
Миле ТОДОРОВСКИ

ЗАПИСНИЦИТЕ HÄ ПРЕЗИДИУМОТ HA ÄCHOM MEPY ПРВО-
ТО И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ (2. VIII—28. XII 1944)

Борбата на македонскиот народ за својата слобода, во 
своја слободна држава, доживеа свој фииален чин на 2 август 
1944 година. На оваа дата, вр манастирот Прохор Пчински ce 
одржа Првото заседание на Антифашистичкото собрание на на- 
родното ослободување на Македонија — АСИОМ. Со своето 
прозо Решение со уставно правно значење, Првото заседание 
на АСНОМ ce конституира во врховно, законодавно и извршно 
претставничкЈО тело на Македонија и на македонскага држава 
како рамЕооправна федерална едикица, согласно реихенијата на 
Второто засадание на АВНОЈ, во демогратска и федеративјна Ју- 
гославија.1

Во вошсоздадената Македонска федерална држава, кзрас- 
ната во овиорот на ваоружената Народноослободителна борба 
под ракјоводство на КПЈ, АСНОМ беше нависок законодавен ор- 
ган, чиј прв законски акт беше Решението за неговото консти- 
туирање. Со истиов акт ce декларира дека АСНОМ и неговата 
влада на македонската држава ce врховни органи на народната 
власт. Меѓутоа, имарќи го предвид степенот на разв(иеноста на 
Народноослободителната борба и степенот на изграденоста на 
народната власт пошироко во југословенската државна заедни- 
ца, беше констатиран фактот дека нема услови за формирање 
на народна влада, туку функцијата на народна влада да ja врши 
Президиумот на АСНОМ.

Законодавната власт, според Решението, АСНОМ ja вршн 
на пленарни заседанија, a во времето меѓу заседанијата, таа 
власт ja врши преку Президиумот. Вцрочем, во член 11 на спом- 
наиото Решение ce предизира дека „Народното правителство 
на македонската држава, односно до неговото образување Пре~ 
зидиумјот на АСНОМ, (ja) има ф ункцијата на н ар одн о  правител- 
ство, основајќи ce на решенијата она АСНОМ, a во согласие со 
решенијата на АВНОЈ, како и зашоведите и решенијата на На-
------------ ј~  ; 1

2) Зборник на документи АСНОМ 1944—1964, Скопје, 1964, с. 235.
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циовалниот комитет на ослободуването на Југославијд, донесуб 
заповеди и решанија и то к1онтролира нимното спроведуене во 
македонската држава“.2

За реализација на законодавната и (извришата функција, 
Президиумот на АСНОМ формира 8 поверенства: за информа- 
ции, за внатрешни работи, за просвета, за вародво сиопанство, 
за финансии, за соопштенија и градежи, за социјална политика 
и за судство, на чие чело застанаа поверевици од редот иа чле- 
вовите на Президиумот на АСНОМ.3

Президиумот на АСНОМ уште веднаш по Заседанието на 
АСНОМ на кумановско подрачје, a особено за време на престо 
јот во с. Горно Врановци, Велешко (од средината на септември 
до почехокот на ноември), организационо и кадровски ги из 
градува поверенствата, како ресорни органи на извршната власт 
за по доаѓањето во Скопје да ja добијат својата комплетност 
и дефинитивна форма. Само така тие молсеа да одговррат на 
големите барања што ги поставуваше (императивот на времето.

Во периодот меѓу двете заседанија на АСНОМ ce одржани 
15 заседанијд на Президиумот на АСНОМ, чии записници ги 
донесувам.е во прилог. Од ѕнив може да ce види богатата закЈО- 
нодавна и друга дејност на Президиумот. На редовните заседа- 
вија ce усвоеви вад 84 законски акти, што биле офѕормеви како 
решенија и уште толку други документи — прогласи, летоци, 
упатства, заклучоци и сл. што ги реализирале поверенствата.

Со овве решевија и друште акти што ги содржат записни- 
ците ва Президиумот опфатеви ce мвогу домеви на државншот 
живот ва федарална Македовија. Поваќе акти ce 10двесуваат ва 
изградбата на народнодемократската власт, со други ce реша- 
ваат проблеми од стопавскиот живот — трговијага, ивдустри- 
ј-ата, рударствоио, земјоделството и други гранки, потоа, за проб- 
леми од финавсиите — валувното, давочвото и  други прашања, 
свабдувањето ва војската и васелевието, цените и сл. Потоа, 
од областа на социјалните грижи за давање помош ва парти- 
завскмте семејства и друпи, проблемите ва здравството — вове- 
дување бесплатви здравствјени услуги и тн., од областа на про- 
светата — отворање 1на училишта и други дејности, судството и 

тв.
Со заководаввата дејвост ва Президиумот уште пред ос- 

лободувањето на Скопје и пред ковечвото ослободување ва Ма- 
кедовија баа ставеви темелите ва државвиот и општествеииот 
живот. Тоа придонеое за побрзото вормализирање ва затече- 
вите состојби и контивуирано продолжување на државво-прав 
ната изградба.

Записниц!ите ce објавуваат со полна зачувавост на нив- 
ната оригивалвост. Извршени ce само правописни ивтервевции

2) Исто, с. 237.’
3) Види Записник бр. 1. >
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co што не ce нарушува нивната изворност. На одредени места 
— кај кратенките и таму каде речениците ce непотполни — да- 
дени ce појаснувања во форма на дешифрирање или дополну- 
вања, што ce дадани во аглести загради.

З А П И С Н И К  
Н° — 1

Од Првото заседание на Президиумот иа АСНОМ, :одржа- 
но на 6 август 1944 година во училиштето на с. Рамно, Засе- 
данието го отворува претседателот Методи Андрнов — Ченто, со 
следниот дневен ред:

1. Предлог за кооптирање на нови членови во АСНОМ;
2. Формирање на отдели (поверенства) при Президиумот 

и избирање раководни лица (повереници);
3. Организирање поделата на области во Македонија и из- 

бирање лица за спроведување на организацијата на тија области 
(НОО);

4. Избирање лица за испраќање при Националниот номи- 
тет на НОЈ и во иностранство;

5. Испраќање протесни телеграми по повод говорот на Ива- 
на Субанжќа4 и интерв[]уто на Сава Косановиќ;

6. Разно.

По првата точка, после констатац1ИЈата дека, ce поради бр- 
зото свикнување на АСНОМ, запоставиле извесни краишта на 
Македонија, ce уовојуваат предложенијата за кооптирање на 
следните лица за народни представители во АСНОМ:

1. Кирил Тошев Крстев, трговец — за Дебарце;
2. Васил Калајджиовски, судија от Вефчани; и
3. Живко Бејајковски, земјоделец от Галичник.
Исто така, ce дојде до согласие да може да ое земат во 

обзир за кооптирање и други погодни лица, само ако тие дој- 
дат офективно но редовите на HOB и ПО на Македонија.

По Вјтората точка формирање на отдели при Президиумот и 
избирање раководни лица (повереници), после опширна диску- 
сија, по предлогот на председателот М. А. Ченто, кој претрпе 
измени, ce усво;|,уват оо оглед на денешните нужди, следните 
осум отдели и нивните раководни лица:

1. Поверенство за информации — Панко Брашнаров;
2. Поверенство за внатрешни работи — Киро Петрушев;

______ i_________t ( i

4) Ce однееува на д-ip Иван Шубариќ, претседател на кралската 
влада во бегалстово.
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3. Повереиство за иросвета — Епаминонда п. Андонов;
4. Поверенство за народ[но] стопанство и обнова — Лазар 

Соколов;
5. Повереество за финансии — Благоја Фотев;
6. Поверенство за ооопштенија и градежи — Страхил Гигов
7. Поверенство за социјална политика и  нар.[одно] здрав- 

је — Ацо Петровски;
8. Поверенство за судство — Петар Пирузе.
По третата точка, за организирање поделата на Македони- 

ја по оглед на денешните незини потреби, ce усвојува предло- 
гот на предс[едателот] Методи Ченто со едво изменение — ке- 
прихватувјање на окрузите. Македонија ое дели иа следните че- 
тири области: Скопска, Битолска, Штипска и Кичевско-дебарска. 
Областите ce делат на околии и општини. Окрузите ое укину- 
ваат и лицата избрани во нив ce приклучуваат во областа.

За организирање на Н 00  — и при тие области, ce овлас- 
туваат следните членови на АСНОМ, кои ce за таа цел опол- 
номоштуваат:

I. За Скопска област

1. Младен Георшев — Челопек,
2. Мимо Богданов — Велес,
3. Стоилко Костов Ивавов — Ореов Дол,
4. Никола Мицев — Кратово,
5. Гојчо Стевков — Куманово,
6. Трајко Цветанов — Крива Паланка.

II. За Битолска област

1. Камбер Хасан — Долно Дисан,
2. НЈикола Минчев — Кавадарци,
3. Риего Бајалцелиев5 6 — Гевгели,
4. Илија Божиновски — Ресен,
5. Милан К. Стефанов — Подземски — Десово,
6. Димче Стојанов Миревски — Прилеп,
7. Борко Темелков — Прилеп.
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5) Ce однееува на Бајалски.
6) Ce однесува на Брајковски.



I I I .  З а  Ш т и п с к а  о б л а с т

1. Вера Ацева — Прилеп,
2. Никола Иванов Вражалски — Кочани,
3. Страхил Бајовски — Берово,
4. Борис Поцмов — Струмица,
6. Исак Сион — Штип.

IV. За Кичевско-дебарска област

1. Кемал Аголи — Дебар,
2. Живко Бејаковски6 — Галичник,
3. Васнл Калајджиовски — Вевчани,
4. Киро Тошев Крстев — Дебарце,
5. ЈТазар Гиновски — Белчиште,
6. Видое Смилевски — Гостивар,
7. Елисие Поповски — Маврово.
По четвртата точка, избирање лице за испраќање при На- 

ционалниот комитет на НОЈ и за во иностранство, ce усвојува 
следното:

I. При Националниот комитет на НОЈ да ce испратат:
1. Киро Глигоров
2. ЈХазар Соколов 
.3. Ацо Петровски
4. Благоја Фотев
5. Методија А. Ченто

II. За Бари:

1. Д-р Владо Полежина
2. Илија Џувалекоски

III. За Москва:
1. Димитар Влахов
2. Венко Марковски.
По петата точка, испраќање телеврами, протестни по повод 

говорот на предоедателот на југословенската емигрантска влада 
во Лондон <г. Ивана Субашиќа и интервјуто на министерот Сава 
Косановиќ, ce дојде до согласие да ce испрати таков телвграм 
до претседателот на Националниот комитет на НОЈ маршал
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Тито, оти ce најде да таквите постапци наносват штета на на» 
родно-ослободителната борба на македонскиот народ, па спре- 
ма това и на останалите народи во Јуиославија.

Во точката „разно":
1. Попгго ce увиде потребата да ce има едно платежно 

средство ce усвојува издавањето на бонови.
2. Да ce издадат во најскоро време легитимации на сите 

народни претставители иа АСНОМ, a на оние лица кои ce одре- 
дени да и организират усвоените области на Македонија, да ce 
одредени да и организират усвоените области на Македонија, 
да ce даде полномошно.

3. Ce усвојува предлогот на Методи Ченто да ce на место 
на починалиот народен претставител Благоја Минов од Стру- 
мица избран за АВНОЈ, избере Тодор Ношпал от Прилеп, наро- 
ден представител во АСНОМ.

4. Ce усвојува, исто така, гсредлогот на председателот Мето- 
ди Ченто да ce испратат писма до известни лида, кои ќе ce п о  
викат да ce првдружат на народномослободителната борба на 
Македонија.

5. Увидувајќи ja големата гсотреба за објавувјање на тече- 
њето /на/ I историско заседание на АСНОМ, ce захтева от 
п/от/ претседателот Панко Брашнаров да ce постара да ce што 
побрго отпечати и излезе бр10шурата одредена за таа цел.

След исцрпувањето на дневнизот ред, заседанието ce зак- 
ључи.

Секрегар,
Д-ρ В. Полежина, cjp

Членови:
Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р.
Е. Поп Андонов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 2

От II заседание на Президиумот на АСНОМ, одржано на 
14 август 1944 година, во шумата Петрова Гора (с. Рамно), према 
иокаиа бр. 2, со следншт днев!ен ред:

1. Четење на записникот бр. 1;
2. Ортанизирање работата на поверенствата — одредување 

на референти;

Претседател, 
М. А, Ченто, с.р.

298



3. Назначување на м&кенодателна комисија и државна ко- 
мисија за испитување злочините иочзинети от страна на окупа- 
торите и нивните слуги;

4. Одредување лзице за Црвен крст;
6. Разно.
Присуши са: Методија А. Ченто, Пан10О Брашнаров, Ема- 

нуел Чучков, Љубчо Арсов, Д-р Владо Иолежина, Страхил Ги- 
гов, Цветко УзуновскЈИ, Епаминонда п. Андонов, Бошја Фотев, 
Петре Пирузев, Киро Петрушеов, Ацо Петровски, ЈТазар Ооколов, 
Генади Лешков и Лилјана Чаловска. Отсутни са: Ганерал-мајор 
Мих. Апостолски, Венко Марковски, Јован Гјоргов, Кемал Аго- 
ли, Вера Ацева, Камбер Хасан и Младен Георгиев, поради ра- 
бота на терен.

Претоедателот Методи Ченто след констатацијата за нуш- 
ниот кворум- отвара заседаииеио во 8 ч.

1. После читањето еа запзискоикот решено е да влезе како 
дополнување во него:

1) да ce секој пат внесуват во записникот имињата на при- 
сутните и отсутните лица; a за последните означи и разлошт за 
нивното отсуство;

2) податоците за Абдула Алија от Прешево, кој беше ко- 
оптиран на последното заседание на Президиумот, да ce внесат 
во записникот.

3) a) при Националниот комитет на НОЈ ce испраќат за 
проучување иа економската и финансиската организација на 
народната власт: Киро Глигоров на подолго време и Лазар Со- 
колов на пократко време, б) в(о Бари, за културна пропаганда: 
Илија Джувалекоски; в) за Средоземната комисија на неодре- 
дено време: Д-р Владо Полежина; г) во Москва, за неодредено 
време: Димитар Влахов и Венко Марковски и д) на втори план 
решено е да ce испратат при Националниот комитет на НОЗ 
за проучување на организацијата на народната овласт: Богоја 
Фотев, Ацо Петровски и Методи Ченто или Емануел Чучков. Ко- 
нечната одлука за ниврото идење ќе биде донесена со оглед на 
положението пред самото тргнување.

2. За организирање работата на поверенствата — одреду- 
вање на референти, претоедателот Методи Ченто за референти 
ги предложи следните лица, кои ce усвојуват:

При поверенството за:
1. Внатрешни работи — Петре Стојанов Манговски
2. Финансии — Киро Глигоров
3. Просвета — Димчо Стој анов Миревски7
4. Информации — Веселинка Малинска

7) Ce однесува на Димче Стој анов-Мире. (
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5. Социалната политика — Благој х. Панзов
6. Соошлтенија и градежи — Ацо Георгиев Гаревски
7. Народно стопан(ств!о) и економ(ска) обнова —

Славко π. Антов и Асен Симктчиев
8. Судство — за cera упразнено.

До колку ce однесува за работата на поверенствата, пове- 
рениците заедно со референхите треба да пн проучат сите пра- 
шања на својот ресор, [да] направат план за работа и /да/ дадат 
во по-скоро време еден доклад пред Президиумот, от кој ќе ce 
види кои ce вопросите, денешните потреби и потребите во блис- 
ката иднина на односното поверенство, кои барат решавање и 
начин на кој ќе ce решат. За обавестување и проучување на 
вјреме содржината на еден доклад, да секој повереник му е 
ставено во должност да на време го достави при Секретаријдтот.

По дотичниот вопрос, однооот меѓу поверенствата и Пре- 
зидиумот, нивната отговорност и делокруг на работата, ое уе- 
војува гледиштето дека, со оглед да ce поверениците во исто 
време и членови на Презвдиумот, потребно е да секој нивии акт 
покрај потписот на повереникот, носи уште два потписа, пот- 
ггасите на иредседателот и секретарот. Во делокруг на своето 
поверенство, поверениците ќе решаваат во духот на одлуките 
на оите предпоставени им органи: АВНОЈ, Националниот коми- 
тет на НОЈ, АСНОМ и Президиумот на АСНОМ. За сите пое- 
динечни прашања, до колку едно прашање не бара принцивиел- 
но решавање, и тогај ќе биде потребно да ce сите членови на 
Президиумот саветуват и [да] донесат решение.

3. По точката именување на Законодателна комисија и 
Државна комисија за испитување злочините починети от стра- 
на на фашиските окупатори и нивните слуги, ce усвојува

1) За установјјање на Законодателна комисија, чии дол- 
жиости ce одредени во одлуките на АСНОМ, ce усвојуват пред- 
ложените от Д-р Владо Полежина лица: Петре Пирузе, Петар 
Стојанов, Благој х. Панзов, Асен Оимитчиев, Благој Левдов, То- 
дор Стојанов Звездин и д-р Владо Полежина.

2) Во Државната комисија за испитување злочините по- 
чинети от окупаторите и нивните слуги, чии задачи ce одреде- 
ни во решението «a АСНОМ, на предлогот на Богоја Фотев, ус- 
воено е да ce изберат и избрани ce: Страхил Гигов, Киро Ми- 
љовски, Емануел Чучков, Тодор С. Звездин и Киро Петрушев- 
ски.

По вопросот одредување и испраќање лица за Црвениот 
крст, кои хреба да ja проучат негов'ата организација и /да/ би- 
дат членови на Главниот одбор на Црвениот крст, усвојуваат 
ce предложените от Љубчо Арсов лица: Благој х. Панзов и Д-р 
Н/икола/ Мицегв.
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4. Ce усвојува предложението на Лазар Соколов да треба 
официјално да ce извРсти, било писмено илк усмено, секое на 
должност поставено лице.

Ce усвојува предложението на ЈТазар Соколов да треба 
официално да ce извести, било ввисмено или усмено, секое на 
должност поставено лице.

Емануел Чучков предлага, со о>глед на денешната ситуаци- 
ja, да ce што поек!оро соопшти на народот за свјикнвањето y a 
Првото заседание еа  АСНОМ и неговите решенлга, што ce и ус- 
војува. ЈТазар Соколов и Киро Петрушев предлагат да ce Ма- 
нифестот и брошурата отпечатат и умножат кај Врхоѕвниот штаб 
шио е и усвоено.

Љупчо Арсов предлага да ce стави во должност на Богоја 
Фотев да заедно со референтот Киро Глигоров /го/ проучат во  
просот за издавање бонови или расписување заем и /да/ напра- 
ват за това доклад, што ce и усвојува.

За организирање на избори за народно-ослободителвсите од 
бори на слободната т^риторија ce задолжује уското предоедниш- 
тво да ce позабави со тој вопрос.

Љубчо Арсов предлага, со оглед на политичката ситуаци- 
ја ; да ce испрати телеграма до Пационалниот кЈОмитет на НОЈ; 
со која да ce пита да ли Президиумот да испрати лица при него 
за проучување на организацијата на народната власт, или пак 
Националниот комитет на НОЈ да испрати за таја цел инструк- 
тори.

Секретар, Претсед ател,
Д-р В. Полежина, с.р. М„ П. Ченто, с.р.

Членови:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, cjp.
Е. П. Андонов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 3

От III-το заседание на Президиумот на АСНОМ, одржано 
от 2—5 септември 1944 година, во иеговата канцеларија во ма- 
настирот св. Прохор Пчински, према покана бр. 3, со следниот 
дневен ред:

1. Четење на записникЈОТ бр. 2;
2. Одобрување на решењата земени вр отсуство на еден 

дел от членовите на Президиумот;
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3. Испратени телеграми;
4. Уредување на ловеренствата;
4. Разно.
Присутии са: Методи А. Ченио, Емануел Чучков, Панко 

Брашнаров, Љубчо Арсов, Д-р Владо ПЈолежина, Страхил. Гигов, 
Епаминонда non Андонов, Богоја Фотев, ïlerap Пирузев, Киро 
Петрушев, Ацо Петровски, Лазар Соколов, Генади Лешков, гене- 
рал-мајор Михаил Апостолски и Лилјана Чаловска. Отсутни са: 
Венко Марковски, Јован Јанев!,8 Кемал Аголи, Вера Ацева, Кам- 
бер Хасан, Цветко Узуновски и Младен Георгиев, поради рабо- 
ia  на терен.

Методи Ченто, след констатацијата за нужниот кворум, 
по/ отвара заседанието во 8 ч.

1. На записникот бр. 2 направени са следните забелешки:
Ацо Петровски изјавува да решението за испраќање на

лица при Националниот комзитет на НОЈ и во Бари е земено на 
I, a не на II заседание еа  Президиумот и смета за потребно то- 
ва да ce исправи.

Лазар Соколовѕ предлага да ce воведе специална книга за 
записншс и решениата донесени на заседаниата на Президиу- 
A10T ,да ce оформуват и објавуват. Секретарот Љупчо Ароов /ш / 
прима забелешките.

2. Председателот Методи Ченто изнесува кои решениа са 
земени и кои работи /се/ извршени от еден дел на Президи- 
умот, додека друшот е бил на пат.

а) На 28 август 1944 год. Нац/ионалниот/ ком/итет/ на 
НОЈ бара со телеграма едно лице за потпретседател на Нацио- 
палниот комитет. Присутните членови на Президиумот ce со- 
гласија да ce предложи Емануел Чучкјов;

б) Земено е решение и испратена е телеграма до НК со 
кои ce бара да ce при преговорите за примирие со Болгарија; 
земе под внимание и вопросот за Македонија под Болгарија;

в) во врска радио-веста от Лондон да ce и југословенската 
в(ла|да собрала на заседание и расправјала за заштита на ју- 
гославјанските интереаи, испратена е телеграма до НК ;на НОЈ, 
со која ое пита да ли е това познато на НК.

Све ова одобрено е от Президиумот.
3. По прашањето за испратените телеграмрз:, секретарот 

Љубчо Арсов шзјавува:
а) да е отговорено на сите телеграми примени по повод на 

Првото заседание на ÄCHOM;
8) Ce однесува на Јован  (Иван) Гелев Недев, свеш теотк,
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б) да е испратена телеграма до НК со коа ce моли да 
НК /ја / демантира веста иа радио-Лондон, како во Македонија 
некој си „југословенски одбор“ води преговори со Болгарија;

в) да е оиспратена телеграма до НК со која ce пита дали 
НК ќе испрати луѓе кои ќе ни запзознајдт со организацијата и 
работата на Президиумот, ели пак ќе треба ние от овде да ис- 
пратиме 4—5 лица тамо, да би ce запознале со самата работа.

Президиумот ce согласи со това.
4. По точката уредување на поверенствата, председателог 

Методи Ченто зема думата и напоменува да поверениците изне- 
сат план за организирање работата на секое поверенство и /да 
ги/ предвидат иајнужЈните лица за работа.

Прво ce јаовува Киро Петрушев и /го/ изнесува рефератот 
за Поверенството за внатрешни работи.

Во дискусијата ce указа да политичкото оделение, кое го 
тој предвидува, за cera не треба да ce организира, бидеј:Ќ!и не- 
говата работа ce води от ОЗНА.

По тамо ce сврти вниманието да милицијата биде органи- 
зирана на доброволна основа.

ПЈо прашањето за односот на HO одбори и поверенството 
ce отвори опширна дискусија во која ce jaGHo показа дека HO 
одбори /ќе /im/ организираат службите по упутите на Президи- 
умот односно отделниот повереник, и шивната надлежност ќе 
ce определува от това да ли /ги/ надминува ели не дотичната 
служба потребите на отделниот HO одбор. За да ce определи 
точно тој однос помеѓу HO одбори и поверенствата, Лазар Со 
колов предложи да ce изработи закон за организацијата на 
НОО~и, што ce усваја. Законодателната комисија треба да из- 
работи проект за тој зашн.

На крај.от, Президиумот ce согласува со основите на орга- 
низацијата на Поверенството за внатрешни работи и налага на 
Повереникот да изработи потполн план за своето поверенство.

Епаминонда п. Андонов изнесува реферат за Поверенство- 
то на просветата, во кој предвидува: а) план за основна наста- 
ва от 7 тодиви; б) план за средна настава от 3 години; в) на- 
учен инспитут и г) организација на Поверенството.

След рефератот, отвјори ce дискусија во која ce указа да 
просветната политика треба да има за цел да ги васпита мла- 
двте и /да ги/ подигне во нови граѓан1И. Имајќи /јд / пред вид 
заоставалоста на пр1осветата во Македонија, поверенството за- 
едно со НООчи треба да најдѕи начин да мобилизира све да 
би ce она проширила во сите катишта на Македонија.

По прашањето за кадроѕзи, ое указа дека е нужно да ce 
ангажират млади снаш ιοτ последните класови на сред1И1Ите учи· 
лишта, па дури \и таквие што немат завршено школо; но ce 
годни за ширење на просветата. >
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Во токот на дискусијата, ce дојде до согласие:
а) да средната настава трае пет години,
б) да ce отвори учителска школа и институт,
в) да ce организират аналфабетски курсов(и,
г) да ce проучи прашањето за отварање на универзитет, 

за што ќе треба да ce бара помоќ от НК.
Исто така, ce подигна прашање за изработвање на маке- 

донски буквар и птребата да ce изучва покрај македонскиот 
и еден от јазиците нѓа другите југославјански шроди.

Во вопроеот за изучување на тугји јазици. Президиумот 
ce согласува да ce во основната настаава от V клас на rope уве· 
де рускиот јазик; a от први клас на шмназијата и еден од дру- 
гите живи јазици.

Голема дискусија ce отвори по вопрооот да ли вероуче- 
нието да в!лези во состав на основната иастава ели не. После 
исказувањето на сите членови на Президиумот, ce реши: веро* 
учењето да биди факултативно но да остане во склоп на ос 
новната настава.

Лазар Соколов предлага да ое упати писмо до сите НОО-и, 
со кое да ce тражи да ce земат нужните мерки за да ce запазат 
сите школи, библиотеки, научни институции, болници, музеи 
(Итн. Предлогот ce усвојува.

За организацијата на ПЈоверенството за информации под* 
иесува реферат Пачко Брашнаров. Во текот на дискусијата ce 
реши: до дека трае војната ќе постои предварителна цензура 
за сите печатни работи (и цриредби. Решено е да ое издава ката- 
дневник KiaKjO орган на АСНОМ и да ое основа телеграфна аген- 
ција за Македонија — ТАМ. На поверевоикот за информации 
дава ce сугеспиа да настои да ги аногажира сите способни луѓе 
во Македонија за проширување на пропагавдата.

Повереникот за финансии изјавува да не е приготвил ре- 
ферат за Поверенството и моли да му ce дадат извесни сугес- 
тии. Лазар Соколов говори да е нужно:

а) да ce земат мерки за запазване на сите финансиски ин- 
ститути: банки, даначии управленија и др.,

. б) да ое проучи вопросот за регулирање односот измеѓу 
левот и лекот за прво време,

в) да ce проучи вјопросот и поднесе план за финаноирање 
на државата со закључвањето на заем ели издавање на бон.

Ацо Петровски поднесува реферат за Поверенството на 
социална политика, народно здравје и исхрана.

Во дискусијата Президиумот јодлучно ce противи за вове- 
дување на каква да е купона система и реквизвдија. Напротив,
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преку слободната трговија и други мерки, треба да ce даде пот- 
срек да производителите /ги/ изнесат масово својите произво 
ди на пазарот. Нар10дната власт ке интервенира на време тамо 
каде ќе ce појават мачнотии во исхраната и ќе достави живот- 
ни намирници на расположение. Отделението за исхраната тре- 
ба да стани жив регулатор за исхраната на населението во Ма- 
кедонија.

Во санитетската политика Ацо Петровски предвидува:
а) да ce на лекарите одземе часната практик/а;
б) да ое откупат от државата сите частни аптеки, и
в) да ce организират пзатујушти санитетски бригади.
После опширна дискусија по това прашање, реши ce:
а) да ce лекарите мобилизират со определени заплати и 

право на пракса, но цените ва визитите да ce определат,
б) да ое аптекарите мобилизираат, државните и општин- 

ските аптеки /да се/ задржат и /да се/ води курс за откуп на 
частниие аптеки. Нови концеаии за отворање на частни апте- 
ки да не ce дават,

в) болниците да бидат одделени од медицинската амбулант- 
на служба. Лекувањето да е безплатно,

г) да ce земат ме|рки за подобрение на хигиенските усло- 
вија; нарочно на село.

Дретседателот Методи Ченто предлага да ce при прва воз- 
можност собере лекарска конференција, да ce отвори курс за 
фелшери и да ce организира пропаганда за хигиената. Предло 
зите ce примат. 1

Страхил Гигов поднесува реферат за уредувањето на По- 
веренството за соопштенија и градежи. След кратка дискусија, 
рефератот ce прима. 1

Лазар Соколов поднесува реферат за организадијдта на 
ПоверенстВ|Ото за иароднво стопанстро и привредна обнова. ¥ед- 
во, тој предлата да ce отворат: ј

а) Геолошки институт, и ;
б) Стопански институт.
Во текот на дискуоијата ce додирнаја вопросите за коопе- 

рациите и населеничките земји, кои вопроси ce разјаснуват.
Председателот Методи Ченто цредлага да ce донесе реше- 

иие да остане затеченото положение за сите бивши населенич- 
ки земји до конечното разрешување на това прашање. Истото 
важи и за куќите иа бежанците и Евреите, кои са продадени 
ели дадеии под ;наем. Да ce запази положението на рудниците 
xaKBiO какво <ќе ce затекни при ослободувањето, до дека не ce 
разреши конечно и това прашање. Сите предпријатија, кои до 
cera бева под шрманска ели бугарска управа и експлозаација,

20 Историја
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a годни ce за понат^амошна работа, да ce земат брзи мерки от 
Поверенството за народното стопанство за нивното управување 
и работа. {

Президиумот ги прихвати сите овие предлози.
По вопросот за привредната обнова усвојува ce планот на 

Поверенството да ce соберат нужните податоци, во кои ќе ce 
означат опустошенијата от 1941—1944 год/ина/, и от кого ce 
направени, кои ќе послужат за барање на воена /о/штета.

Поверенството пѕриема сугестија за опустошенијата и ко- 
лонијалното управување на Македсшија от 1912 до 1941 го  
д/ина/, кои ќе ce употребат за поткрепа:

а) пред сојузн!ичк!ите правителств-а, кога ќе ce поставува 
вопросот за Македоиија под Грција и Болгарија,

б) пред НК за да ce илустрворат причините за економска 
та заостаналост на Македонија и /да се/ поткрепи нуждата да 
ce на Македоеија додели от воената одштета поголем дел, ка- 
ко би ce економски штпо побргу подигнала,

Петар Пирузев поднесува реферат за организацијата на 
Поверенството за судство. Во дискуоијата ce разјаснија доста 
прашања, a нарочно прашањето за народните судови и адвока- 
турата. Судството ќе ce базира ка народнмте судови, a адвока- 
турата е слободна. Во судството ќе ce уреди служба за жалби 
и тужби.

5. Преминува ce на точката разно и председателот дава 
дума на Емануел Чучкѕов, кој предлага от името на образувана 
та комиоија при Поверенстврто за просвета „напаствија за уни- 
фикацијата на македонскиот јазик". После даденото разјас- 
нување; преминува ce на дискусија;

Президиумот ce согласи да ce истите препорачат за вре·· 
мена употреба, со уверение оти ќе помогнат за брзото унифи- 
цирање на 1нашиот јазик. L

Ацо Петровски предлага да ce д-р Борис Арсов назначи 
како втори референт во Поверенството за содиални грижи и 
народно здравје. Предлогот ce усваја.

Епаминонда п. Андонов предлага да ce пише на ситеНОО-и 
за да ce земат мерки за запазување на народната имовина.

Лазар Соколов предлага да ce за трети референт во Пове- 
ренството му назначи инж. Александар Малохов, што ce и 
усваја.

Председателот М. Ченто изјавува дека ce д-р Борис Арсоз 
кооптира во АСНОМ како представител за Крива Паланка, би- 
беЈ!Ќи беше от порано предложен, a cera веќе ce наожва тука. 
Прима ce. i

Љубчо Арсов предлага да поверенствата почнат со први 
упути до tIOO-и; да поверениците поднесат писмени реферати 
на ова заседанке. Предлогот е усвоен.
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Страхил Гигов цредлага да Поверенството за вјнатрешни 
работи приготви објави за движението на населанието; и да ce 
упатат писма до Главниот штаб на HOB и ПОМ и /до/ НОО-и, 
во моји да ce изнеое што треба да стори во времето на без- 
властиедо кое ќе настане при бегањето на окупаторските власти 
и војски.

' Оекретар, Претседател,
М. А. Ченто, с.р.

Члановиз'

Л Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р.
Е. п. Аидонов, с.р.

З А П И С Н И К ј  

Н° — 4

От IV-TO заседание на Президиумот на АСНОМ одржано на 
19 септември 1944 год. во неговата канцепарија с. Горио Вра· 
новци, према покана бр. 4 со следнмот дневен ред:

1. Четење на записникот бр. 3.
2. Преглед на политичката ситуација|
3. Вопросот за болгарските пари и бонови
4. BonpodoT за затекнатите еарјади и стоки по градовИ' 

те и селата
5. Уредувањето на вопрооот за чиновниците и постојани 

те работни членови на НОО-и
6. Одобрување на прогласот на Президиумот и Главниог 

штаб.
7. Разно.
Присутни са: Методи А. Ченто, Панко Брашнаров, Еману- 

ил Чучков, Љубчо Арсов, Лилјана Чаловска, Д-р Владо Поле- 
жина, Лазар Соколов, Епаминонда П. Андонов, генерал-мајор 
Михаило Апостолски, Венко Мармовски и Цветко Узуновски. 
He са присутни: Страхил Гигов, Бошја Фотев, Ацо Петровски, 
Јован Јанев, Петар Пирузев, Киро Петрушевски, Генади Леш- 
ков, Кемал Ашли, Beipa Ацева, Камбер Хасан и Младен Геор· 
гиев поради работа на терен.

След констатацијата да постоји нужниот кворум предсе- 
дателот М. Ченто /го/ отвара заседанието во 8 ч.

1. На записникот бр. 3 ce прави следната примедба: за- 
писникот да содржи само донесените решенија.
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2. После опширна дискусија по политичкото положевие 
донесе ce заклучевие: Секретаријатот на Президиумот да пра- 
ти секоја политичка изјава на страна или внатре, во која би 
ce говорило за Македонија.

3. Решено е: до друта измена, како паричво оредство во 
Македовија да служат левот и лекот. Болгарските бонови да 
важат како и до cera.

4. Налага ce на Поверенството за народно стопанство и еко- 
номска обвова, да изработи план и земе конкретни мерки за 
распределување на затекнатите онарјадни стоки по прадовите и 
селата.

5. GeKoj HO одбор има право, за задоволување на своите 
иарични нужди, да разреже данок на населениедо. Данокот да 
ce определува према материалната состојба на данекоплатецот 
со тежвение: оној, кој има повеќе да плати и поголем процент. 
По истата точка решено е да ce дават потпори во пари /и/ли 
натура сна задржаните чииовници и членовји на НОО-и и то во 
висина што ќе ja  одреди HO одбор, имајши во вид само неоп- 
х|одимите нужди на секој чиноввик /и/ли член /на/ HO одбор 
поотделно.

6. Одобрува ce, издавањето на проглас до македонскиот 
народ заедно со Глав/ниот/ штаб на HOB и ПО на Македонија 
по повод кагштулацијата на Болгарија и согласува ce со оадржи·· 
ната на предложениот проглас.

7. По молбата на Главниот штаб ва HOB и ПОМ досегаш- 
виот реферевт при Поверевството за вватрешви работи друга- 
рот Петре С. Мавговски ce ослободува от должвоста реферевт 
и /се/ става ва расположевие ва Главниот В1таб.

Секретар,

Членови:

Претседател, 
М. А. Чевто, ср .

Л. Соколов, с.р.
.К. Петрушев, с.р. 
Е. П. Авдовов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 5

От V-TO заседавие ва Президиумот ва АСНОМ одржаво ва 
14 октомври 1944 год. во неговата кавцеларија с. Горво Вра- 
вовци према бр. 5 со следниот двевев ред:

1. Четење на записвикот бр. 4
2. Извештај ва другарите Темпо и Лазо Колишевски за 

резултатите от виввите састанци во Блшрија.

308



3. Кооптирање Ha нови членови во ÂCHOM
4. Создавање ф|огадови за исхрана по селата и општините.
5. Разно. <
Присутни са: Методи А. Ченто, Панко Брашнаров, Ема- 

нуел Чучнов, Љубчо Арсов], Д-р Владо Полежина, Ацо Петров- 
ск1и, Богоја Фотев, Лазар Соколов, Епам[инонда] П. Андонов, 
Камбер Хасан, Лилјана Чаловска, Цветко Узуновски и Киро Пе- 
трушев. He са присутни: Страхил Еигов, ген. мајор Мих[ајло] 
Алостолски, Јован Јанев, Петар Пирузев, Генади Лешиов, Ке- 
мал Аголи, Вера Ацева и Младен Георгиев, поради работа на 
терен.

Нужниот кворум постои и председателот го отвара засе- 
даниево. Ј

1. Записникот бр. 4 ce приема без примедба
2. Извештаите на другарите генер. мајор Светозар Вукма- 

новиќ-Темпо и Лазо Колишевски за одржаните состанци do ма- 
кедонската емиграција во Болгарија, која ce оогласува и приса· 
единува кон нашата народноослободителна борба е одобрен.

3. Решено е да ce кооптираат за членови на АСНОМ: Дон- 
чо Ароов од Штип, Георга Шоп-Трајанов проф. от Велес, инг. 
Киро Жерновски од Скопје, Стамат Дуковски трговец от Сноп- 
је 1и инг. Бојан Савесв от Штип.

4. Со цел да ое преовладејат мачнотиите при исхраната на 
населението, решено е да ce создадат по селата и општините 
фондови за исхрана.

5. Ацо Петровски предлага да му ce назначи уште едеи
референт. \

Секретар, Председател,
М. А. Ченто, с.р.

Членови:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, cjp.
Е. п. Андоиов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 6

От Vi-το заседание на Презвдиумот на АСНОМ одржано 
на 21 октомври 1944 година, во неговата канцеларија во с. Гop
no Врановци, према покана бр. 6, со следниот дневен ред:

1. Четење на записникот бр. 5;
2. Закоиодроект за организирање на HO одбори во феде- 

ралната македонска држава; ,
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3. Проблемот на трговијата меѓу слободната- и окупарана- 
та територија — решение и напаствија;

4. Проект-напаствија за организацијата и работата на HO 
одбори во Македонијд;

5. Проект-напаствија за горското стопанств!о;
6. Одобрение кредит за експлоатацијата на рудникот 

„Мајнс Лимитед" во Пробиштип;
7. Поделбата на Македонија на области и определување 

ранг на градовите;
8. Разно.
Присутни оа: Методи Ченто, Панко Брашнаров, Д-р Владо 

Полежина, Дветко Узуновски, Киро Петрушев, Богоја Фотев, 
Камбер Хасан, Лазар Соколов, Епаминонда п. Андонов, Ацо 
Петровски, Лилјана Чаловска и Страхил Гигов. Отсутни c'a: 
Емануел Чучков, генерал-мајор Михаил Апоеголски, ВенкоМар-· 
ковски, Генади Лешкав, свешт. Јован Јанев, Петар Пирузев, 
Кемал Атоли, Вера Ацева и Младен Георгиев поради работа на 
терен.

Нужниот за работа кворум постои и председателот Мето- 
ди Ченто го отвара заседанието.

1. Записникот бр. 5 ce приема без примедба.
2. Законопроектот за организирање на НОО-и во Македо- 

нија, след като е прочетен и продискутиран, приема ce no при- 
ложениот текст.

3. По третата точка земено е следното решение: Забрану- 
ва ce секое пренесување на секаков вид стоки (добиток, жито, 
волна и др.) рт слободната територија ва окупираната од Гер- 
манците териториа. Изузетно е позволено да ce изнесе со раз- 
решението на НОО-и работен добиток, нужен за земеделците от 
седата блиски до ослободената териториа. Става ce во должност 
на повереникот за народното схопанство да по това решение 
даде оппшрни напаствија на HO одбори. .

4. Наласхвијата за организацијата и работата нт НОО-и во
Македонија, кои ce изработени на база приемениот закон под 
точка 2, са прочетени, продискутирани и приемени према при- 
ложениот текст. \

5. Напаствијата за шрското стопанство, предложени од 
Л. Соколов, след като ce прочетени и продискутирани прие* 
мат ce. Текстот от исхите ое навоѓа во архивата.

6. На предлог на повереникот Л. Ооколов одобрува ce 
експлоатацијата от 19 оептември 1944 година на рудникот „Зле- 
тово Мајнс Лимитед" во Пробишхип во државна режиа и ce 
одобруват извршените разходи от 1,000.000 лв. Исто така одо- 
брува ce кредит от 1,000.000 лв. месечно за понатамошната екс- 
плоатација 'на рудникот.
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7. Освојува ce нова подела на Македонија на три облас· 
ти: Скопска, Битолска и Штипска.

Издигнати ce во ранг на околиски НОО-и следните гра 
дови: Скопје, Куманово, Велес и Тетово от Скопската област; 
Битола, Прилеп и Охрид от Битолска област и Штип и Стру- 
мица от Штипската област.

8. Ое усвојува доиолнение на досегашната оодржина на 
легитимациите. 1

Л. Ооколов предлага ситните прашања да ги решават са- 
мите погверенства. Вешение за ова ќе ce донесе покасно·.

Одобрава ce сумата од 20.000 лв. за потребите на Прези- 
диумот и помошниот пероонал, и сумата от 10.000 лв. кагсо по« 
мош на другарите артисти од Битолскиот обласен театар.

Секретар, Претседател,
Д-р В. Полежина, с.р. Μ. П. Ченто, с.р.

Членови:

Л. Соколов, с.р. {
К. Петрушев, с.р.
Е. п. Андонов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 7

От VH-το заседание на Президиумот на АСНОМ, одржано 
на 24 октомври 1944 година, во нешвата канцеларија во с. Гор· 
но Врановци, по покана бр. 7, со следниот дневен ред:

1. Четење на записник бр. 6;
2. Именување референли; '
3. Разгледување на тутуновиот вопрос, по докладот на дру- 

гарот Ламбро Патчев;
4. Определување однооот на левот, лекот и боновите;
5. Разно.
Присутни са: Методи А. Ченто, Пенко Брашнарав, Д-р Вла- 

до Полежина, Ацо Петровски, Богоја Фотев, Лазар Соколов, Ки- 
ро Петрушев, Епаминонда п. Андонов, Камбер Хасан, Лилјана 
Чаловска, Цветко Узуновски и Страхил Гигсхв. Отсутни са: Ема- 
нуил Чучков, генерал-мајор Михаил Апостолски, Венко Марков- 
ски, Гевади Лешков, Јован Јанев, Петар Перузев, Кемал Аголи, 
Вера Ацева, Љубчо Арсов и Младен Георгиев, поради работа 
на терен.

Председателот Методи Ченто констатира да постое нуж 
ниот кворум и го отвара заседанието.
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1. Записникот бр. 6 ce прима без забелешки.
2. За референти ce именуваат: при Поверспството за фи- 

нансии инг. Ламбро Патчев, при Поверенството за внатрепши 
работи Петар Коробаров. Ламбро Патчев ce именува за рефе· 
рент по тутунолроизводството и фабрикацијата на тутуните.

3. По тутуновиот iBonpoc, после разгледувањето на рефе- 
ратот на инг. Ламбро Патчев, ое усвојува:

а) тутунот и неговата преработка да бидат во државна 
режиа;

б) за манипулацијтта на тутунот што ce навогја во туту- 
иовата станција во Крушсво, одобрава ce кредит од 2.000.000 лв. 
и става ce во должност на павереникот за финансиите да го 
изврши ова решение.

4. Односот измеѓу левот и лекот оетава да ce реши по 
касно, после прибирање на потребните оведенија. Боновите ка- 
ко платежно средство ќе ce примат по својата номинална вред- 
ност, без да ce смета лихвата за изминалото време (бон 1000 лв. 
банкнота 1000 лв.).

5. Н:а Ацо Петровски, по негова молба, му ce одобрува от-
суство от пет дена. До повратокот ќе го застапува Вл[адо] По- 
лежина. ι

Усвојува ce предлогот на председателот Методи Ченто да 
ce одржи заедничка седница меѓу Президиумот и Главниот штаб 
за разјаснување односите меѓу народната власт и војската.

Секретар Претседател,
Д-р В. Иолежина, с.р. М. А. Ченто, с.р.

Членони:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р.
Е. П. Андонов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 8

От VIH-το заседание на Президиумот на АСНОМ, одржа- 
но на 27 октомври 1944 година, во неговата канцеларија во 
с. Горно Врановци, према покана бр. 8 со следниот дневен ред:

1. Четење на записникот бр. 7;
2. Вопросот за мобилизацијата;
3. Доклад на друтарите Генади Лешков и Димче С. Ми-

ревски; ! t
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4. Односот меѓу воената интендатура и народната власт;
5. Коошмрање нови членови во АСНОМ;
6. Извештај по финансиските операции и нивното одоб-

рување; /
7. Тражење стручњаци от Поверенството на финансиите

при НКОЈ; V.
8. Напаствија за трговија меѓу селата;
9. Распределение на стоките;

10. Разно.
Присутни са: Методи А. Ченто, Панко Брашнаров, Д-р Вла- 

до Полежина, Ацо Петровски, Бошја Фотев, Лазар Соколов, Ки- 
ро Петрушев, Епаминонда п. Андонов, Камбер Хасан, Лилјана 
Чаловска, Генади Лешков и генерал-мајор Михаил Апостолски. 
He са присутни: Емануел Чучков, Венко Марковски, свешт. 
Јован Јанав, Петар Пирузеов, Кемал Аголи, Вера Ацева, Љупчо 
Арсов, Страхил Гигов и Младен Гаоргиев, поради работа на 
терен. ;

Нужниот кворум постои и председателот Методи Ченто го 
отвара заседанието во 15 ч.

1. Загшсншсот бр. 7 ce приема без забелешки.
2. Во вопросот за мобилизација, после едно свестрано раз- 

гледување на денешното положение, ce заклучи да ce припремн 
проект-решение за воена и  граѓанска мобилизација.

3. Доскладите на другарите Генади Лешков и Димче С. Ми- 
ревски, след като ce прочитани и продискутирани, ce приемат. 
Текстот на истите ce наоѓа во архивата.

За исправка на констатираните неправилности и грецхки, 
учинети от страна на војниците спрема народната власт, ќе ce 
упути циркуларно писмо до НОО-и во кои ќе ce тие запознајат 
со наредбите од Главниот штаб издадени за таја цел. Исто така, 
ќе ое превземат соответни мерки, како би постапците на поза- 
динците према народната овласт биле коректни.

4. За односот меѓу воената интендатура и НОО-и, решено 
е: воената интендатура да работи и да ги врши своите набавки 
само преку НОО-и, a никако директно от народот, било да ку- 
пуе, реквирира, ели бери доброволни прилози. За секое изда- 
вање НОО-и ќе примат от воената интендатура исправен и до- 
казен документ.

5. За нови членави на АСНОМ, кооптираат ce:
1. Методи Гогов, свеш1. от Штип;
2. Хасан Шукри, от Скопје бивш вароден представник на 

Демократската пархиа.
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3. Павле Шатев адв[вокат] от Кратово, илинденец — гемн- 
џија; .

4. Неџат Аголи, судиа от Дебар;
5. Божидар-Даре Џамбаз, 'аптекар от Прилеп;
6. Иозан Алтипармаков, бивш министар от Битола;
7. Александар Мартулков, от Велес, бивш народен пред- 

ставник во Бугарија;
8. Пецо Трајков, полковник, комакдант на III корпус от 

Леринско;
9. Стерјо Боздов, лекар от Крушево;

10. Димитар-Таки Бојаџиев, тршвец от Скопје;
11. Петре Шанданов, јавен работник от Костурско;
12. Крсте Гермов-Шакир от Прилеп, илинденец;
13. Глигор Тапжов инж. арх., бивш сенатор от Скопје;
14. Туше Дели-Иванов, член на ВМРО от Кукуш;
15. Марија Коробарова, учителка от Велес;
16. Д-р Димитар Несторов, лекар от Битола;
17. Д-р Гјорш Гавриловски, лекар от Св. Николе;
18. Д-р Борис Спиров, лекар от Кичево;
19. Д-р Серафин Јаков,9 лекар от Скопје;
20. Димчо Зографски, тршвец от Скопје;
21. Борче Карче,10 занајатлија от Кичево;
22. Илија Топаловски, студент от Битола;
23. Донка Гецовска, земеделка от с. Породин, Битолско;
24. Лубе Тренков земеделец от с. Ропотово, Бродско;
25. Трајко Чундев, чиновник, илинденец от Скопје;
26. Страшимир-Мире Анастасов, правник от Кратово;
6. Извештајот на повереникот за финансии Богоја Фотев 

по финаншските операции, одобрава ce. Текстот на истиот ce 
навоѓа во архивата. Ce етава во должност на павереникот да 
испрати циркуларно писмо до НОО-и поради правилното раку- 
вање оо паричните средства, било добиени како доброволен при- 
лог, било запленети.

7. Како финаноов стручњак при Поверенството за финан- 
сиите при НКОЈ да ce испрати Д-р Тодор Мировски.

8. Напаствијата за трговија меѓу селата, предложени от 
Лазар Соколов, повереник за народното стопанство, след като 
ce прочетени и продискутирани, ce приемат. Текстот на истите 
е во архивата.
--------------------- }--- -

Р) Треба: д-р Јаков Сарафиќ.
10) Борис Алексовски-Карче.
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9. Напаствијата за разпределение на стоките, предложени 
от павереникот за народно стопанство, след каго ce прочетени 
и продискутирани, ce приемат. Текстот им е во архивата.

10. Предлогот за штамбирање на левовите и лековите штом 
ce слези во Смопје, ce усвојува за да ce проучи.

Секретар, М. А. Ченто, с.р.
Д-р В. Полежина, с.р. Председател,

Членови:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р.
Е. п. Андонов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 9

От i x -το заседание на Президиумот на АСНОМ, одржано 
на 3 ноември 1944 година во неговата канцеларија во с. Горно 
Врановци, со следниот дневен ред:

1. Четење на записникот бр. 8;
2. Уважуваше оставката на досегашниот секретар и бира- 

ње лиде кое ќе ja  врши оекретарската должност;
3. Донесување решение за отпразнување денот на Октом- 

вриската револуција;
4. Извештаи за работата на НОО-и;
5. Доклад на поверениците от работата на терен;
6. Доклад на поверениците за работата по поверенствата;
7. Дополнување на упразнетите места во Законодателната 

камисија при Президиумот на АСНОМ;
8. Одобрување на изразходваната сума от членовите на 

Глаавниот штаб на HOB и ПОМ при патувањето во Софија;
9. Разно.
Присутни са: Методи А. Ченто, Панко Брашнаров, Киро 

Петрушев, свеш. Јован Јанев, Богоја Фотев, Страхил Гигов, Ла- 
зар Соколов, Ацо Петровски, Епаминонда п. Андоноов, Генади 
Лешков, Петар Пирузев и Камбер Хасан. Отсутни са: гевер. ма- 
јор Михаил Апостолски, Венко Марковски, Емануил Чучмов, 
Кемал Аголи, Вера Ацева, Младен Георгиев и Цветко Узуновски, 
поради работа на терен.

След констатирањето · на нужниот кворум, председателот 
М. Ченто го отвара заседанието во 9 часот.
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1. Ha записгажот бр. 8, точка 5, от страна на председа- 
телот Методи Ченто ое прави следната белешка: за напред док- 
ладите треба да бидат нумерисани и заведени во дневнпкот за 
приемање на поштата.

2. Оставката на првиот секретар на Президиумот Љубчо 
Арсов ce уважава.. По решението на Президиумот от 6 август 
1944 г., Записник бр. 1, вториот секретар Д-р Владо Полежина 
ce испраќа при НКОЈ. За вршење должноста секретар при Пре- 
зидиумот определува ce Страхил Гигов.

3. Президиумот решава: денот на Октомвриската револуци- 
ја  — 7 ноември, да ce отпразнува најсвечено во цела Македо- 
нија.

4. Констатирано е да от другарите испратени на терен по 
решението на Президиумот от 6 август 1944 г., записник бр. 1, 
за организирање и учврстување на НОО-и, не ce приемени ни- 
какви известиа. Затова ce возлага на Секретаријатот да изврпш 
ревизија по нивната работа и да поднеое ошпирен извештај.

5. Другарот Петре Пирузев поднесе усмен доклад за сво· 
јата работа на терен. Возложено му е: да за идното заседание 
поднесе и писмен доклад, да би ce no некој засегнати проблеми 
донесло и решение.

Приемен е усмениот доклад на другарот Страхил Гигов за 
положението во I област.

6. По докладот на повереникот за просвета Епаминонда п. 
Андонов, решено е: гимназии да ce отворат во градовите: Скоп- 
је, Битола, Штип, Куманогао, Прилеп, Струмица, Тетово, Велес и 
Охрид a во Охрид да ce отвори, ако за това има услови, и учи- 
телска школа; ако пак во Охрид условиа нема, првата година 
школата да ce отвори во Скопје.

7. Во Законодателната комисија на место отсутните Бла- 
гој X. Панзов, Благој Левков, Петар Ст. Мангов и Д-р Владо По- 
лежина, ce именуваат следните лица: Д-р Борис Благоев, Д р  
Борис Арсов, Петар Коробаров и Толе11 Поповски.

8. Сумата од 49.000 лв., изразходвана от другарите на Глав- 
ниот штаб на HOB и ПОМ при нивното патување до Софија и 
назад, ce одобрува. Одобрена е и за нуждите на Поверенството 
за информации сумата от 200.000 Л(в.

9. Референтот при Поверенството за социални грижи, на- 
родно здравје и исхрана Д-р Борис Арсов ce ослободува от до- 
сегашната должност и ce назначува на работа при Поверенст- 
вото за судство.

10. Прочетен е докладот на другарите свештеници от АС- 
НОМ и решение е да ce истиот от страна на Президиумот про- 
учи и евентуално да ce донесе решение.

и) Теофило Поповцки.
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По предлог на повереникот за социјална политика и 'на- 
родно здравје и исхрана, именуват ce за референти при това п о  
веренство: Д-р Борис Благоев за социална политика и .Д-р Стер- 
јо Боздов за народво здравје.

По предлог на Петре Пирузев, кооптиран е за член на АС- 
НОМ Велјан Манчевски, свешт[еник] от Дебар.

Усваја ce предлогот на Страхил Гигов да имињата на сите 
дарители на храна, пари и др. прилози бидат публиковани во 
листот „Нова Македонија''.

За упознавањето на шхо поголем број лица со устројството 
и организацијата ва народната власт во најскоро време, штом 
за това ce создадат условија, да œ  организират курсови.

Ст. Гигов, с.р. Председател,
Секретар, Μ. А. Ченто, с.р.

Членови:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р.
Е. п. Андонов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 10

От Х-то заоедание на Президиумот на АСНОМ, одржано на 
13 ноември 1944 година, во неговата канцеларија во гр. Прилеп, 
према покана бр. 10 со следниот дневен ред:

1. Исхрана на војската и населението;
2. Огрев;
3. Финансирање на државата и НООни;
4. Откуп на тутуновата реколта от 1944 година;
5. Доставување на стоки от Болгариа;
6. Разно.
Присутни са: Методи А. Ченто, Панко Брашнаров, Киро 

Петрушев, Страхил Гигов, генерал-мајор Михаил Аностолскн, 
свеш[теник] Јован Јанев, Лазар Ооколов, Богоја Фотав, Епами- 
нонда п. Андонов, Ацо Петрушев, Лилјана Чаловока и Петар 
Пирузев. Охсутни са: Венко Марковски, Емануел Чучков, Ке- 
мал Аголи, Вера Ацева, Цветко Узуновски, Генади Лешков п 
Младен Георгиев.

Нужниот за работа кворум постои и председателот Методи 
Ченто го отвора заоеданието во 13 часот.
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1. Да би ce осигурала исхраната како на војската, така и 
на градското и на непродуктивн ото селско население, потребно 
е да ce земат следните мерки:

а) Главниот штаб да издај нареждане до сите интенданти 
да престанат со прибирање на жито и друш хранителни при- 
паси — продукти — директно от народот. От cera на тамо це- 
лото снабдев'ан>е на војоката да ce врши преку народната власт.

б) HO одбори во житородните крајови во најскоро време 
да го известат Поверенството за социјални грижи, исхрана и 
народно здравје за количеството на излишните храни (пшеница, 
рж. царевица) a HO одбори от пасивните и пострадали крајови 
от какво количество храни ce нуждает.

в) Градските HO одбори на заеднички заседанија со око- 
лиските HO одбори да m  нормират цените на пшеницата, ржта, 
царевицата и другите земведелски продукти, за кои одборите 
најдат за нужно. Така нормирани, стоките слободно да ce из- 
'аесуват на пазар. Go трговските стоки да ce поступи согласно 
напаствието Н° — 25 от 26. X. 1944 годана издадено от Пове- 
ренството за народно стопанство.

2. Снабдувањето со дрва за огрев да го решат заинтере- 
суваните градски и селски НОО-и, во споразум со HO одбори 
ет блиските на сечата оела, a во согласие оо напаствието н° — 
22 од 26 октомври 1944 година, издадено от Поверенството за 
народно стопанство.

3. За задовољавање финансиските нужди на државата, Пре- 
зидиумот реши: во срок от десет дена Поверенството за финан- 
сии да изработи исцрпен план за расписување на еден доброво- 
лен народен заем. Величината на заемот да биде неопределена, 
срокот за исплата пет години, a интересната стопа 3%. Да носи 
име Прв 3% народен заем за обнова. Уписот да ce врши преку 
HO одбори. Налага ce на поверенството за информации да раз- 
вие најширока пропаганда за успех на заемот.

HO одбори, за задоволување на своите финансови нужди, 
да поступат согласно решението Н° — 4 од 19 септември 1944 
година.

4. За откуп на овогодишната реколта на тутунот, возлага 
ce на Поверенството за финансиите да ги превземе потребните 
мерки и да приготви план за правшшото и навремено извршу- 
вање на таја работа.

5. За приемање на отступзените от болгарското правителст- 
во cTOKiH, одредуват ce: Јордан Блажев, Асен Симитчиев и Јован 
Крстев, I
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6. По предлог на Страхил Гигов решено е да ce издаде ре- 
довна помоќ на партизанските семејства и то: првенствено при 
издавањето да имаат семејствата на загинатите партизани, след 
това семејствата на старите партизани и семејствата 'на сите
партизаии.

Бојан Санев, Стати Пасху и Левко Арсов да ое испратат 
во Скопје, кај што ќе извршат распоред и ќе ги припремат пот- 
ребните простории за сместување на Президиумот, поверенства- 
та и персоналот.

Секретар Председател,
Ст. Гигов, с.р.} Μ. А. ЧБенто, с,р.

Членови:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р.
Е. п. Андонов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 11

21 ноември 1944 година, Скопје

Присутни са: Методи А. Ченто, Мане Чучков, Панко Браш- 
иаров, Страхил Гигов, генерал-лајтнант Михаил Апостолски, Ки~ 
ро Петрушев, Венко Маркшски, Генади Лешков, Богоја Фотев, 
Лазар Соколов, Адо Петровски, свешт. Јован Гелев. Отсутни са: 
Д-р Владо Полежина, Лилјана Чаловска, Цветко Узуновски, Ве- 
ра Ацева, Петар Пирузев; Кемал Аголи, Камбер Хасан и Младен 
Георгиев, поради работа на терен.

Председателот Методи Ченто констатира оти нужниот кво- 
рум е на лице и го отвара. заседанието, со следниот дневен ред.

1. Четење на записникот бр. 10;
2. Извештај на Емануел Чучков и Венко Марковски;
3. Вопросот за транспортот;
4. Вопросот за бившите наоеленици и чиновници, што ce 

враќат во Македонија;
8. Државнпот монопол;
6. Исхраната на пострадалите краишта;
7. Разно.
По т. 1, записник!От бр. 10 ce прима без забелешка.
По т. 2 усмените доклади на другарите Емануел Чучков 

и Веико Марковски за положението во Југославија и работата 
на НКОЈ ce приемат.
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Πο τ. 3. Да би ce задоволиле нужддите во превозни сред- 
ства на Поверенствота за социална политшса, народно здравје 
и исхрана, Паверенството за народно стопанство и Дирекција- 
та на тутуновиот монопол, решено е да ce побара од Главниот 
штаб 40 камиони.

По т. 4. Во Белград и Софија да ce формират одбори и 
сите оние Македонци-емигранти, вои би сакале да ce вратат 
во Македонија, предходно да ce обраќат до тие одбори. Спи- 
сокот на сите иселајушти оо карактеристика за секој поединеч- 
но одборите ќе го испраќат до Паверенството на внатрешните 
работи, кое ќе издава одобрение за повраток. На немакедонци- 
те, дури не ce среди положението, не им ce одобрува идењето 
во Макенонија.

По т. 5. Частната тутунова фабрика „Вардар A Д" во Скоп- 
је има да ce експропира от досегашните и власници во полза 
на државата, Комисијата за експропрвадијата да ja одреди По- 
веренството за финансиите.

За маншхулацијата на тутунот по тутуновите станции 
одобрува ce сумата от 10,000.000 лв., a на име аванс за рекол- 
тата од 1944 година одобруват ce 25,000.000 лв., кои да бидат 
поделени на оние тутунопроизводители, мои имат најголема нуж 
да от кредит.

По т. 6 Одобрува ce сумата от 20.000.000 лв., от која 
10,000.000 лв. за пострадалите крајеви и 10,000.000 лв. за семеј- 
ствата на погиналите и  бедните партизани.

Секретар Председател,
Ст. Гигов, с.р. Μ. А. Ченто, с.р,

Членови:

Л. Соколов, с.р.

К. Петрушев, с.р.
З А П И С Н И К

Н° — 12

1. декември 1944 година, Скопје

Присутни членови: Методи А. Ченто, Панко Брашнаров, 
Страхил Гигов, Бошја Фотев, Епаминонда п. Андонов, ЈТазар Со- 
колов, свешт. Јован Гелев, Ацо Петровски, Камбер Хасан, Ге- 
нади Лешков, Лилја:на Чаловска и Киро Петрушевски. Отсутни: 
генерал-лајтнант Михаил Апостолски, Венко Марковски, Вера
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Ацева, Петар Пирузев, Цветко Узуновски, Емануел Чучков, Д-р 
Владо Полежина и Младен Георгиев.

Предоедателот Методи Ченто констатира да нужниот кво- 
рум е на лице и го објавуе следниот дневен ред:

1. Четење на записник бр. 11;
2. Организациони извештај на Секретариатот;
3. Доклад за устројството на судовите;
4. Доислад по чиновничкиот вопрос;
5. Доклад на поверенствата;
6. Кредит за Главниот штаб на HOB ш ПОМ;
7. Вазно.
По т. 1, записникјот ое приема без забелешки.
По т. 2, докладва другарот Страхил Гигов. Констатира де- 

ка народот веќе почнува да гледа во HO одбори органи на влас- 
та, но самите HO одбори уште не можат да ja  сванат праЈВилно 
својата работа и поради това има доста недостатоци, кои треба 
да бидат отстранети. Затова, предлага да ое свика една заеднич- 
ка конференциа на Президиумот оо областните HO одбори во 
срок от 5 дена, за да ce разгледат мерките за отклонување греш~ 
ките и недостатоците во работата на ИО одбори. На конферен- 
циата да ce поканат само председателите, секретарите и про- 
челниците на областните HO одбори. Предлогот ce прима.

По т. 3, докладва референтот при Поверенството за суд* 
ство Д-р Борис Арсов — чете писмен доклад по устројството 
на судовите. Дакладот во поголемата си част ce приема. По 
предложението на Лазар Соколов, Президиумот решава докла- 
дот да ce испрати на Законодателната комисија при Президи- 
умот, да врз основа на него изработи еден законопроект за ус- 
тројството' на судовите и да го представи на Президиумот. Во 
оснавите на законопроектбт да легнат следните два принципа:
а) разделување на судската власт от извршната, и б) сите су- 
/дии, како делегираните от народот, така и судиите-специалисти, 
да не ce назначуваат от поверенството, a да бидат бирани от 
народот. Освен това, во законопроектот да влезе, оти за судски- 
те и адвокатските кандидати ce укинува судско-адвокатскиот 
испит, ако кандидатите го исполниле определениот задолжите- 
лен стаж. Исто така, законопроектот да предвиди и установја·· 
вање при оекој суд на една канцеларија за давање на безплатни 
савети на народот. Предлогот ce приема.

По устројството на поверенставото, решава ce: законодател- 
ната комисија врз основа на докладот да изработи ооответен 
законски проект.
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Πο τ. 4, чете ce писмен доклад. Прима ce: до разрешението 
на чиновничкиот вопрос да ое определи еднократна помоќ за 
месец декември на сите чиновници кои ce затекнаш на работа 
на 1 декември, и то како следува: 1) за градовите: Скопје, Би- 
тола, Штип, Прилеп, Куманово, Велес, Тетово, Охрид и Стру- 
мица no лв. 4000 за неженените +  2000 за жената, ако не е на 
работа, +1000 лв. за секое дете до 15 години. 2) За сите други 
места, по лв. 3000 +2000 +1000. Сите НОО-и, кои не са го раз- 
решили вопросот за зашхатите на своите чиновници, да ce са- 
образат со горното решение. Оваква потпора можи да ce дади 
и на оние членови на Президиумот и от извршните HO одбори, 
кои имат нужда от таква, според преценката на самите одбори. 
Решението да ce објави.

За Турдите-чиновници: да ce посака од Главниот штаб да 
бидат ослободени от војска изброените во приложениот список 
32 души и да им ce даде чиновничка служба.

Решава ce: сите бивши чиновници — Македонци, кои оега 
ce наоѓаат во Македонија, да ce пријават најкасно до 15 декем- 
ври т.т. на своите НОО-и и да им ое стават на расположение.

По т. 5: а) Чете ое писмениот доклад на Поверенството за 
просвета. Решава ce да ce отазори во Скопје Музичка академија, 
Средна художествена школа и Учителска школа.

б) Доклад на Поверенството за соопштенија и градежи. Че- 
те ce писмени доклад. Решава ce да ое отвори ж.п. курс при 
дирекдиата на железниците.

в) Чете ce писмен доклад на Поверенството за финансии. 
Одобруват ce поарчените суми по приложените равнометки.

По т. 6, да ce пише на Главниот штаб на HOB да представи 
буџето-проект за да ое има во сведениа за какви нужди ce са- 
кат парите.

По т. 7: а) охридската петициа да ce испрати до ОЗНА на 
надлежност; б) односно фондот на Самоил Голуб; Поверенство- 
то на просветата да бара доклад за досегашната работа на фон- 
дот; в) по писмото Н° 44, писмено да им ce отговори и да им ce 
објасни саканите материали да ги барат от Главниот штаб; г) 
по писмо № 446 — одобрава ce да ce изнесе от Скопје за Би- 
толската област 90.000 кгр сол. Поверенството за соохпитениа 
да им ги стави на расположение нужните средства за пренос;
д) по еврејскиот вопрос на Евреите до окончателното разреше- 
на нивниот вопрос квартирната комисиа да ое грижи да им дава 
подслон; е) одобрува ce на студентите да студират во Софија и 
Белград, со условие да поднесат удостоверениа оти ce записани 
на униѕверзитетот; ж) одобрува ce кредит за рудниците во Кат- 
ланово и Живојно, ео условие да ги представат нужните пред-
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рачуни; и з) на Поверенството за народно стопанство му ce ста- 
ва во должност да ш  проучи вопросот за оризот, памукот и 
афионот.

Секретар 
Ст. Гигов, с.р.

Председател, 
М. А. Ченто, с.р.

Членови:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р. 
Е. п. Андонов, с.р.

З А П И С Н И К  

Н° — 13

3 декември 1944 година, Скопје

Присутни членови: Методи А. Ченто, Панко Брашнаров, 
Страхил Гигов, Богоја Фотев, Киро Петрушев, Лазар Соколов, 
свешт. Јован Гелев, Камбер Хасан, Венко Марковски, Генади 
Лешков, Ацо Петровски и Лилјана Чаловска.

Председателот М. Ченто констатира дека нужниот кворум 
е на лице и го објавуе следниот дневен ред:

1. Четење на записникот;
2. Доклад на Поверенството за финансии;
3. Разно.
По т. 1, записникот от миналото заседание не беше готов 

и неговото четење ce одлага за другото заседание.
По т. 2, чете ce писмени:от доклад на Поверенството за фи- 

иансии от референтот др. Киро Глигоров. Предлага финансира- 
њето на државата до крајот на ова година да става преку гло- 
бален данок на целокупниот доход, по принципите на прогресив- 
иата даночна система. Освен това, со оглед на големите нужди 
на државата, за оега да ce задржат и акцизите на алкохолните 
питија, и луксузните артикли и кино-представлениата. Исто T a 
xa, предлага да ce повиси цената на наличните количества сол, 
на нивото на новата цена на солта, која ое очекува да дојде. 
Разликата да биде во полза на државата. За 1945 година, до де- 
ка не ce донесе новото даночно законодавство, да ce усвои бу- 
гарската даночна система, от која да бидат исфрлени сите несо- 
циални уредби. Предлозите ce приемаат. Председателот М. Чен- 
то не ce слага со акцизот на луксузните предмети.

21*
323



IIoBiepëHCTBOTo на финансиите извесува исто така извеетен 
број предложениа, кои, след подробно поединечно разгледува- 
ње, бидува приемени:

а) приема ce решението сите чиновници и работници да 
го отложат плакјањето на наеми, додека не ce разјасни вопро- 
сот за нивните заплати и надници.

б) да ое увеличи еДнократната помоќ на инвалидите, семеј- 
ствата на починалите партизани и бедните семејства на моби- 
лизираните војници от 20,000.000 лв. на 30,000.000 лева.

в) да не ce признават никакви склучени продажби на не- 
подвижни имоти от 1941 година па навамо;

г) да ce назначат при секое поверенство рачунополагачи, 
кои ќе бидат одговорни пред Поверенството на финансиите;

д) Поверенетвото за народно стопанство да определи една 
комисиа, Kioja да биди оиолномоштена да ги прибери сите др- 
жавни мебели, да го изврши нивниот попис и да ги распредели 
на сите војни и цивилни учреждениа;

е) да ce отиде до Софија и да ce заменат тамо, ели да ce 
продадах, сите осигурителни гербови и поштенски марки;

ж) да ce поканат сите частни банки да ги отворат свој- 
те гишета и иа цримат кови влогови и да исплаќат стари до 
10000 лв; И да ce поканат должниците да можат да си ги пла- 
ќат своите частни или државни долгове, ло-мбарда, и др:

По валутниот проблем — предлава да ce штембилуват ле- 
вовите и лековите за да ce избегне опасноста от инфлациа. Прие- 
ма ce штембилувањето да ое изврнш колку ce може по скоро.

Решава ce Поверенството за финаноии да го проучи во- 
прооот за паритетот на левот и лекот.

По т. 3, решава ое да можат да ce купуват стоки за нуж- 
дите за војската срешту расписки само от HO одбори и од Пре- 
зидиумот. Решението да ce објави веднага.

Одобрава ce заем на НОМСМ от 5,000.000 лв.

Секретар Претседател,
Ст. Гигов, с.р. М. А. Ченто, с.р.

Членови:

Л. Ооколов, с.р.
К. Петрушев, с.р.
Е. п. Андонов, с.р.
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З А П И С Н И К

Н° —  14

7 декември 1944 година, Скопје

Присутни членови: Методи А. Ченто, Страхил Гишв, Κιηροι 
Петрушев, Венко Марковски, Лазар Соколов, Вера Ацева, Ацо 
Петровски, Епаминонда п. Андонов, свешт. Јован Гелев, Камбер 
Хасан и Генади Лешков.

Предоедателот М. Ченто констатира оти кворумот е на 
лице и го отвора заседанѕието, оо следниот дневен ред:

1. Четење на записникот;
2. Овикување на Н-то заседание на АСНОМ и определува- 

ње на дневен ред;
3. Доклад по резолуциата на комисијата за македонската 

азбука;
4. Разно.
По т. 1. записникот ce приена оо следните забелешки: да 

ce дополни став а) от 5 т. како следуе: „во врска со решението 
на Президиумот от записник Н° — 9 от 3. XI. 1944 шд., да ce 
отвори Учителска школа во Скопје" и ст. е) от точ. 7, да ce до- 
полни со: „на кои им остануват само два семестра".

По т. 2, другарот С. Гигов констатира оти окупаторот е 
изгонет от нашата земја и би требало, со оглед на новосоздаде- 
ното положение, да ое свика во што поскоро време АСНОМ на 
II извонредно заседание. За датум на свикувањето предлага да 
биде 28 декември 1944 година. Но исто време, ги предлага за 
дневен ред на заседаниео следните точки: 1. Реферат по поли- 
тичката ситуација, 2. Реферат по оршнизациата, 3. Решение со 
кое ce одобрува работата на Президиумот, 4. Бирање на ноз 
Президиум и 5. Разно. За референт no точ. 1, другарот Венко 
Марковски го предлага Методиа Ченто, a за референт по точ. 2, 
Страхил Гигов. Предлозите ce приемат.

По точ. 3, резолуцијата на Комисијата за македонска аз- 
бука ce чете от повереникот за народна просвета, др. Епаминон- 
да п. Андонов. Пре но што ќе почне да чете, др. non Андонов 
дава објаснение, на кој начин е определена комисијата и кажуе 
оти со оглед на тешката и деликатна работа оо која беше на- 
товарена момисијата, во нејзиниот состав ce земени нај добрите 
стручњаци и познавачи на македовскиот јазик кои ги имаме 
во Македонија и смета оти комисијата достојао ja  исполни за- 
дачата и МЈОжеме да бидеме доволни от нејната работа. Другарот 
Венко Марковски, учестник во комисијата дава широко објас- 
нение во врска со конкретната работа на комисијата.
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Другарот Страхил Гигов е на мнение резолуциата да не ce 
приема уште оо решение на Президиумот и да не ce публикува, 
за да не ое отвори широка дискусиа во јавноста, која дискусиа 
во денешно време би могла да биде само от штета за нашата 
млада држава. За да ce даде по голем научен авторитет на 
делата таја работа, предлага времено да ce одложи публикува- 
вањето на резолуцијата, a да ce повикат от Москва дваица све- 
товво извесни капацитети по славјанска филологија и најдобри 
познавачи на јазиците на сите балкански народа: Бернштајн и 
Державин. Предлошт ce приема.

По т. 4: а) На предлог на повереникот за соопштениа и 
градежи, одобрува ce да ce отвори ередно-техничко училишхе во 
Скопје, но не со безплатен пансион за учениците — издршката 
на учениците да биде на нивна сопствени разноски;

џ

б) по отношение предложението на Поверенството за суд- 
ство: последниот етаж од зданието на Президиумот да ce стави 
на расположение за нуждите на Апелативниот и Касациониот 
судови, решава: Поверенството за разрешение на овој вопрос 
да ce обрати на квартирната комисија;

в) приема ое предлогот на исхото поверенство да ce опре- 
дели еден делегат кој ќе ja  контролира работата на адвохсатски- 
от савет, додека не ое разреши вопросот да ли таја институција 
ќе остане или не. За делегат ce назначува Коста Тасев, судија 
од Куманово, оега на расположение во Поверенството за судство;

г) приема ce предложението на повереникот за внатрешни 
те работи да ce испрати во Белград Киршх Леов12 от Велес, за да 
заеме служба во Централнот-о поверенство за внатрешни работи 
при Националниот комитет на ОЈ.

д) приема ce предложението на повереникот за народното 
стопанство^ да ce испрати на лекување во санаториум „Искрец“ 
на сметка на Президиумот Кирил Апостолски, партизан и чинов- 
ник при П0веренството.

Секретар,
Страхил Гигов, с.р.

Председател, 
М. А. Ченто, с.р.

Членови:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р. 
Е. п. Андонов, с.р.

12) Треба: Јордан Леов. ■
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З А П И С Н И К  

Н° — 15

.15 декември 1944 година, Скопје

Присутни са членовите: Панко Брашнаров, Кирил Петру- 
шеовски, Страхил Гигов, Богоја Фотев, Лазар Соколов, Епаминон- 
да п. Андонов, свешт. Јован Гелев, Ацо Петровски, Камбер Ха- 
сан, Генади Лешков, Венко Марковски и Лилјана Чаловска.

Потпредседателот др. Панко Брашнаров, констатира оти 
нужниот кворум е на лице и ш  отвора заседанието, со следнв- 
от двевен ред:

1. Четење на записникот;
2. Провозгласуење на заслужни паднали другари за на- 

родни герои.
3. Предложениа на поверенствата;
4. Разно.
По точ 1, записникот бр. 14 ce чете и ce приема без забе- 

лешки.
По точ. 2, друтарот Страхил Гигов предлага да ce на пред- 

стојаштето заседание на АСНОМ излезе оо едно предложение, со 
ное АСНОМ го бара от Пресидиумот ва АВНОЈ, да бидат прогла- 
оени за народни герои другарите паднали геројски во борбата 
за ослобонувањето на македонскиот народ от фашистичките оку- 
патори. Он предлага за таквие да бидат прогласени следвите 
паднали другари: Страшко Пинџур, Мирче Ацев, Кузман Јоси- 
фов, Цветан Димов, Јордан Ншсолов, Христијан Тодоров-Кар- 
пуш, Стефан Наумов-Стив и Вера Јоцич, к.ои не само што пад- 
нале геројски во борбата, ами и пројавиле неограничена преда- 
ност како организатори на таја борба. Предлогот ce приема.

По т. 3: а) Повереникот за внатрешните работи К. Петру- 
шев поднесува една времеиа проект-наредба за борба против 
проституцијата, за носење на огнестрелно оружје и за регули- 
рање отношениата меѓу Евреите и купувачите на еврејските по- 
кретни 1ИМОТИ, станали от 6 април 1941 година навамо. Предло 
гот ce приема.

б) После изложението на вовереникот за народното сто- 
панство Л. Соколов за стопанското положение во Македонија, 
принципиално ce приема да истото поверенство изработи еден 
ошпт план, кој ќе ги обхване оније произведениа, кои ќе бидат 
под режим на декларирање, нормирање и распределение, како 
и типизираше на индустриските произведениа.
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в) Приема ce предложението на истото поверенсхво да ce 
испратат следните схручни лица при НКОЈ: Инж. Никола Спа- 
севски при Поверенсхвото на шуми и руди; Инж. агр. Стојан 
Лазаров при Поверенството за пољоделие и Инж. економот Б о  
рис Шукаров при Поверенството за трговија и индустриа.

г) По вопросот можат да бидат чиновници во македонска-
та федерална единица жители от другите федерални единици, 
решено е: да можат да станат чиновници само онија, кои ce 
зели участие во сегашната борба против фашизмот во Маке- 
нонија. '

д) Разрешава ce да може да ce пренесе мохорот на сегаш- 
ната електрична централа од Пробишхип, за нуждите на HO 
одбор во Куманово, штом ce направи турбината на големаха 
централа. Исто така, разрешава ce да ce елекрифицира Кратово 
от новата електрична централа во Пробиштип.

е) Решено е да ce организира отдел за аграрна реформа и 
државни имоти при Поверенството за народно стопанство. За ре- 
ферент на истиот именува ce Јордан Блажевски, инжинер агро- 
ном от Тетово.

ж) Решено е да ce организира Економскиот институт, ди· 
ректно подведомствен на повереникот за народно стопанство, 
Централен земеделски исхштателен инсхихух во Скопје, Бакхе- 
риолошки вехеринарски инстихух во Смопје под охделох полјо- 
делие, и Гволошки институх во Скопје под отделох за рударсхво.

з) Решено е да ce охворат трговски академии во Скопје и 
Бихола и средно схопанско училишхе во Охрид.

и) Решено е да стоки мои не са под режим можах слобод- 
но да ce изнесувах во други федерални единици, без никакви 
специјални разрешениа.

ј) По предложение на Поверенсхвото за судсхво, да до 
уредување на адвокахураха во федерална Македонија, сите ад- 
вокахи бидах задолжени да ce стават на расположение на суд- 
скиох отдел на соотвехнихе НОО-и, решава ce, да ce тој вопрос 
охложи и проучи по основно.

По X. 4: а) По отношение писмохо Н° — 13 ох 14. XII. 1944 
г., на Скопскиот околиски духовен одбор, со кое барах да ce 
охпушхи парична помоќ за месец декември и на чиновницихе и 
свештениците от Скопоко-Велешкаха михрополиа, решава ce да 
ce и овој вопрос проучи поосновно. б) По охношение писмото 
Н° — 1731 от 15. XII. 1944 г. на скопскиот Градски HO одбор, 
решава ce да ce Н 00  за град Скопје подигне во ранг на областа 
НОО). в) По охношение писмохо Н° — 1147, от 8. XII. 1944 г. 
на Скопсквохх НОО, решава ce да ce одобри и ухврди изврше- 
ната ох исхиох одбор подела на градот Скопје во чехири реона, 
хака како е предложено. г) По предложение на др. Схрахил Ги-
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bob, решава ce да ce испрати во Велград др. Бане Андреев да го 
земе постот член на Националниот комитет НОЈ. д) На Пове- 
ренството на просветата одобрува ce кредит от 200.000 лв. за 
штампање на разни помошни книги и брошурки за училиштата.

Секретар, Председател,
Страхил Гигов, с.р. М. А. Ченто, с.р.

Членови:

Л. Соколов, с.р.
К. Петрушев, с.р.
Е. п. Андонов, с.р.в

и) Запиониците ce земени од Книгата на записници на Президиумот 
на АСНОМ од м. август 1944 до 28.V 1945 година, која ce наоѓа во Архи- 
вот на Македонија — Скопје, ф. АСНОМ, к. 2.
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