
Сејфула, Младен Челопечки, Димитар Миревски, Александар Петровски, 
Кирил Глигоров, и Веселинка Малинска, НМ, 31. XII. 1944, I, 27.
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на власта; за социјална политика; за народно здрав je и за со- 
општенија и градежи.36)

На Второто заседание на АСНОМ дојдоа до израз неколку 
идејно-политички моменти. Имено народните претставници про- 
јавија единственост во оцената за проблемите од обновата и из- 
градбата на стопанството и власта; пројавија единственост за 
потребата македонскиот народ, преку негови воани единици во 
состав на единиците на НОВ и ПО на Југославија и под коман
да на Врховниот штаб, да земе учество во доизгонувањето на 
окупатореките сили од земјите на другите југословенски народи, 
како и во потполното дотолчување на фашизмот. Тие беа един- 
ствени и во согледувањата за материјално помагање на друште 
југословенски народи. По овој начин се работеше на создавање 
на нови услови за засилување на братството со југословеноките 
народи.

Второто заседание на АСНОМ имаше посебно политичко 
значење. Највисокнте државви и политички тела на нова Југо- 
славија му оддадоа признание на македонскиот народ во него- 
вата борба против фашизмот и ееговите соработници, а за на- 
ционално и еоцијално ослободување. Во оваа насока, Едвард 
Кардељ, потпретседател на Националниот комитет на ослободу- 
вањето на Југославија, укажа дека „македонскиот народ, а со 
него заедно и сите народи на Југославија се радујат на воокрес- 
нуенјето на новата слободна Македониа како рамноправен член 
на единстваната државна заедница на југословенските народи. 
Окупарот е истеран от македонската земја во Југославиа, и вне 
отпочнуете cera со работата за обновата на земјата и на изгра- 
дуенјето на македонската државност. За сиот македонски «на
род се отвораат нови перспективи за срекна иднина.“37)

Меѓутоа, на Заседанието беше изнесена и оцената, дека 
треба уште многу да се етори, да се пројави голема будност за 
да се ооигураат и сочуваат етекнатите придобивки. Притоа, се 
имало предвид дека се уште не се дотолчени вековните непри- 
јатели на македонскиот народ — разните империјалистички си
ли кои во минатото ja делеа Македонии ja, како што впрочем 
cè уште не беше уништен фашизмот. Беше присутен и фактот 
дека пред македонскиот народ се поставувала задачата да види 
кои се негови пријатели и сојузници со чија помош и соработка 
извојува своја слобода.38)

СозАаденото братство, поврзаноста на народите на Југо- 
славија во федеративна заедница, потоа заемната поврзаност на 
слободата на македонскиот со слободата на црногорскиот, срп- 
скиот, хрватскиот и другите народи, потоа обусловеноста од по-

36) Новоизбраните поверешщи, НМ, 3. I. 1945, II, 28.
37) Едвар Карделј, Иднината на нашите народи бара од нас да 

сме до крајнос будни, НМ, 31. XII. 1944, I, 27.
38) Исто.
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стоењето на слободна Македонии ja за постоењето на слободна Ср
ои] a, Црна Гора и друште федерални едивици, како и обратно, 
беа предмет на искажувања на претставниците на Антифашис- 
тичките собраиија на народното ослободување на друште фе
дерални единици.

На заседанието беше констатиран и фактот дека во текот 
на ослободителната војна и револуцијата српскиот и другите 
народи ги разбија и оние сили што беа автори и креатори на 
политиката на надиоиалното угнетување во прв ред на македон- 
скиот народ и дека се создадеви услови за натамошна соработ- 
ка на рамноправни народи39).

Второто заседание на АСНОМ како прво кое се одржа во
наполно слободна федерална Македонија како највисок зако
нодавен, политички и претставнички и извршен орган на маке- 
данската федерална држава, a кој претставуваше израз на сло- 
бодната волја на македонскиот народ и народностите, доби 
признание на прогресивните и демократски сили во светот. Тоа 
беше сторено со присутност, искажување на поздрави, како и 
со телеграми. Владата на ОФ Бу гари ja го поздрави создававьето 
на македоноката федерална држава и извојуваната национална 
слобода на македонскиот народ. Според излагањето на Добри 
Терпешев40), „македоиокото прашање се решуеше и се реши по 
балкански, давајќи и место на Македониа слободно и независно 
да живее. Прв пример даде великиот маршал Тито за такво ре- 
шуенје на нацио1налн!ите прашанја. Ете така се помага Маке- 
донија, не преку маневри, туку давајќи слобода на македон
скиот народ исто така како и на другите народи.

Исто така и Отечественофронтовска Бугарија ja разбира 
слободата. . .  Разликата меѓу старата Бугарија и ОФ Бугарија 
е уште и во тоа што Отечестванофронтовска Бугариа смета, дека 
треба да ее врати оној дел от Македониа кој денеска се наогја 
во граничите на Бугариа и да се приопшти кон Македониа во 
Југославиа. Ние декларираме, сегашната влада, дека иие сме 
наиолно согласии со нриадииот за самоопределение на народите 
(подвлечено, во весникот, М. Т.).41)

Шефовите на Сојузничките воени мисии — на Советската, 
Американската и Бритаыската, во името на своите влади го по-

39) М. Гјуркович, Ние сме должни да го оствариме соработуенјето 
ОА кое ке сизникнат овесели денови и радосен живот, О. Цидин, Слободата 
на македонскиот народ е за Црногорците исто што и неговата слобода, 
Ранко Пешич, Поздрав од грагјаните на Ниш, НМ, 31. XII. 1944, I, 27; 
Драги Македонци, телеграма од ЗАВПОХ, и до Президиумот на АСНОМ, 
телеграма, НМ, 3. I. 1945, II, 28.

40) Генерал и министер во Владата на ОФ на Бугарија.
41) Добри Терпешев, Ние цврсто чекориме во прегратките на jyro- 

словенските народи, НМ, 31. I. 1944... цит.
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здравија Второто заседание и придобивките -на македонскиот 
народ од борбата против фашизмот. Беше речено дека совет- 
ските народи, како и сите народи на прогресивниот свет, га 
след еле и га следат борбите на ј уго словенските вклучително 
и на македонскиот народ, кој га изгони окупаторите од својата 
земја, но cera пред него стојат не помалку важни задачи каква 
што е таа за изградување на македонската федерална единица 
во ДФЈ.42) Како непосреден сведок на борбите што ги водеа 
единиците на НОВ и ПО на Македонии ja и сиот македонски на
род, мајорот Дикенсон иокажа дека е среќен што гледа „една 
нова држава која се ослободила од фашизмот и отпочнала ра
бота на своето изградување.“43) Жалејќи дека не може С о бра- 
нието да го поздрави на македонски јазик од името на британ- 
оката влада, мајорот Милер искажа дека е срекен што може 
да ja види Македонија слободна·44)

Работата на Второто заседание на АСНОМ ja поздрави и 
Националниот комитет на Отечествениот фронт на Бугарија, 
преку Иван Харизанов, потоа Крстју Белев и друга.45)

На Второто заседание на АСНОМ беа изнесени заедничките 
национални интереси на Македонците од трите дела на Маке- 
донија — Вардарскиот, Егејскиот и Пиринскиот.46)

Прогресивните сили на македонската емиграција во Буга- 
рија и во другите земји кои ja следеа ослободителеата во]на 
во Македонија, по создавањето на АСНОМ и македонската феде
рална држава й дадоа морална и политична поддршка. При 
одржувањето на Второто заседание на АСНОМ тие изразија вер
ба во натамошното изградување на македонската држава и вер
ба во нејзината улога за реализирање на национална и соци- 
јална слобода на сиот македонски народ.47)

Подготовките, текот и решенијата на Второто заседание 
на АСНОМ беа еле дени од пошироката светска јавност и наиде 
на одобрување како неговото постоење така и неговата деј- 
ност. Со него како придобив!ка од борбата на македонскиот на
род за ослободување, радио-станицата ,, Слободна Југославијасс

42) Поздравот на советскиот мајор Инков, НМ, 31. XII. 1944... цит.
43) Американскиот мајор Дикенсон го поздрави Собранието, НМ, 

31. XII. 1944 . . .  цит.
44) Од името на Англиското правителство поднесе поздрави мајор 

Милер, НМ, 31. XII. 1944 ... цит.
43) НМ, 31, XII. 1944 . . .  цит.
4*) Поздрави от Пиринската и Егејската Македониа, и Македонската 

емиграциа, НМ, 3. I. 1945 . . .  цит.
47) Поздравиа телеграма от Сојузот на Македоно-одринските опол

ченски дружества во Бугарија, НМ, 3. I. 1945 . . .  цит.
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ja  запозна светската јавност. Предмет во емисиите на оваа ра
диостаница беа текст на Заседанието, присутните претставници 
од Југославија и друга земји, поздравните телеграми, составот 
на новиот Президиум и друга податоци.48)

Второто заседание на ACH ОМ има значенье со својата 
законодавна, организациона и политична дејност и посебно како 
политички настан што беше израз на политичкото единство на 
народот, ссуда на контрареволуционерните сиди од било ко ja 
боја, мобилизација на сите сиди во напорите за остварување 
на нациюнално слободен живот и поткрепени и признати од про- 
гресивните сиди .во Југославија и надвор од земјата.

Емисии на „Слободна Југославија“ за 23 и 29 декември 1944 и 
за 1. I., 2. I. 1945 и друга, Мшсрофилм во ИНИ, Скопје.
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