
Јардан ЦЕКОВ-ДАНЕ

НЕКОИ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПРВОТО ЗАСЕ- 
ДАНИЕ HA АНТИФАШИСТИЧКТО СОБРАНИЕ HA НАРОДНО- 

ТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА (АСНОМ)

За Куманово и кумановскиот крај претставува особена 
чест што на ова подрачје на 2 автуст 1944 година, во простори- 
ите на новиот конак ига манастирот „Св. Прохор Пчињски" ce 
одржа Првото заседание на антифапшстичкото собрание на на- 
родното ослободување на Македонија (АСОМ)1). На ова Заседа- 
ние македонскиот народ преку своите избрани делегати, по три 
и пол годишна народно-ослободителна војна, во заедништво со 
останатите народи и народности под раководството на Јосип 
Броз—Τ ρίτο ш  оствари вековјните стремежи за национална сло- 
бода ή ооцијдлна правда, станувајќи (со историските решенија 
донесени на Првото заседание на АСНОМ) една од шесте држав- 
ни единици на нова Демократска Федеративна Јувославија. Са- 
мото одржување на Првото заседарше на АСНОМ на куманов- 
ското подрачје всушност претставува своеввдно признание за 
улотата на кумановската партиска организација во 1941 годи- 
на2) и оообено ово 19433) и 1944 шдина, затоа што таа смогна 
сили и успеа да ja  изврши својата историска задача на opra- 
низатор ih предводник на Народноослободителна војна во Ку- 
маново и кумановскиот Kjpaj. Co вакво фактичко признание си- 
те учесници во НОБ и генераците во деновите на слободата мо- 
жат оправдано да ce трдеат, a особено тоа ce однесува на на·· 
родот од сиромашната и бунтовната Козјачија која во деновн- 
те на одржувањето на Првото заседание на АСНОМ беше, така 
—ч-----------------

Ј) Зборник на документи, АСНОМ 1944—1964, Скопје, 1964, стр. 7,183.
2) Ha 12.X. 1941 год. на Карадак и Козјак Планина излегоа Кара- 

дачкиот и Козјачкиот кумановски HO партизански одреди. Во борба со 
б у гар ск а  в о јо к а  и  п о л и ц и ја  К ар ад ач ки о т  одред  беше уништен на 14.-X- 
1941 год. a Козјачкиот одред беше луништен иа 17-X-1941 година.

3) Ha 26-VI-1943 год. од Кумановво излегоа 10 партизани, јадро на 
идниот партизаески одред. Кумановскиот партизански одред е формиран 
на 2-VIII-1943 год. на место „Св. Илија“, 15 км. источно од Куманово.
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да кажеме, домаќин на драгите гости — народните борци-деле- 
гати на Првото заседание на АСНОМ, пред и по одржување на 
Заседанието.

Kora подвлекуваме дека Првото заседание на АСНОМ би- 
ло одржано на пошизрокото кумановско подрачје-поточно во 
манастирот „Св. Прохор Пчињски" веднаш треба да ce нагласи 
дека избарот на ова подрачје за одржување на Првото заседа- 
ние на АСНОМ не беше случајно извршен туку овој избор бе- 
ше 1обуслов1гн од ееколку причини, a имено:

1. Со развојот на вооружената борба во кумановскиот 
крај во втората половина на 1943 година ова подрачје стана 
едно од трите жаришта на НОБ во Вардарскиот дел на Маке- 
донија по Дебарца, меѓу Кичево и Охрид, и Тиквешко—Гевге- 
лиското подрачје каде што беа формирани Првата и Втората 
македонска бригада.

Како еден од покјрупните резултати во разговорот на НОБ 
на кумановското подрачје беше формирањето на Првиот кума- 
новски батаљон „Јордан Ник10лов-Орце'4) на 1.XII 1943 год., a 
потоа и формирањето на Вториот кумановски батаљон „Хрис- 
тијан Тодоровски-Карпош"5), кои беа основа за создавање на 
третата регуларна воена единица на HOB и ПОЈ на Македони- 
ја: Трета македонска ударна бригада6)·

2. Ha 25.11 1944 година7) на Козјачкиот масив пристигнува- 
ат: делегатот на ЦК КПЈ и Врховниот штаб на HOB и ПОЈ Све- 
тозар Вукманов/иќ-Темпо, мнозинството членови на ЦК КПМ8), 
мнозинството членови на Главниот штаб на HOB и ПОЈ за Ма~ 
кедонија со командантот Михаило Апостолски <и Иницијативни- 
от одбор за свјикување на Првото заседание на ACHOA/l. Нивно- 
то пристигање на кумановското подрачје и формирањето на 
Третата MYB значеше дека на кумаЈновскочврањското подрачје 
му ce дава оообено значење и важност за натамошниот посилен 
развој и ширеше на НОБ во Источна Македонија, Југоисточна 
Орбија-и Косово. Настаните што потоа ce одиграа само ja по- 
тврдија оваа оцена. На овој план Третата MYB со своето учес- 
тво во разбивањето и  уништувањето на четничкиот „Вардар- 
ски корпус“9 *) и со неколку успешно извршени напади и борби 
против бугарската фашистичка војска во текот на март и аи-

4) В ојно-историски  инсти тут  Југословен ске Н ародне А рм ије (В И И ЈН А ),
Tom VII, книга 2, Београд 1952, док. бр. 96, стр. 273.

5) ВИИЈНА, Tom VII, књига 3, Београд 1954, док. бр. 18, стр. 56, 59.
6) Исто , стр. 59.
7) Михаило Апостолски: Февруарски поход, НИК Наша книга, Скогх- 

је, стр. 154, 191—194.
8) Од членовите на ЦК на КП на Македонија на Козјачкиот масив 

беа пристигнале Mapa Нацева, Страхил Гигов и Бане Андреев.
9) Михаило Апостолски: Февруарски поход, НИК Наша книга, Скоп-

је, стр. 212, 215.
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рил 1944 година (борба кај село Биљача10), напад на железнич- 
ката станица Ристовац11, напад на рудниците за цинк и олово 
во Пробиштип и Добрево12), напад и првото ослободување на 
Кратово13) високо ќе го подигне угледот на нашето оружје и на 
НОБ и тоа пред cè во Источна Македонија a и поширомо.

Формирањето на Третата македонска ударна бригада и неј- 
зиниот успешен борбен биланс на првите меоеци по нејзиното 
формирање беа прва и основна претпоставка за одржување на 
Првото заседание на АСНОМ.

2. На кумановско-врањското подрачје во почетокот на март 
1944 година освен Третата МУБ дејсгвуваа Вториот јужномо- 
равски партизански HO одред, кој на 8 март прераснува во 
VII српска бригада14) и Косовскиот партизански HO одред15). Со 
пристигањето иа другарот Темпо и Главниот Штаб на HOB и 
ПОЈ за Македонија комавдувањето и содејствувањето на овие 
наши три крупни воени единици беше координирано и обе- 
динето16) .

3. Како резултат на успешно водените борби против бу- 
гарските фашистички окупатори на кумаиовско-врањското по- 
драчје, поточно источно од линијата Куманово—Врање во овто- 
рата половина на 1943 година и особено по уништувањето на 
четничкиот „Вардарски корпус“ на 29.11 1944 година беше соз- 
дадена слободна територија17 во големина преку 2 000 км2.

4. Ha слободните територии, a  исто така и на полуослобо- 
дените, особено во Западна Македонија, потоа во Тиквешијата 
и во Кумановскиот крај дејствуваше народната власт18) во ли- 
цето на народно-ослободителните одбори избрагаи на селските 
конференции.

5. Народно-1ослободителната борба и вооруженото воста- 
ние кон крај,от на 1943 година, со формирањето на Првјата и 
Втората македонска ударна бригада и со формирањето на Тре-

10) Исто, стр. 219.
Ц) Исто стр. 227—230.

12) Исто, стр. 235, 236—243.
13) Михаило Апостолски: Пролетната офанзива во Македонија и бо 

Поморавјето, НИК Наша книга, Скопје, стр. 94—98.
14) Стојадин Стошиќ, Јордан Петковић: Развитак НОП-а γ Врањској 

околини и Хрошжа VIII српске ударне бригаде, Врање 1968, стр. 75—84.
15t) Исто, стр. 79.
16) Михаило Алостолски: Февруарски поход, НИК Наша књига, 

стр. 201.
17) С лободната тер и то р и ја  ce грани чеш е: К ум ан ово  (исклучно), К ри- 

ва Паланка (исклучно), Босилеград (исклучно), планвната Бесна Кобила 
и Врање (иоклучно).

i«) ВИИЈНА, Зборник, Tom II, каига 2, Београд 1952, док. бр. 80, 
стр. 221, тоачка В.

14 Историја
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тата македонска ударна бригада. мина во повисока фаза. По- 
стоењето и јакнењето на овие три париизански ударни бригади, 
како и на други помали единици беше сигурна основа за соз- 
давање на вародна македонска војска во рамките на Народно 
ослободителѕа војска и партизански одреди на Југославија (HOB 
и ПОЈ).

6. Сооглед на својата географска положба и компактност 
на планинските маснви источно од линијата Кумаиово—Велес 
па cè до југословенско-бугарската граница на исток и понатаму 
на север кон Црна Трава, планинските масиви источно од лини- 
јата на Куманово—Врање (Козјак, Герман, Коќура, Широка 
Планина, Дукат, Бесиа Кобила) во сплетот на дадените поли- 
тички и брени околности овие планински масиви нудеа најпо- 
годни можности за извршување на историската одлука на ЦК 
КП на Македонија донесена на Преспанското срветување во 
село Отешево19) кај Ресен вр август 1943 грдрна. Со ова одлука 
беше навестено дека ce пристапува кон иодготовки за свикува- 
ње и конституирање на Антифашистичкото собрание на народ- 
дното ослободување на Македонија — АСНОМ.

Брзиот разгор на народното востание на кумановскоЈврањ- 
ското подрачје пролетта 1944 година создаде претпоставки Пр- 
вото заседание на АСНОМ да ce свика во почехокот на летото. 
За остварување на ова крупна историска задача Иницијдтивни- 
от одбор за свикување на Првото заседание на АСНОМ кон 
средината на март 1944 година испрати писмо20) до сите народ- 
воослободителни рдбори во Македонија во кое ce укажува, по- 
крај другото, како да ce избираат делегати за Првото заседа- 
ние на АСНОМ. Освен делегати кои НОО ш  избирале во окупи- 
раните градови, ce избирале делегати и во вооружевите едини- 
ци на HOB и ПОЈ за Македрнија.

Што ce одвесува до избраиите делегати од окупиравите 
градови тие ва слободвата територија ва Козјак Плавина прис- 
тигвуваа дреку Кумавово.

Делегатите кои од окувиравите градови беа задолжеви да 
схигват ва слободната теритррија, кумавовската партиска ор- 
гавизација, преку свои бази во непосредва близина ва Кума- 
вово, га дрифаќаше и потоа ги испраќаше ва слободвата тери- 
торија. За сето време додека траеше ниввото прифаќање и ис- 
праќањ е на слободната територија не ce случи ниту едваш  не- 
Kioj, од вив да падве во рацете ва бугарската полиција, одвосво 
сите делегати за АСНОМ сигурво и безбево пристигваа на сло- 
бодвата територија на Козјак Плавива.

19) Зборник на документи, АСНОМ 1944—1964, Скопје 1964, док, бр. 
80, стр. 13.

20) Исто, док. бр. 17, стр. 96.
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Народот од козјачките села со радост и восхит ги прифа- 
ќаше делегатите за АСНОМ и на оите иив им даде заслон, по- 
требни обавестувања и прехрана. Меѓутоа, забрзаните подготов- 
ки за свикување на Првото заседание на АСНОМ беа привре- 
мено прекинати поради започнување на Пролетната офанзива 
на бугарскиите фашистички окупатори. Офанзивата започна во 
почетокЈот на мај, 1944 година.

После четириесет и пет даноноќија21) на напрестајни борби 
нашите единици, во чиј состав беше и Третата МУБ, од Про- 
летната !офанзива излегоа победници затоа што успеаја да ja 
зачуваат својата борбееа сила и ударна моќ, здобивајќи ce 
притоа оо богато бо|рбено искуство.

Веднаш по заозршување на Пролетната офанзив!а Ивиција- 
тивниот одбор интензивно продолжи со подготовките за свику- 
вање на Првото заседание на АСНОМ. Како најпошден ден за 
(Одржувањето на Првото Заседание на АСНОМ беше одредеи 
2 август 1944 година, историски ден—Илинден за да ce збвдне 
предвидувањето од директивното писмо на КП КПЈ за Маке- 
донија од средината на септември 1941 година: „земјата што 
даде еден Илинден — таа ќе даде и друг“22).

Во сплетот на сите дадени околности манастирот „Св. Про- 
хор Пчињски“, ао неговите древни и новоизградените конаци, 
даваше п/росторни >и сместувачки можности за одржување на 
Првото заседание на АСНОМ, a поставеноста на манастирот во 
котлина оградана со Руен, Коќура и Козјак Планина даваше 
погодви М10жности за обезбедување на околните вонсови и глав- 
ни патни правци да може Првото заседание непречено да ce 
одржи.

Како многу битен факт, исто така, треба да го наведеме 
и тој дека сите подготовки што претходеа на свикувањето и 
одржувањето на Првото заседание на АСНОМ (повикување на 
избраните делегати, нивнопо прифаќање, засолнување во бази- 
те, вивното патување и пристигање на слободната територија на 
Козјдк Планина) како и самото одржување на Заседанието беа 
држани во голема тајшост, a неговите учесницѕи, избраните де- 
легати, пред самото 10држување на Заседанието ja имаа таа чест 
да бидат упатени за девот кога ќе ce одржи Првото заседаиие 
на АСНОМ. Поради иоволната околност што несеслучи ништо 
изненадув/ачко и непожелно може да ce констатира дека тај- 
носта на одржувањето на Првото заседание беше строго и се- 
риозно чувана и сочувана што треба посебно да ce нагласи.

21) Михајло Апостолски: Пролетната офанзива 1944 во Македонија, 
Куманово 1969, I и II дел од офанзивата, стр. 90—92.

22) Извори за ослободителната војна и револуција во Македонија 
1941—1945, Tom I, книга прва, Скопје, март 1978, док. бр. 8, стр. 42.
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Без да ce навлегува во други аспекти ва одржаното Прво за- 
седание на АСНОМ целта на овој приказ е скромна и во ова 
прилика треба да ce укаже дека политичкото и военото рако- 
водство на Народнснослободителвото движење ва Македонија 
(ЦК ва КП ва Македоиија, Главниот Штаб ва HOB и ПОЈ за 
Македонија, потоа и Иницијативвиох одбор за св|икување на 
АСНОМ) свесво и на виоива на иеиориската задача вложи на- 
вистива шлеми усилби самиот тек на одржување на Првото 
заседание на АСНОМ да бвде обезбедев од сите можви непри- 
јателски изневадувања и возвемирувања. За неиосредното обез- 
бедување ва Првото заседавие ва АСНОМ ДК КП на Македо- 
нија и ГШ ва HOB и ПОЈ за Македовија располагаа со силите 
ва Третата MYB, IV Македовска бригада23), VIII српска бригада 
и Косавскиот српско-црногорски одред, со силите ва Кумавов- 
скиот одред, едва комавда ва подрачје, потоа со силите ва не- 
иолку кољгавди ва места со нивиите борци, како и со целооната 
поддршка ва вародот од Козјачијата и Средаа Пчиња. Со оили- 
хе на сите наши единици групирани и распоредени на околните 
сртови и нај,важни патни праВци вепосредното обезбедување на 
манасхирот „Ов. Прохор Пчињски" и одржување на Првото за- 
седавие ва АСНОМ во вего беше вавистива обезбедено од се- 
каков продор ва непријателот ков манастирот, a  големата тај- 
вост пред и за време одржување ва Заседанието беше уште 
едва гаранција повеќе за веговото успешво завршување и ве- 
пречена работа.

Успешвото завршување на Првото заседавие ва АСНОМ 
претставува уште една крупна победа на општествено-политич- 
ките и воените сили ва НОБ ва Македовија во целост. Успеш 
ното заврп1ување на Заседанието, од друга страгаа, претставува 
уште едев голем веуспех ва бугарските фашистички окупатори 
бидејќи тие, cè уште беа организирава воена сила, која со по- 
мошта ва својата известителна служба, организирана во мво- 
гу села24), ве успеа да дозвае за овој историски настав, ве ус- 
пеа да дознае за одржувањето ва Првото заседание ва АСНОМ. 
Во спротивво бушрските фапшстички окупатори, со употреба 
ва авијација и своите полкови од околните градови Кумавово 
и Врање cè уште беа во сила да ваправат големи пакости и 
штети.

За да ве им ce пружи било какда можвост на бугарските 
фашистички окупахори да нанесат удари и направат штета во 
случај делегатите и Президиумот на АСНОМ повеќе дена да ce

и) Неколку дена цред одржувањето на Првото заседание на АСНОМ 
IV македонска бригада од реон на Плачковида пристигна на Козјачкиот 
масив.

24) ВИИ ЈНА, Зборник, Tom VII, књига 2, Београд 1952, стр. 356— 
388; Жените на Македонија во HOB 1941—1945, Скопје, 1976, док, бр. 
181, стр. 388, 389.
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задржат во манастирот „Св. Прохор Пчињски" и за ова нивно 
задржување да дознае бугарсќата известителна служба, поли- 
тичкото и военото раководствјо на НОБ на Македонија презеде 
итни мерки да ce напуштат просториите на манастирските ко- 
наци. По пладне на 3 август Президиумот на АСНОМ и други 
делегати и борци ce искачија на Козјачките висини и ce смес- 
тија во селото Рамно25).

Президиумот на АСНОМ во.село Рамно има одржано две 
седници на кои ce донесени значајни решенија (на 6 и 14 ав- 
густ 1944 година).

Откако беа создадени потребни воени и политачки усло- 
ви Президиумот на ACHQM ноќта 18/19 септември26) ja  мина 
реката Вардар и  ce смести во оело Горно Врановци27) каде што 
остана cè до ослободувањето на Скопје ,а потоа премина во 
Окопје28).

*

* *

Во деновите непосредно пред одржување на Првото засе- 
дание на АСНОМ Третиот батаљон во состав на Третата MYB 
доби задача29): Батаљонот да ce постави на позиција во двете 
маала над шволото во село Пелинце и да го затвори правецот: 
село Пелинце — манаепир „Св. Прохор Пчињски". За да ja 
изврши оваа задача батаљонот беше задолжен д'а испрати за- 
јамнато борбено осигурување во насока на оело Алгуња од Ra
fle што ce очекуваше изненадување од Куманово, обезбедувај- 
ќи ce зад грб во насока на село Жегњане, Карловце и Враго- 
турце каде што ce очекуваше појава на бугарските пешадиски 
и коњички единици. При поставување на задачата беше рече- 
но дека во состав на батал>онот ќе ce наоѓа вачалникот на шта- 
бот30) на Третата М¥Б, кој ќе ja  контролира работата и деј- 
ствијата на батаљонот.

На позицијд кај селото Пелинце Третиот батаљон остана 
два дена. За ова време непријателот не ce појави. Kora штабот 
на батаљовот доби наредба да го напушти селото Пелинце и да 
ce упати во правец на манастирот дури тогаш ce дозна дека 
било одржано Првото заседание на АСНОМ. Kora ce зборува
-----------!

25) Зборник на документи, АСНОМ 1944—1964, Скопје 1964, док. бр. 
61—71, стр. 335—349. i

20) Велес и Велешко во HOB — 15 мај 1945 годхша, Титов Ве-
лес 1977, стр* 415.

27) Зборник на документи, АСНОМ 1944—1964, Скопје 1964, док. бр. 
123—129, стр. 467—475. ît

2®) Исто, док. бр. 207—215, стр. 619—640.
29) Сеќавања на авторот.
30) Коста Јашмак, cera потполковник на ЈНА во пензија.
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за тоа bo кое време членовите на штабот ва батаљовот дозна- 
ле за одржување на Првото заседание 'на АСНОМ треба да ce 
подвлече дека на нив ие им беше кажано каков настан ќе ce 
збидне во манастирот, туку тие, според важноста на поставе- 
ната задача, нагаѓаа дека нешто значајно ce случува во ма- 
настирот. Со оваа предострожност уште еднаш ce вотврдува де- 
ка самото одржување на Првото заседаиие е држано вјо голема 
тајност и за него знаеле само најодговорните раководители и 
оние кои биле поканети да присуствуваат на Заседанието.

Како е познато на 1 и 2 август 1944 година, додека деле· 
гатите пристигаа во манастирот и за време на одржување на 
Првото заседание немаше никакви изнанадувања и движења 
ва непријателските бугарски фашистички пешадиски и друш 
сили така што Првото заседание ce одржа успешно и непречено.

Самиот факт дека Првото заседаеие на АСНОМ беше одр- 
жано непречено недвосмислено зборува за тоа дека оите под- 
готовки биле добро извршени, a оамото одржуваше на Засе- 
данието било примарно организирано.

Во чест на одржаното Прво заседание на АСНОМ Третата 
и Четвртата македонски бригади ва 4 август извршија успеш- 
ви вапади на железеичмите ставици и тоа: Третата македон- 
ска ударва бригада ja  нападва железвичката ставица Ристо- 
вац, a Четвртата македовска бригада ja нападна жел. ст. Буја- 
вовац. И двата вапада беа успешно извршени. Во вашите раце 
падва голем плен во оружје и друш воени материјали.

По завршевото Прво зааседние ва АСНОМ избраните де- 
легати ce вратија во своите изборви единици за да ги известат 
барците, партиските активности и други патриоти за донесеви- 
те решевија иа АСНОМ со кои беше ооздадева македонската 
држаВа како рамноправва едивица во рамките ва Демократска 
Федеративна Југославијд.

Jordan CEKOV-DANE

SUPPOSITION FOR HOLDING OF THE FIRST SESSION 
OF THE ANTI-FASCIST ASSEMBLY OF THE PEOPLES 

LIBERATION OF MACEDONIA (ASNOM)

S u m m a r y

The formation of the first Macedonian brigade and its suc
cess during the first three months of its existence were the first 
and basic suppositions for holding of the First session of ASNOM.
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Ôn the Prespa Consultation held on August, 1943 a histori
cal decision of the CC CPM was made to start with preparations 
for convocation and constitution of the Antifascist Assemfly of 
the People's Liberation of Macedonia — ASNOM. Moreover, the 
preparations for the convocation were temporary interrupted be
cause of the Spring Offensive of the Bulgarian fascist occupiers 
which began in May of 1944. As the Spring Offensive ended suc
cessfully, the Initiative Committee went on with preparation for 
convocation of the first session of ASNOM. As the most conve
nient day for holding of Ilinden, at the Monastery of Prohor 
Pčinski.

At the end the author concludes that this convocation held 
in secret was very successful and important for the Macedonian 
people and development of its statehood.
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