
Новица ВЕЛЈАНОВСКИ

ДЕЈНОСТА HA ПРЕЗИДИУМОТ И НЕГОВИТЕ ПОВЕРЕНСТВА 
ВО ПЕРИОДОТ ΜΕΓΥ ПРВОТО И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ

HA АСНОМ

Антифашистичкото собрание на народното ослободув;ање 
на Македоиија (АСНОМ) што ce одржа на 2 август 1944 година 
ово мавастирот св. Прохор Пчињски, претставуваше чин со кој 
и формално ce прогласи создавањето на новата македонска 
држава, прва македонска држава (по Самоиловата) во историја- 
та на македонскиот народ. Со донесените решенија на оваа за- 
седание, македонскиот народ ги оствари резултатите на сво- 
јата долшгодишна борба реализирајди ja исконската желба за 
создавање на своја држава.

Второто заседание на АСНОМ што ce одржа неколку месе- 
ци подоцна (28—30. XII 1944), претставуваше продолжување на 
континуитетот на борбата на македоискиот народ за изграду- 
вање на сопствената држава. Во контекстот на изградувањето 
на македонската државност и на револуционерните органи на 
народната власт, Првото и Второто заседание на АСНОМ ce 
мошне тесно поврзани. Имено, Второто заседание ce одржа во 
слободна Македонија, но само кратко време по извојувањето 
на слободата. Во поголемиот дел на Југославија cè уште ce во- 
деа тешки борби за конечното ослободување, во кои учествуваа 
и македонски борци, иоради што може да ce рече дека и ава 
заседание ce одржа во воени и исклучително тешки услови.

Поради огромното историско значење, во изминативе че- 
тириесет години АСНОМ, a особено неговото Прво заседание, 
беше во фокусот на гинтереоирањето на повеќе општествени на- 
уки. Објавени ce иовеќе студии, статии, прилози, извори и дру- 
ш. Ho, АСНОМ побудува трајно љубопитство и интереоот за не- 
говото дорасветлување од повеќе научни аспекти продолжува 
со несмален интензитет.
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Сепак дејноста на Президиумот иа ÂCHÔM, особено онаа 
меѓу двете негови заседанија не е доволзно проучена1)· Тоа бе- 
ше една од причиниие во овој прилог да ce осврнеме на ова 
прашање, без поголеми цретензии за давање на целосен одговор, 
бидејќи за тоа може да ce напзише и многу повеќе.

Со цел да ce стекне целосна претстава за ќарактерот и 
дејноста на Президиумот на АСНОМ чувствуваме за потребно 
да ce осврнеме на неколку иозеачајни моменти поврзани со 
организирањето и дејноста на АСНОМ прод да ce формира не- 
говиот Президиум.

Реализирањето на одлуката од Преспанскиот состанок на 
ЦК на КПМ (2 август 1943 год.)2) за организирање повисоки 
органи iHa народната власт, пред политичкото и военото рако- 
водство на Народноослободителната борба постав|уваше нови 
задачи. В,о врска со тоа ce формира Иницијативниот одбор за 
свикување на АСНОМ3), во првата половина на ноември 1943 
година, кој ги презеде функциите за оргавизирање и свикува- 
ње на Првото заседание на АСНОМ. Во април 1944 година со 
зголемувањето на задачите ce зшлеми и неговиот број од 9 на 
22 члена4). ;

Работејќ(И најнепосредно на подготовките за свикување на 
Првото заседание на АСНОМ, Иницијативниот одбор презеде 
повеќе активности кои му даваа совојство на најв1исок орган 
на народната власт и на НОФ во Македонија5).

По обемните и содржинските подготовки, на 2 август 1944 
■година ce свика Првото заседание на АСНОМ. Од бројните ак- 
дии ставови и решееија на Иницијативниот одбор за свикува- 
ње на АСНОМ во текот на обемните подготовки за негсшото сви- 
кување и конституирање, произлегува дека тој беше политички 
репрезентант ш највиаок раководен орган и координатор на на- 
родната власт. Bio такво својство ги поднесе документите на 
Првото заоедание на АСНОМ, кои во себе содржеа и полишчка 
10ценка за изминатиот пат на борбата на македонскиот народ.

‘ i) За дејноста на Президиумот на АСНОМ е пишувано во рамките 
на повеќе научни трудови кои го обработуваат АСНОМ. Одделна ста- 
тија ва ова тема има објавено Евгени Димитров, Дејноста на Президи- 
умот на АСНОМ и неговите поверенства во времето на неговото пржвре- 
мено седиште во селото Горно Врановци, „Велес и Велешко во HOB 
1943—1945“, Титов Велес 1977, 181—199, и целокупната негова дејност не 
е обработана. v

2) Во историографијата е познато и како Преспанско советување.
3) По однос на датумот, на формонрањето на Иницијативниот одбор 

има повеќе мислења. Меѓутоа, неспорен е фактот дека тој е формиран 
пред свикувањето на Второто заседание на АВНОЈ.

4) Зборник на дакументи „ACHOM“, ИНИ, Скопје 1964, с. 112.
5) Д-р Александар Христов, Создавањето на македонската држава, 

„Мисла“, Скопје 1971, 328.
6) Зборник АСНОМ, с. 205—207. ,
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Така извештај|от на Иницијативниот одбор не беше само 
обичен известителен документ туку еден вид политичко експо 
зе6). Рефератот „Борбата против окупаторот“7) го содржи не 
само изминатиот пат во неа туку и политичката определба на 
иднината низ една реална в)изија за заедништво со југословен- 
ските народи и народности.

Создавајќи ое постепено и во рамките на еден општестве- 
НО-ПОЛИТИЧК1И процес, со Првото заседание на АСНОМ, практич- 
но ce заокружи (и уште повеќе ce зацврсти системот на народ- 
ната власт. Поради тоа, на овој исклучително важен проблем 
на револуционерното движење му е посветен вториот реферат 
„Народно-демократската власт во Македонија“8). Поднесување- 
то на 1ИСТИ0Т беше логичан редослед и концепциско надоврзу- 
в'ање на она што го означуваше суштинскиот карактер на sa
će данието.

Бидејќи од Првото заседание на АСНОМ ce очекуваше до- 
следно верифицирање на одлуките на Второтпо заседание на 
АВНОЈ, експозето за народно-демократската власт9) на видно 
место оценува дека е избран единствениот правилен и можен 
пат на борбата на македонскиот народ за создавање на cBioja 
држава — патот кон обединувње со другите народи на Југосла- 
вија. Тоа ie објаснето со богатото истор1иско искуство, кое по- 
кажа дека на малите народи им е нужно обединување ои здру- 
жување, што во конкретниот случај е изразено вјо лицето на 
АВНОЈ; со чии решенија на македонскиот народ му е признато 
правото на рамноправност и сам10опр1еделување. И захоа, Вто- 
рото заседание на АВНОЈ во експозето не ce гледа изолирано 
туку во контекстот на општите резултати од борбата на маке- 
донскиот народ. He случајно, неговите резултати ce оценети 
како ,,суштински резултати^ на дотогашната борба на сите ју- 
гословенски ндроди, 10собено на македонскиот на|род, кој има- 
ше многу причини да биде задоволен од на што го постиша.

И двете експозеа претставуваа пресек на постигнатите ре- 
зултати во борбата и во организ^рањето на народната власт 
но, (истовремено и сфевидна платформа за нареднР1те задачи 
во борбата. Од утврдената политичка основа во нив произлегоа 
и документите што ги усвои Првото заседанме на АСНОМ.

Првото заседание на АСНОМ донесе вкупно девет доку- 
менти кои не ce подеднакво значајдк за изградување на маке- 
донската држава. Во оваа смисла посебно значење имаат Ре- 
шението за одобрување на сите одлуки донесени од Главниот 
штаб и од Иницијативриот одбор за свикување на АСНОМ и

7) Исто, с. 208—222. ....~  " '
8) Исто, с. 223—233.
9) Исто.
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'Решението за проѓласување на ÀCHOM за врховио, законодавно 
и извршно претставничко тело и највисок орган на државната 
власт на Демократската Македогаија10). Во логиката на нештата 
беше највисоиот орган на народната и државната власт да ги 
санкционира документите што ну претходеа. АСНОМ беше при- 
роден произлез од она што го направија овие тела за успешно 
спроведување на политичката платформа на Партијата и за не- 
говото оргаиизирање. На тој начин успешно ce воспоставји и 
континуитетот во процесот на создавањето на македонската 
држава.

Вториот документ ja  означи втората етапа во гсонституира- 
њето на македонската држава бидејќи со него ce конституираа 
и највисоките 1органи во новата држава на македонскиот народ. 
Сите други документи ce значајни за оние прашања што ce 
предмет на нивното уредување.

Во согласност со своето место и исторкска улога, Првото 
заседание на АСНОМ упати два значајни прогласа до македон- 
скиот народ. Едниот од нив, познат како Макифест на Прв'ото 
заседание на АСНОМ11), всушност е политичко-декларативан до- 
кумент со кој ce прокламираат слободарските идеи на маке· 
донскиот народ. Со него народот ce повикуваше на ангажира- 
ња за конечно извојување на слободата. Вториот проглас12), 
што е издадеи непосредно по одржувањето на Првото заседа- 
ние на АСНОМ, им е посветен на законодавните акти кои ja 
сочинуваа основата во изградувањето на македоиската феде- 
рална држава. Во него ce наброени државноправните акти, на 
македонскатата федерална држаДа. Во него ce наброени држав- 
ноправните акти, -на македонската „магна карт", плод на него- 
вата тригодишна борба.

Прогласувањето на Првото заседание на АСНОМ беше по- 
тенцдрано и од ЦК на КПМ13). Тоа значеше дека Партијата, ка- 
KIO непосреден креатор на основните принципи во создавањето 
на македонската држава и изградувањето на системот на на- 
родната власт, беше непосредно заинтересирана, резулташте од 
Првото -заседание на АСНОМ да бидат правилно разбрани и 
доследно реализирани во натамошниот тек на борбата. Овој 
проглас, ксјј no својата содржина битно не ce разликува од 
дретходните два, имаше за цел да ja  потсили општата одговор- 
ност и настојувЈањата во реализацијата на АСНОМ-ските до- 
кументш.
—ί----- ---------  i

10) Исто, с. 235.
11) Исто,259—270.
12) Исто, С.273—278. ,
13) Извори за ослободителната војна и револуцијата во Македонија 

1941—1945, ИНИ, Скопје 1970, с. 357—366.
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Значењедо на АСНОМ-ските документи беше подвлечено и 
во печатот. Беа објавени повеќе статии. Во една од нив, меѓу 
друготО; ce истакнува: /Гоа ce документи, одлуки кои ш  испол- 
нуваат градите на оекој Македонец и на пријателите на маке- 
донскиот народ .. ,“14).

Со решаниепо на АСНОМ15), Президиумот на АСНОМ бе~ 
ше овластен bio  времето меѓу двете заседанија да ja врши зако- 
нодавната функција, како и функцијата на владата до нејзино- 
то образување. Бидеј|ќи АСНОМ на своето прво заседание не 
вршеше некоја позначајна законодав!на функција, акти оо за- 
кјонодавен карактер за организациј ата на власта, за уредување 
на стопанск1ото живеење и активност, како и уредувањето иа 
општествените дејности, донесување Президиумот на АСНОМ, 
односно неговите поверенства. Президиумот, всушност беше 
единствениот носител на законодавна/га и извршната власт во 
пероиодот меѓу двете заседанија. Поради тоа, дејноста на Пре- 
зидиумот беше мошне обемна и разновидна. Така Президиумот, 
покрај плодотворната политпичка активност, заедно оо поверен- 
ството работеше еа  организирањето на новата народна власт 
и за организирањето на стопанскиот живот.

Президиумот на АСНОМ во периодот меѓу довете заседани- 
ја на АСНОМ одржа 15 седници. По неговиот избор на Првотго 
заседание на АСНОМ, првите три оедници ш  одржа на подрач- 
јето на Козјак Планина16). Со новото преместување во централ” 
ниот дел ва Вардарска Македонијд, ce создадоа услови за по- 
интензивна работа. To селото Горно Врановјци, Велешко ce од- 
виваше мошне жива и  интензивна воено-политичка 1и раковод- 
на активност17). Во времето на привремениот престој во При- 
леп18), Президиумот одржа само една седница, додека преоста- 
ватите пет седници ги одржа во слободниот град Скопје19).

Президиумот на АСНОМ уште на првата седница20) оцени 
дека за поуспешен развој на Народноослободителната борба е 
нужно повикување на некои лица к јо и  од една шш друга при- 
чина cè уште не стапиле во редовите на борбата21). Внимателно 
ja следеше внаирешната и меѓународната положба на Македо-

14) Зборник АСНОМ, с. 297.
15) Исто, с. 235—238.
16) Првата и овтората седница на Президиумот ce одржани во се- 

лото Рамно, Кумановско, на 6 и 14 август 1944, a третата во манастирот 
„Прохор Пчињски“ од 2 до 5 септември 1944. 36. АСНОМ, с. 327, 340 и 351.

17) Овде ги одржа шесте наредни седници. В. зб. АСНОМ, с. 381, 
394, 399, 446, 452,- 467.

18) Десеттата седница. 36. АСНОМ, с. 476.
19) Н а р е д н и т е  с е д н и ц и , о д н о с н о  о д  е д а н а ј с т а  д о  п е т н а е с т а , д о  д в а е с е т  

и првата . 36. АСНОМ, С. 481, 494, 503, 512, 521.
20) Одржана на 6 август 1944 година.
21) 36. АСНОМ, с. 329.
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нија и no тие прашања водеше опширна дискусија22). Созда- 
вањето на HP Македоиија како држава во Југословенската фе- 
дерација доби меѓумароднга димензии и предизвика извесни ре- 
агирања од меѓународен карактер. Затоа Президиумот ш за- 
должи својот секретаријат да ги следи политичките реакции 
што ое однесуваа на овој историски настан.

Значајно политичко прашање во тоа време претставуваше 
и односот на македонската емиграција спрема Народноослобо- 
дителната борба и создавањето на македонската држава. Тој 
ги разгледа и одобри извештаите на Лазар Колишевски и Све- 
тозар Вукмановиќ — Темпо за одржаните состаноци со прет- 
ставниците на македонската емиграција и им даде целосна по- 
дршка.

Президиумот на АСНОМ во одделни свои активности на- 
стапуваше заедно со други органи. Таков беше случајот со прог- 
ласот што, заедно со Главниот штаб на HOB, го упатија по по- 
вод капитулацијата на фашистичка Бутарија. Прогласот беше 
разгледан и од Президиумот и целосно беше прифатен23). Во 
него македонскиот народ ce навикуваше да ги оствари илиндем- 
ските одлуки и од нив, во младата македонска држава, да на- 
прави материјална сила и цврста народно-демократока власт. 
Во него особеио ce пагласуваше дека со тешките борби на на- 
родноослободителната војска на Македонија ce избркани бу- 
гарските фашистички окупатори и дека е ослободен голем дел 
од татковината, каде што е воспоставена „македонска народно- 
демократска-суверена власт на слободна Македонија .. .“24) Очи- 
гледно дека овој заеднички политичко-декларативен документ 
на главниот штаб и Президиумот на АСНОМ е детално анали- 
зиран од Презндиумот и приспособен за актуелните потреби на 
Ослободителното движење, пред cè за поголемо мобилизираше 
на народот за стапување во борбата и за неговото политичко 
ангажирање во создавањето органи на народната дласт.

Сличен проглас Президиумот на АСНОМ и Главниот штаб 
упатија и по повод ослободувањето на Белград25), каде што 
исто така македонскиот народ ce повикува да го јакне ослобо- 
дителниот фронт до конечното ослободување.

Од полихичката активност на Президиумот би ja  одбележа- 
ле уште активноста во врска оо подготовкнте за свикување на 
Второто заседание на АСНОМ, за што е утврден и дневниог 
ред, како и темите на рефератите за подажните точки26).

22) Исто, с. 381—382.
23) Исто, с. 394.
24) Исто, с. 378.
25) Исто, с. 464—466.
26) Исто, с. 512.
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Едно од најчесто разгледуваните прашања на Президиумо г 
на АСНОМ е прашањето за оргавизирањето на народната власт 
воопшто, a посебно на народвоослободителните одбори како 
основни органи. Какво значение Президиумот му придаваше 
иа сопственото организирање ce гледа о:д податокот што тој, 
уште на својата прва седница организира осум реоорски пове- 
ренства и именува повереници кои беа задолжени со тие ре- 
сори27). За натамопшото јакнење на овие органи, Презвдиумот 
вршеше организационо ѕи кадровско оспособување, ia шри пока- 
жана потреба им даваше и конкретни насоки за успешно из- 
вршување на задачите. Ги утврдуваше односите меѓу одделвите 
поверенства, нивните права и обврски, начинот на донесува- 
њето на одлуките, постигнувањето соогласност по одделните пра- 
шања и сл. Така, Президиумот ja утврди организационата пос- 
тавевост на соодветните поверенства, a перманентно ja претре- 
суваше нивЈната работа и преземаше мерки за нејзиното уна- 
предување28).

На својата прва седница од 6 август 1944 годива29), Пре- 
зиодиумот на АСНОМ ja изврши првата административно-терито- 
ријална поделба. Македонија беше поделена на четири облас- 
ти: Битолска, Скопска, Штипска и Кичевско-Дебарска30), но об- 
ласни народн10-ослобод1ителни одбори како политичкЈО-територи- 
јални единици не беа веднаш формирани. Таа поделба беше к о  
ригирана со решеиие иа Президиумот од 1 октомври 1944 го  
дина оо тоа што беше укината Кичевско-Дебарската област, a 
останаа само тприте области31). Веднаш потоа ce пристапи кон 
подготовкји за организирање и функциовирање на обласиите на- 
родноослободителни о|дбо|ри ово овиое три 1области.

Поделбата на Македонија на обласни народноослободителни 
одбори и особено определувањето на овластените лица за opra- 
•низирање органите на народната в’ласт во одделвите области, 
беше значајно и за активирањето на самите обласни вародно- 
ослободителни одбори, како и за збогатување <на нивната ак-

27) Ha седнадата од Президиумот на АСНОМ одржана на 6.VIII 
1944 во селото Рамео Кумановско, беа именувани следниве поверенсдаа: 
Поверекство за информации (повереник Панко Брашнаров), Поверенство 
за внатрешви работи (Киро Петрушев), Поверенство за просвета (Епами- 
нонда Поп ^Андонов), Поверенство за народно стопанство и обнова (Ла- 
зар Соколов), Поверенство за финансии (Богоја Фотев), Поверенство за 
еоопштенија и градежи (Страхил Гигов), Поверенство за социјална поли- 
хика и народно здравје (Ацо Петровски) и Поверенство за судство (Петар 
Пирузе). 36. АСНОМ, с. 328 и 331.

28) 36. АСНОМ, с. 352—356, 494—497.
29) Исто така од 6.VIII. 1944 во Рамно, Кумановско. 36. АСНОМ, 

с. 327—330.
30) Документи од создавањето и развитокот на HP јМакедонија (1944— 

1946), Државно книгоиздателство на Македонија, Скопје 1949, е. 31.
31) И стото , с. 441.
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тивност. Т)ие како повисоки органи на народната власт, ja слс- 
деа работата на пониските, прибираа информации и беа во не~ 
посреден контакт αα Президиумот на АСНОМ, како и со него 
вите поверенства.

Поради тоа, извештаите што тие ги доставуваа до Пјрези- 
диумот на АСНОМ, 10дносно до по1веренствата ce доста исцрпни 
и содржајни. Тоа беше резултат иа самата нивна поставеност, 
како органи каи покривјаа покомплексни административно-гео- 
графски реони поделени натаму на помали политичко-територи- 
јални цели.

Значајно е да ce одбележи и фактот дека Президиумот ce 
ангажира во организирање на обласвзите народноослободителни 
одбори во Македонија. Тие како ор!ганизирани органи на народ- 
ната власт делуваа од вочетокот на ноември 1944 година, па 
до средината на јануари 1945 година, кога со решение на Пре- 
звдиумот ce укинати и е извршева нова поделба на окрузи, 
Практично тие работеа околу 3 (три) месеци, но во период, кој 
сам по себе е исклучително зиачаен за канечната победа над 
окупаторот и за воспоставувањето на новите (облици на народ- 
ната власт.

За да ja насочи поцелосно работата на вародноослободи- 
телните одбори, како и да ce постигне нужкѓата координираност 
во работата, покрај споменатите мерки, Президиумот сметаше 
дека е потребно иа претставниците определени за организира- 
ње народна власт да им укаже на некои поважни прашања. 
Поради тоа на св^ојата седница од 1 октомври ги донеое и први- 
те упатства за организирање на народноослободителките од- 
бори32).

Организирањето на стопанскиот жјивот и обновата на зем- 
јата; беше едно 10д најважните прашања што стоеше пред сите 
органи на народнат власт, a особено пред АСНОМ и неговиот 
Президиум. Сепак, со оглед на неговиот карактер на политичко- 
извршен орган на народната власт, најзначајни беа мерките 
што ги презеде Президиумот на АСНОМ. Оообено забележител- 
на активност покажа Поверенството за народно схопанство и 
економска обнова на земјата при Президиумот на АСНОМ. По 
негова иницијатива во рамките на HO беа ортанизирани одделч 
за народно стопанств:о и економска обнова што работеа на пра- 
ш ањ ето на обновата и  изградбата на зем јата.

Стопанската активност во себе содржеше повеќе гранки, 
за чиешто организирање беа нужни големи усилби. Така, со 
прашањето за исхраната на населението како и на војската, 
Президиумот на АСНОМ и неговото Поверенство за народно 
стопанство и народноѕослободителните одбори беа подолго вре-

32) 36. АСНОМ, С. 401—403 и 404—439.
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ме ангажирани. Македонија и во нормални услови не беше во 
состојба да го прехрани своето население. Состојбата беше вло  
шена поради лошата комуникациона мрежа, поради што не 
можеше правшшо да биде распределена и така скудната резер* 
ва од храна. За надминувње на постојните тешкотии, Презвди- 
умот на АСНОМ го задолжи Поверенството на народно стопан- 
ство и еконЈОмска обнова да подготви план за преземање кон 
кретни мерки и план за нивно реализирање, a особено за рас- 
поредување на стоките што беа затечени во ослободените гра- 
Д10!ви по гЕовлекувањето на Бугајрската окупаторска власт33). За 
начинот на постапуваше со затечен1ите стоки Поверенството за 
народно стопанство изготви упатство34), a народноослободител- 
ните одбори добија поблиски инструкции. Им беше препорача- 
но да организираат фондови за исхрана каи би ce ползувале 
во исклучителни случаи и со одобрение на Президиумот. За по- 
мош на семејствата на загинатите борци, воените инвалиди или 
мобилизираните лица кои не можеа да ce прехранат, Президи“· 
умот определи сума >од 30 милиони лева, a презеде и некои 
д,руги мерки35).

По однос на регулирањето на трговската размена, беше за- 
брането размената на секаков вид стоки и услуш со окупира- 
ната територија, со исклучок на работниот добиток36). Ова ка- 
ко и некјои други прашања од областа на трговијата ги уреди 
Поверенството за народно стопанство, односно неговиот оддел 
за трговија. За посложените прашања од областа на тртвдјата, 
како што беше на пример враќањето на стоките од Бугарија, 
беше побарана и помошта од Националниот комитет за осло- 
бидувањето на Југославијд37).

Најсериозен цроблем во обновувањето на индустријата беа 
суровините и погонскиот материјал. Поради тоа најпрво прора- 
ботија индустрискЈИте погони со оние суровини кои можеа по- 
леоно да ce обезбедат. Освен тоа вниманието беше свртено кон 
обезбедувањето иа суровини1и гориво за индустриските погони38).

Во смисла на nipeTxoflHiOTO, сер!иозно внимание му беше 
посветено на рударството. Освен одобрението за експлоатација 
на рудникот ;;Злетово Мајнс Лимитед“ во Пробиштип, Прези- 
диумот и Поверенството за народно стопанство и економска 
обнова на земјата презедоа редица мерки да ce спречи уништу-

33) Исто, с. 452—454.
34) Истото.
зѕ) Архив на М акедонијa (понатаму AM), Скопје, ф. АСНОМ, к. 2 

АЕ-без нумерација.
36) 36. АСНОМ, с. 399—400 и 440.
37) AM, Скопје, АЕ-без нумерација.
38) AM, Скопје, ф. АСНОМ, К. 4, АЕ-без нумерација.
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вањето на опремата во рударските објекти за да ое продолжи 
натамошната експлотациј.а на рудното богатство39).

И во областа на земј оделството и шумарството беа пре- 
земени итии мерки, a особено за организирањето на есенската 
сеидба. Поверенството за народно стопанство и економска об- 
коова НОО организира семенски фондови, a со нивната помош 
беше извршена и мобилизацијата на работниот добиток и зем- 
јоделскиот инвентар за успешно завршување на сеидбата. Ре- 
чиси ниту еден позначаен документ не испушташе да го под- 
влече значението она есенската сеидба како неопходен услов за 
надминување на недостатоците од прехранбени производи.

За организирање на шумското производство уште на први- 
те свои седници Президиумот на ACHÖM разгледа и усвои упат- 
CTBIO, во кое го определи начинот на експлоатацијата на огрев- 
н)ото и техничкото дрво, без оглед на сопственоста на шумите. 
Поверенството за народно стопанство и народноослободителни- 
те одбори, особено обласните; презедоа повеќе конкретни мерки 
за заштита на шумскиот ф|овд кој и така беше мноогу оштетен 
од нексштролираиата експлоатација на окупаторот. Одделни 
мерми што ce преземени βό Македонија му ce предлатни и на 
Националниот колштет за ослободување на Јушславија. Тоа.се 
позанимава и со драшањето за шумските пасишта, расадници- 
те, пошумувањето на голините и слично.

Едно од почесто разгледуваните прашања на Президиумот 
на АСНОМ, односно од неговото Поверенство за финансии бе- 
ше прашањето на финансиите. Освен монетарниот проблем и 
утврдувањело на привременото платежно средство, Поверенство- 
то на финансиите ce занимаваше и со прашањето на даночната 
регулатива40). Решавањето на материјалната основа на народ- 
ната власт в|о смисла на задоволувањето на финансиските потре- 
би; Президиумот го вршеше преку разрезувањето на. данокот 
ilia населението чие конкретно спроведување во практиката го вр- 
шеа народноѕослободителните одбори. Во одредувањето на дано 
кот Президиумот примени некои принципи на даночната npoipe- 
сија со намера побогатите да дадат повеќе. Тоа беше начравено со 
цел да ce избегнат некои последици и импликации во работата 
на народноослободителните одбори. Тие беа овластени и да рас- 
полагаат со собраните дарични средства. Бидејќи прашањето 
за подолготрајно финансирање на Президиумот на АСНОМ и 
на другите негови снргани и тела не беше решено, финансиски 
средства тешко ce обезбедуваа. Со отлед на тоа што финанси- 
рањето не беше само проблем на Президиумот и на народно- 
ослободителните одбори, тие ш  изврџшја и нужвоите подготов-
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ки за распишување на народен заем41)· Беа донесени и поблиски 
напаствијд за привремено уредување на банкарскиот систем, 
како и напахствија за уредување на плавскиот систем со што 
би ce избегнало шаренилото во распределувањето на и така 
скудните финансиски средства со кои ce располагаше.

И покрај обемната политичка дејност и дејноста за сто- 
панското заживување на земјата, Президиумот на АСНОМ ра- 
ботеше и на организирањето на општествените дејности, иако 
не беше во состојба на овој план да му ce поовети со пого- 
лема ангажираност. Затоа им обрна внимавие само на иајоснов- 
ните прашања. Така од областа на уредувањето на внатрешните 
работи, Повјеренството за внатрешни работи презеде мерки да 
ce спречи раставрирањето на некои несакани n o j a B ï i  и тенден- 
ции што беа присутни непосредно пред ослободувањето на зем- 
јата42). За таа цел донеое неколку подетални напатствија за суз- 
бивање на криминалот и за борба против други дејствија што 
го нарушуваа «осиоставениот ред и мир во државата. Во оваа 
смисла ги прбпиша задачите на народноослободителните од- 
бори43).

Президиумот на АСНОМ, оцени дека за уредување на внат- 
решните работи, најнапред беше нужно да ce изврши неопход- 
ката организација на Поверенствјото за внатрешни работи. По- 
ради тоа, Поверенството веднаш по неговото основање, прис- 
тапи кон изготвување на план за сопствената организација, ка- 
ко и план за организацијата, должностите и распределбата на 
управната власт меѓу народноослободителните одбори во Ма- 
кедонија. Врз основа на тој план ce пристапи коон конкретно 
организирање на самото поверенство и на управните служби 
при НОО, a на најодговорните пунктови во ресорот беа име- 
нувани истакнати и проверени учесници во борбата. Презвди- 
умот на АСНОМ, како и неговото ресорско поверенство, чув- 
ствуваа за потребно да ое постигне извесна еднообразност и 
во организирањето на службите во внатрешноста на Македо 
нија44). Поради тоа, во времето на привременото седиште во 
Горно Врановди до преминувањето во Скопје, организираа по- 
веќе конференции со одговорните по управната власт. Такви 
стручни конференции за уредување на органите на внатрешните 
работи беа организирани во Прилеп, Битола и Велес (со облас- 
ниот и градските НОО), a подоцва 'и во Скопје, Свети Николе, 
Штип и Куманово45).

41) AM, ф. АСНОМ, к. 2, АЕ-без нумерација.
42) AM, ф. АСНОМ, к. 4, необработен документ.
43) Истото.
«) AM, ф. АСНОМ (Поверенство за внатрешни работи), к. 4., необра- 

ботен документ. !
45) Истото.
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Co оглед на состојбата пред конечното ослободување и не- 
посредно по тоа, кога ое јавуваа разновидни шпекуланти и кон- 
трареволуционерни сили, за зацоврстувањето на народната 
BùiacT беше нужво организирање на народната милиција, како 
наоружан дел од органите за внатрешните работи. Ce пристапи 
кон тоа, така што народната милиција беше најнапред орга- 
низирана дри селските, општинските и градските НОО. Под 
иепосредните инструкдии на ПЈоверенството за внатрепши рабо- 
ти, бројот на милнционерите ш  определуваа самите народно- 
ослободителни одбори во зависност од нивните потреби за обез- 
бедување на основниот ред и поредок. Веќе во првите извештаи 
до Президиумот на АСНОМ c e  оценува дека во внатрешните ра- 
боти c e  постигнуваат добри резултати, кои особено беа успеш- 
ни во врспоставувањето на јавниот ред и мир и во откривање- 
то на шпекулациите и „црноберзијанството"46).

Во тесна врска со делувањето на секторот на внатрешни- 
те работи беше и делувањето на правосудството. Поверенство- 
то за судство при Президиумот на АСНОМ ги презеде најнеоп- 
ходните мерки за почетокот на работата на црвите народни су- 
дови во земјата. Бидејќи извесен период по ослободувањето со 
кривичниот прогон и пресудувањето за криввичните дела ce за· 
нимаваше военото правосудство, Президиумот на АСНОМ, од- 
носно Поверенството за судство, работеше на тоа поблиску да 
ш  упати народнослободителните одбори во правосудната деј- 
ност до почнувањето со работа на специјализираните судови. 
Во оваа смисла Поверенството побара мислење од народноосло- 
бодителните одбори за тоа кои од законите за регулирање на 
одделни области од животот треба да припаднат во надлежност 
на федералното законодавство. Освен тоа и самиот Президиум 
на АСНОМ настојуваше некои прашања привремено да ги ре- 
гулира со прописи. Така иа пример, оценувајќи дека од наемни- 
те односи можат да произлезат некои односи што ce блиски на 
капиталистичките, Президиумот ja  задолжи комисијата да ce 
позанимава do Проектот на законот за наемните односи, во кој 
главно ce разгледуваат и регулираат наемните односи во стан- 
бената област. Комисијата за законодавна дејност при Прези- 
диумот на АСНОМ мошне образложено ги разгледуваше и со- 
цијално-политичкдте и правните мотиви на овој Проект, од што 
произлегуваше и потребата од неговото донесување47).

Работејќи на сопственото организирање, до крајот на 1944 
година, Поверенствјото за судство при Президиумот на АСНОМ, 
успеа целосно да ce организира и кадровски да ce екипира. Во 
тоа својство на Президиумот на АСНОМ му предложи и некол- 
ку законопроекти меѓу кои: Законопроектот за устројството на

Истото. i
47) AM, ф. АСНОМ, к. 2.

242



редовните судови, Законопроектот за организацијата на Пове- 
ренството за правосудството, Законопроектот за законодавство- 
то во Федерална Македонија и веќе спомнатиот Законопроект 
за привремено регулирање на наемните односи48).

Набргу по организационото поставување на Поверенство- 
то за просвета при Президиумот на АСНОМ, врз база на искус- 
твата од НКОЈ како и од сопствените искуства и потреби во 
Македонија, Президиумот на АСНОМ, на својата седница од 
2—3 септември доста опстојно расправаше за. проблемите на 
организирањето на просветата bio Македонија49). На оваа седни- 
ца, по предлог на повереникот за просвета ce расправаше за 
ваставвиот план за средната настава во храење од 3 години. 
Исто така, беше предложено да ce оформи еден научен инсти- 
тут, за што ce дискутираше уште на Првото заседание на 
АСНОМ. Ce расправаше и за натамошното ортанизирање на по- 
веренството за просвета. Во обемната дискусија по овие пра- 
шања, како и по други прашања, најнапред беше укажано на 
'воспихниот аспект на образованието во Македонија, a тоа про- 
излегува од самата констатација дека „пр10светната политика 
треба да има за цел да та воспита младите и д ги подигне во 
нови граѓани".

Со оглед на просветната заостанатост во Македонијд, што 
беше резултат на пов'рќе причини, Поверенството посебно ja 
потенцира потребата од ангажирањето на НОО во организира- 
њето на просветата. Во овој контекст беше разгледано и пра- 
шањето за просветниот кадар. Имево, колку почетокот на учеб- 
ната година cè повеќе ce наближуваше, овој проблем сгануваше 
cè поактуелен. За таа цел ce укажуваше на можноста да ce ан- 
гажираат млади снаги, односно да ce ангжираат учевици од 
завршните клаоови на средните училишта, па дури и такви кад- 
ри мои немаат завршено училиште, но ce погодни за обавување 
на основната настава со учениците или пак со возрасните.

По исцрпната дискусија што ce водеше за работата на 
Поверенството за дросвета, како и за организирањето на про- 
светата во целина, Президиумот на АСНОМ ги усвои следните 
заклучоци:

а) Средната настава да трае пет години;
б) Да ce отвори учителска школа и Инсштут;
в) да ce организираат анафалбетски курсеви;
г) Да ce дроучи прашањето за отварање на униварзитет,

за што да ce побара мислење и од Националниот комитет за 
ослободувањето на Југославија50).

«) 36. АСНОМ, с. 631-635.
«) Истото1, с. 351—356.
м) Истото, с. 353.
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Президиумот на АСНОМ оценуваше дека за почетокот на 
учебната година актуелен е проблемот од недостаток на учеб- 
ници на македонски јазик. Во таа иасока, секако, најактуелно 
беше прашањето за букварот, што беше во мошне тесна врска 
со работата на формираната комисија за утврдување на јази- 
кот. Поради тоа беа уовоени „Напатствија за унификација на 
македонскиот јазик".

Бидејќи равноправноста на народите и народностите бе- 
ше прашање по кое КПЈ имаше јаоен став оправдано ce поста- 
вуваше и прашањето за јазиците на југословенските народи. 
Затоа, преовлада мислењето да ce изучува, покрај македонскиот 
и еден од јазиците на југословенските народи51)·

Со оглед на историското минато на македонскиот народ и 
улогата на црквата во подигнувањето на просветно-културниот 
живот во минатото, Президиумот го актуелизира и прашањето 
на веронауката која, во овие и вакви околности, не можеше 
веднаш да биде исфрлена. Нужни беа некои решенија со кои ке 
би ce побрзало во еден или друг правец, a тоа ce најде во од- 
луката, верското учење да остане како факултативен предмет, 
но само за учениците од основната настава и во нејзиниот сос- 
тав, a не како посебно наставна содржина52).

Кон крајот на септември 1944 година, Президиумот на 
АСНОМ, односно неговото Поверенство за просвета, презеде по- 
конкретни чекори за ортанизирање на просветата на Македони- 
ја. Во ова време, кога завршните операции за ослободувањето 
на земјата беа во полн ек, настојуваше да ш  поттикне и на- 
таму да го забрза започнатиот нроцес во отворањето на нови 
училишта на слободните територии што постојано ce создаваа. 
Покрај испраќањето на своите инструктори на теренот, Пове- 
ренството ja обавуваше неопходнаха преписка со Обласните на- 
родноослободителни одбори, кој што прераснуваа во восители 
иа оваа активност во областите.

За премавнуВање на шлемата неписменост наследена од 
минатото и зголемена во период на четиригодишната борба, по- 
себно внимание им ce посвети на отворањето на аналфабетски- 
те курсеви. Така во едно писмо на Поверенството до обласните 
НОО во Македонија ce даваат детални инструкции за наставна 
работа, a ce посочува и привремената азбука53).

Оценувајќи дека постојат поволни услови и за натамошио 
интензивирање на отворање училишта во Македонија, Прези- 
диумот на АСНОМ и неговото Поверенство за просвета, во вре- 
мето кога нивното седиште ce наоѓаше во Горно Врановци, Ве-

----------- I
51) Истото. ' 
æ) Истото.
53) 36. АСПОМ, с. 642,
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лешко, бараше од трите обласни народноослободителни одбори 
(Скопски, Битолски и Штипски), да ce преземат сите неопход- 
ни и МОЖ1НИ мерки за тоа. Ce констатира дека времето за от- 
варање училишта е доста напреднато и е нужно отворање на 
училиштата. Посебно би требало да ce истакне податокот што 
Поверенството за гаросвета ce осврнува на воспитниот аспект 
истакнувајќи дека „училишната младина е оставена сама на 
себе“54).

Со оглед на специфичните услови во однос на просветна- 
та дејност во Македонија до пред војната, како и за време на 
војната, нејзиниот организационен карактер, веднаш по ослобо- 
дувањето на одделните територии наидувдше и на друш теш- 
котии. Една од нив беше недостатокот на учителски кадар. За 
надминување на оваа тешкотија, Поверенството за просвета прн 
Президиумот на АСНОМ ш  покани сите студенти и учениди со 
завршен VI, VII и VIII клас, кои не ce наоѓаа во војска, до- 
броволно да пристапат за вршење на учителска служба55). Ос- 
вен тоа, презеде чекори и пред воените власти со цел да ce де- 
мобилизираат одделни познати и афирмирани просветни работ- 
ници, кои би ce вклучиле в'о таканаречениот втор фронт на 
борбата за подвгнување иа културно-просветното ниво на на- 
цијата. На обласните народноослободителни одбори им беше 
препорачано, онаму каде што постојат услови за отворање на 
училишта, a нема квалификуван учителски кадар, да ce обрнат 
до штабовите на соодветните области и зони за да ce извршЈ! 
ослободување на таквите кадрови.

За подобрување на фондот на квалификуваниот наставен 
кадар, по иницијатива на Поверенството за просвета, Президи- 
умот на АСНОМ презеде и други мерки. Од обласните на Н 00  
беше побарано точно да ce утврди еввденцијата на кадарот. За 
таа цел беше пропшпан посебен формулар со следниве подато- 
ци: име и презиме ва учителот, каде е роден, што завршил и 
каде завршил, каде служел до cera и колку години на учител- 
ска служба има. Истовремево ce бараше и податок за тоа Ra
fle почнале да работат училиштата, со колку одделенија, со 
колку ученици и со колку учители. На база иа добиените по- 
датоци, Поверенството иницира организирање на учителски кур- 
севи во поголемите градови низ републиката. Нив ги посетуваа 
студенти со завршен VI клас на шмназијата. Низ нив поминаа 
2.000 курсисти, кои по завршувањето на курсот беа испратени 
на работа на различни места каде што за тоа ce чувствуваше 
потреба56).

ѕ4) Исто# С. 643. ;
55) AM, ф. АСНОМ, к. 4, документ без нумерација.
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Во однос на наставниот кадар за изведување iîîa настава- 
та на народностите, Президиумот на АСНОМ правеше напори 
и озо оваа сфера да ce почитува нужната равноправЈност и на- 
стојуваше да ce организира настава и на нивните јазици. Во 
врска со тоа во еден документ ce нагласува: „Би било правед- 
но и редно, што ќе одтовара на демократските идеи на маке- 
донскиот народен покрет, ако ce отворат една или две школи и 
за турските деца во кои ќе учат на свој јазик и писмо. Учи- 
тели за.тоа има меѓу просветните Турци во градот (ce мисли на 
градот Скопје — H. В.)“57). Меѓутоа, нормално беше дека такви- 
те училишта не можеше брзо да ce отворат, бидејјќи и покрај 
настојувањата, таквиот наставен кадар потешко ce обезбеду- 
ваше. Од друга страна, Поверенството за просвета (не го запос- 
тави 'и прашањето за обезбедување на наставен кадар за рабо- 
та со децата на оној дел од македонскиот народ што остаеа во 
етичките граници на Албанија. За таа цел, Поверенството за 
просвета испрати 9 учители во Албанија кои изведуваа настава 
на македонски јазик58 59).

Како ce наближуваше денот на конечното ослободување 
на змјата и условите за организираше на школството и просвет- 
ниотд<ивот стануваа cè поповолни, Поверенството за просвета 
при Президиумот на АСН0М; кон крајот на октомври, кога ве- 
ќе добар дел од земјаха беше ослободен, оценуваше дека нема 
оправдување што на одделни места cè уште не ce пристагиило 
кон отворање, барем на основните училишта50).

Иако организирањето на основните училишта беше основ- 
ната преокупација на органите на народната власт, сепак не 
беше запвоставено и прашањето за организирање на средните 
училшита. За таа цел есента 1944 година беа најнапред изврше- 
ии основните подготовки, a до крајот на годината и лочетокот 
на идната година беа отворени и неколку средни училишта. Та- 
ка беа отворени гимназии во Скопје, Битола, Штип, Куманово, 
Прилеп, Струмица, Тетѕово, Велес и Охрид. Во Скопје беше от- 
ворена и музичка академија, учителска школа и уметничка шко- 
ла. Меѓутоа, и во нивната работа ce почувствува проблемот од 
недостиг на учебници. Тоа особено беше чувствително во нас- 
тавата во М1акедонскЈИте училишта, Поверенството за просвета 
та азбука, но уште многу требаше да ce работи на утврдување 
на многубројните граматички форми и правила, односно утврду- 
вањето иа литературниот јазик во црлина. Согледувајќи ja ce- 
риозноста на прашањето, Поверенството за просв!ета направи 
напори, барем во извесни рамки, да ja наоочи работата на овој 

настаеен лредмет60).

57) AM, ф. АСНОМ, к. 2, документ без нумерација.
58) AM, ф. АСНОМ, к. 4, документ, без нумерација.
59) AM, ф^ АСНОМ, к. 4, документ без нумерација.

Исхото.
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Врз какви принципи понатаму ќе бвде орѓанизирана нае- 
тават аво македонските училишта, Поверенството за просвета 
подготвуваше детален план, a беше предвидено да ce побара 
мислење и од Националииот комитет за ослободување на Ју- 
гославија61). Во тој контекст значајно беше и прашањето за 
учебници. За прв!0 време тие беа побарани од странство. Така 
и покрај огромните тешкотии, оо напорите на Президиумот иа 
АСНОМ, Поверенството за најродна просвета и народноослобо- 
дителните одбори наставната работа беше успешно органл- 
зирана.

Bo дејноста на Президиумот на АСНОМ и Поверенството 
за социјална политика, народно здравје и исхрана беше прису- 
тен и проблемот на здравството и социјалната политика. П о  
крај решенијата за воведување бесплатна здравствена служба 
и отворање на аптекарска служба62), Президиумот, односно По- 
веренството ce ангажираа и за други прашања од општ инте- 
рес, како на npHMiep ев[идентирање и ангажирање на лекарски 
и друг медиврински кадар, a донесе и привремено решеиие за 
регулирање iïa надниците, работеше на проблемот на осигурл/- 
вањето и слично03).

Без подетално да ce набројуваат активностите на Президи- 
умот на АСНОМ и на неговите поверенства, може да ce заклу- 
чи дека тие во периодот меѓу двете заседанија, однооно меѓу 
Првото и Второто заоедание на АСНОМ (Првото вонредно), Ko
ra уште во Македонија ce водеа завршните операции за конеч- 
ното ослободување, разви широка дејност за регулирање на сто- 
панскиот живјот како и на општествените дејности на окупира- 
ната и на слободната територија. Таа дејност е дотолку позна- 
чајна што е остварена во еден исклучително значаен период K o 
ra ce утврдуваа основите на нашиот општествено-економски раз- 
вој. Ha Второто заседаноае на АСНОМ (28—30.XII 1944) со посе- 
бен акт беше одобрена работата на Презвдиумот на АСНОМ 
меѓу двете заседанија64), со што драктично ce санкционира це- 
локупната негова активност. Тоа беше потврда и признание за 
успешното извршување на задачите што му ш  постави Првото 
заседание на АСНОМ. (

61) AM, ф. ACHQM, к. 2. :
62) 36. АСНОМ, с. 359 и 363.
63) AM, ф. АСНОМ, к. 4, докумант без нумерација.
64) AM, ф. АСНОМ, к. 1, документ ненумериран.
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Novica VELJANOVSKI

THE ACTIVITY OF THE PRESIDIUM OF ASNOM BETWEEN 
THE FIRST AND SECOND SESSION OF ASNOM

S u m m a r y

After organization of the Presidum of ASNOM as an organ 
of authority in the system of people’s authority at the First ses
sion of ASNOM, the Presidium developed extensive legislative, 
executive and other activities. I t accomplished many legislative 
acts regulating the question for the further building of the people's 
liberation committees for settlement of the economy, social acti
vities and offices in the country.

However, special attention had to be paid to the Presidium’s 
political activity and its politcal and representative role in this 
period when ASNOM was not meeting regularly. All this acti
vity was acknowledged at the second session of ASNOM.

248


