М. ААШИЌ

OFFАНИТЕ НА НАРОДНАТА ВААСТ ВО ЦРНА ГОРА ВО
ПРОЦЕСОТ НА НОВ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ЗАВНО
НА ЦРНА ГОРА И БОКА
За организирање на нарадноослободителяите одбори во
Црна Гора постоело искуство од првите денови на народноослободителјната војна и револудијата. Имено, процесот на создавањето на органите на народната власт отпочнал во Црна Гора,
како и во другите краишта на нашата земја, паралелно со кревањето ina народного воста(нне. Така, веќе во првите денови
на трииаесетојулското востание во 1941 година, кога е создадена
голема слободна територија и ослободено повеќе градови во
Црна Гора, се појавија првите облици на органите на власта
во служба на ослободителното движење. Посебно место во
историјата на создавањето на новите органи на власта зазема
Народниот одбор на ослободувањето на беранскиот срез како
по начк1Н10т на којшто е избран така и по одлуките на Окупштината на народните претставници врз основа :на кои и работел.
Освен свoj орган во јулското востание се фармирале и среските
народлоослободителни одбори во ослободена Андриевица, Колашин и во другите места. Истовремено се појавиле и општинските народноослободителни одбори, односно селските народноослободителни одбори. Овие одбори претставувале први облици
на револуцио1нерната власт на вооружениот народ. Тие се појавиле како негација на стариот буржоаски поредок и на неговите атрибути на власта- Натамошниот процес на создавањето
на наро|Дноослободителните одбори во Црна Гора зависел од
приликите односно од подемот или од привремените застои во
развојот на народноослободителното движење.
Привременото задушуваьье на 13 јулското востание неминовно предизвика заостанување во работата и натамошното
К01нституирање на НОО во Црна Гора. Но во есента 1941 го
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дина, кога повторно дојде до разгорување на ослободителната
борба, на голем дел на ослободената северо-западна Црна Гора,
доаѓа до оживување на порано формираните народноослободителни одбори, односно до формирање на нови.
Во процесот на конституирањето на револуционерните органи на власта на вооружениот народ посебно место во овој
процес й припаѓа на Острошката скупштина на цриогорските и
бокелските патриоти, ко ja е одржана на 8 февруари 1942 го
дина во манастирот Острог. Покрај разгледувањето на политичката ситуација и оцената на изминатиот пат во ослободителната
борба, оваа скупштина во својот Проглас до народот на Црна
Гора и Вока посебно ja подвлекла неопходноста на борбата за
слобода, за братство и единство на овој народ и равноправности
со останатите народи на Југославија. Острошката скупштина избра и Пародноослободителен одбор за Црна Гора и Бока. Ова
беше прв земски врховен орган на револуционерната власт. Се
до јуни 1942 година тој ќе функдионира и ќе ги извршува задачите што му ги постави Острошката скупштина, ќе ja обединува работата на локалните органи на власта, политички ќе ja
насочува нивната дејност и ќе ja обезбедува задыжната за развојот на Народноослободителното движење во Црна Гора. Меѓутоа, од јуни 1942 година па до пролетта 1943 година во Црна
Гора доага до револуционерно затишје, бидејќи партизанските
единици од територијата на Црна Гора и Оанџак се реорганизирани во бригади (Четвртата пролетерска и Петтата пролетарски
црногорска бригада и Третата санџачка ударна бригада) 'и преминале во Босна на чело со Врхов-ниот штаб и другарот Тито,
к аде во втората половина на 1942 година се разгорува ослободителното движење и се создава голема слободна територија.
Тоа ќ-е овозможи на 26 ноември 1942 година во Бихаќ да се
основа Антифашистичкото веќе на народното ослободуваьье на
Југославија како врховио политичко тело на сите југословенски народи.
Во меѓувреме во Црна Гора и Бока дејствуваше герилското
партизанско движење и во исклучително тешки услови на окупацијата и на квислиншкиот терор се одвиваше илегалната ра
бота на партиските организации. П онекаде илегално работеле,

навистина отштрбнати, народноослободителиите одбори. Но cè
до повторното ослободување на најголемиот дел на територијата
на Црна Гора, ослободителиото движење се одвиваше во грчеви,
бидејќи не постоеле услови поинтензивно да се организира ра
ботата на народноослободителиите одбори и на друште заднински воени и политички органи.
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По ослобоАувањето на две третини од територијата на
Дрна Гора во октомври 1943 година, во сите ослободени околии
се формирани сколу 50 општински НОО и мошне повеќе месни
и селски народноослободителни одбори. Нешто подоцна се пристапило кон формирање и на околиски народноослободителни
одбори.
Народноослободителната вој ска на Дрна Гора во октомври
1943 година конечно ja однесе победата и над четничкото движење. Четнидите претрпеа порази како на политичкото така
и на бојното поле. Оттогаш четничкото движење ќе го карактеризираат 1н атамошни порази и втурнување во ново издајство
кое се манифестирало во отворена соработка со германските
сили. Оообено по ликвидирањето на четничкото водство на чело
со Блажо Гукановиќ и Бајо Станишиќ во Острог (18. X. 1943),
четничката организација доживува вистинско распаѓање. Во нејзините редови доаѓа до масовно опаѓање на припадниците и преминување на страната на НО движенье. Поразот на четнидите
во Острог и разбивањето на четничката организација во Васоевиќи беа, би рекле, решавачки за целото четничко движење во
Дрна Гора. Попрецизно речено по овие порази четничкото движење нема веќе да претставува некоја посебна сериозна поли
тична и воена сила во Дрна Гора.
Големите воени и политички у спеси во Југославија, а посебно во Дрна Гора, ja диктирале нужноста за решавање на многу
важни прашаља на слободната територија, а сето тоа во врска
со натамошниот развитой на НО движење. Најважното и најитното прашање во соодветниот историски миг беше оановањето
на народного претставништво, односно формирањето на едно
врховно земско политичко претставничко тело и натамошниот
развиток и јакнење на револуционерните органи на власта во
Дрна Гора. Оценувајќи го значењето на постигнатите успеси
на военошолитички план, а пред се во врска со ослободувањето
на две третини на Дрна Гора, членот на Врховниот штаб на
НОВ и ПОЈ и на Извршниот одбор на ABFIOJ Иван Милутииовиќ на 15 октомври 1943 година од Беране му упати на Вр
ховниот штаб и на другарот Тито телеграма во ко ja се бара согласност за свикување на скупштината на патриотите на Дрна
Гора и Бока за формирање на Земското антифашистичко веќе.1)
Тие данови и другарот Тито му упатил на Иван Милутиновиќ писмо во кое, покрај информациите за состојбата и разма-вот на народноослободителното движење во останатите крайшта на Јутославија, му пишувал и за задачите кои го очекуваат *
!) Документ бр. 2 — ЗАВНО Црне Горе и Боке — Збирка докумената у избору Зораыа Аакиќа, Титоград 1963.
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на создавањето на земскнте антифашистички »века во Црна Гора,
Санцак и Метохија. Во ова писмо дадени се еугестии како да се
извршат подготовките за основачките собранија на антифашистичките веќа во овне покраини. Mery останатото, еве што пишува за ова другарот Тито:
,Сметам дека би било нужно вне што понапред (поскоро) да пристапите во Црна Гора, Бока, Санцак и Метохија на подготовките на конференциите на Антифашистичкото веќе на народното ослободување за тие
краишта и тоа по можноста одоздола, по демократски пат, со тајно
избирање по околиите,. “ При изборот треба да учествува и нашата
во)ска и младина, особено онаа ко ja е во воj ската без оглед на староста
(но немој да ги забораваш и жените).
Ова веќе би требало што поскоро да се состане и да нзбере свои
претставници за Антифашистичкото веќе на Југославија кое исто така
наскоро ќе се состане .. “2)

Натаму, во писмото стой и инструкција до Милутиновиќ
да остане за одредено време во Црна Гора за да работи и на
хюдготовката, организациј ата и на зацврстувањето е а органите
на народната власт. Периодот од половината на октомври до
средината на ноември 1943 година измина во интензивната ра
бота на формирањето на народноослободителните одбори и на
другате воено-задеизиски органи на власта на слободната територија на Црна Гора и Санцак. Паралелно со ова вршен е и
изборот на делегатите за скупштината ко ja требало да то избере
Земското антифанжстичко веќе за Црна Гора и Бока. Сите
работи околу подготовките за свикувањето на скупштината ги
водел Иницијативниот одбор на ЗАВНО на Црна Гора- Овој
одбор е формиран кон половината на октомври 1943 година
од истакнати личности на ослободителното движење од сите
краишта, односно околии на Црна Гора. Иницијативниот одбор
се состоел од 13 членови, а сите биле интелектуалци и луѓе со
голем револуционерен авторитет во масите. Седиштето на Инигшјативниот одбор во почетокот бил во Никшиќка Жупа, а потоа овој орган се преселил во Колашин каде ќе се одржи и скупштината на ЗАВНО на Црна Гора и Бока. Иницијативниот одбор за релативно кратко време уопеал да развие интензивна
политичка активност во народот, објаснувајќи го значењето
и големината на ослободителната борба, како и значењето на
политичката ситуација на денот кога требало да се одржи основачката скупштина на Антифашистичкото веќе за Црна Гора и
Бока. Иницијативниот одбор се обракал и до поединци барајќи
од нив да му иристапат на ослободителното двилсење и да земат
учество во работата на првата антифашистичка скупштина.
Така за два месеци беа извршени сите неопходни подготовки
за свикување на скупштината на Антифашистичкото веќе на
Црна Гора и Бока.
2) Док. бр. 1, цит. збирка на документа.
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Изборот на делегатите за скупштината е вршен по демократски пат и каде тоа било можно со масовно консултирање
на (народот. Имено, изборот на делегатите е вршен онака како
го препорачувал тоа другарот Тито во цитираното писмо до Иван
Милутиновиќ. Бројот на делегатите од одделни околии бил раз
личен што зависело од бројот на жителите и од можноста за
спроведување на изборите (некой околии cè уште не биле ослободени така што изборот на делегатите е вршен илегално) и
условите за делегатите да земат учество во работата на скуп
штината на Антифашистичкото веке. Така, на скупштината на
патриотите никшичката окодија ja претставувале 93, колашинската 42, андриевачката 59, шавничката 106, цетинската 42,
беранската 37, подгоричката 86, даниловградската 56, барската
7 и которската и херцеговачката (заедно) 10 делегати. Во меѓувреме вршени се подготовки на територијата на Санцак за
свикување на Антифашистичкото веке на народното ослободуовање на Санцак кое е одржано на 20 ноември 1943 година
во Плевље.
Скупштината се соетана и конституира во Колашин на 15
ноември 1943 година. По своето политичко определување делегатите и припагале во најголем број на КПЈ, но имало доста
и од оние кои порано биле организирани членови на одделни
граѓански партии, особено на прогресивните и лево ориентираните. Се разбира, мегу делегатите имало и такви кои порано
не припагале ниту на една политичка партија. Скоро сите из
брани делегати, без отлед на својата поранешна партиска припадност, то прифатија програмот на Народноослободителниот
фронт на Југославија и во народноослободителната борба гледале една, вистинска сила ко ja може да доведе до национално
и ооцијално ослободување. Што се однесува до социјалниот
состав, мегу делегатите најмногу имало земјоделци, а потоа
интелектуалци. Во значително помал број имало делегати работници, службеници и од други слободни професии, што е сведоштво за специфичната социјална структура на иаселението
на тогашна Црна Гора, која главно живеела од земјоделието и
тоа неразвиеното· Втора специјална карактеристика е бројната
застапеност на интелигенцијата ко ja и пред војната и во текот
на !ослободителната борба била авангарден дел на црногојрскиот
народ во бор.бата за прогрес, однооно за национално и социално
ослободување. Стопанската неразвиеност на Црна Гора се воочува и во тоа што сахмо неколку претставници на инаку неразвиената работничка класа учествуваа во работата на првата револуцио1нерна народна скупштина одржана на 15 и 16 ноември
1943 година во Колашин.
На основачката Скупштина на ЗАВНО на Црна Гора и
Бока учествуваа 538 делегати. Покрај делегатите, во работата
на Скупштината со советодавно право на глас зедоа учество и
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околу 60 претставници на разни политички организации, нретставници на некой воани единици на народноослободителната
војска, како и неколку повикани поедшщи. Општо земено тоа
беше општонароден, виети.нски револуционерен парламент на
Дрна Гора и Бока. Скупштината во cè имаше репрезентативен
к ар актер. Таа за прв пат стана вистински претставник на народот на Црна Гора и Бока, бидејќи нејзините членови беа
избрани по демократеки пат и можеа слободно да го изразуваат политичкото убедување на своите бирачи и своего.
Првиот ден од својата работа (15. XI. 1943) Скупштината
изврши неколку мошне важни задачи: се изврши нејзиното конституирање, претставниците на ПК КПЈ за Дрна Гора, на На
родноослободителната вој ска, на Нокраинскиот комитет на
СКОТ, на Иницијативниот одбор на АФЖ за Дрна Гора и Бока
и претставниците на колашинската околија одржаа поздравни
говори. Се изврши верифицираьье на 1м андатот на избраните
делегати, беа сослушани и усвоени политичкиот и организациониот реферат со дискусиите, а потоа се пристали кон изборот
на Извршниот одбор на ЗАВНО на Црна Гора и Бока и на советниците на ЗАВНО. Избрани се и 11 советници и 11 заменици на советниците кои ќе ja претставуваат Црна Гора во Антифашистичкото веке на народного оелободувавье на Тугославија. Скупштината на Земското антифашистичко веќе на Црна
Гора и Бока му упати Проглас на 1н ародот на Црна Гора и Бока
во којшто укаж а на значењето на ослободителното движење
и на борбата на народите на Југославија во склопот на општата
.мегународна ситуација, го повика народот и натаму да ja дава
својата поддршка на народноослободителната вој ска и да земе
масовно учество во осдободителиото движење за успешно да
се доведе до крај ослободителната борба. Во овој Проглас е
укажано и на предателската ролја на четничкото, усташкото и
на другите квислиншки движења и организации кои под заштитата на напри јателот вод еле борба против ослободителното
движење; повикани се сите оние кои беа заведени да ш напуштат непријателските редови и да стапат во народноослободи
телната вој ска. Од останатите акти кои ш донесе Скупштината
секако се најзначајни: Резолуцијата за основање на Земското
антифашистичко ве£е на 1нароАното ослободување на Црна Гора
и Бока и Резолуцијата за организацијата на ЗАВНО на Црна
Гора и Бока.
Во Резолуцијата за основање на ЗАВНО на Црна Гора и
Бока ее констатира дека претставниците на црногорскиот на
род и на народот на Бока, без разлика на политичко-партиска,
верска и социјална припадност, се единствени и прави претставници на народот и дека само тие можат и го имаат правого
да решаваат за неговата судбина. Во преамбулата на Резолуцијата се анализира состојбата во земјата почиувајќи од април156

ската катастрофа на Туго сдави ja па до момеитот на одржувањето на Скупштината на Собранието при што се укажува на
зкачењето на процееот на народноослобо дителната борба и на
cè она што й претходеше на оваа основачка скупштизна. Основните барања во Резолуцијата се формулирани во 11 точки- Во
првата точка на Резолуцијата се говори за успеемте на народно
ослобо дителната војска и на партизанските одреди на Тугославија и се укажува на значењето на постигнатите победи и ус
пеем, како и на тогашната меѓународна положба на Тугославија. „Претставниците на црногорскиот народ и народот на
Бока на оваа Скупштина јавно утврдуваат дека народноослободителната вој ска и партизанските одреди на Југославија се единствена оружена сила на нашата света борба за слобода, единствена здрава и вистизнска народна сила ко ja е способна борбата на нашите и останатите народи на Југославија победо
носно да ja заврши.“
Скупштината во Колашин одлучно го изразила уверението
дека е ABНОТ „единствен вистински претставник на сите на
роди на Југославија, единствено вистинско народно политично
раководство на Југославија по сите прашања на меѓународниот
и внатрешниот живот/' Истовремено е нагласено дека Скуп
штината е решителна во поглед забранувањето правого на југословенската влада во бегство „во било каква форма за да го
застапува или претставува црногорскиот народ и народот на
Бока, бидејќи со својата предателска работа и со злочините извршени над нашиот народ и останатите народи на Југославија
преку својот министер — злосторник Михајловиќ, ja загуби секоја доверба и е презрена од делокупииот народ." Од о-ва
јасно се где да дека единствено политично и претставничко тело
за Скупштината било Антифашистичкото веке на народного
ослободување «на Југославија. Со ова е изразена не само силна
поддршка на АВНОЈ, коешто на своего Второ заседание во Јајце
на 29 ноември 1943 година, ќе дотюсе нсториски одлуки со кои
се удираат темелите на нового општествено и државно уредување на Југославија, туку на кое истовремено и е одземено
правого на кралската влада во бегство да го претставува на
родот на Црыа Гора и Бока во мегународиите односи. Овој
став има длабока револуционерна смисла. Со иеа Скупштината
•на ЗАВНО на Црыа Гора и Бока отворено го поставува прашањето на државното и општественото уредувагье на нова Југославија кое се создавало во огнот на ослободителната борба.
Со овој јасен став и со одземање правого на југословенската
влада во бегство да го застапува или на било кој начин да
го претставува цр 1ногорскиот н арод, на одреден начин е поставено и прашањето на опстанокот на монархијата како облик на
владеење. Во третата точка на Резолуцијата се говори за успесите на Црвената армија и на другите сојузнички армии на
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кои скупштината им ги упатува своите поздрави. Во четвртата и петтата точка на Резолуцијата се истакнува значењето на
единството на црногорскиот народ и на народот на Бока, един
ство коешто настанало како израз. на неопходноста и барањата
на ослободителната борба, потоа на готовноста да се оневозмож!и враќањето на старите ненародни режими и да се спречи
националеото и социјалното угнетување .на народните маси. Од
посебна важноет треба да се истакне дека во оваа точка од Резолуцијата се нагласува неопходноста од уништувањето на ста
рите општински органи на власта и воопшто на старата струк
тура на власта, бидејќи истите веќе беа во значителна мера
комиромитирани и ее декларирале како потпирка на окупаторот. Како единствена институција на власта Окупштината ги
призна -само народноослободителните одбори, „кои настанаа,
се развиваа и зацврстуваа насноредно со развојот и успесите и
со јакнењето на народноослободителната вој ска.“ Аосегашното
искуство покажа дека народноослободителните одбори де факте
беа „таква форма на народната власт која најдобро им одговара
на потребите на народната борба против окупаторот и предавниците.“
Шестата точка од Резолуцијата зборува за значењето на
братството и единството на народите на Југославија, овој H a j солиден темел за братската заедница на сите наши народи и
народности, за нужноста и неопходноста од создавањето на
народна демократска Југославија како земја во ко j a секој на
род, па и народот на Црна Гора, ќе ужива потполна рамноправност. Имајќи го тоа предвид Скупштината упати поздрави
и поддршка на одлуките на Земските антифашистички века
на хрватскиот и словенечкиот народ. Тоа беше логичен став
спрема братството и единството на народите на Југославија кое
стануваше се поцврсто со новите успеси на ослободителната
борба·
Во седмата и осмата точка на Резолуцијата се говори за
31начењето на основавьето на ЗАВНО на Дрна Гора и Бока и ее
констатира дека е тоа претставнички орган со највисокиот политички израз на „цврстото единство на нашиот народ, на неговата нескршлива волја над окупаторите и предавниците, како
тело кое уште повеке ги развива и соединува напорите на на
родноослободителните одбори и на сите друга масовни анти
ф аш истички организации на ослободената и неослободената
територија“. Со ова е определен карактерот на Земското антифашистичко веке како единствано претставничко и пајвисоко
политичко тело на Црна Гора и Бока. Во осмата точка посебно
се истакнува дека во ЗАВНО се собрани прететавниците на Црна
Гора и Бока од „сите краишта без оглед на верата, полигачката припадност и социјалната положба, сите оние кои на дело
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се покажале верни и предани на народот, кои ги издржале сите
искушанија на тешката борба за народното ослободување.“3)
Основните задачи на ЗАВНО се нагласени во деветтата точ
ка на оваа Резолуција. Главна задача на ова претставничко и
политично тело се свелувала на „јакнењето и обединувањето
на сите напори на цриоторскиот народ и на народот на Бока
за извојување на конечното ослободување“, на уште поцврсто
развивање и јакнење на заднината и на фронтот, на сиабдувањето на вој ската, на натамошното развивање и зацврстување
на органите на народиата власт. Се разбира, овој највисок ор
ган на вла-ста за Црна Гора и Бока ja прокламира личната и
имотната еигурност на граганите и се обврзал дека својата дејно'ст ќе ja наоочи на издигнувањето на прооветата, културата,
социјалното и здравственото ниво на населението. Значи, сите
напори на Собранието беа насочени на ортанизирањето на зад
нината и тоа така за што поуспешно да се заврши борбата за
надионалното и социјалното ослободување на земјата.
Двете гюследни точки од Резолудијата се однесуваат на
иэборот на Извршниот одбор на ЗАВИС и на оддавање на јавното признание на Главниот штаб на НОВ и ПО на Црна Гора
за успешно војничко водење на народиоослободителната борба
во Црна Гора, и Бока.
Резолудијата за органиЈациј ата на ЗАВНО на Црна Гора
и Бока всушност е уставно правей акт со којшто е пропишана
организацијата и начинот на работата на ова тело и на неговите
извршни органи — Извршниот одбор и на Претседателството
на Собранието. Врз основа на одредбите на оваа Резолуција извршен е изборот на ЗАВНО на Црна Гора и Бока и на Изврш
ниот одбор. Во Веќето се избрани 118 советници и тоа: по 10
од околиите беранска, барска, андриевиќка, колашинска, шавничка, данилоградска, которска и херцеговска, а по 14 од под1оричката и никшичката околија. Интереоно е да се истакне дека
меѓу избраните советници преку 50% беа интелектуалци. Со
бранието по својата структура претставуваше израз на општественошолитичката структура на населението на тогашна Црна
Гора и Бока.
На основачката скупштина е извршен избор и на 11 совет
ници и на 11 нивни заменици за Антифашистичкото веке на на
родното ослободување на Југославија. Во ABHOJ од секоја око
лиja е биран по еден советник и негов замен,ик. Сите избрани
советници на ABHOJ беа од редовите на интелигенцијата, истакнати револуционери и патриоти кои уживале голем авторитет
во народот. Тие добија задача веднаш да ее подготват за пат
во Јајце, каде на 29. XI. 1943 година ќе присуствуваат на Второто
заседание на АВНОЈ.
3) Цит. збирка на документы, бр. 19.
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Во Извршниот одбор на ЗАВНО на Дрна Гора и Бока из
брали се 11 членови. За претседател е избран д-р Вико Миљаиик, професор на Универзитетот во Белград, роден во Бањане. Покрај претседател Извршниот одбор имал и три потпретседатели. Претседателот и потпретседателите го сочинувале претседателството кое раководело со Собранието, ги свикувало неговите седници и седниците на Извршниот одбор, ги
предлагало дневните редови за седниците на Собранието и на
Извршниот одбор ги извршуваше редовиите работа, неопходни
за спроведување заклучоците на Беќето и на другите задачи
на народноослободителното движење и тоа преку: управниот,
стопанско-финансискиот, просветниот, пропагандниот социј алниот, здравстваниот и верскиот отсек. На чело на секој отсек
стоел по еден член на Извршниот одбор којшто одговарал за
својот ресор и ja во дел грижата за извршувањето на поставените задачи, координирајќи ja истовремено работата на соодветните реоорни органи при околиските ИО одбори.
Првата работна седница на Земското антифашистичко веќе
на Дрна Гора и Бока е одржано веднаш по изборот на советниците на 16. XI 1943 година во Колашин. На дневниот ред
на Првото заседание на ЗАВНО на Дрна Гора и Бока беа само
две точки: 1) Задачите на советниците и 2) евентуалии. На оваа
прва пленариа седница, природно, maj многу е расправано за за
дачите на советниците во реализирањето на одлуките и на за
клучоците што беа донесени на основачкото собрание на Со
бранието.
у
Задачите на ЗАВНО како нај висок политички и претставнички орган на Цреа Гора и Бока ja изложи во по долг говор
Иван Милутиновиќ, чланот на Врховниот штаб на ИОВ и ПОЈ
и на Извршниот одбор на АВНОЈ. Новоизбраните пародии претставиици — советници беа должни со сите оили да се зало
жат за остварувањето на донесените одлуки и заклучоци на
Скупштината. Интересите на народноослобо,дителната борба барале секој советник да даде cè од себе за ослободителното дело.
Како претставиици на највисоката гюлитичка власт, тае имале
да работат на зацврстувањето на органите на народната власт,
на политичкото објаснување на целите и на карактерот на ослободителката борба, цврсто да ja одржуваат врската со народот.
Советниците исто така добија задача да се борат против политиканството и реакцијата, трпеливо да работат на отстранувањето
на грешките во политичката работа на НО одбори. Натамошната
задача на советниците се состоеше во остварувањето на соработката со воено-задиинските органи на власта кои за својата ра
бота одговарале пред Земското веќе. На барање на некой со
ветници беше заклучено Извршниот одбор итно да издаде упатств о за изборот и за организаци ј ата на сите нар одно о слободителни одбори и попрецизно да ги определи кивните задачи160

Пр'вото заседание на ЗАВНО на Црна Гора и Бока е завршено со говорот на проф. Нико Миљаниќ, претседател на Извршниот од бор, ко ј што во свое лично име и во името на белградС'киот униоверзитет, одеосио неговиот прогресивен дел на професорите и студент,ите, се заблатодари на довербата што му била
укажана со изборот на оваа највисока функција во Црна Гора
и Бока.
Меѓу најважните прашања со кои се занимавал Извршниот одбор, секако, беше прашањето на натамошната изградба
cia нарадноослободителните одбори и иивното ортанизациоео
зацврстувате. Во таа насока веќе на 28 ноември 1943 година
Извршниот одбор им се обрати до сите народноослободителни
одбори на Црна Гора и Бока со актот во ко]што се зборува за
значењето на народноослободителната борба и на натамошното
создавање, улогата и задачите н а . 1н ародноослободителните од
бори како револуди-онерни органи на власта. Во овој акт се
анализира изминатиот пат на народноослободителната борба
во Црна Гора и Бока, како и на продесот на создавањето на народната власт чијшто врв претставува конституирањето на Зем
ского антифашйстичко веќе на Црна Гора и Бока, кота е еоздадена највисока политичка власт и со што е недвосмислено изразена решеноста и еепоколебливоста на црноторскиот народ
сам да одлучува за својата судбина и никоташ повеќе да не
дозволи да Аојде во пололсба во која се наогаше во бивша Југославија.
Заради зацврстувањето на народната власт, а сето со цел
за максимална мобилизација на народот во борбата за конечното ослободување на земјата од фашистичкиот окупатор и за
обезбедување на придобивките на народноослободителната бор
ба, Извршниот одбор изработил Препораки за оргавизација и
работа на народноослободителните одбори на територијата на
Црна Гора и Бока. Со овие препораки de facto се одредени не
само задачите на народноослободител 1Ните одбори како органи
на цивилната власт, туку е и а-сцентирано и тоа дека тие оваа
своја функција ja остваруват самостојно бидејќи политички ги
претставуваат масите и биле конституирани како органи на
револуционерната власт.
Покрај делувањето преку сво1ите органи (одделенија), за да
би се одбешувала бирократската танденција на народноослобо
дителните одбори, ни,винте членови беа должни редовно да го
обиколуваат теренот, да одржуваат контакт со масите, да ja контролираат и потпомагаат работата на пониските органи на вла
ста и на самото место да ги поправаат нивните грешки. Токму
на таков начин работел и Извршниот одбор на ЗАВНО на
Црна Гора и Бока помеѓу заседанијата на Собранието. Имено,
Извршниот одбор редовно преку овоите пратеници и члановите
на Собранието ja остварувал контролата на работата на сите
ii Историја
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народеоослобоАителни одбори, се грижел за спроведување во
живот на одлуките и заклучоците на Првото заседание на ЗАВНО
на Црна Гора и Бока и спроведувањето на донесените упатства.
Одлуките на Второто заседание на АВНОЈ со кои дефини
тивно е определен карактерот на народноослободителното дви
жение и на народната револуција во Југославија имаа голем одраз врз политичката ситуација и на еостојбите во Црна Гора.
Извршниот одбор на ЗАВНО за Црна Гора и Бока развил плодна
политичка активност за објаснување, популаризирање и спроведување на одлуките кои беа усвоени во Јајце. Ова објаснување и залагање за духот на заклучоците ,на Второто заседание
на АВНОЈ да продре во сите краишта на Црна Гора, во масите,
доби истакнато место во програмите и во работата не салю на
Извршниот одбор туку и на сите народноослободителни одбори,
на политичките организации и на воано-заднинските органи на
власта.
Посебно значенье Извршниот одбор му даваше на политич
наото толкуванье во масите на програмот и на линијата на народноослободителната борба, а пред cè на придобиваньето на
делот од црногорската интелитанција кој дотогаш се држел пасивно или бил под силниот притисок на четништвото и другите
колаборационистички сили. Одржувани беа масовни политички
собири, а посебно неколку конференции ina интелектуалците во
Васоевиќи (Андријевица и Беране) и во другите поголеми места
на ослободаната Црна Гора. По секој гюлитички собир кон
народноослободителното движење му пристапуваа луге кои поpaiHo пасивно се држеа спрема движењето или пак биле заведени
од четничкото или сепаратистичкото водство. Единиците на народноослободителната вој ска беа масовно пополнувани со нови
борци, а формирани беа и нови бригади.4) Вака масовниот при
лив на борците во НОВ беше рез\/лтат на високиот степей на
оргаеизираноета на политичката работа и ангажираноста на Из
вршниот одбор на ЗАВНО на спроведувањето на заклучоците
и одлуките усвоени во Колашин и Јајце, на неговата постојаиа
грижа за работата на 1народноослободителните одбори да се извршува на начелата и во духот на одлуките на спомнатите претставнички тела, на реализирањето на целосната врска и соработка со политичко-воените органи и перлтнентното настојување нравилно да се применува линијата на народноослободи
телното движенье.
Од своето формирање па до претвораньето во Црногорска
антифашистичка скупштина на народното оелободуванье, ЗАВНО
4) Шеста црногорска НО ударна бригада (14. XI 1943 во Колашин),
Седма црногорска (30. XII. 1943 во Колашин), Осма црногорска НО ударна
бригада (25. II. 1944 во Беране), Девета црногорска НО ударна бригада
(1. IV. 1944 во Драговиќ Цоље), потоа нови партизански одреди и другц
единици,
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одржа три свои заседанија. Второто заседание (одржано во Колашин на 6. II. 1944 година) беше свикано по повод одлуките
донесен-и на Второто заседание на АВНОЈ. На заседание™
е поднесен извештај за тримесечната работа на Извршниот
одбор и за натамошното у наиредување на работата. За тоа
зборуваат два реферата: политичкиот и организациониот.
Земското веке ja одобри работата на Извршниот одбор и усвојувајќи ги рефератите го одреди програмот на (к-еговата идиа
работа. На Второто заседание ЗАВНО е пополнет со неколку но
ви советники од которската и херцеговската околи ja. Заклучоците на ова заседание на ЗАВНО на Црна Гора и Бока ее базираат главно на одлуките на Второто заседание на ABH-OJ.
Третото заседание на ЗАВНО на Црна Гора и Бока е одр
жано исто така во Колашин од 13 до 16 јули 1944 година. Ова
заседание било поделено во два дела: 1) свечей дел — кој измина во знакот на општонародната прослава на востанието од
13 јули (1941), и 2) на работая дел во кој исцрпно се решавале
прашањата на натамошното конституирање на ова претставничко тело. На ова заседание ЗАВНО прерасна во Антифашистичка скупштина на народного ослободување на Црна Гора.
Со тоа заврши една мошне важна етапа во раз-витокот на
народнюослободителното движенье и на конституирањето на револуциссчерната народна власт во Црна Гора- Црна Гора со прераснувањето на ЗАВНО во- ЦАСНО дефинитивно, во новите
револупионерни у слови, се здоби со правото на своја национална
државност и рамнооравност, стана федералка единица —- субјект од битно влијание за конституирањето на Југославија на
федеративни принципи. Црна Гора со овој чин стана рамноправ;на држава со останатите држави на југословенските народи,
држави кои во пламенот на ослободителната војна и револуцијата израснаа во самостојни државнн организми, доброволно
и со своја волја обединети во федеративна југословенска заедница. Одлуките на Второто заседание на АВНОЈ беа темел
за донесување на важни заклучоци и одлуки ;на Црнотороката
антифашистичка скупштина, но тоа е тема ко ja бара посебна,
псдлабока и постудиозна обработка и излегува од рамките на
овој наш труд.
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