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НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА 

Прво зас~дање АВНОЈ-а претставља један од најзначајнијих да
~YMa у историји Народноослободилачке борбе, 'од 7 јула 1941, "ада је 
планула прв-а rOслободилач;ка лушка, ДО првог С3ICтанка народних прет

ставника, 26 и 27 новембра .1942 године у Биха\;у, зато ш-го су на 
ОВОМ већању делегата наших народа донесене ОДЛУl}( е ОД далекосежног 

значаја не ,само за даље успеWНQ ,воl)ење Осло60дилачIКОГ рата већ и за 
организовање државе ,на новим основама. Уз Врховни штаб НОВ Iи 110Ј, 
IАнтифаШИС'I1ИЧ'КQ веће НЗ1РОДНОГ ослобоl)еЊ31 Ј угославиј е, кз-о прет
ставнич-'l<О тело СВИХ наших lНapoдa, .са својим Извршним 'Одбором, при
мило је, поред важних ПОЛИТИ4КИХ задаrтакз, још и вели'к и део послова 

у организовању 1I0заДине и народноослободилач'ких ОlJ.бора IKao нО'си
лаца нове ,народне власти. 

Мада је ,рад Извршног одбора АВНОЈ-а обављан под "aH~ДHO 
тешким ратним условима, он ј е, и поред .свих 'гешкоhа .и ратних рзаа
рања, захв.атао све .шире и дубље оСКОРО све области народног живота; 
поред ПРОПИlса о задацима 'и у crrановљењу и раду јнародноослободилачких 

одбора, о 'организовању позаДИНСIКИХ власти :које је издао Врховни IUтаб 
Народноослободилачке партизанске и добровољач'Кie BojclKe Југославије 
(септембра 1942), Извршни одбор је доносио прописе у uиљу регулИ'
сања ниаз е'кономских 'ПИ1'lања на ослоБОђеној rrеРИ'fорији, о раду про· 
С&е'Т'НИХ Y'crraHoBa и социјално·адравствених 'служби, о одржању реда И'Тд. 
проширујућИ та'ко иа дана у дан садржаi рада народноосло60дилачк<Их 
одбора. 

Нажалост, материјали иа oBor првог периода законодавног рада 
највиших устаНИЧ1КИХ органа llивилне вла(rfИ највеhим делом нису сачу· 
вани, што је несумњиво вели-ка штета за проучавање историје ,првих 

дана стварања 'Нове Југославије . 

На "вом Другом заседању, одржаном ,29 Iи 30 'Новембра 1943 године 
у Ј.ајцу, АнтифашиС'гиЧ1К'О 13е\;е народног ослобоl)eња Ју~ославије, ,благо
дарећи 'Огромним успесима Народно-ослободилачк€ војске у борби 
1tрО11ИВ ~еRријатеља и домаhих иадајни:ка он у складу Ica великим најпре!
КОм у организовању н јачању ~дapHe снаге НОВ ,н ПОЈ, прерасло је 
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дотадашње фОР~1е рада и консти'Туисало се у врховно зatl<онодавно и 
пре'ТLстаЮIИЧКО тело народа Југослаоије. доношењем ИNОРИСI<ИХ Qдлу:ка 

О. организацији rнароднослООодилач.ке 'Власти у rгoKY Народноослободи

пачке борбе и оснивањем Националног !К'омитета ослоБОђења Југославије 

као привремене народне владе, ударени <су темељи нове државе, феде
раГГИfJне ;neMOKpaTQKe Југославије. На тим trемељ има је, после победо

носног окончања ОслободилзЧ'ког раrга, изтраl)ен \и ,Iуставни пореда.к 

са·нкционисан 31 јануа.ра 1946 ~одине. 

Материјали са ових ипориских заседања ЛВНОЈ -а у Бихаћу и 
Јајцу досад уопште нису у uелини нигде објављени. ФраПIентарно, они 
су у своје време били објављени у "Народном ослобоljењу'\ у "Борби", 
"Вјеснику" IИ другим листовима. :који ,су излазили у току Народноосло
бодилаЧ'ке борбе, 'и у публикацијама iКoj-e ,су умножаване или !lllтампане 

у шарт;иззнској техници . Најве.hи део \rIИХ IМ·а"Геријапа објављ'е"н је са 

Првог заседања у Бихаћу у "Народном ослоБОђењу'\ тадашњем органу 
ЛВНОЈ -а, и у "Дневни-ку" - Први део - Еладимира Дедијера. 

Од материјала са Првог засед.&ња доно с имо овде оне које 0.10 
пронашли у току рада на овој ·кљизи. Говори су дати или OHaIK·O IKaKO 
су у своје време ,били у листовима и дневницима у иЗводима ·објављени, 

или >су 'раније објављени делови 'Говора допуњени сачуваним рукопи

сима; извесни говори, где је 'То било нужно, допуњени су и на основу 
сећања .говорника како би смо повезали у iWтампи и рукописима сачу

ване делове Iи та1КО добили говоре IKa'Ko су били изречени. 
Извесни ИСТОРIiСКИ EeO~1a значајни ма'Те ријали овом прили,ком Ice 

први пут објављују. 

Овде треба напоменутти да 'се ни хрони'Ке о OBO~1 заседању, писане 
у време самих догађаја или одмах после љих , и rтo од непосредних уче

сника, у детаЉЮ1а не 'слажу , I:<ао, например, /у реду Lроворнюса . ~и 
смо се држали оног реда кој И i\1 су говори у изводима забележени у 

првом броју "Народног oQслобођења". Поред "[ога, 'Ни И1СТ;И делови го
вора 'који ·су били објављени I}fa два или 'Више места нису шта~1Пани у 
истовеrним текстовима, rrзК'о да ј-е требало претходно IКонсултовати 

ГОВОРННок-е tJ<оји -су живи :како би т и недоmаllИ !били у,клоњени. Велика 

је штета што нису пронађени цели или бар веhи делови говора др Симе 
Милошевиhа, професора БеограДС1<ОГ унивеРЗИiета, профес,ора Стојана 
Церовића, уредника "Сљободне МИ1СЛИ", проте Јагоша СИl\lOновиhа и 
других, !Који су У сеhању учесника овог знаменитог за,с едања эадржанн 
у 'Врло лепој успомени. 

Материјали Другог засеllања ЛВНОЈ-а у Јајцу дати су или прем, 

оригиналним Iрукописима ·или према скраhеним стенографDКИМ беле
шкама l1<o je су .вође-не на за'седању, ИLJIНо према "Вјеснику" - органу 
На'родноосltободила'Ч:ке фро.нте XpBarrcKe, иtтд. Чес:т:о ј-е исrrовремено ,КО

ришhе.но више 'Извора да би се повезали на разни).! меcrима обја'вљени 
фрагменти 'и тако добила I.Jl!ГO вернија целина. Ред гонорниiКЗ дат је 
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према извешта.јима и репортажама које су у JТQ доба биле обја'вљене у 
партиэанок:ој шта~ши . 

Ме~У11ИМ, ни <Са овог засещ::ња нису сачувани сви говори, rra!K'o да 
смо сва ме,с та где rгекс-тови недостају или нису завршени означили 

тачкицама, а уколИ'ко су делимичнО' IТ1репричани и 'Т'а'ко били објављени 
те смо ставове ставили у заграде. 

При редиговању ове књиге језик, 'стил и правопис задржа ни су 

према оригиналним документима и према изворим,а из .којих су прене

'~ени. Поједини термини (.као народно·ослободилачки 'Одбори, Народно
ослободилачки покрет) испи с ивани су ()нако ·Karкo се то чинилО 1942 и 
1943 годин-е. То је учињено да би с·е сачувала аутентичност свих овде 

објављених материјала. 
Овде су ,дати и извесии материјали иак·о иемају уобичајену форму 

ЗЈК'аrrа эа:конодавног тела зато што је 'Го у првим даним,а АВНОЈ-а био 
начин рада и што Ice из њих .најбоље може 'видerrги у кој.ш\1 ,се све правцима 

и по каКIВЮI .конuепцијама 'кретао , рад АВНОЈ-а од његовог оснивања. 
Из истих разлога дати су и извесни наuртИ' који нису били санкционисани. 

При сре~ивању маrrеријала знатну тешк.оћу ,претс:гављало је рекон

струисање 'Гачног спиока већника АВНОЈ -а са Првог и !Другог заседања, 

јер се оригинални спиокюви не -слажу са оригиналним И'звенrтајима вери

фикаuионих одбора. Утвр~ивању стварног стања већНИlк,а ·са Првог за

седања у Бихаћу и већиика из периода Другог заседања у Ј ајl1У много 

је допринео друг Миле Перу",ичи.ћ, Iкоји је, прво iKao члан Иавршног 

одбора АВНОЈ -а з. уиутрашње послове, а потом ,као Секретар Пре<Г

<едиитгва АВНОЈ-а, ",роучавао и .С'реl)ивао l1елокупаи овај маггеријал. 

На крају .књиге За сваку седниuу датти су подаци о томе u<а'IЮ је 

~1зтеријал приреl)С'н и .",3 Iкојих извора птиче. То исrrо учиљено jle и 
за 'с.ва,к," прилог. 

Овом књигом, IKoja се предаје нашој јавности о десетогодишњици 
'ИСТОРИI(iКОГ Другог заседања АВНОЈ-а у Јај11У, завршава 'се издавање 

материјала и стенографОК1ИХ бележака о раду ,највиших прет'иавничких 

оргаиа нове Југославије од осиивања АВНОЈ-а 1942 тод. у Бихаћу до 

VI редовног заседања Народие скупштине ФНРЈ (другог сазива). 
Истина, у ТО)1 веома значајном раздобљу стварања и првих потеза у 
t.lзградњи наше нове државе недостаје щттпуна дакументаuија рада Из
вршиог одбора АВНОЈ -а измеl)у Првог и Другог заседања, Прете ед
ништва АВНОЈ -а од Другог заседања до ослобо~ења .Београда, 1944 
године и Националног 'К,О)1Итета ослобоt)ења Југославије, али rгo нимало 
не умањује значај досад објављених ма.теријала. 

Јануа'ра, 1953 ["одине 
Београд 

• 
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ПРВО 3АСЕДАЊЕ 

АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЋА НАРОДНОГ 

ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

(26 и 27 нове.Atбра 1942 у Бuхаkу) 





Свечана седница 

(26 новембра 1942 године у Бихаhу) 

Почетак у 18 часова. 

Пре1'седавали: CTaH~O Опачиli-Ђаница и др Иван Рибар. 

(Појаву ВРЈ<ОВНОГ 'команданта НОВ 11 ПОЈ Јосипа Броз,а Тита и 
чланова Врховног il1Лзба Народно-ослободилзчке IBojcKe IИ Партизан
С'КИХ одреда Југославије СЕН делегати 'и 'гости ,поздрављају бурним и 

'дуготрајним аплаузом. Овације Јосипу -Брозу Титу трају неколикю 

минута. - Хор Кзззпиurrа "Народно .ослобо9ење" пева нову народну 
химну "Хеј Словени". - Интонирање химне прихватају сви присутни.) 

Претседавајуliи Станко Опачиli-Ђаница (Х р в а т с" а): Другови ,и 
пријатељи, овај tCвечани састанак претставља х,историј окrи дан у борб!-t 

наших народа против фаши стичких освзјачз, а за обрану своје ДО)10 -

'Вине и своје слободе. Овај састанак !Највишег поА'итич.ког форума, по
лwrичког претставништва СВИХ наших народа сазван је нз позив Вр
ховног КО)1анданта Народно-ослободилачке вој ске и Партизанских од

реда Југославије друга Тита, и 'Оно rrреба, заједно са Врх,овнюt штабом, 

да постане и да 'буде главни организатор ·опћенародне борбе за протје
ривање окупатора из наше земље, да буде гл,звни ру ководилац свих 

напора и тежњи наших народа З3 ослобоljeње од окупатора, од ПРОЈкле 

i1ИХ фашиста IИ њихових Домаhих слугу, усташа, четника, за стварање 

једне нове , на братству и јединству и равпопраяности народа заспо
'Ване државе, државе у "ој ој ће <ви народи бwrи равни једни другима. 

Ова свечана :сједница народних претrс:тавника за Qснивање АВНОЈ-а 

'.3а'каэзна је оСа овим дневним редом (ЧИ1'а): 

1) Избор почасног претсједништва, 
Избор радног претсједништва, 

Избор два записничара, 
Избор Верификационог одбора; 

2) Поздравна ријеч Врховног 'команда нта Народно-ослободила'"е 
војске и Партизанских одреда Југославије дpyг~ ТИ'та; 
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3) Поздравна ријеч претставника Централног комитета Комуни
<тичке партије Југославије; 

4) Поздравна ри}еч преТСl'звник·а Савеза Iкомуни,стичке -омладине 

Ју,гославије; 

5) Поздравна ријеч претставника АН1'ифашист'Ичке фронте жена; 

6) Поздравна риј еq претставника Штаба 1 Босанског 'корпус·а 
НОВ 'и IlОЈ; 

7) Чи,тање поздравних 'fелеграма. 

ПредЛажем щз се у поч·асно претсједниurгво наше ,скупurrиие изз
беру: Претсједюrк Врховног совјета Совје1СКОГ Савеза Михаил Ива
новиh Калињин (буран и дуготрајан амауз), Комесар народне .обране 
Совјетоког Савеза Јосиф Висарионовиh Стаљин (буран и ДУГО1рајан 
аплауз), Народни IK,oMecap tСПОЉНИХ послова GOBjeтclKor Савеза Вје.Ће
слав Михаиловиh Молотов (буран и дуготрајан аплауз), Претсједник 
!Сједињених Држава Амернке Фраиклин Дела но РузвеЛ'l' (буран и дуго
'грајан аплауз), организатор херој оке обране \Стаљинграда маршал Тимо
\иеико. (буран и ду,готрајан аплауз), Врховни ,команд,ант Народно-{)сло
'бодила'lке војСЈ<е 'и Партизанских ,одреда Југославије друг Тито (буран, 
!одушевљен и дуготрајан аплауз), Централни .К<QМИТ'ет Ј{омунистиЧ'ке пз'р
'rије Југославије -(буран аплауз), Врховни Штаб НОВ и ПОЈ (бураи 
'а,"лауз), Главн·и штаб НОВ и ПО ХРВЗ1с>ке (буран аплауз), IГлавни llJТаб 
НОВ 1i ПО Србије (буран аплауз), Главни Ш'таб НОВ ,и ПО Босне и Хер
hеговине (буран аплауз), Гл,авн'И IШтаб НОВ и ПО Црне Горе (буран 
аплауз), Извршни одбор Освободилне фроmе Словеније (буран аплауз) 
'и Ш'!'аб Првог босанског 'корпуса НОВ Iи ПОЈ (буран," ду,готрајан 
аплауз). • 

Предлажем да .се у радно претсједништоо изаберу другови др Иван 

Рибар, адвокат из Београда, бивши 'П'ретсједник Уставотворне скуп
Ш'ТНне (буран и дуготрајан аплауз), Нурија Поздераu, бивши ,сеНЗ10Р 
IИ члан Глз'вног 'Одбора ЈУ1гославе.Нlса{е муслимаНClке организаuије (бу~ 
ран и дуготрајан аплауз), Моша Пијаде, академски rCликар и публи· 
uиста из Београда (буран и дугот'рајан аплауз), Павао Крие, бивши 
11Осланик Хрватске сеља .. ке странке из Сиња I(буран и дуготрајан 
аплауз), Ката Ilејновиh, пре'Гсједниuа Антифашис:гич.ке фроите жена 
за Лику (буран аплауз), прота Јевстатије Карама,тијевиh, бивши прет
сједник Народно-.ослободилачког одбора ш Нове Вароши у Санџаку 
(буран аплауз). 

Пошто је Вијеh.е са одушевљењем -примило овај мој приједл.ог, 
молим 'Чланове изабраног радног претсјеДНИШТЋа да заузму оСвоја мјеста. 

Претседавајуhи др Иван Рнбар (Х р в а, т с 1{ а): Ilреузимајуhи ру
КОВОl)ење овом свечаном -сј-едницом, ја своју прву ријеч, заједно <:а 
'Вама другови вијеh.ници, упу,h.ујем онима 1<оји су у минулим 60јевима 
од почет·ка наше борбе па ,све до дана<: пали у iНародно-ослободилач·кој 
борби за ·славу и част и слободу наше земље и наших народа ("Слава 
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им!"), своју прву ријеч упућујем '" СВЮ1а небројеним ЖP'fВа>,," фаши
етичког 'Терора, свој недужној дјеuи, нејаким женама и (тарцим,а lI<.oje 
су фашиС'Т'ички зликовци и домаh.и издајници поубијали 'Широм наше 
Земље. ЗаiО вас позивам да минутом шутње одама почаст нашим пз

лим друговим·а - херојима rИ СВИМ жртвама фашизма. (Сви веhниu,И 
устају и минутом ћутања одају пошту палим херојима и жртвама фа
шистичког терора). 

Слава ИМ'! (Ј еднодушан ОДЗИВ: "Сла'ва им!'I). 

да бисмо ~IОГЛИ да наставимо рад, потребно је да претходно изз

беремо два записничара. Предлажем да ·се за записничаре изаберу дру

гови Милентије ПОПОВИЋ, ннжење'р И3 Београ,дз, 'и Шиме Баден, новинар 
из Загреба. (Буран и дуготраја·н аплауз. - Г л а с о в и: "Живели!"). 

На ОС НОВУ једнодушног аплауэз 'којим сте пропратили ~IOј при
једлог, нонсrгатирам да су З3 эзписничаре једногласно !Изабрани дру
гови Поповиh и Бапеи, па 'Их молим да заузму 'своја мјеста. 

Прије 'него бисмо lП'iшщУпили даљем раду, ло"!'ребно је да утвр
ДИМО колико је позвано и !КОлико вијеhника присуствује данашњем на
шем !Састанку. Молим эаписнич·ара друга Поповиhа да изврши прозивюу. 

Записничар иНЖ. Мнлентиј е ЉЈПовиli (С Р б и ј а) (ч н l' а) : 

Ј оснп Броз Тито, ВрхО!>ни командант НОВ и ПОЈ; 

С л о в е н и ј а: (Недостају нмена); 

XpBaTCl",a: 

1) Ба:кариli др Владимир, адвокamСI!<И лриправник из Заореба, fIОЛИ-
1'1ички 'комесар Народно-ослободилачке војске и Партизанских одреда 
ХрваТС1ке, 

2) Бален Шиме, новинар из Загреба, политич«и IKoMecap V личке 
бригаде, 

3) Драушник Јурииа, начелиик општнне Врапче "рај Загреба, 
начелник штаба Покупс'ко-жумберачког одреда НОВ Хрватске, 

4) Грегорић др Павле, лекар из Загреба, 
5) Хебранг Андрија, приватни Н"'1ештеник Iиз Загреба, 

6) Ивековнћ др .младен, секретар Зана1'Ске коморе -из Загреба, 

7) Крце Павао, тежа-к. из Сињз, бивши народни лослани,к ХСС, 

8) Крстуловиh Виико, радник 'из Сплита, командан"!' IV оперативне 
зоне за Далмаuнј у, 

9) Николнш др Гој'ко, л"кар из -Баније, референr саннтета при 
Врховном wтабу НОВ и IПОЈ, 

10) Опачић Ст·анко, бившн ·командант Кордуначке групе н Парти
занских одреда Хрватске, 
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11) Рибар др Иван, адвакат, бивши претседник Уставотворне скуп
штине, 

12) Сучић Флоријан, бивши ,пp€тседни,кграД<Јк е организauије хес 
у Ливну, 

lЗ) Тиљак Ђуро, академски сликар из Загре6а, 
14) Пејновиh Ката, сељанка ·из Кордуна, претседниuа АФЖ за 

Лику, 
15) Златарић Бран,ко, чиновник Господарске слоге из Загреба; 

Србија: 
1) Беловуковић Милан, земљорадник IИ3 Мач ве, 
2) Дедијер Влада, новинар из Београда, 
З) Гајић Војин, земљорадни~ из Аранljеловuа, 
4) МијУШКОВИћ Радован, адвакат !из Уба, 
5) Милошевић др Сима, професор Београдаког универзитета, 
б) Ilавићевић Марко , зе"љорадник из Ваљева. 
7) Ilетровић Срећко, земљорадник из 'Брежевца, 
8) Пијаде Моша, академски сликар и новинар И3 Београда, 
9) Поповиn .кочз, ~њижевник И3 Београда, Iкоманд·ант Прве про

летерске НО ударне дивизије, 

10) Поповић Милентије, инжењер ,ИЗ Београда, ПQлИТИЧlКИ коме
сар Офиuирске ШКQле Врховног штабз , 

11) Савић др Павле, професор Београдског универзитe<rа, 
12) Ста~lболић Пerт'зр, ·студент агрономије ,И3 Ивањице, rчлан Глав

ног штаба НОВ и ПО Србије, 

lЗ) Стевић Лу,к а, земљорадник из <Мојковиа у Раljевини, 
14) 3ечевиn Влада, свештеНИlI(j И3 Крупња, верски референт при 

Врховном штабу НОВ и ПОЈ, ,члан Врховног штаба НОВ и ПОЈ; 

Са нџа к: 

1) Добрашиновић Милоје, професор из Бијелог Поља, 
2) прота Караматијевић Јевсптије, бивши претседник НОО у 

Новој Вароши, .верски референт III санџачке бригаде, 
3) Ивовић Душn.н, учитељ IИ3 Пљеваљз, 
4) Мирковиh Ј осо, трговац И3 iIlљевэља, 
5) Павловиh Ри-отан, учитељ из Пљевзља, 
6) Перуни-чиh Миле, бивши народни посланик и 'члан Главног од

бора Демократске странке, заменик команданта III Санџачке пролетер
с·ке бригаде; 

Босна и Херuеговина: 

1) Балабан Миле, земљорадник из Босанског Петровца, бивши на
РОДНИ посланик Сав'fЗЗ земљорадника, 

2) Бјелајau Симо, претседник НО из Рујишке, 
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3) Брстина Душан, марински наредник И3 Невес ињз, 
4) Чолаковиli Родољуб, новинар из Бијељине, члан Главног 

шта ба НОВ и ПО за Босну и Херцеговину, 

5 ) Гариli Манојло, земљорадник '" Праче, 
6) Карабеговић Осман, студент iмедиuине из Бање Луке, Ј10ПИ-

'tИч'Ки 'к,омесар Штаба I 60саж,ког Iкорпуса НОВ и ПОЈ, 

7) Хума Авдо, !књижевник< И3 Сарајева, 
8) Ковачевиl\ Бориша, професор из Дувна, 
9) Маслаша Веселин, новинар И3 Бање Луке, 

10) Осмиli Омер, земљорадн,,~ из Прозора, 
11) Поздерац Нурија, бивши сенатор из Цазина, 
12) Пуцар Ђуро, .,еталс"и радник из Грахова, 
13) Савиli Брана, правник из Власенице, 
14) Срдиh Никола, зеМ1љорадник ИЗ Ј.елаШИНОВllЗ, 
15) Ве,иновиh Светозар, зе)fљорадник из Бел. Рујишке, 
16) Вујасиновић Тоша, приватни чиновник из Тузле, 
17) Дугоњиli Рата, студент из Сарајева; 

Црна Гора: 

1) Барин Вида, ,ceљa,~ \са Че ва, 
2) Церовиli Огојан, професор из Никшића, 
З) Чагоровиh. Ђуро, земљорадни« ИЗ Даниловграда, 
4) !{омнениli Петар, професор Iиз Бањана, 
5) Крстаји li Миро , ,капетан са Жабља'К,а, 
6) Л"киli Маријан, учитељ из Андријевице, 
7) Љумовиh. Божо, приватни чиновник из ПОДГОРИllе, 
8) Марх,овић Блажо, Iсвештеник, судија Црквеног суда са Цетиња, 
9) Милyrиновиh. Иван, приваrгни на мештеюгк, члан Врховног 

штаба НОВ и ПОЈ, 
10) Новаковиli ердан, ,капетан у пензији из Пипера, 
11) Павиliевиli Ђоко( капетан у пензији из Горњег Поља, 
12) Перовиh Ри сто, поrnу.к,овник ,ИЗ Бјелопавлиhа, 
13) Симоновић Ја.гош, прота из Колашина , верски референ>г JV 

црногорске НО бригаде, 

14) Вешовиli Мирко, ,адвокат из Андријевице; 

В о ј во Д и н а: 

1) Груловић Никола, приватни ЧИНQВНИК из Сремоке Митровице, 
2) Поповиh Јован, књижеВНИЈК из Велике Кикинде, 
3) 3рењанин Жарко, учитељ из Вршца. 

Претседавајуl\и: Мада претставници народа Словеније 'и Војводине 
не прису,ствују овој 'нашој оснивач,кој скупштини, ја сам QВЛЗЈЈ.1"Ген да 

изјавим да овај плен ум претставника наших народа може 6иrrи Iс игуран 
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• да he ,се народни претставници Словеније и .војводине сопидарИСЗiИ 
са нашим одлукама, јер "У ОНИ 'на наш позив за оснивање АНlТифаши~ 1 
о(ТиtfК>QГ виј-еhа народног ослоБОgења Југославије IКЗО и за његове бу-

дуће зздаће IИ улогу У нашој даљој борби изјаВИЛИ 1своју сагласност 

и 'спремносот да све (наге својих 'народа даду '33 велике !Идеале наше 
Ослободилачке борбе, борбе ' за слободу иарода к'оји су досада били 

изложени угње'Тзпању а данас су у ()пасности ОД денационаЛИЗ0вања и 

ОД биолошког уништења ,ОД стране фашиста и њихо.вих (лугу, издај-

Н}fl('З наших народа, за ,ствар братства и једнаКQlправности наших народа, 

за борбу и фронту против окупатора ,н доМЭtЋИХ 'издајника, а за боље 

државно и друштвено уређење ззједничке државе Јужних Славена, З3 
бољу будућиост нашу и будућих наших нараштаја. 

Према гroMe, можемо прећи на \даљи рад. 

Другови, потребно је да 'иэаберемо Верифик·аuиони одбор, који 
би извршио преглед свих пуномоhја IЛРИСУТНИХ .внјеhника 'н Iкоји би 
нам на наредној сједниии 1I10ДНИО свој извјештај. 

Ако других приједлога нема (Не јавља се нико), дозволите да ја 
предложим за чланове Верификauионог одбора друга лоп-Владу Зе
чевиhа, делегата из Србије, др Владимира 'Бакариhа, деле·гата из Хр
ватске, .и друга Ъуру Пуuара, делегата 'из Босне. (Буран аплауз-
r л а ·с о в и: ,,}I{ивели"). 

К<ЈНстатирам да је приједлог за IИ3бор ВерифИ1<auионог одбора при
мљен једнодушно. 

Молим: чланове Верифњ~'аuионог ·одбора да одмах по З3 1К'ључењу 
ове' .Сједнние приступе раду, а другове народне прerrcrаВНИlке молим да 

им предаду своја вијећничка увјерења, пуномоћја. (Већниuи прилазе 
претседничком столу и један за другим предају своја ПУНО~10ћја). 

Да ЛИ су сви присутни народни претставници предали своја увје
рења? (Јесу). 'Добро. 

Другови, дајем ријеч нашем Врховном команданту, нашем воље
,ном другу Јоси·пу Брозу Титу, сазивачу ЗЗlCједања Антифашистичког 
вијеh.а народног ослоБО9ења, који ће отворити ово _наше хисторијска 
засједање. (Буран ,и lI!.yroTpajaH аплауз. - Већниu_и поново прире!;ују 
Овauије Јосипу Брозу Ти'Гу 'које се неколико пута понављају. - Дво-
раном оС е проламају ГРО!\fКИ узвиии: "Тито-Тито-Тито!". Појава Врхов-
ног команданта НОВ и ПОЈ Ј оснпа Броза ТИТ'а за говорницом повод 

је за "ове бурне и дуготрајне овauије.) 

Врховци командаН'Г НОВ и 'ПОЈ Јооип Броз rI'иro: Дру'гови и дру
гарице, браhо и сестре, делегати АнтифаШИСТИЧ1КОГ вијеhа народног 

ослоБО9ења Југославије! Поздрављам вас у име Врховног штаба, у .име 
бораца, Lк,омандира, IKo~1aHAaHarra и политич.ких 'Комесара наше јуначке 

\НаРОДНО-ОСЛОбодилач"е воЈс"е и Партизаноких одреда Југославије. (Бу
ран аплауз IИ lJlовнии: "Живеда наша војака"). 
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~ Сма'Трам за велику част што i),tИ се пружа могуnност да вас овдје, 
данас, на 'овОм хи сторијском IC'KYnY 'Могу 'ПоздравиТ'и, послије велпк,е, 
'fешке и \крваве борбе \Коју су морали - наши народи водити у 'Т'Оку ових 

осамнаест мјесеuи. 
Отвара" ову хисторијоку С'купurrину АН1'ифашис,,",,"ог вијеhа на

родног ослобоl}ења Југославије -н овом hрИликоМ хтио бих вам рећи 
неколиКО риј ечи. 

Резулт .... дуготрајне, тешке и крваве борбе - неједнаке борбе, јер 
смо ми у борбу ступили готово голоруки - резултат те борбе јест и ТО · 
штО ми данас И),1амо могућно с'Т да се овдје -састанемо, да ст'воримо је

дан орган, једно 'Тијело !Које ће заједно с fВрховним ilJ.Л'абом Народно
ослободилачке војске и Пэртизаноких одреда Југославије, заједно с на

родно-ослободила,ч(}(им ,одборима, подупира'ТИ 'нашу борбу, организи

ра,!'и позадину, организираrти нашу ПОЛWГИЧ:ки и еКQНQ,М'СН1И разрушену 

земљу - уколи-ко 'се то у овим ,приликама 'може' учини'Т'И, дз! бисмо ову 
"fешку борбу могли довести до побједоносног :сврше-гка. 

Другови И ;1lругаРИllе! Ми не,,,,,о 'lOгуh'Ности дастворюlО једну 
легалну владу, јер нам 'То још међународни односи 'И прилИ'sе не до

звољавају. IАли ми Юtамо право на једно - а rго је: да :у овим тешким 

ОКОЛНОС1'има !Створимо једно IПОЛwrич,ко тијело, један поли'ГИtLк·и орган 
«-оји ће окупиrrи све народне i1I-I3Се, !Који ће ОКУЛИ1"и наш народ и по

вести га, заједно с наШО~t јунаЧ-КО~1 војском, у даље борбе које стоје 
пред нама, а које Ье бwrи веома rreUJIKe. \МИ 'Не).tЭМО нпкаlкве власти на 
нашем териггорију осим наших народно-ослободилачких одбора, \Које 
је 'сам народ створио. Ми не признајемо разне фашис.'ТиЧ'ке 'марио

нетске владе, и баш заro I~IИ морамо на овој земљи, -на овој ,својој 
земЉlИ, натопљеној -крвљу најбољих синова наших народа, с'ТВорити 

такво СТ'ање у -Коме ће наш народ - и у оваквим околностима - 'мапи 
придонијети Народно-ослободилачкој борби свој ма'КСЮfУМ. дОК смо ми 
били мала партизанска војока и имали само мале парт'изанске одреде. 
онда и захтјеви нису ,били 7alKo велики. Дана,с су ,се 'Ти ~\fали парти

зански одреди преТ'ворили у снажну Народно-ослободилачку војску, 

к-оја не 'само да је равна, већ је ЈИ надмоћниј-а од неЛРl-!јаrrеља по сво
јој И3ДРЖЉИВОСiИ И .моралу, упркос његовој техничкој надмоћности. 
у вези с тим, постављају <Се много веhи захтјеви не.го прије, !Када је 
сва'Ко село, 'к-отар или .апПина могла хранити своје борие. Потребно је 

да се организира власт, тюлитичка (Власт, .која Ђе "моnи 'Мобилизираi'И, 

која Ђе (ве оне латентнг снаге :које Iпостоје у нашем народу ",скори
cтиrrи У једном опћ.ем смјеру, а то је: борба против фашистичlКИХ зли
ковачких окупатора, борба ПТlОТ!Ив њихових савез-ника, наших Домаhих 
издајника, у-сташа, четника и -других. 

Ја сам cpe-rан што -могу данас и овдје видјети нај60ље ,синове 
наших народа, родољубе, ИCiин{:ке претrставнике наших народа, !Који 

су се очеличили у -овој 'Тешк-ој и .крвавој борби. ТО више нису, као 
некада, пре1'ставниuи !Које бирају lКортеши, ве-П (су 7'0 људи Iкоји ,су У 
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овој натчовјечанс,кој борби израсли из средине народа, људи !Који су 

ишли У борбу спремни да дају своје животе. Сретан ·C3).1 щТО данас 
могу видјети овдје оно што је збиља најбоље у нашем народу. 

Другови и друтарице! На 'Наше АнтифашиеТ'И4'КО вијеће народног 

ослобо~ења Југославије пада тежак 'Терет, пада велика одговорност. 
Ми немамо такореhи ништа. Ми имамо ,само 'Оружје . 'које смо освојили 
крвљу наших најбољих бораца. Наша земља је разорена, наш народ 

трпи сТ'раховите патње !и муке, !Гладан, IrO Iи бос, rИзложен 'Lfеrничr.<vм, 
уст'ашком и окупатороком звјерсlКОМ терору. Али 'ми ,има-мо једно -
неПОКQлебљиву чврстину 'и вјеру напаhеног народа да he побједа бити 
његова. (У з в и ц ·и: "TalKo је!". - Аплауз.). Ми има,~1'О висок морал не 
само у нашој вој;сuи - морал !к'оји задивљује читав свијет - већ и у 

нашем народу. Гледајте на она поhаљена села! Крај њи,х, на зю1И, IПО 

дашча.рама или под голим небом, у шум", 'Крај ватре, се'љаuи и сеља· 

киње не хропhу на своју судбину, већ 'Кажу: "Браhо мила, борите се -
а ми ће,мо даlТ'И и посљедњи залогај шт'О га имамо да БИlс.те побиједили 
нашег заједничког непријатеља". То је морал какав се ријетко и тешко 
нађе, то је понос народа Југославије. 

И разумије се, на орган Iкоји ми овдјестварамо, Iк,оји је одоздо 
израстао, пада огромна одговорност и тешка задаhа. Нашој војсци 
треба одј ehe - ми немзмо 'ГВорниuа. Нашој пој сии треба обу,hе - ми 
немамо творниuа обуhе. Нашој војсии rтреба наоружања - ми He~faMo 
творница оружја. Нашој војсци треба хране. Све то пада IK'ao задаhа 

нз овај високи фОРУ~1, Iкоји ствара наш 'народ IKao клицу <воје власти. 
Ја мислим да 'међу нама нема таквог који би се бојао 'Тих тешкоћа и те 

велике ,одговорности. Ј а мислим да сте ви сви -спремни да дате све од 

себе у даљој борби, која се побједоносно развија. МИ G~Ю 'Тукли И 
туhи ћемо непријатеља без обзира на његову надмоћност у наоружању. 

(Аплауз) . Заједно с .вама, другови и другариие пре'Т1с'тавници наших 
народа, наш Врховни штаб Не моhи лако свлада1'И све 'Тешкоће \Кој е 
се преда њ постављају. Данас ми че тешкоh~ лакше примамо и 'свла· 

дaBa~1O него прије шест мјесеи11. Данас је перспекrrива јасна - јасно 

је као сунце да ће побједа бити на етраии савезника. (Аплауз). Хитле
ровске и остале фашистичке банде трпе данас пораз за поразом. Хе· 
ројска ирвена аР:\1иј.1 (У з в и u и: "Ж,ивела ирвена армија!" _. 
Аплауз) задаје пен 01р'тоносне ударце њемзч'ким фашистичким хордама 
и хитлеРОВџКЮI вазалима. (С л О ж -а н у з в и lК: "Доле с њима 1"). Ста· 
љин град, та ТВРђава читаног напредног човјеча,нства, обрањен је. Стотине 
хиљада њемачких фгшиС'Тичких КРВНИ1;{а погинуло је, прије, и у IcaAa· 
шњој офанзиви, под ЗИДИНЮlа овог кремен·гра'да (У з в и Ц и: "Живела 
одбрана Стаљинграда!" "Живели браНИ1 г-ељи Стаљинграда!"). Хиrле· 
роВ'С'ки пси се -баuају, !Као бијесна звјерад у кавезу, на све стране, али 

им с,паса нема. Они не у IсвојИl\I посљедњиы трзајима можда покушати 

да свој бијес ис кале на lCЛабијим, окупираним земља:\lа, на OtКупираним 

народима, али ми им Iкажемо да не 'код нас у Југославији лоше проnи. 
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7 (У з в и Ц и: "Та'ко је!" - Аплаув). Ми данас Юf3МО војску, :\1И Юf3МО 
наоружање све ОД пушака до rгопова. Ми се :\!Оже:МQ ·С њима ;o.tj е рити. 

Будите увјерени да њиховз снага у нашој земљи ни}е та·кова да би 
)ЮГЛИ да 06ис.тине и Iприведу у дјело своје паклене намјере - да нас 

униurrе. Никада 'ми НИСМО губили вјеру, а данас понајмање сумњамо да 
ће побједа биlТ1И наша. (Аплауз). Пре:\'13 томе, у овим часовима, када су 
срца свих подјармљених народа уздрхтала од радости, видећи неминовну 

пропасгг фашистич~их звери, ми 1C)lјело, <: пуно наде НI вјере, идемо у 

<.усрет СВИМ тешкоћз:\1З IKoje нас чекају, увјерени да ћеио заједничким 
радом, заједничком борбом .моhи да приведемо дуготрајну борбу и патње 
ДО '(ретног Iсвршетка. (У 3 в И ц и: "Тако је!" - ~плауз.) 

Другови и другарине! На крају хтио бих још _подвући да су сви 

резултати наше Iборбе које смо ДQlса'да по'стигли највеhим дијелом заслуга 

наше велике славенске браhе Рус-а и свих народа Совјетоког Савеза. 
(У 3 в И u и: "Живели!" "Живео Совјетски Савез!"). Једино вјера, ду-
6QoKa вјера у снагу и моћ СовјеТСiЮГ Савеза, ,у 'Снагу и ~1Oћ Црвен-е 
аР)lије, била је за нас храна која нас је држала док !смо пребродили 
све оне тешкоће 'које 010 прошли за ових осамнгест .мјесеuи. Вама, ви-со
ко" народном форуму, АнтифаШИСТИЧКО'1 вијећу народног ослобо~ења 
Југославије, жеЛЮI много успјеха у даљем раду за добробит свога на

рода, за добробит наше храбре НародноослободилаЧ'·ке војс.ке, за добро

бит јединства ·свих народя Југославије, јер је 'Ю тем·ељ 'Који се сада 
ствара, те)1ељ ,братства, Iслоге и јединства, које ,више НИТIКО 1}fикада 'неће 

моnи 'с рушити. (У з в и u и: "Тако је!" - Аплауз.) Ова хисгоријска 
скупurтина је доказ јединства наших народа Срба, Хрвата, Словенаuа, 
Црногораца , Македонаца, МУСЛЮlЗна и других, без обзира на вјеру и 

националност, а она је уједно и залог да с е иде 'к стварању боље и срет
није будуhности наших народа. (У з в и Ц и: "Тш:\о је!" - Аплауз.) 

Да живи наш велики 'савезник - Совјетски Савез! (Буран аплауз). 
Да живи велики Bo~a и стратег - друг Стзљин! (Буран аплауз). 
Да живи херојска Црвена ар"ија! (Буран аплауз). 
да живе наши савезници - - ЕнглеСlка и А)lерика! (Буран аплауз). 
С"рт фашизму! (Ј е д н о д у ш а н о д з и в: "Слобода народу!" 

- Буран .. дуготрајан аплауз). 
(Крај -говора Ј о с ипа Броза Тита већниин АВНОЈ·а и -гости, прет

ставниuи Народно-ослободилачке , вој(же и Партизанских одреда Југо

славије и народних антифашистичких организаuија поздравили су дугим 

\! спонтаним аплаузом при,р,,~ујући поново о,мције Народно-(>слободи

Jtач,кој војсци и њеном Врховном командаиту Јо:ипу Брозу Титу.) 

Претседавајући: Пошто 010 tcг.·слушали говор ЈВРХОВНОГ Iкоманданта 
.. руга Тита, којим је отворио ово зз\сједање АН1'ифашистичiCОГ вијеhа на· 
родног оспобоi)ења Југославије , увјерен сам да ћу погодити жељу свих 
вас да )1У у име ваше Другзрски захвалим за 70пле поздраве К'оје нам 

је упутио. Ми га, ( наше стране, увјеравамо да nемо свим с.војим сна-
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ГЮlа, не штедеhи здравље и животе, најпожртвованије борити се За 
јединство и братство наших народа и за њихово пуно ослобођење, да 

ћемо пуну бригу водити за нашу Народно-ослободилачку војску и Пар_ 

11iзанске одреде и за организаuију народне власги. 

А сада да чује:\ю поздраве. 

Имаде .ријеч претставник Централног Iко~штета Комунистичке пар~ 
тије Југославије друг Сретен Жујовић-Црии_ (Буран аплауз)_ 

Сретен Жујовић-Uрни: Другови, у ю.е ЦентраmlOГ -ко,,"тета Ко"У
нистичке парТ'ије ДОНОСЮI ВЮ1 наш ПЛЮtени КО:\lунисrr ич'к и поздрав. (Бу~ 
ран .. пла уз). , 

Другови и другарице, требало је оса:\lнаест ~tесеuи упорне, 'Тешке, 
крваве борбе, требало је .~teca и крви наших бораuа, да бисте -с е ви, деле~ 

гати наших народа, састали овде . Упамтите - 'и ТО нека вам буде YBeN 

главна мисао - да се на костюta наших бораца 'Те~lељи дело које ми 

данас стварамо, lКoje ћете ви створити. 

Другови и друприuе, неСу~tЊИВО да на вю~а, као преiС'ТаВНИUЮ![Ј 

народа, лежи велики задаТ~.IЈ<, велика одговорност. НеСУ:\IЊИВО је, исто 
та'Ј<О, да већ постоје услови <Да ви тај свој задата·!\: можете извршити. 

Један од првих услова, ro је 'наша Народно~ослободилачка Боје-ка, за~ 
штиrrница нашег народа. Ва вама лежи да ту нашу војску још више по

дигнете и подржи'Те , на вама лежи да учврстите нашу позадину, на вюtа 

лежи да испуните поруку IKOjy је наша Партија од првих дана дала: 

Све за фроН'Т - све за победу . (А~лауз). На в"1З је да још више по
дигнете одушевљење наше омладине. Погледајте, другови, по НЗШЮl 

сеЛЮ1З и градовюtз, на улиuа:\1З I1\ИПТИ О~lладина, одушевљена , спре~1на, 

готова ICBaKor часа да стегне пушку у руuи, да стане на браник своје 

зе;\tље, Ваше је да те наП9ре и одушевљење О~1Ладине одржите и па~јетно 

употребите у овој борби. 

Погледајте масовни покрет наших жена. Планула је Босна, другови. 
АНiТифашистичк'И фронт жена броји на хиљаде жена. Оне не раде 'са)о1O 
за војнике на фроюу, него су слре~lНе да и са ПУШКШf у РУIlИ пођу на 
непријз'Т'еља. 

Ми имамо, другови, позадину коју треба ,оргаНИЗ0ва'Ти. На вама је 

да ту позадину спремите и организујете, да нам она буде сигурна за

IUТИТниuа, да нам она буде ослонаu lНоји ће нам о~югуhити да ;\южемо 

нашу војоку обезбедити 'и издржавати. На вама је да тиrtI народом па

метно руководите, да све народне 'снаге усмерите у једном правuу, 

једном једином llИЉУ који се данас пред нас поставља - а 1'0 је пОбе.1а 
над О'купатором. (С л о ж н и у з в.и u и: "Та'ко је!" r- Буран аплауз.) 

ОД првих Д2НЗ, другови, наша Партија упутила је Ј1О3ИВ ширфr 

земље, свима .и свакоме, да O'Kynarr'opa 'Треба туh:и, да ·су наше народне 

снаге довољно јаке да се могу одупрети завојевачима, иа,ко је било 

издаја, на које је наша Ј1артија укззивала још давно пре слома, указу
јуhи и на оне Iкоји су издав~л.и и борећи се против њих. (С л о ж н и 
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у 3 В И Ц и: "Живела l<омунистичка партија Југославије!"). од првих 
дана наша Ларт-ија бацила ј-е паролу 'мобилизације и издала заповест 
својим члановима да све -ставља у ).юбилно 'сrrзње. МИ СМО, другови, 
мобилисали своје чланоnе Партије од првог дана окуп·аuије. И 'Ми СмО 
постали прва Бој:ока IKoja је пошла да се бије против непријатеља. 

(Аплауз). 
у редовима наше Boj1c,Ke лз'ртиско чланстна дужна је да буде нај

бољи борац, дужна је да изврши сва'ки задата'к, дужна је да буде срж 
и душа наше вој,с.ке. Тај задатак је наша Партија вршила чаСНQ и 00-

Ш'Гено до данас, вршиће га тако и убудуће. 

Наша Партија, другови, са потпуним поверење~l . гледа на стварање 

Антифашистичког већа народног ос.10боljења ЈугО'славије, гледа ззто 
uло 'су веn -сазрели услови и l\Iогуl1ности за рад тога Већа. 

Наша Партија ће СВЮI својим снагаЈ\lа, као и досада, ув-ек. бити 

'спремна и ГОТ'ова да прва на својим плећима понесе све 'Тешкоhе ,које 
се буду испре'fИле у вашем раду. Ја ва", другови, желим добру срећу 

и успех у раду. (Буран аплауз. О д У ш е в љ е н и у з в и 11 и: .. Живела 
К{Нllунистичка партија!" - "Живео друг ТИ'То!" - "Живео друг 
Жујовић!"). 

претседавајући: Имаде 
омла,Ј.ине Југославије друг 

аплауз). 

ријеч rlретстзвник 

Иво-Лола Рибар. 
Савез. 
(Буран 

·комунистич·:,е 

и дуготрајан 

Иво-Лола Рибар (С р б и ј а): Другови прет·стаВНИl1И народа Југо· 
славије, ;\1еђУ првима Iкоји .су се у свима земљам·а Југославије ,одазвали 

позиву КОМУНИСТИl.J'ке партије били су <најбољи Gинови нашег :чладог на
раштаја, најбољи међУ Ј\lлаДЮI СрбюtЗ, ХрваТЮlа, СловеНUИ :\I<I, Црногор

uима, Македонuима, ~1У'СЛЮfакю{а. Наша 'омладина несе6иl.JНО је пошла у 
овај свети рат за слободу, она ће дати Icne за победу, она ће ПО:\lOl1и 

'нашу херој СКУ вој'ску I~<З'К'О на фронту та'ко и у позадини, ШИРО:\f наше 
ра:тним пожаром захваћене земље, а з,а бољи и среtшији живот свих 

1-Iаших народа и њихових будуhих Hapaиrraja. 

у борби, заједно ·са својим стариЈим друговима, :\шади нараштај 
наших народа веh је дао велике жртве. За оса:\-шаест ыес еци борбе по.чо
)кrИЛО је своје животе 'десет до дванаест хиља'да са:\1О чланова СКОЈ-а. 
Небројене 'су жртве остале наше родољубиве -омладине. Ових дана навр
шава се годишњица велиК'ог Iкрвавог покоља српс'ке O:\-lЛадине у Крагу
јевцу, када је од \Стране немач-ких окупатора и Недиhевих и ЉО1иkевих 
крволока стрељано неколИ'ко хиљада омладинаца. Познати су ва:\-Ј, ви 

с'Те их сами видеJFИ, 1-Iебројени покољи најбољих младих синова наше 

земље од усташз, четника и о'Купа'ГОра. СаМОЈ IСВ'И ти покољи нису могли 

да задрже нашу омладину, него су је 'све више уч~ршћивали и уједиња

вали у борбу против мрс'ког фашизма , ПРО1ИВ нечовештава које фашисти 
свих боја чине по свим њзшим земљама и покрајина:\tа. Али наша O:\-fЛа
дина, наш херојCiКИ ~fлади нарашrај неће жали'Ти да у одбрани своје 
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родне груде, -своје домовине да све од ce~, па и <воје највеће блзго, 
'Своје животе, као што су ТО чинили и наши преии ,кад 'Су се голор}"ки 

дизали ПР<УГИВ завојевача, про'Тив iлачитеља и угњетача, од 'Којих су 

најгори н најопаснији фашисти. 

3ато у име Савеза комунистиЧ'ке омладине Југославије поздравља)1 
овај Iсвечан ,скуп правих претставника наших народа нашим борбеНЮl 

поздравом: Смрт фашизму! (Г р о м к и о д з и в: "Слобода народу!" -
'у з в и Ц и: "Живела наша дична О);1Лздина! " - Буран и дуготрајан 
аплауз. ) 

Живела наша херојска НаРОДНО·Qслободилачка војска! (У з в и Ц и : 
"Живела!" 't- ~YГO'fpajaH аплауз.) 

Живео наш моЋ.ни брат, Савез Совјетск их Соuијалистичких Репу· 
блика! (Буран и дуготрајан аплауз). 

Живела херојс,ка Црвена армија! (Буран и дуготрајан аплауз). 
Живео друг Стаљин! (Буран и дуготрајан аплауз). 
Живео наш Врховни Iкомандант друг Тито! (У 3 в и U и: "Живео!Н 

- Буран и дуготрајан аплауз.) 

Претседавајуhи: Дајем ријеч претставнику Антифашистичке фронте 
жена другарици Спасенији-Цани Бабовић (аплауз), 'која ће поздравити 
(Јвај наш скуп: у име наши,х храбрих мајК1И, жена и се'стара, које ·су 
свој патриотизам на дјелу доказале :'tJa"COBHO приступајуhи нашој те · 
шкој али великој и судбоносној народној борби против фашизма. 
Имаде ријеч другаРИI!а БаБОВllћ. (Буран аплауз). 

Сласенија-Цана Бабовнh (С р б и ј а): Дру·гови и другарице, до
НОСЮl ва)1 с рдачне али и борбене поздраве НЕ!ШИХ мајки, наших жена 

из свих крајева наше окупиране али непокорене земље, оних хиљада и 
хиљада наших мајки и жена IKoje су прихватиле нашу борбу против 

фаШИЗ)1а, нашу борбу за ослобођење наших народа, нашу rтеШI<У и 
крваву борбу за опстанак. . 

Није 1'0 случајно, другови и другариuе, браhо и сестре, што жене 
учествују у нашој ланашњој борби. Жена је свесно узела учешћа у 
борби, не спонтано него (весна, и )1И 010 данас организоване у Антифа· 

шистич,ки фронт жена, ми ,Смо сада постале читава организација, која 

ће организовано пощгати О<аш фронт /и нашу борбу. ~и смо досада 
учествовале у борби ка'Ко са пушком у руци, ТЗ'~О И У позадини, а отсад 

ћемо, другови и другариuе, узимзrn и полиrИЧКQГ учешfiа у животу 

наше земље. Ми ћемо настојати да наш Антифашистичк<и фронт жена 

изграl)ује своје чланове. 
Ј а мислим, другови, да ће ово АlfТифашисТ"ичко вепе у .потпуности 

о~югућити нашим жеНЮlа, наШЮf другариuама, да ()не продуже свој 
рад и дз, потпуно равноправне, узму пуно учешfiе у ПОЛИ'1'ич'ком животу. 

Ми ћемо се и опада борити и на фронту с пушком у руuи и у 

позадини ·као ПОIIИТ'ИЧКИ агитатори, ~IИ ће);1О саlкупљати ПОl\юfi за нашу 
храбру .војску, ми ћемо још више развити мобилизаторски рад за фронт 
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О, И У ~oмe nе АtrrифаШИОТН'lКQ ·веће народнor о<лобо~ења Југославије у 
и АН1ифаШИСТ1iЧi!(QМ фронту жена И:-'Iати увек сигурну и пуну по~юh.. 

у Другови, ја поздрављам још једном овај свечани скуп и желим 

МУ успех у раду! (Г л а с о в и: "Живела!" - Аплауз.) . 

Живео Савез Совјет-ских СОllијалистичЮtх Република! (У 3 в Н IL и: 
"Живео!" - Аплауз.) 

Живела наша херојска војака! (У 3 в И 11 и: "Живела!" - Буран 
аплауз . ) 

Живео друг Тито, организатор ослободилачке борбе народа Југо
славије! (Буран и ДУГОТ]Јајан аплауз). 

Претседавајуliи: Њ,аде ријеч друг Осман Карабегови", политички 
комесар 1СОРПУ'с.з, 'ЮОји ће говори'!'и у име Ш-та6а Првог бо~·анс,к·ог !К'Ор
пуса НОВ и ПОЈ. (Дуготрајаи аплауз). 

Осман КарабеговнIi (Б о с н а): Другови и другариuе претставн<щи 
Срба, Хрвата, Uрногорзuз, Херuегоsзuз и Босанаuа, ДОНОСИМ ва;\1 по
здрав Ioo нашег Првог босанског ,<орпу,а ~OB ~ ПОЈ, лда:.tене поздраве 
наших хероја-60рзuа, наших КрајИIШIИl<З и llијелога народа ове наше 

дичне Крајине. . 
Велика је 'ЧЗС'Т, другови IИ другарице, вели·ка је ча'Ст дата наШЮt бор· 

ЦИ:\-IЗ што 'Се баш на 'Глу Крэјине организуЈе ово значајно политнч:,о 
тијело, клица нове народне влас'ти. 

Другови и другарице, Крајина је овим увелико почашhена ТЮI 
Ьише што је ДУШ~tанин ;ш·ц:лио да ће од ње направити попришrе брато· 

убилач'КОГ рата. Али се он у ТО:\1е љуто преварио. Наш је народ увидео 

опа'ку и злочинацку полит.ику и Ње~lаuа и Незави с не Државе Хрватске 
и њеног творuз поглавни<ка· ЗЛОЧИНllа Павели1;а, политику која се састоји 

у најсвирепије"],1 уништавању Срба и наших антифащиста, у изазивању 

братоубилачког ра'Та. На сва та злодјела народ Крајине је одговорио 
приступањем Народно-ослободилачкој борби <коју је повела и којом ру

ководи Комунистичка партија Југославије . (У 3 8 и Ц и: "Живела! ") 

Испред наших босаН-:1<ИХ ударника, испред нашег Корпуса обеkава:\Ј 

вам да heMo даље наставити борбу, да 1;е:\tO ШИРИ'fи наше ослобођене 
територије, да ћемо чврсто, бајонет'ЮIЗ, бранити народну власт која сё 

данас зачиње, која се данас ствара . 

Живјело Антифашис'ГИчко вијеhе наrодног о,лобо~ења Југосла · 
вије! (Буран аплауз). 

Живјела славна Црвена ар"ија! (Буран а плауз). 

Живје.IJЗ наша херојска војс'ка на че'лу са Врховюш 'КО:\lандаНТ О:\1 
друго" Титом! (ДугО'Трајан аплауз). 

Претседавајуhи: И на крају, даје" ријеч другу С"аилу Дедиhу, 
претсје.1Н1Н<У Н аРО...1 но·о:лоБО.1И ,l а ч«ог одбора града Бихз1;а, у KO:\le :чv 
одржава~1O овај хисторијс.ки састанак. 
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Смаил Дедић: Другови и другариuе , поздравља" ово прво савјето
взње претставника f-JЗШИХ народа из СВИХ крајева наше до:\ювине и спред 

града Бихаћз, 'коме је ОВИМ догзl)зјима указана, lK·ao ШТО рече предгово р
НИК, !Велик,з ~aoт не само њему ЋеЋ tн l1ијелој нашој }Крајини. 

Ја вам, другови, желим успјешан рад З3 добро наших народа . 

А што 010 се ми овдје ~lОгли ' у ,слободи сзкупити имамо .највише да 

захвалимо, хеРоЈској Комуни стичкој .партији Југославије 'и другу Титу 
који нас Је iП0весј у овај вепи-ки рат .За Iслободу. Овај наш !С астана к 
је доказ да се наша борба раширила 'кроз све наше земље. Зато ја 
позивам Бишhане да даду све од ,себе да се Народно-аслободипаtlка 
борба прошири и са успех.ом заврши. lIlозивам {ве Бишћане , Мусли~ане, 
Србе и Хрвзrrе !дз се oQдупру усташама, да их туку гдје стигну, јер сюlO 
у братсrnу и слози свима нама Је спас. (Г л а с o»~: "Тако је!" 
Аплауз_) 

у то име ја вас поздраВЉЮI и с пред града Бихаhа и ,кл ичем : 

Живјела наша Народно-ослободилачка војска! (Аплауз)_ 
Живјела Коыунисшчка партија Југославије! (Буран аплауз). 
Живио друг rfи'Го! (Буран аплауз) . 
Живио дру,г Стаљин! (Буран аплауз). 
Живјели наши "авезниии! (Буран аплауз). 

Претседавајуliи: Предлажем да са .овог нашег првог эасједања 
претставника Југославије упутимо поздравне телеграме, и то: Михаилу 

Ивановићу Калињину, претсеДНИКiУ Врховног kOBjeтa [COВlj eтCKOГ ;Са 
веза, Јосипу ВисарИ'оновиhу Сiаљину, 'КО)1есару народне одбране, Вј €: · 
ће славу Михаиловићу Молотову, 'коме-сару за ,спољне послqве, го с по 
цину ФраlfКЛИНУ Дела но Рузвелту, пре.седнику Сједињених Држава 

Америке, господину ВинсТ"ону Черчилу, претс едни,ку владе Велике Бри· 

таније, Врховном штабу НОВ и ПОЈ и Централном ммитету Комуни
,:тичке партије Југославије. 

Прима лисе овај приједлог? (Прюta). МОЛЮI другове да саслу
шај у поздравне <гелеграме_ (Ч и т а) : 

МИХАИЛУ ИВМЮВИЋУ КАЛИЊИНУ 

ПРЕТСЕДНИКУ ВРХОВНОГ !СОВЈЕТА СССР 

МОСКВА 

ЈОСИФУ SИСАРИОНОВИЋУ СТАЉИНУ, 

ПРЕТСЈЕДНИКУ ДРЖАВНОГ ·КОМИТЕТА ОДБРА,НЕ 

МОСКВА 

Са оснивачке с.купштине АнтифаШИСТИЧКQГ вијеhа народног осло· 
бо1јења Југославије наш први поздрав упуhен је вама, велики вој с ко-
1101)0 и организатору побједе слободољубивих народа над фашиЗ>IO" . 
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Оснивањем Антифашистичког вИјеh' народног ослобо!јења Југо

славије, народи наше земље још једном јасно ,манифестују своју не

поколебљиву вољу и одлучност щi, раме уз раме са народима Совјет
ског Саве'3З, Jiздрже у борби до ,'коначнt побједе над эаједнич'к,им не

пријатељем. ' Неразрушнво оружаiю 6patcTBo изме!ју народа Југосла
вије и великог совјетClКОГ народа, исковано' у овој " борби, '"ико 'и ни· 
к.ада неће више моћи нарушити. 

С"рт фашизму - слобода народу! 

ПретсједllИШТВО 
Актифашиorкчког вијеliа народног 

осл060ljења Југославије 

Г. винстону ЧЕРЧИЛУ, ПРЕТСЈЕДНИКУВЛАДЕ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ 

Са оснивачке rcкупштине АН'Тiифашистич.ког вијеl1а народног осло· 

бо!)ења Ј.угославије шзљемо вама и IсавезниЧ'ком енглеском народу 

наше поздраве. Народи .наше земље истрајаће у борби заједно -са свим 

сл060дољуБИВИ~1 снагама свијета до ,коначне побједе над -мрским хитле

РИЗi\lо:\t и његовим помагачЮоIЗ! 

С"рт фаШИЗ>lУ - слобода народу! 

Претсједкиштво 
Актифашиorкчког вијеliа народног 

ослобоljења Југославије 

Г. ФРАНКЛИНУ РУЗВЕЛТУ, 

ПРПСЈЕДНИКУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕI'ИЧКИХ ДРЖАВА 

Са оснивачке скупштине Антифашистичког вијећа народног осло
БОђења Југославије шаље:\1Q вам, ,као и -савезничком народу Сједињених 
Држава Америке, наше поздраве. Будите сигурни да ће народи наше 

земље истрајати у борби заједно са свюt к:лободољубИВЮI снагама сви

јета до коначне побједе над :\tРСКЮl хитлериз~tO:\1 и· његовим помагаЧЮIЗ. 

С"рт фашизму - слобода народу! 

ПретсједllИШТВО 
АlГГИфашнcrичког вијеliа народног 

осло6оljења Југославије 

ВРХОВНОМ ШТАБУ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ВОЈСКЕ И 
ПАРТИЗAiНGКИХ ОДРЕДА UУЮСЈЈАВИЈЕ 

Са оснивач·ке скулштине Аmифашистичког вијећа \Народног осло-
609ења Југославије, одржаној у oQслоБОђеном Sихаh.у, шаљемо вама -
:\IYAP0:\t ру'ководству оружане ослободилаЧ'Ке борбе наших народа, и 

преh:О вас <ВИМ борцима, Iко:\tандирима, к{)мандантюta и ПОлитичКим 'ко· 
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месарима наше jYHa~e HaPOJtHo-ослободиnачке RојСЛ\е и FIартизан с.:.."Их 
одреда Југославије, наше борбене поздраве . 

Стало Ha~1 Је да пред нашим народи)13 и uијелиы свијетом још др] 
једном јасно изразимо захвалност и повјерење InpeMa Врховном штабу 
наше Народно-осло60дилачке врјс.ке, који " је под PYКOBOДCТВO~ свог 
Команданта друга Тита, у осамнаест ;\Iјесеuи 60рб.е, -са TOтrкo успјеха 

водио Q{'лободилачк}{ рат наших народа . АJf11Ифашис'МiЧКО ,вијеће на

родног ослобоljења Југославије, !Као политичко претставниllПВО наших 

народа у овој великој борби, учиниhе све да убудуhе у свему помогне 

наш Врховнн 'Jl1Т'аб IН нашу јунач'ку вој<:ку, да учврсти јединство СВНХ 
наших -снага, јединс~во фронта :и nозадине - у uиљу lКоначне побједе 

праведне 'С~гвари наших народа над ,мр::ким непријатељима, окупатором 

и његОВИМ чеТНИЧКН!\1 и усташким слугама . 

Смрт фашизму - слобода народу! 

ПретсјеДНИШ11l0 

Аlmlфawиcrичког вијеl;а "наРОДlЮг 
осЈЮбоljeња Југослаиије 

ЦЕ.Н11РАЛНОМ КОМИТЕТУ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ Ј УГОСЛАВИЈЕ 

Са оснивачке с купштине . Анrифаши стичког вијећа народног осло
боljења Југославије шаљемо вама , мудром и дале КОВИДО;\1 ру ководству 

јуначке Комуни стичке партије Југосл авије, своје поздраве. Уверавамо 

вас да ће;\1O учинит и .с ве да велику за ста ву ј единcrтв а и , братства наших 

народа у овој свето ј ослободилач кој борби, заn аву кој у је у нај

тежим часовима наш е ДО:l{Qвине п'рва и једина подигла Комуни стичка 
партија - о рганизатор Народног у.с ганка - в и соко ДИћИ и уч и нити све 

да под њом ујединимо с ве родољубиве с наге на рода Југо славије у борби 

за побједу над крваВЮf фашизмом, У'стаШК ЮI и ч еТНИЧ КЮI издајницима , 

у борби за О СЈlOбо!јење. 

(::мрт фашизму - слобода нар.оду ! 

Претсједништво 

Актифашистичког внјећа нароn.ног 

ослобоljења Југославије 

(Читаље поздравних телеграма веhници и гости п ропратили су ду

ГЮI И с по нтанюt а П~l аузом. ) 

П рије него ШТО за :..: ..ъучимо ову нашу с вечану с ј едниu у, Дозво.аите 

~Iи да преДЛОЖЮI зневни ред прве радне сјеДН l1не , к оја ћ е се одржати 
сјутра . 

Предлаже~ 1 с лијезеfiи дневни ред : 
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1) HaBjewTaj BepKtj",,<auHoHor oJl60pa; 
2) HapoJlHo·oen06oJlKJIa'lm 6op6a K OeHHBalhe ABHOJ·a, pe<l>ep.' 

Jlpyra BecemfHa MacOIewe; 
3) OpraHK3aUHj. ABHOJ·. , pe<l>epaT Jlpyra Mowe nHj3Jle; 
4) .D,KcKyeKja o ve<j>epann.a; 
5) .D,oHolllelhe pe30nYUKja ; 
6) H360p H3BpwHor oJl6opa ABHOJ-a; 
7) nHTalha H TIpHje)l)J03H. 

npHMa JIH ce oBao<o np.enomenK AHeBHH 'pen? (npItMa) . 
HMa JIH "aKBHX JlPyrHx npHje)l)JOr.? (HeMa) . IiIMa nH 'Ka'KBKX JlPyrHx 

"KTalba? (HeM') . 
npBa p.AHa ~jenHHua oJlpmar he ce ejyrp. y 9 "a<OB'. 
CBeLJ3H3 cje;uiHU3 je a31KJbY"leH3. 

. I . 

(CeJlHHUa je 3a<]by"eH' OKO 21 "a" )' 

. 

. '. 
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Prva redovna sednica 
(27 novembra 1942) 

Početak u 9 časova. 

PreI..sedavali: Nurija Pozderac i dr Ivan Ribar. 

(Pojavu druga Josipa Broz.a, nta &a čla.novima Vrhovnog štaba 
NOV; POJ narod. ko,," je opko!io zgradu u .kbjoj 6U ooržavane .se<lrice. 
dočei<ao je burnim man ifestacijama. Pretstavnice žena; ombdinki 
iz Like pdlc su mu i uz. ,pozdrave predale poklone. Kad se drug 
Tito .pojav:o u dvor ani, vernic; .: gosti priredil: su mu .ponovo spontane 
i odu~vljeno ovacije). 

Pretsedavajuči Nurija Pozderac (Bosna): Otvaram ,prvu re. 
dovnu sjednicu Antifašističkog vij&a narodnog oslobodenja Jugoslavije 
6a dnevni m redom koji smo jučer lr.Svojir.. 

Molim za.pisničara druga Popovita da pročita zap:sn;k jučerašnje 
sjcdn-ice. 

Zapisnič ar ing. Mi1entije Popovic čita zapisnik svečane sednice od 
26 oovembr.a 1942 godine. 

Pretsedavajuci: Ima H .primjedaba na zapisn:k? (Nema). Zapisntk 
je primijen. 

Prelazimo na dnevni red. Ima riječ izvjestilac VeriEkacionog od· 
bora drug Vlada Zetevic. 

Izvestilac Verifikacionog odbora Vlada Zečevic ($ r bij al: Dru· 
govi ve6n:ci, u ime Verifikac:onog odbora opodnosim ovaj izveštaj: . 

VerMikadon. odbor ·kroji ste v; juče izabr.a1i rprimio je sav mate
rijal i Isinoc održao 5Cdnku na ko;oj je utvrdio s:edeče: 

1) Vrhovni štab NOV ~ IPOJ, prav.ilno ocenjujuCi !pOtrebu formi· 
ranja jednog rpoli tičkog prets-tav.ničkog tei.a naroda Jugoslavije, kop 
vode herojsku Iborbu ,protiv fa .š':z ma i njegovih domatih slugu, a u cilju 
daljeg uspešnog vodenja N.a1rodno-o.slobodilačkog rata, pOsle konsuHo
vanja raznih rpotitičkih grupa i ·Ijudi širom .zemlje upuho je .pozive za 
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vu osnivačku skupMinu Antifaš'stičkog vroa· n'arodnog oolobodenja 
Jugoslavije za 26 novembar u lBihaeu. 

2) Na 06novu ove muke Vrhovnog štaba, Vrhovni .komandant 
Narodno-oslobodi,!ačke vojske .j Partizansk'i·h odreda Jugol;;lavije drug 
Tito uputio je pozive poznatim političk.im lj'udima ,i, istaknutim bor
dma .protiv fasizma koji ;u .pristupili Narodno-oslobodilačkoj horbi·. 
od svih tih poziva 71 je drugov"ma Ufučen, aH su od 111jih ~spelil na 
ovo zasedanje d'a stignu samo 54, koliko je i ,predalo svoja uverenja. 
Ovde nisu .računati pozivi upuceni uSloveni ju. 

3) Pošlo je razmotrio upucene pozive i pregledao podnerena uve
renja, Verifikacioni odbor pre<llaže da osniv,ilčka skupšt-ina Antifa§'· 
stičkog veea namdnog oslobodenja Jugos!avije osnaži i , IPotvrdi uve
renj.a· ne samo 54 .prisutna vecnika, vee i onih kojima su .poz'i,yi u:pu
Ceni ali ·koji usled n€lprijateljske ofanzive i udailjenosti, nisu mog,1i doei 
na skupWnu. \ 

4) Verifikacioni odbor 'isto tako konstatuje d.a uspisak veenika 
nisu un<~",eni delegati Slovenije, kOj;; nisu stigli usled teškota na pulu. 
Predlažemo da se imena vecnika iz Slovenije naknadno unesu uspisak 
vecnika AVNOJ-a, 5 tim da ovlastimo Izvršni odbor da ,ih verifikuje. 

Molim da se ovaj izveštaj prihvati. (Alplauz). 
P.etsed'avajuti: Hote H ko <la govori? (Ne jav,l}a' se niko. -

Aplauz.) Prema li se izvješlaj Verifikacionog odbora? (Prima. 
Aplauz.) . 

Prdazimo na drugu tačku dnevnog reda, na referat druga Masleše: 
Narodno-oslobodilačka ,borba i osnivanje Antifašističkog vijeca narod
nog oslobodenja Jugoslavije. Ima riječ drug Masleša. (Aplauz). 

Veselin Masleša (B os na): 

Antifaš's!:čko veee narodnog oslobodenja jeste, u ovom tre
nutku, i'zraz ,i -r€.Vultat svih onih mučnih, teških i .krvavih 'borhi koje 
su 'riaši narodi vodili taml() negde od 1938 god'ine, kada je planula prva 
anHfašistička iskra na ulicama Beograda i Zagreba. Ova lborba imala 
je uvek j,asne i odredene ci!jeve. Ona je ,išl,a, za onim Mo je narod'ma 
Jugoslavije bilo najsvetije, najpreee il najveee. Ona je iMa za ~im da 
obezbedi slobod4 i nezavisnost naših naroda, da jednom zau vek uništi 
sv,e one neprija'telje naroda ko}i su tu slobodu i tu nez,a·visnost stalno 
ugrož.a.vaH. 

Medunarodni odnosi u svetu posle dolaska Hitlera 'na vlast, 1931 
godi ne, stalno su 'se pogoršavaJi, jer su za.padne demokrat-i.je naglo 
sl,ahHe tako da je jedina držav,a ,koja se borila iproti,v fašističke opa
sn:osti ci koja je nas10jala da okupi sve narode tl borbi, protiv ~e opa-
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snos.ti bila Sovjetska Udja. Medutim, ove te napore· om.:'t.li su C>este ij 

isti reakdonarni l<rugov'i u Evropi koji' su usled, svoje s1",bosti ,i J<ratk~rotiv 
vi<losti omoguci!i doIazak H',tJera [ba' v,last, a koji su kasni'je d dov~anj' 
do Minhena : . . ,pr' 

Ali, čovečanstvo bi bilo izvrgnuto najtežem fOpotvu koje je ika.(;je v 
z"",amllilo, bilo bi izvrgnuto najveeim mukama ~. patnjama koje dan~rnj 
mnogi ne mogu ni zamisli>tj" ,aci ,koje mi, sa našim današnjim iskU5tvonvi'je. 
možemo da zamr1slimo, da Sovjetski Savez nije islovremeno sa svo I 
;om politikom mira na medunarodnom polju stv,a,rao i onu snagu kojaSirno 
ce zauvek sigurno oolobodiE narode od fašističkog imperijalizma, da rodn 
nije stv,a,rao i ~,zgradivao ovoju Crvenu a,rmiju, najveCu d' najsigurniju vlad' 
za.logu za ,pobedu nad f,ašisličk im im.perijali:z,mom. njih 

Kod nas u zemlji, fašističkoj opasnoo(.i, ,kako spoljnoj ,tako i, unu· ima 
trašn;Oj, n'·je OO niko suprotstavljao ozbiljno, realno, svom snagom i,zda 
i sv:m srcem, bez obzira na sve, nego samo TIlaša junačka Komuni· SU 

s!ička .partija Jugos.lavi,je. Onog trenutka kada se rodila fašisNčka opa· UV 

snost Komuoisti<,ka par,tija Jugosl,a.vije je signalizir",a svim. narod,ima &tr~ 
da je opasnost .pred vraMma. Komunist'itka partija &hvatila je odmah su 
da ce borba biH teška i na,poma, shva.til,a 'je da tu lborbu može voditi od 
do ,pobedonosnog završetka samo onda ako uspe da mobiliše mase svih sh 
naroda, da jedanput u zemlji dodu do ·reČi sami narodi, da. kaŽil ono 'do 
šlo mislei da se bor.:' onako kao što žele. Nijednog ,trenutka" nijednog to!! 
časa, nijedne sekunde Komun;stička .partija Jugoslavije nije prestajala Dij 
da radi u tom .praveu i na tom .poslu. Par.tija je vodila mase iz borbe rn: 
u ,borbu, iz pobede <u pobedu. Ona'j čitav niz velikih manifestacija ide- u 
monstracija ,po naš:m gradovima bio je, nesumnjivo, niz maHh pobeda v~ 
bez ,kojih ova naša današnja borba i sutrašnja ve,lika pobeda ne bi bili to 
mogucni, ne bi bili razumi ji vi. 

Trebalo je mnogo rada i mnogo truda da se mase ,podignu do toga 
da postanu ,politički subjekt. Naša Partija uspela je lo da postigne. jI 

DrugDvi ;' Inraco, u ·trenutku kada je rat takoreti bio pred vra,tima, u 
unašoj zemlji dogadaju se kmpne jJo:,itičke promene. Gazi':'i, smo sve v 
više u fašizam, zavodili fašisttčke forme državne u.prave, '" š10 je naj· 
važnij", fašisMč:ke metod\) v,ladavine. Kruna tih ,promena bila je 'Sramna ~ 
izdaja: potp:silVanje Trojnog 'pak,ta. Trojni pakt, to je ,bila predaja naše 
.zeml,je na milost inernilost fašistitkim osvaja-č'ma. T,rojni pakt ,trebalo 
je <:la uvuče Jugos.laviju u mt -protiv Sovjetskog Saveza. Trojni pakt bio 
je sramota ,koju narodi Jugoslavije nisu mogJii., nisu I1.teli ,i nisu smeli 
da otr,pe; i oni' je nisu ni otr~E .. V,i znate vrlo dobro da je .pred Trojni 
pakt, uoči Trojnog pakta i na sam dan ,potpisi vanja T.rojnog ,pakta 
g·orelo u celoj zemlji. Demonstracije, široki na,rodn; ,pokret, zahva,tilc 
su oolu zemlju ,i svakom je bolo jasno da oni koji su IPo(.pisali' Trojni pakt 
stoje na staklen:m nogama. (U z v i c c: »Dd e izdajnici!«). Došao Je 
27 mart, onaJ 27 mart ka.da je Trojni pak,t slomI jen snagom naroda 
Jugoslavije. DvadesetsedmI mart, drug.ovi, jeste 0010 narodne borbe, 
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>ni jeste delo onog dugogodišnjeg .povezivanja naroda Jugoslavije u borbi 
:<>: protiv fašizma: jeste delo povecan)a narodne.5vesti, delo. san;o~u· 
eli zdanja narodOIh masa, delo KomunJsllčke partl'Je, kOJa Je sVlm 11m sto 

je Iprethodi!o 27 martu mkov·odi13< ; ,koja je znala da narode Jugosla· 
Ja vije vod,i odredenom ciljU - njihovoj slobodi o· nezavisnosli. Dvadeset· 
15 sedmi ma.rt ng,je delo generala Simov!ca, nego delo naroda 'Jugosla· 
lJ vi'je. (U z v i e i: »Tako je!« - Aplauz.) 
)- I zbog toga što je .10 bih delo naroda Jugoslavije, vlada generaba 
a SinwV';c.a mogla je, 'U2 čitav niz ,promena, 'Postepeno da poraste una· 
a. rodnu v·ladu. Ali, lo se nije dogodilo. ,1 zbog toga .šlo 5U gospoda u loj 
~ vladi mislila dia su došla voljom genera,la Simovica na vlast, 'POČIlO je 

njihOV put prerastanja u nenarodnu, izbegWlku vladu, u onu vladu koja 
ima va l5VOg min·'stra i jednog DražlI Mihailovica. (U z v i e i: »Dole 
i,udajn;"i!« - »Smrt izdajn-ieima!«). U vladu geneN"la Simovica u"i 
su pretstavniei starih kom.promi1ovan'h gradansk'ih stranaka, koje su 
uvek želele da se 'šlo v.išepodvuku pod &kut monarhije, koje su svoje 
stran·ačke in-terese uvek vi·še cenite nego c.pšte .interese. Te· SItranke, koje 
su kroz 20 godina, a na,ročito li ,!>o5!ednje vreme, bile potpuno po strani 
od sv·ih nov,;h ,polHičkih struja i ,potreba koje su se javile unarodu, n·;su 
shvalale .to vrenje umasama, nisu razumele šta znači< podizanje mase 
do po:"ličkog subjekla, nisu ,pr,imeti·le '"ovu svesl koj-a. se rada, i -z.bog 
tog,~ [1;SU mogle ni da shva,le ono ,raspolowr>je ione· sjajne man'fesla· 
cije i demonstracije 27 marta i' s ·lim u vez·i ni to dia su one oduševlje.ne 
mase na u·licama naših gradova bile jedin.a ba'za sa koje se moglo .poč; 
u borbu prol';v fašisliČ:kog imperijal.'zma. Ta vojsk,a, nije tli,la .godinama 
vasp'lana u duhu 'izdaje, k·ao vojska oficira i podof'ici.ra, i zbog toga 
to je bi·la .'maga s kojom smo mogli .i .morali da se branimo, s kojom smo 
mog!i i mor,a"" da .pobedimo. (GI asov i : »T~Jko je!«). 

To je, drugov., fata,lna greška vlade od 27 marta, ali greška koja 
je :ogična, koja nije slučajna, greška ,koja je rprmalna za jednu vl,edu 
u kojoj su s,ede1i pretstavnki stranaka 'koje su izgubile sv·aku , politi-čku 
vezu sa širokim naroon:·m masaima. 

Bilo bi suvišno ti teško n.ahraja-l,. sve izdaje i' sve izdajnike Ikoji su 
se javili .pre , .posle 6 apn'la. Ali je važno i.SItaci da st! ~e ,izdaje 'zaista 
nešto strano našem narodu i da se naši narod" ne moraju v,iše sEdeti 
zbog njih, jer ti ,izdajnici nisu "ma:,ii nemajlU koren,a, u narodu. Naša 
os!obodi.!,ačka ,borba je ,to ,poka·za·la. Svesn; smo da ti. ,izdajrlid, koj; su 
godinama izda vali, ne pripadaju našem narodu. ludaH su lUglavnom viši 
oficiri sa vecim delom ofioirskog kadra, izdalg su svil višil činovnid. 
iwao je skoro eeo činovnički, aparat. Nisu izda:i narodi, ;er narodi sami 
rebe ne mogu ~2da1i. nije iwala Komunist.'čka part';ja Jug05lavi.je. 
(UIZ vic i: »2ivela!«). I tako, 'U trenutku kada je Ju.goslav;'}a, bila pog·a· 
žena, kad se fašist>ičl0 ra"bojni.k hae·io sv'm besom na Sovjetski Savez. 
na ow>m na,em le.renu, u ovoj našoj zemlji, stajali su sami: n·arod ; 
I<:omunislička .pa:nlija. Razumljivo je onda, a drukčije nije ni moglo 
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niti smelo da 'bude, šlo je Komun'sNčka partija povela na,rod u borbu, 
,šlo je preuzela rukovodslvo ,borbe 1, moramo reči, sJ.avno rukovod',la 
do danas. 

Kad je počeJa borba, Komunisl.iČka partija se obra·lil,a, "vima i 
sva kome, svim sirankama i sv.im rodoljubima, sv,m .pošlenim ljudima, 
sve je pozvaj,a u bonbu, svetu .borbu za 06lobodenje naroda. Mil moOramo 
oOvde ,reCi da su se lome ,poZ1i,vu od,azva.Ji svi \JO'Š!eni ljudi, sv·i rodoljubi, 
bez obvka kojojl su sirand poi.padali:, a.J.i1 oo nije odazvalo nijednoO V0Č6lvoO 
Jlijedne .poOlitičke siranke. Stranke su odmah ili olvoreno ,prislupi1e oku· 
paloOru, ili, pak, nasloOjale da svoju nenarodnu poMiku i svoj stav protiv 
borbe prikniju .nekakvom neulralnošeu. U ovoj lborbi Ikoju mi vodimo 
nema . neuiralnih pozicija. (G I a so v k »Tako je!«). On aj Iko n"je s 
narodom danas, ,laj je prol·i,vu njega. Tu nema druge. (Bur.an a.plauz). 

Ali, drugoOvi i, hraro, naša borba nije <bila niti je danas la·ka. N.aši 
narod,i nlisu .ništa, olako ni stical.j, Teškoč,a je bilo vr10 mnogo, aH Stl Irl 
osnovne .koje je valja~o savladali i' koje su savladane. One su se sasto
jale u li,1)gr,adnji vojne organizacije, u ·obezbedenju ishrane i u boOrbi 
protiv i'ldaje. 

U <'emu je smisao j, k,akav je raz'log :'zd,a'je? Prvi ,i osnovni razlog 
izdaje leži u ,lome šlo su jezdajnk! narod'a uvide·li da su Ilarodi Jugosla
,"ije <prošl.i boz krvavu poliličku školu .uslanka, a ·10 je baš ono šlo IoOi 
gospodi [le kooven:ra i šlo ih vodi u izdaju. Drugi razlog izdaje jesle 
br,al!Jslvo na,roda Jugool,avi'je, jer ono onemogueava veHkosrpsku hege
moniju i pIjaoku. I to .ne konvenira ,loj gospodi, to ,ih vod~ u .izdaju. 
Treei razlog je sl'rah od odgovornosli, su~ra za ono Mo su učinilh jute. 
1, najzad, čelvr!,; razlog sastoji se u ooeeanju ugrožen05N wpstvenih 
.:nleresa, j'N sv aki, od nj,ih ,mi'sM, 'i tačno misJ'., da više nema i ne ,može 
da bude ni pIjačke, n, .korulpcije, ni nekih .naročilih ,privilegija .ni za koga, 
a najrnanje za ooe koj,i su dvadeset godina v'ladaJ.i proli,v naroda. 

M; moramo ovde, drugovi, jasno i olvoreno da kažemo da je i'ldaja 
u zemlji Ibi,lal :pomagana 1;' od izbegl'lčke vlade. Pomagana je na taj način 
šlo .ona drži Dražu Mi.haiJov·iea kao svog minisira, pomagana je, dalj€, 
na ,taj na·čin šlo izbegl'ička v,lada ,preko .rad'ij<l objavljuje isle poruke 
/<oje čujemo 'i od iwajn;"',al: »Ne bori~e se, nije vreme«, .pomagana je 
,na laj način šlo vlada govori: »Nema uslova za bopbu«, pomagana je, 
Jlajzad, .j na taj način šlo ~a ista vIada, deli ordene najgorim zlikovc'ma 
i irzdajnicima. (U z v '; c i: »Sramola!«). 

Medu!>i>m, drugovi, mi smo savl2da,li sve leškoče, mil savladujemo i 
jzdaju, mi. lide mo svo}im pulem na.pred, svesni da sve 'kol oJlI2.m se pl'e
preče mOžemo savladati i da čemo ih sa"ladaH. (U z vic i: Tako je!«). 
Mi ,demo napred kao nosiooi br,2tslva naroda, ,koo noo'oci slobode ·i 
nezavisnosli naših naroda, k,ao osvelnici onih stotina hHjada žrlava 
koje je 'Poldao i ,poubijao ,pobesneli okupator i n'jegove sluge, m'· idemo 
napred kao saveznici velike Sovjetske Unije, Eng,jeske i, Amer',ke. 
(U z vic i: »liveli!«). 
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Sveslolome da idemo napred duboko je j}rodrla u naše narode i 
ona je jedn? od na~ih najve0ih snaga, naše najubojitije oružje. Iz te 
svesh niču naši novi ,bata-1joni .il brigade, niče jedinstvo fronta i poz,""dine, 
ni ču narodno-oslabodiJačk,i odbor·i ,k,aa organi narodne v,lasti. 

Antifašističko veCe narodnog oslobodenja Jugoslav.ije kao lpoliHko 
Jl " etstavn~·§tvo [J,aroda rad,a se u t·renllltku kada je naša vojska .post'igta 
t "tav niz velikih uspeha i 06lobodila veti ki, deo naše zemlje, "li trenutku 
~ada su naši saveznid ~rešH 11 ofanzivu, rada se u ·trenutku Ikada treba 
uči-ni~ i .poslednje, neslImnjivo teške i nesumnj,ivo nalporne korake da 
bi se za,početa of,anziva mogla nastavit,\ dia bi se prvi us.pesi mogJV spro
vesti do pobedonosnog završeloka. 

Poli.tičko pret-stavni'štvo naroda Jugosla\'i'je, drugov-i' ibračo, for
malno ni1je izabrano, .ali ono je demok,ratskije nego ma koje I!'labrano 
pretstavništvo do danas u Jugo.<J.?.viji. Izabrano je, d-rugovi, po tome 
što ste svi v,i, što smo sv-v mi, ovde, godinu i ,po dana biran'· ,po "planinama 
i proplanc.ima, po gudmama i klancima, po -kiši i zimi, ,u neprestanoj 
borbi protiv okupatora, stoječ i na Ibranoi·ku ,interesa. naroda. 1 ~bog toga, 
ako nam neko kaže: »Niste izabran'«, mi možema reči: »Nema ,toga 
I'relst.avništva koje je ovako izabralno 'kao mi. M.il smo i'labrani u borbi, 
to su naši i0bori, " m: smo ponosni što smo t,alko l'.zabrani«. -(Aplauz). 

Tako izabrano AnoHfašističko veče jeste i, biče naj·više potitičko 
;pretstavništvo naroda Jugoslavije u ovom trenutku. U njemu treba i 
,mora da se ogleda bratstvo na§ih narod'a LI borbi protiv okupa.tora li 
njegovih slugu, li njemu .treba da se ogleda jedinstvo fronta il pozadine, 
u njemu treba da se ogleda volja naroda da se lbori do ikonačne ,pobecte, 
u njemu mora da se ogleda. vernost ·našim savemicima. (Buran a,plauz). 

Pretsedavajuei: Prelazimo Ila stijedeeu taoku dnevnog Ireda, na re
ferat druga Moše Pijade (a,piam), kOjil .ee govori~i o organizaciji Anti
fašističkog viječa narodnog 05lobodenja Jugosia\'ije. 

Moša Pijade (S r bij a): Drugovi i Ibračo večnici, 

Naše Ve-ce se ne osniv,al lOi .prekasno ni prerano, vec upravo il onom 
,trenutku kada ga i lInutcašnja i, spoljna 19i,tuaoija zahtevaju .i čine ga i 
,potrebnim i mogučnim. tPre ,poIa godine >b'·lo bi jedno ovakvo veče nere
alna tvorev,in-a. Ako -bismo njegovo formi,ranje od-1ožiIi za mesec-dva, 
moglo bi se dogod·iN· d,al i lborci i sv';, 'rodo:jubi ,požale št<> ISU propustili da 
na vreme učine jedano ,korak >lužan za dalje napredovanje Narodno
oslobodilačke borbe. 

Narod-no-oslobodilačka borba unašoj. zemlji nala", se danas na 
jednom visokom stupnju. Sa najveCim ponosom možemo da kažemo, -i 
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to utoliko 'I're što je to pr,imato i zvaničnim dokumenUma sovjetske 
<'lade, da su <se narodi Jugoslavije, jedi ni' medli ,tolikim 'J>Orobljenim 
narooima,od samog počelka sUol'rotstav<ilj fa!li5ličkom okupa!oru, 'J>Oveli 
protiv njega borbu na j\ivot i smr,t, lborbu 'La siguran naš život ·1 za 
sigurnu njegovu smrt. (U z vic i: »Tako je!« - Al'lauz.) 

Unutrašnja i podit~čka situacija zahtevaju oo .nas da u ovom !re
nutku stvaramo vere ovakvog karaktera kakav smo mu mi da.!.l ikakav 
smo predložili unašem Sta'tutu. Utoku iNaroonog usta,nka narod je 
sam, ri·z J>Otreba borbe, stvorio naroono-oslobOOllačke oobore kao organe 
svoje v.!asti. Ti su odborii nužno zamen~l'b sve organe sta·re vlasti. Oni 
su se ši.riH i postaja.!i sve v,iše masovne narodne organio:adje. Pored 
njih, stvara.!e su se i r,azV'i,le masovne anNlfašlisličke omladinske organ'
zacije. Izvršni odbor, koji ce hiti .i,zabran iz sred'ne ovog Veea, oslonice 
se u svom radu na naroooo-oslobodilačke odbore li na sve druge ma
so<'ne antifašisti'čke narodne organizacije, hMe one ,partiske .ili vanpa.r
liske. N,a.rod'llo-os!obOO,ilačk i oobori ijmace u ovom Veeu, u njegov om 
Izvršnom ooboru, najvišu instancu ,koja ce ,ukovod;i,!i Ili110vim radom, 
koja ce im davali Ul'ut&tva, koord'i.n~rati njihov rad .i <kontroli;;alti ·ga. 

(Ovde govornik detaljno analo'zira najvažn.ije ooredbe iz Rezolu
cije o organizaciji AVNOJ,a. i Izvršnog oobora, zaNm io:laže poslove 
ko}i se postavljaju 'I'red Izv'ršni, oobor i njegove otseke. Namči'to se 
zadržava na sadržaju ,rada na.roono·oslobocj.']ačkih odbora u 'l'osloV'ima 
pnivrede i Hriansija.) 

1) U prvom redu mi ne smemo zabor,av!1i da,je do kraj,al ovog 
oslobOOi,lačkog ra.[a prvi li glavni zadatak snabdevanje naše iNaroono
oslolx)(li.lačke vojske. Mi veceg zadatka, koji bi mogao da· dode iSl'red 
ovog, nemarno i ne možemo imat'. Ali, 'izvršujuCiI ov,aj ,zadatak, mi, ne 
smemo za·boraviti da taj zadatak ostvamje naroo, koji odv,a'ja i 01'0-
slednj'; za!ogaj oo usta; daje ga svojoj 'vojsd. (Al'lamz. - U z v~c i,: 
»Tako je!« ~ Apl.auz.) U socijalnom !pogledu nama ,pret&toje ta,kode 
vrl o veliki i zamašni zadad. Bezhrojne su i'!)beg,lioe, bezbrojni su pogo
'relci sa 'J>Opa'l'jenim <kucama, ,ljudi !kojii treba da re vra.!e na svojoa. slo
bodna ognjiš!a, na 'kojima, oažalost, umesto kuca zatiču zgar-iii!a. Bez
brojna su deca .koj, .. su os!a.la ,be·z rooitelja ,;. lbez najb:ižih rodaka. Sve . 
to spada u .našu bfligu li u probleme Socijalnog otseka našeg !zvršnog 
odbora. 

(Posle toga govornik je iz.!ož'io z.adatke ostalih otseka !zvršnog 
odbora.) 

Na zav.ršeiku, da J>Onovim da smo ovakvu formu Voca i lzvršnog 
odbora sma!rali nužnom u današnjem momentu, neophodnom na dana-

32 



Šfljem stupnju razvitka N arodno-0610bod,'.tačke borbe Jug061,avije, Ovako 
organ'zov,ano Vece sastavljeno je od pretstavnika sv,~h ,naroda, sv~h 
društvenih stojen, svih antifašistič',ih pokreta i struja. Ovakvo VeCe 
j samim svojim :postankom, samom svoj om organ'zacijom odigrace 
ogromnu ulogu u Narodno-osloboci,i ,lačkoj lborhi. Osnivanje Veca mači 

kamen razgr,ani.čenja, kamen odi koga se ,pola,zi il dalje, sve slavni je 
lpobede. Samo osnivanje Veca d'ace ogroman potstrek narodnim ma
sama, koje su, 'kao što v'i'dimo, na svakom koraku spremne da daju sve 
da ovu našu ,borbu dovedemo do pobedonosnog kraja . (Bura,n aplauz. -
U z vic ri.; »Tako je!« - Ap!,a'UZ.) 

Pretsedavajuci: Otvaram, drugovi ~ hraco, diskusiju ,povodom 're
ferata drugova Masleše ,i ,Pi'jade. 

Prvi se za riječ javlja drug Pavao 'I<r<:e, 'levak iz Sinja, bivši na
rodni zastupn'k Hrv,aiske seljačke stranke. (Aplauz). 

Pavao Krce (H r vat s k al: Evo doša' zeman onog koji je odre
den unapr'd za slobodu naroda. Vladavine Jugoslavije nisu bile.n' j,edne 
zere 'za svoj narod. U 'početku v,idili smo kud su, -kad je maj-ka Rusija 
bi,la u Revoluciji. N-'jedna 'zem~ja 'i nijedna v,last ni,'je više ,primila emi
granata vaš:stičkih ko:iko je vl·ast Jugoslav,ije. [ u ,tom su učini1i naj
veču g,rišku spram našem narodu. Nisu tražin časti, snašorn ·ruskom 
br a 'čom , no su se spojili s German'ma i Latin-ima. Samo su z:dal.svoje 
.perivo]e ,po 'gr,adovima i sku.pljali <:ek"ne .... 

N,aše se V'iče ovog dana 6as1alo da bude neprijatelj nepri'jatelju 
našeg naroda. 

Nismo mi ovdje došli da se na jede mo i dobro napi jemo vec da 
iJlOmogn,emo narodu. [ .pomognut cemo svoju neumornu vojsku i, po
mognut čemo ione majke što su izg'uMe u bonbi svoje sinove i muževe; 
došl; smo da 'pomogneino udovice ;, nejaku dieu našu, i pomognut čemo 
on,aj ,poredak kOj,i je Ipravedno sudje1ovao u borbi! 

Nije samo zlikovac Pavelič ,kriv što su danas jame IPune diee, 
žena i naše brače širom ove naše napacene -remijoe, IVec je 'za to kriv, 
itekako kriv, i Maček, kome je Ante PaoVelič samo krvavi, vojni rllko
vodilac. Oni nisu samo krvni neprijate!ji naše hr,ace Srba, veC " Hrvata, 
naravno poštenih ,j ispravr>ih Hrvata, Hrvata rodoljuba. Ja sam dobro 
upozna!, jer sam dugo narodni zastupni'k Hrvatske seljačke str,anke. 
1, vjeruyte m'·, da se Maček nije složio s režimom Beogr,ada ne Ibi se 
ova zvjerstva ni dogodila unašim krajevima. Zato i on, Maček, nosi 
/listorijsku odgov.ornost za Sve ono što se 'vlo ,počini U našem narodu i 
s na§'m narodom. 

Ali došlo je, drugovi, jedno veliko rešeto, koje ce pri-hvatiti nav 
narod u cilom svitu, a iza rešet:; doči če rl, sito .koje ce odrediti nto, • . 
da smo' svi doš[oi' Hi cemo doči tom si,tu: sve što bude fi,tno, rbi jed no, 
'propašce kroz to si,to, i to je Ipropalo, a sve što je ostalo - to je 
osta!o. (Bur an apJ,auz). 
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Nama ce 6e dogoditi kaD kad majka rada dHe, ,ec' cemo čedo. 
reško majka tada pa(,', ali kad primi .di·te li svoje ruke odmah joj ,prade 
sva muk,a', - tako ce 'i' nama biti ,kad se ova naša lborba SVTŠi. (Ap:auz). 

Drag';' drugovi ,i drttžice, naprid da se 'i' dalje ,borimo 'la slobodu, kao 
što Mdi naša majoka Rusi'ja, da Mo· prije oslobod,imo naš narod i našu 
zemlju od neprijatelja. [Buran i dl!gotrajan aplauz. - Jos i P Br o z
rit o (prilazeci' govorniku) : č':estHam ti na ovom nezaboravnom 
govoru.] 

Aretsedavajuči: Imade riječ Radovan Mijuškov,ic, advokat sa Uba, 
jedan od ,poznatih an(, fašista iz Srbije, naš drug koji se vec dugo prije 
rata kaD ,član Zemljoradničke part,ije ,borio prot'iv pok,iskih ,režima. 
(u 'z v ,j c i: »ži,veo!«) 

Radovan Mijuškovic (S r bij a): Drugovi i drugarice, ovaj naš 
sastanak u sl~bodnom ' gradu Bihacu nekom ce služi!i na radost a 
nekom .na ža,lost. Na radost ce služ'iti svim našim narodim~ i on,'m 
njihovim si.novima i kcerima 'koji vole slobodu .iznad svega, koj i se 
šoi·rom naše zemlje ,bore na ·raz'ne načine za ,tu slobodru - a na ž,alost 
HHleru a njegov,im ,pomagačima u celom sve,tu, a naročilo njegovim 
slugama u naŠ'Oj zemlj;, Ikojih, na nesrecu, ima mnogo više nego što se 
misl,i\o. rJeba,lo je da izbije ovaj na't i da H;.Nerove horde dodu u našu 
zemlju, pa lek da oo vidoi koliki je broj oJroda li izd-ajnika. Sve ono lšlo 
je .narod svojim znojem .tovio.- lizdade. Izdade kralj, ·i'Zdado'e ministri, 
izdadoše poslanici, izdadoše ofidri 'i čioovnici, izdadoše 'zelena,š-i. Ii sve 
narodne derikože. IzdadoŠ<e svi I,ažni »narodno'« 'poli.tičari. Svima je 
nj·ima 'preči udoban živo! od slobode. Eto, nj.ima ce ovaj naš sas!anak 
birti na žalost, i ja veni jem da ce ·im od njega siCi srce 11 pete. 

Govori se često o velikosrpskoj kEk,i kao o ,glavnom uzroku nes10ge 
medu našim narodima. Ali, jra, mi~lim da je ·ta kEka mnogo šira nego 
što se misij.. Ona nije samo srpska. Ona je opšt.a, jugoolovenska. Svi 
bogataši li korup()ionaši ši.rom Jugoslavije, kada je u pitanju .p:jačkanj-e 
naroda, svi su oni b'li, i sada Sli, ,povezani kao rodena br.aca; 'kadgod 5 11 

bile pijačke u pHanju ni do IkarkV'ih nesuglars;ca medu njima .nije dola
'lilo, pa bili oni iz Beograda, Skoplja, Ljubljane, Zag.reba, Sarajeva ili· 
ma otk uda. On.i su '" jedi no kol kali b da je t ~eba lo narodu bacili pra 
~';n u li oči . 

Od ·te klike najviše je stradao narod u Srb:ji, naročito seolj.a čk i deo, 
jer su ga bil; !o:·i·ko ekonomsl(i pordbi!i i opljačk ali, da seljak u Srbij i, 
koji je takoreči radio odi zraka do mraka, n.ije mogao ni da se naj-ede 
n·; da se obuje 'i obuče, jer je svu .svoju z.aradu davao na ot.platu, i to 
ne duga, vec samo na ol-pla!u ,interesa, ,pošto se <:lug sve vi1e i više 
gomil,ao. Kod nas u Srb'}i je interes za selja,ke obično »dinar na >banku« 
a če s.to i »dva dinan! na banku«. »Dinar na Ibanku« znači svakoga me
seca 'p: a'(.j.(.j po joedan dinar na dC€et dinara, što iznosi godišnje dvan.a eost 
,iinara na dese! d;mar.a, tj . J 20 % a »dve <!rinara "~a banku« 240 % god'-
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šnje. Eto, Qvako se od 61r,ane zelena~a kreditira·lo se.ljaštvo u Srbiji. 
Bilo je " ,banaka koje su ·tako po&lova·le .il to, na """recu, bilo ih j<! 
mnogo. Ali ove banke su :pr;,pada.le nekoNdnoi Ijud; - sve okore1im zde
našima. 1 hd se.ljak <lode u onkvu jednu ihan-ku, !li kojoj 6€ ~·nteres 
kretao za oko polovim. onoga o čemu sam govorio, onda· mu se odgo
vori da .banka Ulema novaca, nego neka se obrati gszda-Marku, gazda
Janku ili k.ako je ime glavnom ,akeionaru il vlasn.iku banke, .pa ·ce mli 
možda on daH. 1 seljak je bio pr;moran to da l.Ičini; ooaj mu, ·ra·zume 
se, naplati dinar ili dlva dinara na ,banku. Eto, takvo je ibilo kreditiranje 
selj,a,ka. 

Trgovina je bi·la još gQra. Se.ljak je ,k1.LpoV2o robu Ikod svoj.ih »pri
jatelja« trgovaca u varoši, i pošto nije imao gotovih novaca, on je 
kupovao na !kred;,t po listoj kamati k80 ·što je uzimao i gotov novac od 
zelenaša. Rok je hio uvek kao i kod .osta:og rkredi·ta, tr.i, m€6€C·a, ,i 'kad 
taj rok .prode, onda se menja menica ikamata se uračuna u g,lavn'.cu 
i tako to ,ide sve dalje i dalje, dOlk ne dostigne ·često mnogo više no št!) 
vredi celolmpno dužnikovo imanje. Znam slučaj jednog <>eljaloa· ko}i je 
dugovao hiljadu dinara i tako menjajl!ci ·tromesečno menr'ce i ,preQva
rajub kamatu u glavnic-u, .posle nekQliko godina, za taj dug od hilj,adu 
dina.ra, morao je da proda njivu od <ivanaest rh~k<tara lil da -se na i1.aj 
nač,in razduži. Ovakvih je slučajeva b'valo vr.lo česlQ. A bivalQ je i 
takvih slučajeva, .i' to ne ma:Q, da seljak dii poveI'ioc'U me.nicu, a lporcd 
menice mu prene&e i neku povecu njivu kao duplH ga.ranc:.jq. 1 !kad 
posle nekoliko god'ina ol'plati menicu ,. zarraži da .poverilac prenese 
njivu na njega, ovaj, razume se, 10 odbi'je i os~ane mu njiva u svoj'nu 
iako je dužnik dug odavno pl,z1io. Tu sudov;, prema lposlojeeim zako
nima, n:su mogli 'ništa uČ'in:t i , jer je nj-iva zakon~,tim put-em preneta na 
povenioca, a ,selja,k 11ije imao dokaza da je to dupla garancijiz. Ova·kvih 
je slučajeva bilo vr,lo mnogo. 

Ali ni.(o nirje ono š(.o je najgQre. A to .naj'gore, "ad cu v·am ;spričati. 
Kod nas se kosi i vr§i. 'žito obično polovinoI11 jul>3. Tih dana kod sel jaka 
nema ni Iprebije.~e pare, jer oo sve i"da:o za pripreme želve,j v,ršaja. 
A ,1;11 se dana ne daju seljacima n~' krediti, jer je lalkav »čaršiski običaj«, 
Ab~ 1ih dana iz v1aroši zadu fpo ,se.loima svil (~reznici, Ba žandanmiJna i sar 
varo§kim besposličar;ma bo svoj~m pomagačima, da $k llpljaju 'porez. 
Zašlo Qada kad seljak nema novaoa? E, baš zato šlo seljak nema no
vaca. Kad 'nema novaca za poreZlI, onda o'n i varoški rbe6posličari olo(!
raju sel}aku svu stoku za porez, li ako hi, stoka ostala nekol~ko dana u 
varoli onda ,bi seljak ostao lbez stoke, a <lug od por'eza Ibi mu se jeoš l' 
povecao, jer bi. mu se uračunal~' svi i.zvršni troškovi Ikoji su bLli ogrornni. 

Vla~n'c·i Mala u varoši, koji Sil obično hili me.handžij'e, .prav;] su 
bez iika,kve ,kontrole -lolike mčune da' ako lbi stoka ostala nekogko dana 
u štalama. onda je ohi>čno više izn06io ,račun oko ishrane nego što vredi 
sama stoka. U Qvakvim se Malama često rnaplacivak, po pedeset dina ra 
Za .preno6ište jednog govečeta, konja iH sv;nje. 
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Seljaci, pak, da ne bi na .tako r.azbojn,ički organizovan način ostali 
bez stoke, primorani su -bil,i da sa guvna kupe ,pšenicu u džakove~' da je 
odmah ,teraju na pijacu .radi ,prodaje. A lamo su se veC t,r.govci - ",e,le
naši kartelisa:'i i dogovori.l~, ,kakvu ,ce cenu da1i. Seljak -nije imao kud: 
davao je pšenicu 'budzašto, samo da hi, spasao stoku. Ovako ika,ko se 
radilo sa pšenieom, radilo se i sa o5ta.!,:m proizvooima, a naroči,to S3 

kukuruzom i šlj-ivom. Pre nekoliko god'ina, na Ulm se ;prodavao jedan 
metar šl ji,va za 'petnaest dinara. Utar 'rak~'je Ibio je dva dinara. Ako je 
neko ,t>era u Beograd, morao je j03 ,toliko .plaHti ,trošarine. 

lz ovoga se jasno vidi, da porreke v,l,asti nisu 61'U~i'!e držav,il, vec 
zelenašima. A oni su moraid .to činiti, jer ako 'to ne ,bi ,radm, bi'l'i su ot
puštani iz državne službe, jer je država bHa orude pijačkaša. 

15pričacu vam jednu prWcu koja kr.uži kroz na,rod o našim ,pore
znicima. Negde u nekoj velikoj varoši lU Evropi bila je .nekakva zahavna 
priredba, na kojoj je izmedu ostalih tačaka ,bila j j>edna na koju je neka
kav atleta pl'ikaz,i,vao svoju snagu. 'Pored ostalog, U'l€O je II'imun i iz 
njega ,iscedio sav sok. Kada je to učinio, obratio oo ,publki i rek,ao: 
»Dacu sto franaka a'ko se neko u publid nade da iscedi još jednu ,kap«. 
Onda je ustao nekakav ma.!i, grbav,j čovečuljak, meo )imun i na veliko 
iznenadenje atle!e i publike isoodio jednu poveCu kap. AUe!a se zapre
,pasHo ;, rekao mu: "Gospodine, ako i5Cedi~e još jednu 'k,ap, dobicete pet 
stotina franaka". Grbavac j>e uzeo ponovo '!imun, stegao ga ,i, ;scedio ,he 
samo jednu, ve,c dve ka.pi. Za.prepašceni atleta je ll'zbudeno uzviknuo: 
"Ko ste vi"? Grba je hladnokrvno odgovorio: "Jugos!ovenski ,poreznik" _ 
Kao što vidi,te-, ov", je .prWea ,potpuno .na svom mestu i odgovarala j-e 
potpuno našim .prilik,ama. 

Ako vas ne zamaram, i'5pričacu vam još jedlan način pijačke, kako 
se kod nas 'pljačkao narod. U svakoj va-roši, ik,ao što znate, postoje i 
opštinski kant,ari. Kanbi-rdžija je, raZ'Ume se, reŽJimski Čovek. On je 
morao namestiti tako vagu .na kojoj se meri da je od sto k:Jog,rama 
morao ukrasti najmanje 'Sedam za račun trgovaca koj,i su kupovalii se
ljačke proizvode. Za to su mu trgovci, ,pored .plate koju je mesečno do
bijao od, opštine, pla,cali ;pa uš alno"o Božiču i;Ji Novoj god:ni, !kako je gde 
bio običa,j. Svaki, mu je davao .prema količini kupl,jenih prozvoda. 

Ove su kantardžije tako dobro ~i'vele dia su bile veči,to pi jane" a 
mahom su bi.Ji I kocka ri. Onda, kad se žito i1d' ostali proizvodi koje seljak 
dotera na pijaeu skidaj'll s 'kola radi merenja, seljak nema pravo da 
skida, vec Za to postoj'b jedan ili više ,radnika !koj> to čine, a tkojima 
opština plati bednu nadniou od svega petnae5t dinara. Taj il>ednik skine 
6vakoga dana s kola i, natovari ponova na kola stotinama istoOtinama 
džakova ,i za sav taj ,posao uzme svega z,a, dan .petnaest dbnara, a opština 
na'pJ-ati z,a, svaki džak, d kad se skida sikola i' !kad se tovari [Ja kola, po 
jedan dinar. U duže dane Tadilo se i:po šesnaest saU. 

Eto, ~a klik,a', Ikl,ika pljačkaša, vel'bkih .i malih, -'il lčijim je rukama bila 
naša drž,ava, država koja 'nije ,imala ni, vere ni nacije, čija je jed'na 
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svetinja bila 'boga~enje, ·ta je klika u danima flaš~ nar<X!ne nesreče sva 
Hstom prišla nepr'jatelju I danas se zaJ€dno sa njIm bonI prohv slobode 
naših narod·a, jer 'se boji da če narod kad pobedii tražiti od nje ,r,ačune. 
A na.rod mora .pobediti, jer istorija ne pamt,i da je narod ,izgubio bitku, 
da je narod qzgubio pamicu 

U ovoj borbi mi ·n'smo sami. Sa nama je ce!okupno slobodno čove
ba.flstvo. Uvek je ,bi,]o jače selo od svatova. Neprija·telj je dost,ig·ao Ikul
minaciju svoje Image. On od Staljingrada može samo .nazad. Nemci: su 
junaci samo kad nastapaju. Kad otJstupaju, to su str.ašljivci. M~, ih dobro 
.poznajemo iz Prvog svetskog mta. 

Kada, smo ·ilI juriJ.i od Soluna prema IDunavu, nismo iII mog.l'i stiči . 
O Tal.jjanima noe treba nq· .govori,ti. To je ,kokošija vojsk.a. Za nas je 
velika sre.ča te su nam neprijatelj'i'. Oni nas snabdevaju .oružjem i mun';
cijom, a pogled ajte samo na sve str,ane, .pa čete v.ideti', ne samo na našim 
borcima, vec 'i na se~jacima, ,njoihove uniforme. Da nije nacista 'i' ovih 
naših domačih i·zroda, 5a ov,im našim današnjim sna.gama" ne samo da 
bismo ih za kratko vreme i~badl,i sa naše ·teritopi'je, več ibl se .pi.ta,1i .j' Iza 
Rim a.ko i»ismo se dočepa.1i njihovih magacifla, oružja, odece i hrane. 
A ne -bi nam z.a. to trebalo mnogo vremena. (Aplauz). 

PoMo ima dos{a 'prijavljenih govornika, ja ču završi·H. 
Neka živi ·borba do ,kona·čnog oslobodenja! (Buran ,a,plauz). 

Pretsedavajuči: Ima ·riječ drug Božo Ljumov,č, privatni nam je-
§ten~~ iz Podgorice 11 Crnoj Gori. 

Božo Ljumovit (C r naG o r .a): 

Drugovi ibračo, sakupi,Jj, smo se ovdje u ov;m teškim trenucima 
koje .preživlja vaju naši narodi .pod igom fašis(;.čkih okupa,tora da done
somo dalje istoriske odl'llke za još uspješnij<S vodenje ovog lNarodno
oslobodila·čkog rata, za još vere ,pob jede nad mrskim neprij.a1e.lj,jma, 
tud-inqma inašim sramnim .i,zdajnicima, 'kolj'a6ma. 

Mi treba da donesemo od:'llke od ,istoriskog značaja, treba da st vo
rimo Antifašističko viječe .narodnog oslobodenja Jugoslav,;,je, kao naj
viši organ naše Ibudu~e narodne vlasN·. Pri tome mi možemo da ,povu
čemo jednu paralelu, da .pogledamo .kako mi danas .il ognju oolobodi
lačke borbe stvar amo AVNOJ i kako je stvarano narodno ,pretJslavništvo 
1918. Danas narodno ,pret-stav·ništvo stvaraju .narodni ljudi" ljudi koje su 
ovdje okupile narodne brige inevolje, na'rodni interesi, .potreba žrtava 
Za oslobodenje zemlje. Da,kle, istinski narodn, izabranid. kojj su gotovi 
dati sve za narod i njegovu bopbu. A 1918 narodno pretstavni.štvo ,prav
ljeno je na ,prepad, iza Ileda naroda, i, od ne.narodnih ljudi, od ljudi, ·ko
j-ima nikad na sr·cu nisu hi~,i dobro i interesi naroda, več svojq, sebični 
interesi i interesi dinast.ije. I nije nikakvo čudo što su oni tada, 1918 
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godine, i·znevjerili nade naroda, kDji je ~l godina ,atDvaD, svakako., da 
bi mu bilo. bolje, a ne gDre. U DnDm n.uodnDm prelstavn~5tvu ·ljudi su 
kupovani, da bi glasali kako. su htjeli dinastija i .k.a.pitalisH. Danas toga 
nema, inikad 5e ·vi,še .tD mg.ID nece Ili vratiN. Istina, njihovi j zmecari ; 
bijedni ost aci , agrez.}; u 0~Dčine . .proti.v svog sopstvenog narod.a, još 
rDvare .po umlji. Ali, naš narodi .iJ1 poznaje li .pla.tice im >to .po 'Lasluz" 
(U z vic,: »Tako je!«). Narod je ustao da se prDtiv njih i· Dkupatora 
bori, jer su se Dni složili u borbi prDNv naroda. 

Kad je 13 jula .planula crnDgDrska • .puška cJnagorski narod s.e Dda
zvaD u ogrDmnDj vecini. Neprijatelj je ibiD sat jeran u tri do. .četiri CrnD
gorska .grada. Pet oku>patorsk·ih d;·vizija nije .bi.ID u stanju da skrši ot
pornu snagu cmogDrskog naroda. Ali, kaD šlo. rekah, DkupatDr je 
USpiD da se ,poveže sa narodnim neprija.teljima, sa .i'zdajo>icima • . pokuša
vajuri tako. da .pDstigne Dno. štD nije mDgao oružjem. Okl1pMDrU je us
pjelD tako. da .povremeno skrši Dtpomu snagu crnogorskog [Jarod'a, ·ali 
!loje l.ISpiD da je potpunD raz.bije. Da je ,to. tačnD svjedDče današnji doga
daji u CrnDj Gori. Imamo. vijesti da. se tamD sada stvaraju hataljDni, i 
odredi i da cmogDrski narod ponovo. pobnje da s.e u masama bori .prD
ti.v krvnika, mnskih faš·istički>h Dkupatora i njihov.ih rizmeca,ra. (A·p!.auz. 
- U z vic i: "ŽiveD .crnogDrski narod!".) 

Pretsedavajuci: Lma flJec pretstavnik naroda Srbije, Luka Stevic, 
s.tari ratnik ·i, junak, težak ·i1: sela Mojkov·ca, Okruga podrinjskog. 

Luka stevit (5 r bij a): DrugDvi i ibraco., ja se kaD sr.pski seljak 
!ladoh čak Dvde u Bihacu. Nije ni -<,udo.. Kol.iko srpski Io>a,rod ·ima 'nep"i
ja·telja, kDI.ikD jadni naš narDd ima dušmana, ddbro sam se i Dvde za
us-tavio .... 

S ·druge strane, srecan sam. Dsecam se mnogo. srecan 'što'mogu 
slDbodnD da stanem na DVU tribinu, sa ,koje ,kao seljak mogu reci sve 
što mi leži na srcu. Evo, baš sa ove trihin.e, mogli svakDm Jopovu reCL 
da je ·IDpoV, sv.akom zabušantu da je zabušant, svakom iwajniiku da je 
izdajn'k. Nažalost, ·krDz život u prDšlDsH nisam smeo svako.m ko. je ·to 
zasluživao. da kažem, jer, kad bih .rekao. nopovu da je lopov, bio bih 
o.ptužen za uvredu čast.i i išao bih u ;zatvo.r. 

ledanaest o.rdena imam na sVDjim grudima. NamDj.im grudima 
!la.lazi>lo se i =0 Mo. danas pret&tavlja najve.ce .ruglo, o.no. Č·i'me je .kralj 
O<ilikov.ao najvece- krvopije srpskog nnroda, a ·to je KaradDrdeva 
zVeWa s Imačevima. Mi sme,. je seljac;, is.(.ina, dobija-{.j •. za podvige ' i 
junaštva koje smo. čtnili za dDbrD naroda i, svo.je Dtadžbine, a od ('ega 
su, nažalo.st, samo gospoda i kraJj izvia>Či'l.i· šicar d ko.risti. Jer, mi' smo. 
5e seljac; i radnici bDrili ·i " Bal.kanskom i u Prvom svetskDm r.atu, 
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verujuci da ce. !kad se zemlja proŠ'iri ·1 Ikad se ujcdinimo 5a bracom, 
presta.ti lPa~nje seljačkog naroda. u Srbij'i. Ko:iko je njih, drugovi, ostalo 
na Um bojištima po Albaniji, Grčkoj ·i, Kajmakčalanu! 1 kad je 'l!osle 
1918 godine trebalo da oset,imo blagodeti le 1lorbe protiv jedne velike 
sile, onda smo dož:iveli ·leško razočarenje . Srpski 'narod je !bio iskorišca
van i od dinastije .i od 5vojih partija . Srpsk'i seljak je ,poče<> da propada, 
je.r su ga pljačka.Ji ,; trgovci i banJ;ari a sve ,pa,rti>je ga i'ligrava!e, sa
marili su g8J svi, obecavali mu zlatna brda da bi samo došli do kuglica 
i' do mandata, a kako je -ko uzjahivao na, vlast, prva mu je briga bila 
kako ce da se obogalti. Patnje seljačkog naroda u Srbiji bile su velike, 
jer je on iz rata izišao i zmučen i opljačkan od neprij a,tclja, od Švaba, 
od ;stih ovih Švab" koji da,nas pljačkaju i ubi jaju po našoj zemlji; 
plaeao je velike kamale i padao u sve ve,eu za visnost od zelena·ške 
čarš:,je. Sr,pski seljaci koji su se borili u os'obodi,lačkim ratovima bili 
su doveden il do prosjačkog štapa, a oni sa, Kajmakčalana su i :prosi li , 
jer im bivši nenarodni režimi - koji su došli .na vlast zato što 
smo mi :>lari ratniC'i dali ,i ono šlo nam je bilo najd.raže, delove svoga 
tela ,i svoje 'Zdrav,lje - nisu ništa pružili. Seljak je pijačkan. i niskim 
cenama ,poljopr.ivrednih proizvoda, jer se tolbože .pomaga.la domaca 
industrija, 8J ustvari niti je ona bila domaca, lOiti je bila industrija . S'2-
Ijaku <i rallniku se ni'je ništa ·ppiznavalo, ,ali su se zato zelenaši a lpo!i
tičari bogatili, š;ear šie.rili. (U z vic i: »Ta'ko je!«). 

Ja cu v,am sada, braco idrugovi, roci nešto o tome <kakav lreha 
da Ibude čovek 'borac u na ~im ·redovima, li kako smo mi Ito, :>r,pski se
Ijaci, zamišljal·i. Kad:su ujesen 1941 godine četnic,i, ,postali našil otvoreni 
neprijatelji, posle onog zarobljavanja naših drugoV3 kod Požege, mi 
smo bili nabsto s jim da se v,i,še lOi'je moglo sa njima. Drug Tito nam je 
preporučio da održimo konferenc·iju sa borcima inarodom i da odlu
čimo o tome -kako eemo se držati 0, kako cemo dalje vojevati . Onda je 
unašoj Peckoj održana konferencija da tbismo videl,i šta naši borci 
misle o su'kobu sa četnicima. Tu je bio i, .naš drug Koča Popovic, 
koji je predloži o da se o ovom pitanju rasprav,lja i Ikoj'i' je rekao da su 
čelnic; sami 'počeli borbu prot'iv nas, da su oni poče!i da ",olju našu 
dccu 'i da pale kuce .partizana. On je onda rekao da, Qreba o tome da 
pora2)govaramo. Ja sam na ,to us-t·ao 'i reho da mi moramo ,bi,ti bolji 
od ' četnrka, da mi necemo .j, .ne smemo da ubilj.amo ni da -palimočet
ničke ku ce·, vec da treba 'samo da odgova.raju oni koj-i čine zločinstva 
prema na rod-u , koji kolju, ubijaju 'i ,pale. Jedan mil je borac tada doba
cio: »Lako je tebi" ti, nisi dobio izvcita.j da su (.j ~cca .pobijena i kuca 
popaljena«. Ja sam mu na to odgovorio: »1 kad bih dobio ta·kav izve
štaj ja se ne bih sve(.io nedužnoj i nejakoj de.cii ženama, tnil(.i bih 
pailio četni'čke domove zato što su oni .(0 ,čini!i«. 1 za·to mil neeemo li, ne 
smemo ·tako da radimo. Jer, tk,ad bi-smo mi radiH šlo i četoid, onda !bi 
se mi medusobno ist.rebljivali, a to je !baš Iplan i želja naših neprijatelja 
- fašista. Mi moramo da budemo svesni toga da mor,amo biti bolji od 
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retnika, jN su on. ,ko:jaši, ,a; mi se gnušamo njihovih nedela. Mi treba 
da ..e bor,imo za narod, za njegov boljitak i za jednu 'boiju pravdu, .za 
jedan ·bolji ž·ivo!. U ovom je osnovna .razlika ,izmedu nas i njih, a to 
nije mala ra:IJlib. I~H 'čemo se čak prirniH da ,podižemo 'i da se ibrinemo 
o onoj ded četnika zločinaca koje budemo ·kamili "Zbog njihovih :IJlo
činstava prema narodu. Mi, mor·amo svuda, tako smo i ·Qnda govorili, 
tako i d.a,nas misHmo, ,brinuti o narodu 'i ,borit,i, ..e 7)a, narod kako bismo 
ga oslobodiIi od ropstva, pa za,to se i naša borba zove Narodno-oslo
bodilačka borba. Mi moramo na~ narod da saču\Oamo, hez obzira kako 
se ko krs\.i, i !k,aoha mu krvca g.r';je prsi. Glavno je da se borimo proNv 
oklLpatorai proti,v sv ih naših zločinaca koji' s njime zajedno rade protiv 
našeg naroda. 

Dr·ugovi i bračo moj-a" tako smo onda govorili, tako ! danas 
misl,imo da tre,ba činiU, je,r samo tako potvrdujemo d,a smo ljudi, i da 
čemo ,takvim našim radQm ; ,borbom, ,is1ina teškom, ostvari,t'i ono što 
želimo: bratstvo, pravdu, jednakos! i 'boljitak naroda. ·1 evo, drugov.i, 
tu je sloboda. Osečamo njenu toplotu. Sunce se naše rada od Istoka, od 
Staljingrada. Otuda 'ga osečamo, na njegovim zracima, budite uvereni, 
mi cemo se, - radnici, se:jaci i ,pr·ivrednic:, - nauživaH. Za,to, drugovi 
moji, radujte se, pevajte, veselHe 1S<'l, stvarajte sebi društvo ,boljega 
života, nemojt.e se osvptatil na krvava polja. Ako je bilo ,klrvi, potoka 
krvi, to je krv ona iz koje če izrasti ono što je najbolje. (Aplauz). 
IJ o sip Br o z Ti, to (pri-I,a,zeči govorniku) : Cestitam ti, druže Luka]. 

Pretsedavajuci: Ima riječ drug Vkko Krstulovič, komandant IV 
Qper.ativne =ne. 

Vicko Krs!ulovic (D a Im ac i ja): Drugovi, i dmgarice, pozdrav
ljam vas u ime narod,a, naše okršne Da;ma<:ije, naroda !kojoi več vijeko
vima stoji na obalama našeg pl·avog Jadrana i bori se protiv svojih 
neprija,telja, protiv okupatora, protiv vjekovnih neprija'telja - i,tal,i
}anskih imper,i!jalista. 

Drugovi, .nakon dolaska proleterskih brigada, posle ",a,jedničke 
borbe za L,ivno i Du vno, mobilisano je u ov·im krajevima blizu ·lO.()()() 
boraca koj! su popunili I i ;JI srpsku pr<>letersku, lil sandža'čku, IV i ·V 
cr.nogor·sku oi X hercego\Oatku br"gadu. Pošto smo veC uspjeŠ'no formi
r,a:i p,.vu dalmatinsku 'br.igadu, mi smo nakon toga formira.1i [)rugu 
dalma~'insku brigadu i 1 mornarič·k,i, odred 'lJ !Podgori. To nam je sve 
bilo mog.učno za,to što smo, 'usred f aš:sHčkih i ustaških zločinstava, 
širi.1i bratstvo ,i, jedinstvo medu našim narodimoa" zato što je Ipatpiot.izam 
partizana i r,a<lničke ~.Jase zahvaNo ,j 'prenio se na široke mase u Dal
madji, kako u njenom za·gorju 1ako i na otocima. Moi' smo vrlo uspje
š[]o provodi.Ji dobrovoljnu mobilizaciju bonaca. MobiHzacija se ,razvila 
tako dobro, odziv dobrovoljaca 'bio je v.n!o velik, da ·nismo zna,1i ,kako 
cemo ,ih rasporediti, a još ~eže kako cemo 'ih naoruža,tL PrHi,v novih 
boraca bio je, ve:ik, jer su se 'za mobilizaciju ·i ak1ivnu horbu zainte-
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;r resirale široke m2<Se aJaroda u <'ita voj Dalmadji ,koje su Iprihvatile 
našu borbu, Dnevno je trebalo nekoHko stotina naoružati ,i, onJ}remi,ti 

) ih u naše hrigade, Svi novi borci ;zjavljiva,Ji, su spremnost da <se J}rot.iv 
okupatora i doma,čih ,izdajnika bore ne samo u Dalmaci,ti veC ,i u 5vim 
ostadim krajevima. rame uo: rame sa ootalim oorcima i'z Bosne. Srbije. 
erne Gore •. Hercegovi,ne 'i Hrvatske. Ljudi su se prosto oHmali ko ce 
Kii u srpske i crnogorske, brigade. 

Na,poredo sa razgaranjem ustanka i formiranjem naših novih 
vojnih jedinica. mi smo razvi,lj i jačaH narodno·oolobodi,Lačke odbore 
kao org,ane istinske narodne vlasti i na taj Ilačin još više učvrščivali 
vjeru kod naših naroda u .pobjedu protiv okupatora. 

1 mi lU ID almadji smo ,,;premni dia sve damo Za ,borbu 9<oju te 
povela naša herojska Komunistička .partija ; drug Ti,to. naš sl,a,vni 
vojni rukovodilac. koji je umio <lo", or.gani'<O ira ovu aJašu iJonbu .koja je 
zahvatlla široke naše narodne mase. spremni SII110 da d3Jmo sve jN 
smo uvjereni u našu ,pobjedu nad fašizmom, Sa ustankom u Srbiji. 
Bosni. Crnoj Gori. Hrvalskoj. ,ustanak se sve više ~irio ; u ,Dalmaciji 
tako da ,ce naša Dalmacija i, otoci dati kTllpan prilog Narodno-oslobo
dilačkoj ,borbi. a j naš Prvi rmornar,ički odred branice svoj 2a\"iča,j i od 
njega ce izr asti naša nov", ratna mornarica , (Aplauz), 

Drugo\"i. okupa tor je najnemilosrdni j'i'. najkrvaviji možda baš u 
Da,lmaciji. ZaMo? Za'to. što on vijekovima govori da Dalmacija treba 
da bude i,talijanska. a narod veli da tako ni,je. nego da je ona slavenska. 
da je hrvatska. da je čitaveg slovenskog naroda na Balkanu. U naše 
·luke, drugov.i. up.lovil\a je Imnoga ra.tna Imornarkl81, alllj' ne 1S8 !Cilj-em, 
drugovi. da ,pomogne na~m narodu. :nego s ciljem dia ,porobi našu 
dičm\ 'Dalmacilju. da :iznese oiz nje šlo je najbolje. tla Ilaroo još ~iše 
osiromaši. Ali naš naroo 'i2 Dalmacije i naše luke ,i naš Jadran oče·kuju 
da šlo skorije dodu do toga da. :krQZ našu 'z,a.jednii:kll oorbu. unašoj 
zajedn'čkoj ,pobjedi" u n2še luke. l' naš Jadran. uplov'i junačka morna
rica Sovjetskog Savez,a, (aplauz). očekuju da nastane na,ša Inova jugo· 

,slQvenska mornarica i da piovi u sve one luke koje nama budu save· 
~ničke i da bude 'branilac naše obade ,i, našeg naroda. • 

Ja .pozdnav,ljam osnivanje Antafašis\iČ1kog vijeca narod:nog oslo· 
bodenja Jugoslavije i nadam 5e d2 ce Qno još uspješnije ;povesti 'borbu 
'protiv okupator,,,, i da ,oo je ubrzo okončati. da ,cemo uskoro doci do 
slobod." 

2iivjeJi naši moen' saveznid. na oprvom mjestu Savez Sovjetskih 
Socijalističkih Repulilika! (Uz v i c ,i: »2ivel'i!« - Aopl,auz.) 

2ivio drug Stalj;n! (U 'z v i C'i: »2'iveo!« - Aplauz,) 
2ivio naš vrhovnil rukovodillac drug Ti,to! (BUTan. a'Plauz, 

Us k.l i cli: »2iveo!«,) 

Pretsedavajuci: Predl,a,žem Ida sjednku iprekinemo G ltim da ,je 
nastavimo ",os~ije ručka. po ,podne u 4 časa, 
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Prelsedavajuei dr Ivan Ribar: Molim drugove da sas!ušaju 
.. adosnu vijesi Ikoju ee saopc;,(,i drug [ledijer. 

Vladimir Dedijer: Drugovi i drug,a,rice. Vrhovni 'štab je ovog oč 
primio vest da su naše herojsk<; diviz·ije danas oslobodi.le gr.ad J 
(Buran .i dugotrajah aplauz. - U z vic i: »Ziv<;la naša vojska!« »Zi
voo Vnhov'ni štab!« »Ziveo rTi,to!« »Tito-T·ito-Tito!« - IOduševljene 
manifestacije ·traju nekoliko minut·a. Svi vecnici, gradam;tvo ·i ,borci 
stojeeipevaju D>He'j Slov,en i«.) 

(Sednica je .prekinuta u 13 časova) . 

(Nastavak sednice u 16 časova) 

Pretsedavajuci Nurija Pozder.c: Nastav.ljamo, drugovi, sjednicu. 
Dajem .riječ proti J.ago~u SimonovielI iz Kolašina u Crnoj Gari. 

Pro!a Jagoš Simonovic (C r naG O ra): Braeo idrugovi, ja, CU 
reci ono šlo mi na srcu Ježi. 6reean sam što vidim okupljen" vr.le sinove 
naših [laroda koji su .pošti u boj za čast, obraz i smeu na.rod,a" u svet·i 
boj .protiv [lepr,ija·telja naših naroda, ,protiv faši'stiak" nemani, pret
stavnika koji su se. ipredvoden' ,!(omunističkom par'lijam JugosLavije, 
digli u neravan boj sa nadmoenijim n<;prij..teljem, aH Ikoj'i su uvjereni 
u ",objedu naših naroda, jer je naša borba pravedn2., a ono što je pra
vedno i bogu je ugodno. 

Predvod"lac naše !lorbe ;jeste Komunis(.i.čka pa,rlija JugoslaV'ije. 
To je zaista rodoljubiva .par.Nja; njeni članovi su najbolji naši patrioti, 
jer samo ljudi njihovog paltriotizma, njihovog rodoljublja moglo su 
ovakav neravan ali sveti .rat da· zametnu i da se ne .boje nepri'jate.lja i 
njegove ratne mašine, samo su oni mogH da ostvare s našim borc·ima 
inašim narodima Dve ve.Jike ratne uspjehe kakve smo mi dosada ;postigJ.i 
u raznim k.rajev.ima. naše .zemlje. A oni su lo mog.Ji postici', jer SlU razvili 
crveni barjak bratstv.aJ i sloge, brat·stva i jedinstva, duhovnog jedinstva 
naših naroda. Samo duhovno ujedinjeni .; jaki narodi, su kadri da ;postižu 
\,spjehe i .pod najtežim uslovima, 'U najcrnjim prilikama. Zbog ·tog" 
dužnoot je sv ih nas da ·rad:mo na p .. ih1.ižavanju " duhovnom jedinstvu 
medu narodima Jug05lavije. Podjimo svi primerom' Komunističke par
tije Jugoslavije! 

Zato neka je hv .. la rodoljubivoj Komunic;t.ii'koj pa~Hji' Jugoslavije 
Za sve ono §to je ubnila i što čini za naše narode oj 'la nWlovu bolju ·i 
sreeniju buduenost! (Alplauz). 
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Drl!govi, po završetku ove sjednice raz,idimo se 'Po narodu kao 
pčela po cvetu. Govorim?, savetujmo ljudima, bez obzira na. vjeru, 
položaj, na starost, ,povezImo "h duhovno, Jer to od nas zahliJevaJu 
borci, 'koji proliše ,krvod ,počet'ka lIstanka do danas. 

U ,to ime ja kličem iz dna duše: 
2iivjela Komunistička partija Jugoslavije! (Aplauz. - U z v'; c i: 

Zivela!"). 
" :1:oivio organizator naših pobjeda i uspjeha. Vrhovni komand.an·t 
Josip Broz Tito! (Buran 2.plauz. - U s k.H c i: "Zivoo!"). 

Zivjeli, naši moeni siweznici! (Aplauz) . 

Pretsedavajuei: Imade riječ drug Stojan Cerovič, profesor ,iz N;k
šica, urednik "Slobodne misli". 

Stojan Cerovie (C r naG or a): Braco idrugovi, ja lIzimam riječ 
i želim da govorim kao član Zem!joradničke stranke i kao Crnogorac. 

(Govori o izdaji gradanskih part'ija u najsudbonosnijim danima 
istorije naših narod,a,.) 

Posle kapi,tulacije naše zemlje sv,e gradanske stranke bi'le su od
jednom likvidirane. Te stranke izgubile su votstvo, izgubile su članstvo, 
stotine hiljada ·članova. Nigdje ni je bilo pomena o kakvim akcijama 
ko~,e tre!>a· 'povest'i s narodom. U -tom 1renutkupočd.a, je teška akcija 
od strane okupatora da od svih ,intelektualaca Jugoslavije dobije odo
brenje za klanje naroda u Jugoslaviji,. Pala je jedna zaista .tešk,a, 'izjav,a 
koju su .pot.pisali svi naši naučnici. A s druge strane, došla je nova 
deklarac,ija, poziv našem narodu da se diže Ila ustanak. Taj poziv na 
prvom mjestu je primila Komunisti':ka partija i ona je uzela voestvo 
za borbu ,protiv okupatora. Svi rodoljubi koji, su smatrali da nije važno 
ko vodi, vec <kako vodi (od'ol>ravanje) sv,i, smo mi priSil,a,li, da podemo 
tim putem Iborl>e .. 

PretsedavajuCi: Sada dajem riječ delegatu Srbije drugu V,ladimiru 
Dedijeru, novinaru iz Beograda. 

Vladimir .Dedijer: (S r bij a): Pozdr.avljam Antifašističko Vece 
Narodnog oslobodenja Jugoslavije u ime .porobijenog Beograda, ·U ·ime 
Srbije. Naš narod se trudio svim silama da odgovori svojoj dužnosti, 
da ne zaostane u borb; slobodol~l>ivih naroda pr'oti'v fašizma. Beograd 
i Srbija, po upadu Hitlera u na~;u zemlju, nastavili su onu borbu koju 
su pove!.i još godinama rani je. One iste sna'ge koje su 14 decembra 
ustale protiv rata. iza:;le na ulice. one iste snage koje su 8 septembra 
1940 bile izrešetane mecima u Košutnjaku, nasta\-i1e su borbu i kada 
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je Hitler napao naw zemlju, kada je poubijao 30.000 svojim štuk ama ! 
samo u Beogradu, kad je GpaUo jedinu riznicu naše nacionalne kulture 
- Na.rodnu biblioteku, kada je odveo u rOp6tvo 300.000 naših najbolj:h 
snaga. Još tada smo mi spremali oružanu bunu, tih dana smo pripre
ma:: part'zanske odcede, da pod povo:jnijim us!-ovima otpočnemo Of!!
žanu borbu protiv okupatora. 

Akada je Hitler napao Sovjet'ski 5a.vez, ,tada su hiH sazreH i ,poli
tičk.; i vojn-ički uslovi za oružanu borbu. U toj ve!ikoj borbi Beograd je 
bio na če,lu. Osamdese,j kamiona s munidjom i ,benz,inom dignuto je u 
vazduh u garaži »Foed« u Grobljanskoj uUci . Svakog dana, svak" noči 
udarali smo po okupatoru. Naši smel:, udamici usred dana, pored hi
Ijade gestapovaca i agenata upad aU su u bolnice i oslobadali, naše drt1-
gove koji su Mli zarobljeni u borbi s okupatorom. Naši heroji - om!a
dinci smelo su jurišaoli na fašističke kamione u Beogradu i go'oruki ih 
palili. Svaki dan, drugovi, po stc>tinu naših drugova, udarnika, borilo 
se i ot.'malo izdanja »Novog vremena«, palili tu pačavru, iako je zbog 
toga desetine drugova odlazilo u smrt. Ali oni su znali zašto da,ju živote. 

Naša Srbija je ,pošla smelo za Beognadom. U onom ,istom kraju 
u kome je pukla prva pušk.a, U Ila'šem P,rvom ustank", 1804, u joulu 1941 . 
je naš omHjeni Ž\kica Jovanov,ič opalio prvu pušku unašem Trecem na
rodnom ustanku. Ona se razlegla 'PO č-itavoj Srhij;. Čita,v narod digao se 
kao jedan čovek. Nije bilo kraja u Srbij'i u kome se nije r.a,viegala paljba. 
Osvajali smo grad za gradom, čitavom Sr.bijom išli smo slobodno. Zvali 
smo sve u borbu, bez obzi·ra na prošlost, sva,kog .poštenog rodoljuba. 
Jedinstveni narod čudo je postigao. Našu zemlju smo .pretvorili u 
krvavu bUSiju za okupatora. 

Ali, drugovi, šta je omelo našu Iborbu u Srbiji? Omda nas je ,izdaja, 
izdaja Draže Mihailoviča, baš u trenutku kad smo uzeli skoro sve gra
dove Zapadne Srb'je, kad je okupa,tor bio hlokiran u ostalim gradovima, 
kad je srCe Sumadi'je - Kragujevac - bio opkoljen našim snagama, 
kad su u Kraljevu naše jedinice jurišale na sam grad, kad su naši 
odredi upadali u K'ruševac, kad smo lomili prugu Beograd-Niš, tada 
se pojavila ona guja izdajnička, tada se pojavio Draža Mihailovič. 
Mi smo, drugov.', od prvog dana ustanka pozivali čitav narod da se 
bori protiv okupa,tora i ,narod se borio, ali su ovi izdajnici - mučki, 
prijavo izvršili izdaju. Dvadeset i sedmog oktobra mi smo postigli ,ko
načni sporazum s Dražom M,'hailovičem. On je trebalo da dobije 5.000 
pušaka od partizana, 500.000 metaka od partizana. 1 on je ta,j spora
zum potpisao. Medutim, 24 sata kasnije Draža Mihailovič je. izv·ršio 
napad sa sviJ! stra"a na s:obodnu teritoriju, nasrnuo je , na Užice, 
napao na naše borce koji su opsedali Kraljevo. Drugovi, mi smo moral,' 
da se branimo, morali smo da primimo ,borbu teška srca, jer je narod 
od nas zahtevao borbu protiv okupa,tora, borbu Za oslobodenje, a 
izdajnki su nametnuli hratoubilački rat PrimHi smo borbu i za deset 
dana odredi Draže Mi haiJovica bili su razbijeni. Zavedeni seljaci su se 
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predavali skoro bez borbe. a bwda policiskch agenata. kr im'nalaca svih 
vrsta ostala je verna Draži. On je bio opkoljen na Ravnoj Gori ,i samo 
usled medunarodne situacije mi ga nismo ,tada s:;st.1i več smo pre go
varali s nj,'me. 

U tim borbama s Dr.a,žom morači smo da 'povučemo jedan deo 
snaga čak od Beograda. morali smo da oslobodimo komunokacije za 
okupatora. izgubil'i smo inicijativu. 

Nemci su to ,'skoristili. Pored Il diviz.ija okuptorske vojske. Hitler 
je doveo još četiri, divizije i to ih je doveo baš onda kada je juriš30 na 
Moskvu. Mi se ponosimo što smo uspe:i da odvojimo ,te so.age od majke 
Rllsije i da ih primimo na svoja prsa. Borha je bila neravna. Besni hi
tlerovci. tačno pre godinu dana, na današnji dan. jurnul1. su sa svojim 
tenkovima na glavni grad slobodnog de:a Srbije - Užice. Hrabro se 
bor'o nalš narod. U toj borbi i obični, borci. i komandiri. ikomandanti. 
i pol-itičk-i komesari bili su u .prvim borben'm linijama. Utri sata posle 
podne kad su nemački tenkovi l'rodrM u Užice. naši rukovodio:,', Na
rodno-oslobodilačke borbe. na čelu sa drugom Titom. poslednji su na
pustili grad. Oni nisu po.lli putem onih i,zdajnik", u Londonu, koji su 
beža:i na 300 ,k,i1ometara pred nemačl<'m tenkovima. v,eč su se bor'1i 
u prvim bor,benim linijama ri mnogi od njih su po!ožili svoje živote. 
Naš drag'i Dragojlo Dudič. naš Oiča. i,z okoLine Valjeva. nesl30 je tog 
strašnog dana,. Tog dana pog:nuo je i Bora Markov.'Č . politički kome
sar Posavskog odreda. radnik iz Obrenovca. Toga dana pao je Ra,tko 
Mitrovič, poJ.itički komesa,r ~ačanskog odreda. drug Jerkov,ič. koman
dant Užičkog odreda. drug Višnjič. poE,tički komesar Ra'čanskog bata
ljona_ Toga užasnog dana poginuo je i naš dragi Žel;o Dur,ič. sekretar 
Oblasnog kom'teta za Užice. Poginuo je i uči,telj Mihailo Tomič. ko
mandant vazdušne odbrane Užica. koji je smelo st~. jao kraj svoga topa 
i pucao sve dok ga avionska ,bomba nije .ubila. Pao je zagrlivši svoj 
top. Slava pa,lim borc.ima u borhama oko Užica! (»Slava. im!«). 

Drugovi,. te naše žrtve nisu uzaludne. Ta naša prolivena krv c·e
mentirala je kamen temeljac našeg današnjeg uspeha. on", je stub na 
kome ,poči,va naš AVNOJ. U toj krvavoj. teškoj borbi rodile su se i 
iskovale naše proleterske brigade. l. evo. drugovi, godinu dana kako 
su te naše brigade. kako su sinovi Kr.agujevca, Beograda, Kraljeva. 
~ačka ; Užica krenuH po či-lavoj Jugoslav,ij-i da svoju krv liju kod 
Ruda. Vareša. Foče. Konjica. Jajca. za slobodu svih naroda Jugosla
vije. To }e jedinstvo naših na,roda. stvoreno ukrvi, i krvlju čemo ga 
braniti. 

Nemojte. drugovi. misliti da je okupator ,tom of,am,ivom slomio 
borbu u Srbij:. On nioje uspeo. iako je sprovodio nevidern teror u stra
šnim !ogorima na Dedinju. u Šapcu. na Sajmištu kraj Beograda. Ta 
zverstva n:su čin il i samo okupatori. več su ta zverstva činiH i nj,ih(>ve 
sluge - izdajnici - Nedič i Draža, Miha,'lovic. Ti izrodi su na§e dru
gove usred Zlime uprezali bose ufijakere, -lukli ·ih bičevima i terali da 
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kasaju po ledu. A Bati JankQviču, jednQm od rukQvodilaca ustanka II 
Cačku, sekH su me1;O iteral,; ga da jede. 

ZaMQ Draža. Miha'ilQvič i Nedič takQ postupaju prema našem na
rodu? ZatQ štQ su ose tili da je srpsk.i narod pošaQ putem Qružanog je
dinstva svih naroda Jug06lavije, putem bQrbe prQtiv QkupatQra i nje
gQvih slugu. Oni to čine jer su Qsteili da srpsloi. narod hoče da istrgne 
tu guju .iz SVQjih nedara; iu kugu kQja več 22 godi·ne davi ihara sve 
narQde Jugoslavije, .pa i sam sr.pski, narod. Al.i sva ta strašna ubistva, 
taj terQr kome nije ravan ni Paveličev u Zagrebu, nisu slomil.;. bor
benu snagu srpskQg naroda. Ni ubistva po 500 ljudi u za·tvQrenim autQ
mQbi.Iima QtrQvnim gaoovima - ni tQ ni je spil·talQ naš narod. U QVQm 
trenutku dQk se mi nalauimQ na Qvom istoriskQm mestu, tamQ dalekQ 
u našQj Srbij<', na KQpaQniku, Jastrepcu, Svrljiškim planinama, u Šuma
diji na6i borci s puškQm u ruci l·iju krv u borbi snemačkim i bugarskim 
divizijama, Dra~inim i Nedičevim bandama. SinQč je .i zdajnički Nedi
čev radiQ-Beograd jaV>iQ da je u Valjevu streljanQ Il drugQva jer su 
poma·gali partizane. Slava pallim borcima! (»Slava 'm!«). 

DrugQvi, srpski narod če nastaviti 1U ,borbu kaQ štQ je dl .za,počeQ. 
Mi čemQ 'I1astaviH .bonbu sve dQk okupatQr ne bude .i-stena", a ;zdajnici, 
velikosrpska gospoda, na čelu s Dražom MihailQvi'čem, ne budu smr
skani jednQm zauvek na sreču svih naroda Jugoslavije. 

Pr~tsedavajuci: Ima riječ vijecnik drug Šime Balen, nQvinar i,z 
Zagreba,. 

šime Balen (H r v a ·t s ik a): DrugQvi i {drugarice, pozdravljam 
QVU ihistQrijsku na·rodnu skupštiiju 'li ime hrvatskog na.roda, u ime 'On og. 
naroda od koga je medunarodna reakoija htjela stvQr-iti sVQje uporište 
za svoju .prQtusl,avensku i .protudemQkralsku polHiku. 

Fašizam je unašoj zemlji ·rQvario godinama, 'On je ovu s:tuaciju 
za Paveli6a. odavno pripremao, lašizam je .podržavan od državnog 
vočstva ; v06stva sv·ih ,po~·itičkih .partija, osim Komunističke partije 
Jugoslavije, je.r su sve 'One bile i nena.rodne, i kapi.tll'lanffik.e, i QPortu
nisti'čke, IkaQ š-tQ je IQ "lučaj i sa vočstvom Hrval"ke seljačke stranke, 
oportunis(.j(~kim vočstvQm dr Vladimira 'Mačeka . Dr Maček je odmah 
drugi dan po ulasku :P,a·ve.:'i':a 'll Hrva!sku izdao naredbu sVQjim Qrgani
zadjama da suraduju sa ustašama. 

Ali sve je lo bilQ uza,lud. Narod ga nije hiio da ,,!-ijedi· 'llizdaji. 
Plamen Narodno-oslobodllačke borbe preniQ se na "ve hrv.atske 

krajeve idanas, drugovi ,i' druga.rice, nema kraja u Hrva,t5kQj, gotQVQ 
nema sela kuda nije prQšla naša QS~Qbodi.lačk-a vQjsk,a,. Činjenka je, 
kQju sv·i mi osjecamQ i' vidimo, a kQju najteže osjeca sam Pavelic, da 
se danas hrvatski narod sve više mobi.Jiše u NarodnQ-oslobodil,ačku 
VQjsku, d·a danas hrva·tsk·i. narod zauzima 'Ono mjestQ unašem ,pokretu 
kQje zaista zaslužuje. 
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Pretsedavajuci: Ima riječ drug Vojin Gajic, seljak iz okoEce Aran
de!ovca, u šumad'iji. 

Vojin Gajic (S r b ,i j a): 

Još pre rata, za vreme v,tade MiI.ana Stojadinovica, a još više posle, 
Ila vreme vlade Dragiše Cvetkovica, Antuna Korošca i Vlatka Mačeka , 
prilaz,le su sve napredne prista.[jce tadašnjih gradanskih opozkionih 
stranaka i,z Udružen{) opozicije u Beogradu Narodnom [rontu, koji 
je ostvarivala ; pomagal,a, ilegalna Komunističk a 'P'arUja' po sel'm.a ŠUI ' 
madije, Vo6stvo Udružene opozicije tJ Beogradu branito nam je osni
vanje [rontovskih organizacija tJ koje su ulazi,le najviše .prista,lice De
mokra.[ske, manje Zemljoradničke a naljmanje Radikalne stranke, 
Medutim, upornim radom i hor bom omladine seljačke, radničke i stu
dentske, [ron-tovske organizacije iH ka,ko smo ,i h mi naziva,li organiza
cije Na,rodnog sporazuma od,rža·le su se ll1e samo do ra-ta, vec .i posle 
rata, One su aktivno učestvovale u narodnom pokretu, naročilo onome 
od 27 mada 1941 godine i razumele su poz'v Komunisličke partije za 
ustanak. Mnoge .pristalke .tog 'pokreta, odmaih su se· priključile ustanku, 
pa ros!e borbama u par·t·izanskim odredima, A isto tako sudelovali su 
u borbi za uspostavljanje .nove narodne vlast: na oslobode.nim teri

--torijama. 

Poziv Vrhovne komande s drugom Titom na čelu da bi ostvariti 
jednu ,polHičku organizaciju, 'U koju tbi u§l·i .pretstavn:ci svi,h onih poli
tičkih stranaka .koje su se i pre rata borile prob'v reakcije, krvavih 
režima Pere Zivkov;ca, Bogoljuba Jev~ica, Antuna Korošca, Milana 
Stojadinovi6a, Dragi~e Cvetkov·iCa, Vladimira Mačeka i sv,ih drugih 
glavešina koji su .sač,injaval; dvorsku, [ašističku kliku, došao m,:m je u 
pr.aoVo vreme da Nnašim savezn'c;ma dokazal·i da nemarno nikakve 
veze sa izbegličkom v!·a.dom u Londonu i njenim komandantom Dražom 
Mihai.joviCem, 

Današnj,i dan, osnivanje AntHašis[.;čkog ' ve·ca narodnog oslobodc
nja Jugoslav.ije, dokaZUje da vodimo borbu na [rontu i 'li pozadini, na 
oslobodenoj ; na neoslobodenoj teritor iji, protiv okupatora i, njegov.ih 
s!-ugu, ,a.Ji1 ;';10 ta,ko i borbu za novu narodnu vlast, koja nema nikakve 
veze s reakcionarnom vlašcu stare Jugoslavije. • 

Ja .pozdrav'ljam o&nivanje A VNOJ-a u ime svoje i 6vojoih "oljaka 
Šumadije, 'U "me dične šumadije. Kad ,lamo dodu naše >brigade, 0610bo
dilačku vojsku "a,čekace ne jedna nego desdinoe naših nov·ih armija. 
(Aplauz). 
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Pretsedavajuci: Ima roi·ječ Stanko Opačic . 

Stanko Opačie-(;anica: 

(GQvQriQ oo ustanku borbi u KQrdunu). 

P.retsedavajuci: Ima riječ vije6nik drug dr Simo M ilQšev'e, univer
~i,tetski prQfesor iz BeQgrada. 

D.r Simo Miloševič (S r bij al: 

(GQvQrio oo vel1kosnpstvu, analizira taj pojam.) 
. . . VelikosrlPska poJ.i.jika sastojala se 'lJ podjarmljivanju svih naroda 

Jugoslavije pa i samQg srpskQg ngroda ... 
(Zatim gQvQri o tQme kakvu ulogu ime velikosr.pska poH'ka Il 

QVQm ratu.) 
... Veli.kosrpska poli·tika i·zazva·la je braotQubilačk i rat, 'izazvila je 

mržnju medu našim narodima, izaziva:a je medusobnu borbu u Jugo
slavij·i ... 

Mi smD uvereni, da posle slQma fašizma u našQj z,emlji moOra doti i 
(\0 sl·oma .tzv. velikDsrpske poJitike. Svi pošteni Srbi tD žele, svi pošteni 
Srbi ee se bor·iti za tD, jer toO znač·i pored osloObodenja drugih naroda i 
osloOboden je srpskog na rOda. 

Pretsed,avajuei: Ima ri.ječ vijeenik iz Sandžaka, drug Mile Peruni" 
či-e, bivši na·rodni 'poslanik i ·č·lan GlavnQg odbora Demokra·tske str,anke. 
(Aplauz). 

Mile Peruničič (S and ž ak): DrugDvi i drugaroice ve6r>ici Antifa
šističkQg veca narodnog oslobodenja Jugoslavije, gDvDrim li ime na
rod'a Sandžaka, Dnog ,kr.aja !kDji, su raniji režimi, zapostavljaJi, držaJi 
narod u mraku 1 neznanju samQ da hi ga dakše i više eksplQatisali, goO' 
vDr-im u ime naroda rad nog, čestitog i rodDljulbi'vQg Sandžaka .koji "ije 
zaosbao kad su se naši n.arodi' na poziv KQmunisličke part·ije Jugosla
v.ije digl·i u .bDrbu :prDtiv porobljoivača, digaD s.e i .prihvaNo ovu našu 
borbu bez rezerve. I pre negD štQ je Qlpočeo Qruža-ni ustanak, naš je 
kraj omogucavaQ brzu i sigumu vezu izmedu Qrgani"acion~h centara 
za ustanak noa' teritQriji Srbije i eme Gore. 

U Sandžaku žive Srbi .j musl.imar>i. TD je Qblast u kojQj je nepri
ja-teJj mogaQ da v.lada samQ -kad je uSj)2vaQ da raspiri mržnju i'lJT11edu 
hrišeana i musHmar>a" samQ akQ urodi .plodom bačeno seme -razdora. 
Ovim su krajem ludin i lIve:k .pokušavali da vladaju .i u tQme uspeval·i 
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ako im je poiaz.j\o za rukom da primene klasični, imperijalističk,i reoept 
zav,adi ,pa v,ladaj". Odmah ·posle okupacije naših krajeva okupator je 

~azvio živu delat-nos-! da ,iskori5ti, versku netrpeljoi,vost izmedu Mp<>kog 
i muslima.nskog življa u Sanda"ku ; da ,razvije medu njima borbu do 
polpunog 'isMebljenja ·1 jednih '. drugih, a,li u 10me noje USpElO. Ita,lijani 
su ,po muslimanskim seEma govorili: .. 1 tu1{i Seroo sono ball1diti" - svi 
su Srbi bandi(.j" ,pa ih 1reba, .pou'i>i'jaN; a ,po srpsk'im selima i kucama 
govori,li 5U: ,,1 t~Hi ~uslomani si debbe ammazzare" - svim mus:ima
nima .t,reba ,posk,dah glave. 

Odnos izmedu Mpskog ,i musJim2lllskog življ,a' na .teritoriji San
džaka, koji je u podjednakom broju, ima specifičan O<,a,rak,ter 'i' ja o tome 
ne mislim na ovome mestu da govorim, ali cu vam navesti jedan pri
mer ;'z koga ce se jasno v,ideti 'kakav odnos postoj'i' i,zmedu srpskog i 
muslimanskog življ,a' u Sandažku. Odmahposle sloma, bivše jugoslo
venske vojske ustaše i'll Bosne napale su srpski živalj u ,pograničnoj 
Opštini bukovičkoj u Srew' pljevaljskom. U ovoj opštini živi pretežno 
muslimanski živaij. Muslimani su se odu,pnli ustašama i nisu dozvol,i!i 
da izvrše svoje zločina-čke namere. Posle nekog vremen,a" kad su se 
počele da ~tvaoa,ju četni,čke <bande radi osvete za ,pokol je koje su vršile 
ustaše u Bosni, a !koji su iz ,političkih razloga iskJjučivo pri.pisivani mu
sl;manima, ; kad su napaJi Bukovičku opštinu u nameri da 'i,zvrše pokolj 
muslimanskog življa, Srbi su se oružano odu.prli četniolma i osujetiJ.i su 
ih da .to učine. U masama je ·postoja:o 1akvo raspo:oženj'e, ali ,to ne 
",nači da u Sandžaku nema izdajnika - ima ih: Draži!]i četnic!., nedi
cevd; musl,imanska mi,Jicija. SVi on i obmall1juju narod i vode ga o1vo
reno u izdaju. Ooobito dražinovci-, koji kao velikosrbi propoved'aju na
rodu: prvo istrebi!i komuniste, pa muslimane, .pa onda voditi :borbu 
protiv okupatora. 

Samo da vidi,te koliko je podmukao spoljni odnos dražinovaca i 
nediCevaca. Ia.ko se njihova ,politička akcij,& unarodu unekoliko razli<
kuje, jedno im je 'zajedničko, a to je izdaja. iNe,z.najuci kako ce se rat 
svrši'H, oni su .podelili ulogu: čuvaj ili mene, a ja 'cu Itebe. Ali< ce ~m hu
du6nost ,pok,a,za'ti da ce se ru ra'čunu .prevar,iili. Ma kol'iko rat trajao 
Na.rodno-osl<:lbodilačka-'borba pobe<ii,ce, i za,to svako pre 111ego §to .pode 
IJ izdaju, treba da promisli na ,posledice koje ga čekaju za takav njegov 
postup&k. Odgovor -na ,to ,treba dia joe svakom j-asan, a ilo je da posle 
,rata izdajniku , ,borcu za slobodu neCe ,bi1,i lili (lajedni~kog <mesta ni 
po1itičke jedna,kosti, vec samo jedna,kim jednako. Ovoga ,puta nepri
jateljj nisu u5peli da zakrve noa.rod; to [lisu uspeli ni Nemci, ni 1.ta<lljall1i , 
n' četnici, 111;, Pavelic, <koj; je poslao usl!illiŠe • bleo deo Sandžaka da .pri
poji svojoj krvavoj državi, tzv. Bndehazijl. Svi oni nisu 'Uspeli da .pooeju 
seme razdora ,izmedu Srba i m'Uslimana 'Zato šilo su ; jed<ni idrugi, i S~bl 
; muslimani, svoje medusobne svade krvavo 'placa-li, šlo su ,im ži,volne 
patnje i iskuslvo o1vorili oči< i ,pokazali <la'.se svadom Spba ,j muslimana 
u Sandžaku uvek korisUo samo dušmani[}, oj da je .to uči<ni,:o da Je u 
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našim masama došla do izraž,aja svest o potrebi medusobnog razume
vanja r,a,ji, mira i zajedničkog života na istom .Nu. IZa,to su lj Srbi .j mu
sl·jmani Sandžaka odmah pri&li N arodno-oslobodHa.čkoj vojscil, koja je 
ra'lvi,la Ibarjak nar·odne borbe, Ibarjak IproHv okupa.(ora i domae·ih .iz
dia'jnika, ta,ko da neprij.a,telj nije ovoga puta uspeo da kod naG post.igne 
ono što je želeo: da zakrvi Srhe i muslimane. 

Nepri'jatelj nije uspeo daJ .poseje seme ra'ldora (.zmedu Srba i mu
slimana kod nas i ,zato I;to je l\omunisti6ka partija Jugoslavije, kno 
organizaJtor narodnog ustanka, radila sa ,parolom ,bratstva, ijednakosti 
naroda, zato što je na vreme raskrinka'la sve neprijatelje naroda, Dra.žu 
Miha(,loviea, Nedka i Paveliea i sve ostale okupatorske s~ugeranje, koii 
su za ,račun neprij&te!ja otpo6eli jedan rat protiv svog ropstvenog na
roda i tako .počini,Ji, u istoriji hasprimerM zverstva nacl svojim narodom. 
1 da ironija bude veea, .te ~ ta·kve koljaše i zlikovce kraljevska vlada u 
Londonu odlikuje inagraduje nekak'lim minist<Lrskim zvanjima ; titu
lama. (G las o v i: »Sramota!«). Ali, drugovi, naš narocl je sve 10 
uvoideo na vreme, video je da je naš ,pok ret pravilno usmeren j da ga 
drug Tito i Vrhovni štab vode, istina ·teškim i, mučnim .putem, ali .pukm 
koji je jedino pravilaH. i jedino mogubn a da se obraz i čast narocla ne 
ba·ce u blato. Naš je put: oslobodenje zemlje odi okupatora, borba do 
"strebijenja s," domadm izdajnicima, obar anje nenarodne 'policiske vlasti 
i vaspostavJjanje bratstva ijednakosti svih naših naroda, vraeanje vere 
u sopstvene snag,>" u !Zdrave snage naroda. 

Na.!ome putu mi smo pod ,rukovocistvom Vrhovnog štaba idruga 
Tita za oV'ih 18 mesec;, lJO'S~igli velike i vojničke ·i, političke uspehe. 

Najved na·š po!.;(ič,ki uspeh je vasposta."l}anje uzajamnog pove
renja izmedu naših naroda, a kao kruna toga je osnivanje An-tif ašistič
kog veea narodnog oslol>odenja Jugoslavije, koje ce funkcionisaU kao 
najviše ,političko i pret5tavn ičko telo naroda Jugosla.vije. A .to je danas 
neophodno. 

Ja zato potpuno Iprihvao!aim i'l'laganja druga Masleše i druga Pijade. 
Ja sam ·ist01alko ubeden da, 'ee Antifašisti6ko veee narodnog oslo

l>odenja Jugoslavije učiniti sve da još bolje organizuje rad na mobil·i
<zaciji 5vih naših naroda za lborbu .protiv neprijatelja, a to mu je i pomom 
shvatanju najv,a,žnij·i zadata,k, da ce ono učini.(j sve za j,ačanje našeg 
bor,benog fronta, ,povezivanjem tog lborbenog froota 5a pozadinom, j 
učiniti sve da se ono staro v·iše nikada ne ,povrati. (Aplawz). 

Zivelo br.atstvo naših naroda! (Aplauz). 
Zi'-"'O Vrhovni štab na 6elu sa drugom Titom! (Aplauz). 

P,retsedavajuci: Ima rije<: drug Ra·to Dugonjie. 

Rato Dugonjic (B os na): Drugovi i druga.rice, naroclna omdadina 
Bosne i Hercegovine, kao il omladina u drugim našim ,kr,a,jevima 5a ra
došCu je dočel<a,la ovaj veliki dan ·stvaranja jednog ,po~i,t.i"kog ~ijela koje 
ee sa našim Vrhovnim komandantom dmgom Tilom (aplauz) " Vrhov-
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nim Mabom voditi dalje pravedanm! našeg naroda 'proloiv fašističkog 
okllpatora i domacih izdajnika. Naša omlad~na, drugovi i druga-r,i,ce, nlje 
znala za svoju sre6nu mladost ustaroj JugoslavIji 'i na prvim koracima 
ona' je dož:ivjela mnogo gonkih dana. Bivša. držav,a, nije hi,a za omla
dinu mati nego prava maceha, -zato što je vlast hiola u rukama ,protiv
naredne velikosr:pske gospode koja je .tu vdas! iskorišcav,a,la da bi što 
bolje mogla porob;,\iI radničku klasu, Svi ti nemITodni rež'imil pokušaval,\ 
EU da od omladine stvore oružje pomoeu koga ,ce ostvarivati svoje mrač
ne plaJlove. Oni su ta.ko nastojali da vaspitavaju omladinu u školama, 
ali još više da, je drže nesvesnom i ,kulturno zaosla,lom. Zato je država 
kočila svaki napredan i, 'kul,turn i ra-zvi,tak omlad'ine, eduzimajuci joj sv,a. 
poJ,i,tička .prava i gušeci njenu štampu. OmJad;na je ,kroz škole, .pa 'i krol 
sve službene ""timske organizacije, odgaj,ana ne u duhu br,atslva ~ 
jedinstva, ve~ u duhu netr.peIjlvost'i, prema drugim naredima. Za,to je 
nama 'Svak'im danom ustaroj drža vi .bilo sve gore, svakim danom su 
zakidama' ; ugušiv,ana ·po',i,ti.čka .prava koja su preostala, Tako je, na
primjer, dr Maček posljednjih godi.na Il Hrva~koj oduZ€<) omladin;, 
ispod 24 godine pravo ,g.Jasa, mIe su 'labranjene sve kuI.tume, sportske 
j sindikalne organizac-i'je ,radničke', seljačke, studentske ·i srednjoškolsk,e 
omladine, osim onih koje su bUe re"'mske. Umjesto ško!., ljudi Ikoji su 
bili na ",lasti .prav,iH su žandarmske 'kasarne i kamione koje su punili 
bo,cima -za narod'na prava. Ali kad se nadzemljom n.adviJ.a. opasnost 
fašisličkog .poroblj-ivanja, vlastodršci u Jugoslaviji, ne samo da nisu 
ni'šta ,pokušali da \preduzmu protiv toga da ot~,lone' tu velilou opasnost, 
nego su sv,im silama radili protiv anti,fašistič'kog ,pokreta ko}i je organi
zova,la i vodHa Komunist.ička pa,rtija u ,kojoj je omlad:.na v,idno učestvo
va,l,a·. Sve 'čeUe su upravljane 'puške na 'goloruki narod, .pucalo se .oop
tembra 1940 godine Ikadl je omladina zajedno sa svojim očevima man;
festovala na &pli,tskim ,i mostarskim ul·icama ,za savez sa Sawwm s0-
vjetskih Socija,lis1ičkih Republika, ,puc,a.lo se na herojsku lbeogradsku 
omladinu kad se ",abavljala na iz,letu u Košutnjaku. ;pucalo se '14 de
cembra u Beog,radu. ,pucalo se u Zagrebu, puca.Jo se 'li Slovenij-i,. Make
doniji, Crnoj Gori, svuda i uvijek kadi su Jlarod i njegova omladina tra
žili zaštil'u svoje zemlje, svojih Iprava 'i, nezavisnosli naše države, 

Takvim svojim radom 1i prol,ivnarodni režimi i žarIdarmske bande 
na čijem je čelu stajala mon.a,rhija, svojom unulrašn.jom 'i'spoljnompo
Iiltikom ,poslepeno su spremaH i s.premi,l'i a,prilsku izdaju naše zemlje i 
naših naroda. OmIadina se za vreme .ibi,vše Jugoslav'i'je, kaD što rekoh. 
boril,a za očuvanje Jugoslavije, 'boril,a, se za njenu nezavisnost j , za svoja 
prava. Ona je ,lu bonbu još jače ,i jed;nslvenije nastavi,la kadi je oku
pa,tor prodro u našu zemlju i donio nam krvavi ,v:,vot fašis\ičkog ,,000-

vog 'poretka". Tada se i rodoJjubi.y,a, omladrna Bosne I Hercegovine 
okupi!a oko ste~ru Komunisličke parlije, koja je .povela narod u or-užanu 
oorbu proliv okupalora i domaCih i.zdajnika, i lako se 'ponovo 5usrela i 
sudarila, k,rvavo suda'rila sa svojim starim neprijaleljetn. Sa .neprija-
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teljem su se zag,rlili oni, koji su i prije toga IPuc.a,ti na našu omlad'nu, na 
mlade radnike, dake ; studente kad su tražiJi bolje uslove života. 

I u ovoj neravnoj borbi koju naš narod' vodi vee .punih 18 mjesed, 
omladina Bosne .n Hercegovine sa omladinom čitave Jugoolavi'je ulaže 
velike n<lJpore ·i daje .ogromne žrtve, dok,azuje na djelu, ubojevima, [Ja 
frontu .i u ,pozadini svoj patriotizam i svoju pri'vrženost Komunističkoj 
.partijv Jugoo!a\"ilje, V.nhovnom .komandantu Narodno-oslobodilačke 
vojske i Partizanskih odreda Jugos!avije drugu ntu , Vrhovnom št.abu. 
Naši najbolji ·i najmiHji drugo\"i dali su svoje živote 'ba, čast, sJobodu ; 
sreeu naših naroda, za 'boiju Ibud'Ucnost našeg naraštaja . Mi vec danas 
vidimo da njihova B<rv 'lije uza'iud .proHvena: sv.ice oora bijelog dana 
našim narod·ima ·i njegovoj omIadini. Mi smo &premni na nove žrtve, 
jer smo uvjereni u 'Pravednost stvar·j 'la koju se .bor.imo, jer vjerujemo 
u ·ispravnosl puta ikojim nas vodi naša Partija i drug TitO. (Apl,am). 

Df'ugovi i drugarke, ja vam u ime omladine Bosne i Hercegovine 
i svih antifašističkih omladinskih organzadja unašoj zemlji obecavam 
da· ce omladina dati svu pomoC Narodl1o-oslobodilačkoj borbi, obeca
vam da ce omladina staviti sve svoje snage na s:užbu frontu. U isto 
vr.ijeme j.", hoCu da. izrazim želju i uvjerenje naše omladine da na drugo
vima iz Antifa š·ističkog vijeca na·rodnog oslobodenja Jugoslavije stoji 
dužnost da .pomognu omladinu u njenim napori ma inastojanjima. 

Da živ~ Narodno-oslobodi,lači<a, vojska Jugoslavije sa Vrhovnim 
~tabom na čijem čelu stoji naš omilj>eni' drug nto! (Buran aplauz). 

Da živi naš moenizaštitnik Savez Sovjetsk.ih Socija'listi.čk i h Re
publika! (Apla-uz). 

Da, :'iv i Ant·i,fa š ističko vijete narodnog oslobodenja Jugosla,v.i'je! 
(Ap:auz). 

Prelsedavajuei: Poš{o više nema prijavljenih govornika, .predlažem 
da prije nego što predemo na naredne ta0ke iza'beremo komisiju ,za iz
radu rC'lolucija i progi asa,. Pred.lažem da u tu .komisiju udu drugovi' 
Moša Pij,ade, koji je radio .projekte reooluc·ija i .prog.lasa, Radovan Mi
juškovil: iStojan Cerovic. Prima H se ovaj prijedlog? (pr,ima. -
Aplauz) . 

Dok komisi'ja prouči prijedloge rezoludja i progJasa odredujem 
odmor. 

(Posle odmoM') 

Prelsedavajuei: Nastavijamo rad. 
Dajem riječ izvjestiocu komisije za rezolucije i progi ase drugu 

Moši Pij,ade. 

Izvestilac Moša Pijade: Drugovi, \komisija za rezolucije preg,ledala 
je projekte ovih .reoolucija ~ pripremljeni .proglas na·rodima. Jugoslavije, 
i pred~ažem u ime .komisi je, da ih usvojite. 
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Ja cu prvo protitati Predlog 'rezoludje o O6II1ivanju Anf.ifašističkog 
veča naroonog OGlobodenj,a· Jugoslav·i,je, a potom Predlog ,rezolucije o 
njegovoj organizaciji. (Č ita): 

PREDLOG 'REZOLUCIJE O OSNIVANJU ANTlFAšISTlčKOG VEčA 
NARODNOG OSLOBODENJA JUGOSLA VIJE 

Na "kupštini ooržanoj u oslobodenom Bihaču, dana 26, 27 novem
bra 1942 goo., pre1stavnici narooa sv,ih zemalja Jugoslavije, bez razlike 
narodn05ti, vere i polit.ičko-partijske pripadn06ti, 

konstatuju 

d'a je aprilski vojni, s:om Jugoslavije nep05renna pooledica nena
rodne po,ji'tike i čitavog niza izdaja vojnog ,i poli\ičkog vočstva Jugo
slavije; 

da su narodi Jugoslavije·, kojil su od·lučno Melil 5a oružjem u rud 
da brane svoju slobodu i [1N'alvisnost, hiH preda·ti na mi'lOGt inemilost 
fa§ističkom 06vajaču; 

da je pan;čno bokstv!) jugoslovenske ~ade znaN!o sramno napu
štanje i izneveravanje naroda U · najtežim trenucima njegove istor.ije; 

da su fašističk.i okup",tori -zaveli nad svima narooima Jugoslavije 
režim nezapamčene barbarske svkeposb, režim istrebljivanj,a. čitavih 
naroda oj rasa" ma50vnog i ,zverskog ubijanja žena, dece i staraca u 
poz,ad;ni, p:jačke, nasilja i pustošenja či~avih prostranih oblasti; 

da su se domaei izdajnici Pavelk, Ned;c " njima slični stav';,i u 
službu okupa,torima protiv svoj-ih vlasUtih na,rooa i, isto tako ogrezli u 
k.rv'i svojih naroda, služeči okl1pa{orima kao krvav'i' džela,ti, i da zver
stv,a četnika, koji stoje ,pod komandom ministra Draže M.ii1a,illovi,ea, nad 
svim narodima Jugoslavije nisu manje svirepa ni manje maSOVlf1a od 
zverstava okupatora, ustaških 'i Nedieev·ih :bandi; 

da S'l skoro sve bi,vše poli,t;čke stranke ili organizadje u ve.(ini ze
malja Jugos!,a,vije pasivno posma,trale stanje stvar,j, iH se s njime .po
mirile. Jedne na taj [1ač,in šio su odmah otvoreno priš:e okupatoru, dru
ge što su prvo odlijale i samu .pomisao na kakvu borbu 'pro\i.v okupa
tora, da bi za1im, u toku ,razvoja naroono-oslobod·ilač.ke borbe, oti šle 
direktno u .i,zda'ju. Stav veeine ,ljudi .jz voCstva ovih stranaka: " Još nije 
vreme z,a, borbu protiv okupatora", ubr,zo se pretvori o u stav: "Vee je 
vreme za lborbu ukorist okupa,tora .protiv pobunjenog naroda"; 

da se veliki deo ofidra, naročilo viš;h, s!avio u 'ra'Lnim formama 
na .ra"položenje okupatoru u njegovoj borbi pro(.i;v svih narod,a' Jugo
slavije; 

da se skoro sav opštinski ,i državni aparat ,bivše Jugoslav',je, koji je 
kroz niz godina bio izdajničk.i pr.ipreman i, osposobljavan za to, stavio 
u službu fašisNčkih okupa,tora i postao njihovim poslušnim oružjem za 
uništenje narooa; 
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dia je jed;no Komun'istička partija Jug06la·v.jje 06tala verna narodu 
i njegovoj s!otxx!l, te da je odmah .pozva,la sve narode, sve po:i!ičke 
stranke 06im otvoreno izdajničke, sve poštene ~ rodoljubive Ijude u za
jedničku oruŽJanu borbu prot·iv okupatora; 

da su re n'a ovaj poziv oduševljeno odazva,le široke mase sv,ih na
roda Jugoslav,j'je, dižuei narodni. ustanak, svi pošteni ii rodoljubivi ljudi, 
organizujuCi .geriJske, partizanske odrede, a da su se []a ovaj pozi.v 
oglušHa ·skoro sv.a' bivša voestv," • .poJi1.i 'čkih stranaka; 

da su svi narodi Jug?Slavije U oružanoj borbi protiv okupatora 1 
njihov'bh sJugu <ia,li najuzv·išonij.[ primer šta mogu učiniti goloruk,u na
rodi .protiv da1eko []admoc.ni.jeg osvajača, samo kad su voljni da se 
bore za svoju ,oast, s!otxx!u ,j lI1ezavisnoot; 

da su u toj borbipodne1i i podnose ogromne žr,tve uvereni: da neee 
bi,ti uzalud; , . 

da je u .plamenu narodnog ustanka, koji. je zahva.Ho sve na·rode i 
sve zoemlje Jugoslavije, os tvareno .borbeno jed:nstvo svih rodoljubivih 
snaga naših .naroda, hez obzi.ra nal bivše gradanske .poJi.tičke stranke i 
udirektnoj borbi s nJihovim bivšim vocs.tvima, od kojih je veeina, u 
ra·z-nim obJicima, prešla na stranu okupatora, 

Konstatujuei ovo 'i' odajuei " Iavu i poštu senima hiljad.a. pa'Jih na
rodnih heroja .i mil.ionskim narodnim žrtvama fa~i&Hčkog terora, skup
šUna pretstavnika svih naroda Jug06lavi je dono&il sledecu 

REZOLUCIJU 

1) BIagodareCi jedinstvu svih iskrenih mdo:juba u Jugos!,a.viji, koje 
se ,iskovalo u osamnae&tomesečnoj oružanoj borb, protiv fašističkilh 
okupator,a. i svih nj'ihovih slugu i pomagača, !,rvobitni ma.l i par,Hzanski. 
0<1 redi, kojl su tu lborbu .poveli golim šakama, ,i0rasI: su u moonu i' ne
pobedivu N.alrodno-os!obod·ilačku vojsku, Nj,ezine proleterske i partizan
ske udarne brii'gade i odredi pro"lavili su se pod hrabr,im li mudrim ru
kovodstvom V.rhov[]og štaba .j komandanta Narodno-06lotxx!~lačke voj
ske i P.a,rtizansk ih odreda Jug06lavije druga ,Tita i zahvaljujub. sve 
jačem ralzbuktavanju narodnog ustanka ·i, sve veeem prdl!·ivu narodnih 
masa u redove Narodno-os:obodilačke vojske o"i,h dana .prerasli su ,j 
organizuju se u diviz·ije i korpuse Ipred kojima se otvaraju nove široke 
perspektive veJ.ikih .j odlučnih pabeda, 

Na'ša slavom ovenčana Narodno-oslobooi,lačk,al vojska junački je 
odo!ela svim dosadašnjim ofan'li vama neprajatelja i njegovim Pod
mukli.m spletkama, ona .se svojim pobedamal izdigia do ,Nnioca oo me
dunarodnog 'wačaja, Sv·t na·rooi Jugoslav,ije pokawju .na delu, Mo i mi 
ovde, kao njihovi :pretstavnici, javno utvrdujemo, da priznaju " pomažll 
tu vojsku Ikao jedi'nl. i'zraz i orude njihove svete 06lobodi.!,ai'ke borbe, 
Ikao jedinu zdravu i jedinu stvarno naroonu snagu sposobnu da tu bonbu 
\Jotera do ,pobedn:,(lkog kraja, dok su ISe !pred, očima ce10g sveta raspršile 
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u dim sve laži proturene ustranoj javnosti o tobožnjoj borbi pr{)liv 
okU<patora koju I»vodl« izdajnik ministar Draža Mihai.lovk. 

2) Herojska odbrana Kavkaza i StaWngrada, pod najtež'im uslo
vima. kao i Iprošle zime slavna odbrana Moskve i Len.jingrada, ne samo 
da oduševljavaju naše narode, nego su !la njih i JXl6lednje jemstvo 
skore konačne 'pobede slobodoljubivih naroda "ad varvarsk;m [,aiii
zrnom . Porobijeni' slovenski narodi mogu vedro g.leda'ti u svoju blisku 
s:obOOnu buducnost, jer na ·čelu 'borbe za n,jihovo oslobodenje stoji 
mocni Sovjetski Savez s njegovom l1epobedivom Crvenom armijom 
pod rukovodstvom genijalnog Sta':jina. Operadje save!lničke britanske 
i ameri6ke vojske u AI.r·ici takode znalče 'Lnatan doprinos bržem raspa
danju italljansko-nemačke 'koalicije. 

Svoju ogromnu i neograni·čenu Ijubav <prema velikom za§ti.tniku 
slovenskih i svih porobljeoih naroda, ,prema Sovjetskom Sa,vezu, na
rodi Jugoslavije .pokazal·i su i .pokazuju lči '(,<lJvom svoj om neprekidnom 
borbom ,proti-v faši6ta u sV'ima manifestacijama svoga raspoloženja. 

Narodi Jugoslavije i njihov.a. Narodno-oslobodilačka vojsk,a s ra
došcu pozdravljaju pobedn·ičke napore američkl,h i Ibri,tal1skih trupa i 
borbenih Francuza u Alr.ici., gledajuci u tim velikim demokmtsk·im na
rodima svoje saveznike u borbi< za uništenje f,aiŠlstibke kuge. 

3) 6kupšt'na pozdravlja istorisku ootu Sovjetske v.lade od 14 ~
tembra o. g . o odgovornosti hitlerovskih osvajača i. njihovih pomagača 
za zločine koje su .izvršili u okupiranim državama Evrope. S najvetim 
ponosom ,primHi' su n,a.rodi' Jugoslavije ono veliko priznanje kOj,e je u 
toj 110ti učinjeno njihovoj narodno-oslobodil,a'čkoj partizanskoj borbi. 
Narodni pre<tstavnici okupljeni na ovoj skupšFni izjavljuju da ce -i dalje 
ulagat·; sve napore u toj borbi, svesni .reči te note ,koje kažu da je van 
svake sumnje da ce uspešan razvitak te slavne par,liz.anske borbe biti 
jedan od najvažnijih uslova konačnog sloma opšleg "eprl.jatelja i da 
ce on prihližHi čas odmazde. Oni izjavljuju da ce svestranim prih
p:janjem .podataka oz.ločinima okupatora i njihovih pomagača i, otkr'
vanjem 'Lločinaca :pomo';·i Narodno-os:obodilačku vojsku da joj ne 
umakne niljedan zločinac i da nijedna nevina narodna žr.(va ne ostane 
nOO8veCena. 

AH skupšii:na sm",tra za svoju dužnost <prema noevinim žr-tvama da 
pred celim svetom izjavi: da su zverstva koja 5U poČi niH i danas čine 
nad Srbima, Hrvatima i Muslimanima' četn·id Draže MihailoviCa ne 
manj" masovna i svirepa od zversLa-va okupatora i ustaša i da Jugo
slovenska izbeg1lička v,lada nosi -punu odgovornost z.a te zločin" za koje 
ona prosi pa odlikovanja ",:očincima; dia prema tome ona nilje ima:a 
monallnog prava da pored vlada drug,ih ,porobijenih drža,va potpisuje 
apel Sovjel6koj v,ladi o pi,tanju odgovornosti za zločine okupa-tora 'i 
njegovih pomagača. Njen m'lOi6tar vojskoe Draža MihaiJov.ic spad.a· .po
red [ašističkih okupatora, pored Pave:'ica, Ljotio<lJ, Nedica, Petanca 
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takode na optuženi1lku klLLpu za zloNne irlvršene nad narodima Jugo
slavije: 

4) Jedinstvo naroda Jugoslavi'je u narodl1o-oslolx)(i:lačkom ratu 
obuhvaUlo je najšire mase svih naroda Jugoo!av,ije, sve .prave i iskrene 
rodoljube bez ra7)Nke narodnost,il, vere i, par,(.j'jsko-'Po]i,tičke pri!padnosti, 
sve društvene slojeve, Ijude i žene, sve prave i iskrene ,rodolju'be, rez 
obzi,ra na razlWte forme koje je ono dobilo u različi,(.jm zemljama i po
krajoinama. N ajuzvišen~ri iz>raz toga jedinstva jeste N,arodno-oslobodi
la,čka vojsk,a' učijim se redovima bore rame uz rame rodoljub) svih 
naroda Jugoslavije, svih vera; ra"ličitih ,parHjskih opredeljen ja. 

USIo ven a č k o j je ostva.rena O s v o b o cl i ,1 na f ron t a 
kaD opštena'rodno telo, ohtLbvataju6 sve društvene O'lojeve, sve politi čke 
partije, struje il organizacije 'li slovena,i\kom narodu, komuniste, hri
šcanske sooijaHste, kmetijce, socijal-demokrate, wkdle i, druge demo
kratske i roooljubive elemente osim male šake izdajnič.ke bele garde 
koja služi oku.pa.toru. U Hrv a Is k o j je ,takode ostvarena Narodno
os!obodilačk,a, f'ronta koja je privuk,la u svoje redove sve ŠIlo je .pošteno 
listinski rodoljubivo u hrvaLskOilT1 narodu, u redQvima radn,ika, seljaka, 
narodne inleligenc-ije n, u redovima Hrva,16ke seljaeke stranke, uprkos 
izd3Jjni~kom il; kukavii:kom držanju veCeg dela vrhova HSS i opor,tuni
sti<'\ke polit.ike "čekanja" i trpljenj.a' dr. Vlatka Mačeka. U Srb i, ji. 
pr.ivremeni vojnički U6pesi okupa,tora koj-i su došli kao posledica izda je 
Nediča i Draže Mihailovica, nisu mog.Ji razbiti, jedinstvo sr,pskog na
roda iskovano u ognju Il,a.rodnog ustanka. U svim remijama gde živi 
sr'pski Ila'rodl, -razbijači jed'instva naroda, iroajnički četnici, ;,7Cgubi!i su 
svaki moralni 1 lpoli,tički oslona,c il drže se samo uz ,pomot okupatora i 
slrahovi[,jm terorom. C r n og Dr s-k i, narod, koji' se ,listom bio d'gao 
na oružje .protiv okupatora i ovoga, doveC> do toga da vec mora na'pusti,ti 
Cmu Goru, podlegao je jednim de:o:n, i.roajn\čkoj propagandi četničkih 
voda kao što su Bajo Stall'i,šiC, Blažo DukaonoviC i Krsto Popov.i'c, koji 
su pomoču okupatora privremeno iporemeti~li tiedinslv() crnogorskog 
naroda i omogucilli okupatoru da ponovo ugnjetava crnogorski narod 
koji je teškim žrtv,ama b10 os!obodio ma'vu Cmu Goru. Ali ta je 'izdaja 
danas poznata crnogorskom narodu i on se vec panovo dJže da svrgne 
okupa~orski ja'ram i četničko ,har anje po Crnoj Gori. Slično i u He r
ce g o v ~ n i gde su čemički vodil, pomognuj;, oružanom sna-gom ita
lijanskog okupa1ora, privremeno uspeli da 'r.aozbiju jedinslvo narod'a, koji 
je u ustanku vec bio postigao velike .uspehe, i, gde sada narodni, 'listanak 
ponovo oživljava. U Bos ni narodni ustanak uprkos svim naporoma 
P,a,vel'ica, Nedica i Draže Miha,ilovica, Nemaca i !talijaIla, uprkos irt;daj
ničkim spora,l'Umima če!ni·čkih ofkira i vojvoda sa oku.pa,torima i Pave
licem, nije n:,kada mala-ksao nego je zabeležio najveCe uspehe. Us-pesi 
N arodno-os!obodj,]ačke vojske u ,prav,cll Zapadne Bosne silno su pomogli 
masov:no razbukba'vanje narodnoga ustanka u Da,lmadji. 
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5) U svima ,zemljama Jugoslavije od samog ,početka oružane borbe 
nica·li su na ()Slobodenoj i neoslobodenoj teritoriji narodno-oslobodilački 
odbori ikao nužni organi jedinstva pozadine i, .fronta, koo od samog na
rodla stvorena tela, koja su okupljala narod li' 'njegovim naporima da 
pomogne svoje junačke borce, koja su uj",dinjavala stanovništvo u na
rodno-oslobodilačkoj borbi. Oni su nužnim ·razvibkom postali organima 
narodno-demokratske vlasti i potvrdili se kao iuaz jedinstvene narodne 
volje za oslobodenje it;pod jarma fašizma" Na prostranoj oslobodenoj 
teritori'ji nema oola ,bez narodno-oslobodiJačk:h odbora spojenih ,u QPštin
skim i sreskim svoj,im telima. Mnogobrojni narodno-oslobodi.lački odbori 
rade i:ega,lno podl najtežim uslovima u još neoslobodenim delovima ze
mlje. Oni su glavno oDude jedinstva na,roda 'u oslobodilaokoj borbi, 
jedinstva ,pozadine ,i fronta, koje je bi'lo i ostaje uslov i zaloga ,konačne 
pobede nad krvavim okl<patorima i nj-:hovim ustaiikim 'i ,če,tničkim slu
gama. Preko njih, kao i preko ženskih ,i omladinskih antifašisti'čkih or'ga
nizadja ostvaruju se nadčovečanski napori narodnih masa u ,pozadini. 

6) Oslobodi,l a čki pravedni 'ra,t naroda Jugoslavije, oružani usta
nak n,a,roda silno se razblIktao i. proširio ove jeseni .; neodoJjirvo ruš:' 
pred &Obom sve 'Prepreke. NiČli 'kao ,iz zemlje nove čete i ba.(a,:joni koji 
tie hrlO 'pretvaraju lJ hrigade i di,vi,z'ije. 6iaan taJas antifašističke borbe 
sve ~e Više i vi še šipi. Svuda narodne ma6e uvidaju da je Narodno-oslo
bodi,iačk,a vojska jedini njihov borac, zašHlbni'k ~ ()Svetnik. izg,ladnja
vani imaltretirani ihrvatsk,i domobrani ,predaju se Narodno-oslobodi
lačkoj vojsci u masama, koja ih vraca kucama, jer u n,jima gleda svoju 
budlucu bna':u <koj.jma je oružje silom gUIDu,to u mke. Sve Ilubije pro
dire u mase vojni'ka pa ; ofkira domobr,ana svest 6 izdajničkoj zl'iko
vačkoj strahovlad~ ustaša koj; su bacili, hrva,tski narod u 'P'1PStvo i, 
naneJ<i mu najvecu Ijagu u njegovoj ';storiji. A,:i ,pod utic ajem sna~nih 
udaraca 'naše herojske vojske protiv čelničkih bendi, ,j njihovih gospo
dara, raspadaju se ,te tvornice 'izdaje 'i 'reakcije i mnogi zaveden,i 6eljaci, 
koje su .jzdajnički ofic,iri .uvukH u bratoubilačk<U !borbu umesto u borbu 
protiv okupa,tora, ,predaju se i odriču daljeg &!ušanja svojih izd'ajni6k'ih 
voda. i ukrajevima gde su ti izdajničk;i, vod" uspeli da zavedu narod 
obecavajuci mu mk i sigurnost života i imovine na ba,,,,i saradnje sa, 
okupatorima i ustašama, narod je otvorio oči jer je postao žrtva zver
skih masovnih ,pokolja od strane ustaša" 'četni ka i okopa,tona,. Narod 
je krvavo ,platio u takv'im krajev,i.ma svoju naivnu veru u sporazum 
četnika sa ustašama 'i okl1pa.torima, i taj se spor.a'lllm Ola delu .pokazao 
kao sporazum za masovno ubi.ja.nje Hrvata ij, Muslimana od· strane 
četnika, ,11 Srba od_strane ustacš a, no Ola mnog,im mffitima pokolje vrše 
tivi ti ",I'ikovcizajedno i .nad S~bima ,: nad Hrva,Hma i nad Musl,imanima. 
Skupština zbog .toga javno u'Jaže .protest ,protiv ipostupaka i ,zbegli.čke 
Jugos:ovenske vl,ade koja rasi'P" odlikovanja baš na najgore zloč·ince 
lizdajice i obmanjuje svetsku javnost ,kako 'borbu prot'iv okupatora li 

Jugoslaviji vodi njen ministar Draža Miha,ilovic. U tome .pog.Jedu, kao 

57 



, u pogledu odbrane a>red 6vetskom demoka-a!skom javnošcu časti onih 
hrabrih i poštenih jugoslovenskih oficir.a' ,koj il n;su irzda'l,i narod u njego
voj os!obooj,l,ačkoj borbi, vec se od prvoga dana 'bore u .par1!i'lansk:m 
redovi ma, a mnogi su i svoje ž·i,vote .položil·; na ol·la'r narodne slobode, 
skup§tina u IpotpunosH shva'ta i 'potpisuje sve .irzjave a<oje je dao Vr
hovni šlab Naroono-oslobodil·a,čke vojske. 

7) Ogromni ,razmah narodno-oslobod·i]ačke ,borbe, visok.i slupanj 
na koji se ispda' naša borba, mnogobrojni ~ sve s:oženiji zadaci .koji 
se na ,lom slupnju borbe nameeu svima nama, 'zahlevaju stvaranje 
jednog ;",Ia koje ce još Vliše ~ bol'je ujedinjavat.i velike narodne na.pore 
za konačnu ,pobedu. Zbog 'toga pretstamid sviju zemalja Jugoslavije 
oklLplje.ni u slobodnom Biha·eu odlučuju da se konSlUluišu u AnI; f a" 
šisličko veee narodnog os ,Ioi>odenj3J Jugoslavii je 
kao najvi'M 'poJi.ličk'i ' iznz stvorenog čvrstog jedinstva narodia Jugosla
vije, izraz njihove ne~d'lomljj,ve ,volje za ,pobedu n,ad okupatorima ; 
svima njihovim slegama, i ,pomagačima , ·kao ,(e:o koje ce još više raz
vit'i ; ujed·inil,; na.pore narodno-oslobodi,la,čki,h odbora i svih drug·ih na
,rodnih masovnih antif ašisHčkih organi'hadja u oslobodenim i' još 
neoslobodenim delovima naše zemlje. 

8) U Antifašističkom veeu narodnog oslobodenja okupljeni su 
pretstavnici sv:h narcdnOlSti, veca i an1,i,f ašističkih .pollti'i'kih .par.[ija i, 
grupa, koji su se n'a delu .pokazali, verni i 'ooanil na.rodu, ,koj'i su izdlr
žal; sva iskušenja 'leške borbe za narodno Xlslobodenje. Antifašis(.ioko 
veee narodnog oslobodenja ·i 'iz njegove sredine izabran! Izvršn; odbor, 
stajace ,pored Vrhovnog štaba Narodno-os:obodilačke vojske \ Parti
zanskih odreda Jugoolavi je, kaD vrhovnog vojničkog rukovodioc,a 
narodno-oslobodi.b·čke 'boribe. na čelu te 'borbe ,kaD njeno poI.iNčko pret
stavniš!vo. 

9) Osnovni' zadlat.ak ~n~i,fašističkog veea narodnog oo1obodenja 
Jugoslavije h:,ee da,lje razvijanje ,j>edins,tvenosti "'".pora sViih naroda 
Jugoslavi'je za izvojeva!1je konačnog oolobodenja 'l"sve njih j, za stva
ranje uslova za' .punu njihovu slobodu u. ravnopravnoo! u oslQoodenoj 
bra,tskoj zajednici, koju niko neee. moci r8zoriH jer ce se iskowJ!i, u 
ognju zajedničke ,borbe. U tom cilju Antiifašistič'ko vece l1arodnog oslo
bodenja trudice se da još više razveje ; utvrdi vec ostvareno ,jedinstvo 
pozadin's oj fronta, da Narodno-oslobodilačka vojska i P.artizanski odredi 
budu dos1ojno snabdeveni. Vece ce se .trudi.ti da· razvi'je i učvrsti 
narodno-os:obodi,lačke odbore. i ;pomogne sve ostale narodne masovne. 
anti,[a šističke organizacije, d2 obezbedL što uži .kontakt izmedu narod'a 
i narodno-os!obodi,lačk'h odbora, da učvrsti ličnu ~, imovnu sigurnost, 
da pod'igne prosvetni nivo slanovništv,a" da organizuje socija,lno sta
raje izdravstvenu s!uŽ!bu, jednom reči', Veee ce uložiti sav ~rud da u 
ovim teškim danima oslobod:,laokog rata .kada sve nas oče.k>uju najv,eei 

na·pori, organ·izuje. šlo je moguee bolje našu pozadinu za uspešnu borbu 
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protiv f,a<ši5tičkoh osvajača i tme doprinese Ikonačnoj pobedi naše :>ra· 
vedne sIvari. 

10) Anlifašističko vece narodnog ,oslo'bodenja Jugoslavije klabra':e 
iz svoje sredine Izvršni odbor s prelsednj,kom ~ ·!Ti lpotprelsednika i upu· 
tice sa' ovog zasedanja svoj proglas narodima Jugoslavije 'i nj'hovim 
hrabrim rorcima. 

JJ) Za vojnič.ko vodenje narodno·oslobodill,a<'kog rala narodia 
Jugoolavije, An1.ifašisl i čko vece narodnog oolobodenja izražava svoje 
puno ; neog.raničeno pri,znanje, zahva:<n06t i ,poverenje Vnhovnom 
M,abu NOV i POJ li Vrhovnom komandantu drugu nlu, zakliJl1jud se 
da ce Ibudno čuvati inlerese narodno·oslobodi,hai:ke borbe i da ce sve 
svoje napore ·usmeriti. na posti zanje ovog uZV1išenog dlja za 'koji se 
naša slavna Narodno·oslobodi1ačka vojska s bko be8pIiimem,m ju·na· 
,tvom rori. 

Pretsedav,ajuci: Ima li primjedaba n'" ovu rezoluciju? (Nema). 
Prima i\i se? (Prima. - Buran i dugotrajan 2pJauz. U z vic i: «Ž·iv,elo 
AntifašisUčko vece narodnog oslobodenja Jugoolav.i'je!« - »Živeo 
'Tito!«). 

IzvestHac Moša Pijade (č .il a): 

PREDLOG 
REZOLUCIJE O ORGANIZACIJI AVNOJ·A 

1. Anlifaši"Hč,ko vijece narodnog os:obodenja ~ugoslavije ~este 
opštenaciona.lno i op,tcpar!isko 'poliltičko pretsrtavništvo narodno·oslo· 
bodilačke borbe u Jugoslaviji. Oslanjajuci se na narodno-oslQbodilačke 
od.bore i sve ostale masovne na·rodne ant :,f,a'l ističk·e organizacije, par· 
tiske i vanparliske, IAnlifašist.ičko vijece narodnog oslobodenja ima 
za zadatak da do kra jnjih granica ujedini. napore rodoljubivih anIH aši· 
sličk'ih snag.a< svih naroda i 5vih druMvenih slojeva 11 Jugoslavi,}i u nji· 
hovoj zajed nič koj borbi za konačno oslobodenje i"pod fašisti,čkog 
ropstvlal, za unišlenje svih narodnih nepri·j3'leJja .il za stvar anje uslova 
za bolju i sretniju Ibuducn09t naših naroda 11 s'obodnoj bralskoj 
zajednid. 

Za·lo An,(ifašističko vijece narodnog oslobodenja Jugoslavi'je sao 
slavljaju pretslavnici $vih naroda i svih politič.kih stranaka igrup'" 
ko}i su akti,vno učeslvovali i lIčestvuju li narodno·oslobod'lačkoj borbi 
pro(i,v fašističkih oku.pa,tora i domabh njihovili izdajničkih slugu i 
pomagač,a'. 

2. Antif,aLŠis.ličko vijece narodnog oslobodenja Jugoslavije bira ,i(l 
svoje srediJl1e pretsjednika, Iri potpre·tsjednika i Izvršni odbor za vo· 
denje .redovnih poslova. 

3. Pretsjedni~vo Anl ifašisličkog vijec2 narodnog ooldbodenja 
Jugoolavije rukovod,i Vi'jecem, saziva nje.gove sjednioo i sjednice Izvr· 
šnog odbora, priprema dnevni red ;o,a njihove sjednice, pretsjedava na 
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njima ,1 !koordin,ira rad pojedinih otsjek,a, Izvršnog odbora. Pretsjed
ništvo 'Zastupa Vijece 'ti javnooU. 

4. Za vodenje tek'UCih po6lova, neophodnih za izvršenje zadataka 
narodno-oolobodilačke lborbe Ila dal1ašnjem .v,iwkom stupnju njenog 
razvitka, Izvr'šni odbor podj<o:·ice $<o na, o~sjeke, a svakom otsjeku sta
jate na čelu jedanolan Izvršnog odbora. 

5. Izvršni odbor AnUfašističkog vijeca narodnog oslohodenja Jugo
slavije radi :po odluk.ama i uputstvima plenarnih sjednica V,ije':a, kojem 
odgovaM 'za svoj rad, tie mu ,podnosi izvještaje o svom 'radu ,kao i svoje 
odluke Ila naknadno odobren je. 

6. Izvr'šn; odbor .pretresa na svojim sjednicama ,poslove ,pojedinih 
otsjeka koji ~provode njegove odluke. 

Pre laz n o Il are den j e - Ovlašcuje se Izvršni odbor da 
predu'zme korake da se Antifašis!j,~ko vijeCe· narodnog oslobodenja 
Jugoolavije Mo prije proš·iri veC·im brojem narodnih proetstavnlka iz 
svih remalja Jugoolavije koji te hitli delegi r ani, od Ilaroda svoga kraj.a·. 

OvlašCuje se Izvršni odbor da pr.ipremi ;zborni red ,po kojem ce 
narod, čim za ,to budu ostva,reni potrebni uslovi, na slobodn:m demo
kra,tskim 'iil'borima bi·raU ,Nallove Ant.if aš!sUčkog vijeCa narodnog ~,!o
bodenja Jugoslavije. 

Ova rezolucija stupa na snago današn jim danom . 

. Pretsedav,ajuci: Ima. Ii primjedaha ? (Nema. U z vic 1: »Pr,Ima 
se!«) Da H je ko tp r ot i v? (Niko se ne javlja). 

(Vecnici pono'lO ustaju i dugo aplaudiraju kličuCi: »Ž:veo Tito! 
- Tito-Ti,to-nto!«) 

Izvestilac Moša Pijade: Dozvolite da vam pročitam još 'i proglas. 
(Čita): 

PROGLAS AVNOJ-A NARODIMA JUGOSLAVIJE 

Braco svih narodnosti: ivjera! 

Veliki uSJljesi naše narodno-oslobod'lačke borbe, izvojevani junač
kim djelima inaporima nalie hrabre vojske, omog.uclli! su nam da 
podignemo svoj glas SaJ oslobodene teritorije naše domovine i da vam 
objavimo osnivanje Anti<fašističkog vijeC.a' Ilarodnog oslobodenja Jugo
slavije, koje sa današn jim dallom, &pOrazumno sa Vrhovnim §tabom 
Narodno-oslobodiJ,a.~ke vojske i par,tizansk'ih odreda, ,premima svoje 
dužnost; po svim pi.(anjima istvarima, narodnih potreba i života 
upravne, pri-vredne, socijalne, zdravstvene, f:inansiske, propagandist:čke, 
prosvjetne ~ vjerske ,prirode, anaročilo or,ganioovanja ,pomoti' našoj 
junačkoj l1,a,rodnoj vojsci i partizanskim odlredima. 

Prvu našu riječ upucujemo bmcima" komanc.irima, 'komal1dantimn 
: ,političkim Ikomesarima, koj.: su :polož·ili \Svoje živote i žrt vovaH svoje 
zdravlje u natčovječanskim .bor1bama, koje su kroz minu:ih osamnaest 
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mjes.oci vodene pod najtežim uslovima, ,a· kojima po žrtvovanju, svije
sti ! neroizmu boraca nema .premca u i" toriji na·~ih naroda. 1mena 
njihova slavom ovje.nčana vječno 60 pominja·ti zahvalno 'Potomstvo. 
pok.lonimo se sjenima pa lih junak,a' sa zakJetvom, da čemo produžiti 
putem 'koji su nam oni pokaza,:i ; II amanet ostavi1il. Jed·instveni 'i s!otm 
izdržačemo u borbama sve dotle dok ne istjeramo i posljednjeg okupa
torskog vojnika iz naše zemlje i ne uni'Štimo nj-ihove sluge, imajice 
u zemlji. 

Bezbrojne su žrtve, koje su naši naro(Ho pod:nijel~ od' 'Početka roata 
pa do danas. Tijela stotine istotine hiljada illmučenih i :Ilnakaženih 
:judi, medu rijima nevinih staraca, žena i djece, leže danas rasata u 
gomilama po svim stranama naše zemlje: to su žrtve jed nog do danas 
nevidenog 'i nezapamčenog svirepog zvjerstva naših dušmana .j, doma
čih izroda. Ustaše i četn:':i, žbiri' i pa nduri , natjeca!io su se u vršenj'll 
",ločinstava 5a tudinom, slašističkim oktLpatorima. 

Bračo! 

Našim velikim saveznicima, nepobjedi,voj Crvenoj a.rmi'ji i britan
skoj i amerikanskoj vojsci, ,koji se bore .zajedno sa nama protiv laši
stičkih osvaja·ča, upučujemo naše .pozdrave sa' zavjetom, da če naša 
Narodno-os:obodj.J,a,čka vojska vodjU do kraja ve.;iki oslobodilački rat 
sve do konaone ,pobjede nad podHm njemačkim I ašističkim tiranima i 
zavojev,a1č;ma. 

Narodi Jugoslavije! 

Uz naš ,pozdrav ml vas sa oslobodene .teritorije ,pozivamo da se 
okupi.te oko Ant.ifašisNčkog viječa n~rodnog oslobodenja Jugoslavije, 
da mobiolišete sve svoje 'zdIrave i žive snage kako bi, s uspjehom šlo 
skori,je okončali veliko djeJo narodnog oslobodenj.a,. Pod pa-rolom: sve 
za front; s!obodu - ,pod,imo napri jed do pobjede! 

Na·ša pobjeda hiče potpuna samo onda, kada se -narodi u 0$1000· 
denoj svojoj zemlji budu osječali kao svoj na svorne, kada budu sami 
preko svojih s:obodnom svoj om voljom izabr.anm narodtno-oslobodi· 
lačkih odbora, oolidamim roadom sv,iju, kao .i organilladjom u svim 
granama naše narodne 'privrede, obez,b.ijedilil sve uslove za jed an po
redak, 'koji če ·im pruži,t'i mogucnost da ostvare istinsku ;. pravu demo
kratiju i da izgrade jednu slobodn.u, nezavisnu i bratsku zajednicu. 

DaJ bi se sve ovo .postiglo, ,potrebna je prije svega jed'nstvena ·i, 
složna ,borba protiv fašističkog poretka, koji nam žel·i nameinuti Ha.li
jansko-njemačka koalicija, kao i proti'v starog reakdon-a~skog .poretka 
koj; .pokušava silom održali ,iq,bjeg'Lič-~aJ jugoslovenska v,lada, ;ako su 
naši saveznIci, englesko-sovjetsko-amer,i·čka koa,licija, -proklamova.:·i 
pravo svake nacije da ,bi,ra poredak kakav želi. Fašislički porooak 
znači .porobljavanje .j istreblj.i,vanje naših naroda·. On je opasnost koja 
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je dik.(i.rala čI,anovima englesko-sovjebko-amer i,čke ,koa,Jidje noophod
nost zajedničke akcije, da ,bi spaSIH čovječanstvo od povratka u divlj.a. 
štvo ,i srednjovjekovna 2vjerstva. A šlo znači star'; poredak, 'maju na
rodi Jugoslavije, j"r su ga dobro osjeti'i na svojim grbačama. pod 
raznim jugoslovenski.m vlada,ma. 

Mi nočemo stari državni aparat bivših vlada, koji je dana.s u s:u 
lbi okupatora; necemo njene ,korumpir.ane petokolonaške i·zdajni,čke 
č inovnike i, ofidre, po!idjske i ~alldarmerijske žbire. Isto ,(ako necemo 
v,iše Ili name(nute opštineke odbore i .pokvarene opštinske ,činovl1 ik<>, 
koji su stajaH i pri.je LI službi .polidjskih vlasti, a LI zavisnosti od seoskih 
zelenaša i glavešina raznih .poIHičkih stranaka, .3' danas u službi okupa
tora. 

N,amčit a pažnja naroda 'treba da bude danas 'koncentrisana. na 
"ločine, koje su ,počinili protiv narodno-oslobodlilačke borbe četnici 
Drare M ihailov·ica, ministra .izbjegl'čke vlade. Ove izdajni·čke ,bande 
spregle su se sa, najveCim ,krvnicima naroda, s njemačkim i i,talijanskim 
okupatorima ,j njihovim ustaškim slug,ama. 1 dok nas i1Jbjeglička vlada 
poziva da mi'flljemo i da ,čekamo njen ,poziv, dotle u isto vrijeme izdaje 
uputstva svom ministru Draži M ihai,lovi6u da 5a četnitima ud.a,pi li' leda 
naše vojske u momentu kada· se ona ,bori pro(.i.v ust,a'ša i okupa.tora . 
Ali ,je zato ta vlada .im,.la smjelosti da' predi javnošcu " 5aveznicima 
u5ipjehe [Jaše narodne vojske 'U Hrva,tskoj, lDalmac i jj,; Bosni pripiše 
vrhovnom voestvu komanda,;}ta Draže Mihailovica. 

Izdajni'k Draža Miha'i,lovic sa svojim četnicima na,la>;;' se danas 'li 

otvorenoj 'bonbi prot,iv Narodno-oslobodi,la'čke vojske, koja jedina 11 

našoj zemlji pretstavlja težnje i, snagu narod,a' Jugoslavije, koj." su 
svoju vjernost i odanoot prema savez.nicima, a POTed toga i neog,r,a
ničenu Ijubav prema <zašt i>tnikll slovenskih i svih .porobljenih' [Jaroda, 
prema Sovjetskom Save<Zu, doka1Ja'li još i 1ime §to su im pružil.i svaku 
pod.ršku za koju su ·bili kadri: di<zanjem IUstaOlka i prihvatanjem odluč
nog otpora i' ·bor·be .protiv hieerovskidJ bandit, vežuci tako kroz sve 
vrijeme rata velike snage neprijatelja, koje bi on mogao da upotrebi u 
krv,a,vi,m borbama na ,istočnom frontu. 

Narodi Jug os lavije! 

Vi vec d.anas u tborbi sokupatorom teško osjecate sramnu 'gru 
starih ,po'itičkih strana,ka, koje preko svojih ministara i. prvaka »vla
daju« .iZ inostran&tva. Sa svima, onima, što su danas protiv [Jarodno
oslobodNačke .borbe. ,počevši od petokolonaša Ljoticevih pa do če!nič
kih .bandi Draže Mihailovica, bjelogardejaca s!ovenačkih i Pavelicevih 
ustaša , na·oi ce se vajedno vode ,tih ,poli.tičkih strana,ka, da bi .pokušaH, 
osl.ahiti iravbiti narodnil .pokret i front slobode. 

Ne samo v06stvo spbijanskih poJi.tičkih stranaka, vec i voCs.tvo 
Hrvatske seljačke stranke i tS!ovens~e ljudske stranke 1Jbi!i su se danas 
oko oomra reake/je, tkoji pretstav~}aJ ,u:·trareakcionarna velikosrpska 
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grupa' - Snpski kulturni ,klub 'pretsje<lnika izbjegličke vlade profesora 
Slobodana Jova,novica. Ova ve,Ji.kosrpska g rupa uvela je u v·ladu vot
stva Hrvatske &ElIjačke stranke ;j Slovenske i1judske stnaOlke, samo da bi 
ih iskorišcava.]a za svoje dljeve. A onda. se oni Hjffino .poveza·še uz 
veiikosrpsku gmpu, jer vjeruju, da ~e ova 'pomoCu svojih četn'.ka za
plaš'ti hrva;tski .i &lovena'čki 01 arod , ,koj;, se sve vge gmpiše oko svog 
N arodno-os'obod-ilačkog front.a,. 

Dok prvaci Hrva,tske seljačke stranke sje<le u toj v,ladi, .a· votstvo 
njeno u Zagrobu ,poziva ihrvatski narod da 'bude mi,ran i, da čeka, dotle 
najvee' zlotvor, srpskog naroda, i'zdajice i džela,U Srbije, velikosrpski 
četnici i banditi u spora~umu sa· ministrom izbjegJi.čke vlade Dražom 
Mihailovieem j lPaveJi.cev;m 'Usta'šama, haraju 'PO Dalmaciji - hiseru 
i kolijevci hrvamtva. 

H r V la1t i.! 
Pozivamo vas da se u .braotskoj zaje<lnid sa Srhima·, preko.svoje 

Narodno-oslobodilačk~ fronle, okupite oko Antifašističkog vijeca ,na
rodnog oolobodenja, da .u& anete proUv četnika, ustaša i okupatora. 
poz·iv,amo sve domobr.anske oficire 'i vojnik~ da prelaze u ,re<love Ne
rodno-oslobodi'lačke vojske, jer ustanak i ,borba su je<lini' put ka sreti 

nezavisnosti hrvatskog Ola.roda! 

S ,lov~nci ! 
Prvad Slovenske 'Ijudske stranke i ministri lU ;~bjegi]jč·koj "ladi, 

sporazumno sa votstvom stranke u Ljubljani, mirno 'posmatraju djela 
izd.a·jničke bijele g,a,de koju su okupao!ori organirova,]; za suzbijanje 
ustan,ka uSloveniji, a udarajll protiv Osvobod·i·lne ,fronte, koja je obu
hvatila sve slojeve i ,politi čke .partije, &truje ~ IOrganizac;je uslove
načkom narodu. Bijela 'garda, ta· šaka j;ada, 'Za !koju se zakači:~a izb je
gH:čka v,lada, isto tako ,kao i 'za ,četni·čke bande, samo 'ce još više ojačati 
ot.pomu .i 'borbenu ,nagu slovena,čkog n,a'roda, ,koji' se !hrabro ,bori za 
svoju slobodu i domovinu protiv okupatora. 

Musliman .i! 
Vi ste na svojim ledima osjetili SVll oštrinu ustaškil1 ?IOČi nstava, 

izvršenih protiv Srba u Bosni, Her.cegovini i \Sandžaku onda kada su 
krvožedne četničke bande počele da !koIju vašu djecu i žene il da pal<l 
v,a"a sela i domove. Votstvo jugoslovenske musl·imanske organizacije 
varalo vas je udanima naj·težih nevolja li. n~rete koje ustaše izazvaše 
svojim ,pokoljem srpskog ži.vlja. 'Danas vec Muslimani znaju gdje im 
je mjesto u "laje<lni'čkoj ,bopbi s onima ,koj-i se lbore za raV01opr.a,vnost, 
br,a1stvo ,i vjersku snošljivos!. 

Bosanci 1 Hercegovci samo 'ilje<linjeni ~ $ložn~, preko svojih Ola
rodno-oslobodita&ih oc:Ibora, a u ·re<lovima Narodno-051obodi-lačke voj
ske možete sebi! 05tva.ri(.i je<lnu Ijej>Šu i tzaje<lničku buduCnos!. Musli'-
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mimi ne smi'ju vge biH wba, o koju če se J1admetati velikosrpski pijač · 
kaši ... ~kvarenjaci i izrodi, sve zbog toga da bi mogli vladati jedn' 
ili drugi .. Vama svima ,i Srbima i Hrva!ima i MusHmanima potrebna 
je iskrena, > bralska saradnja da bi Bosna' 'i Herceg-ov,iJ1a kao jedinka u 
našoj brat.9kDj zajednici, mogH napredDvaoti [Ja zadovoljstvo svih bez 
razlike na vjeru i straJ1ku. 

Crnogorci! 

Nemojte dOZVQ:iti da izdajnički četnici prljaju [J,a'jveee i najslavnije 
dane crnogDrske is!orije: dane /herojske borbe Iprotiv okupatora. U 
borbenom br,a,tstvu sa 5vim narodima Jugoslavije crnogDrski narod oe 
konačnQ ostvari'ti SVQju slobodiU > J1ezavisnoo!, .li slobodi ; hralstvu sa 
svim narod'ima Jugosl,alVije. 

MakedDnci, ! 

Fašisli<:.ki imperijaloisti, kaQ ~ velikosrpski 'i vel'kobugarsk~ hegemo
nisti, dCln'i'jeli su samo nesreeu i ropstvo makedonskom na'rodu,čiju su 
domo"inu pretvori,li u monetu za potkusurivanje svojih ,imperijalističkioh 
interesa. V,a~a sloboda le,ži unašoj hDrbi'. Pridružite se narodno-oslo
bodilačkoj borbi svih ,naoroda Jugoslavije! 

S rb ,i, ! 

Vi ste najteže osjeti-li fašisti,čku politiku 'istrebljivanja naših naroda, 
ba , na vas je pala sva težina ,posljedica velikosrpske ugnjet.ačke politike 
svih jugoolovenskih režima. Pozivamo. vas da odlučno, s.na,žno i slo
žno. udarite ,protiv fašisNčkih osvaja-ča, 'proti,v četnič,kih i ustaških izda
jie", • dia ne dopustile da grobari vaše s1obode, oni iIroji. su pokla.); vaše 
najbolje sinQve zajedno sa f,a~ist.ičkim okupatorom, ;strebJ.juju sada 
hrva,lski narod. Di,žite se svi [Ja oružje, u ,veli!ki ooldbodIla'čki ut 'prDtiv 
oku,patora !Za s:obodu i bratsku zajednku Srbi je, Crne Gore, Hrva,tske, 
Slovenije, Bosne i HercegQvine 'i MakedDnije. 

An.lHa,šis!ičko vijeee na,rodnog oolobodenja io:a<bralo je danas iz 
svoje sredine SVQj Izvršni odbor s prelsjed.nikQm i ,tri pot'preisjedntka. 

Za vojničkD vodenje nalodno-oslobodilačkog rala A,~(j,fašisl~čkQ 
vijeee narodnog oslobodenja izražava neograničenQ !, puno pri~nanje 
i zahv,alinost Vrhovnom komandantu drugu Tilu. 

PQzi,vajuči sve narode u Jugoslaviji da ,pomognu svim raspolDži>
"im si,lama i sredstvima AntifašisličkD viječe narodnog oslobodenja li 

vršen-ju njegovih .I~kih dužnostil, naročilo u njegovim naporima 'koje 
če u!ožili za oolvarenje jedinslva naroda i' vojske, pozadine 11 fronta, a 
očekujuči od narod,a, da razviju do. savršeoolva 'Za!>OČetu akci.ju oko 
snabdijevanja Narodno-osIQbodi,lačke vDjske i pa.r,t.ilzanskih odreda, 
kHčemQ: 
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č- 2ivje!a naša Naroono-oslobod.j;la0ka, vojsk", i IpartizanskO odredi,! 
ni 2ivjela OI5lobodi,lačka honba naših naroda! 
!a 2i.vjeli naši saveznid Sovjetska Unija, EngJoeska i Amerika! 
u Smrt fa š" zmu-610bod ,al 'O ,a'.rodu! 
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PretsedavajUci: Da .\il 1<0 ima što da primi jeti na proglas? (Nema. -
Buran aplauz). Pošto primjedaba -nema, prog,Jas je usvojen. (Buran 
aplauz). Pozi,v,am SVe verifidnal1e ,vlje6nike da nakon dovršene sjed-
nice i"vo!e .potp'sat; proglas. . 

Prela-z:'l1o na izbor Izvršnog odbora AVNOJ-a koj·i je predviden 
Rezolucijom o organizacij i Antifašističkog vilj«a narodnog oslobode
nja Jugoslavije. Ima I~' ,pri'jedloga? (Sre ,ten 2ujovic: Molim ,za 
reč . ) Imade riječ drug 2ujovic-Crni. . 

Sreten Žujovic: IPredl,a,žem da' se IIzvrŠllli. od,bor izabere U ovom 
sa&tavu: 

Pretsednik dr Ivan Ribar (Buran i dugotrajan aplaui. - iSvi vec
nici ustaju i dugo, dugo ap\.a,udiraju. - U z vic;: »2iveo!«). 

Potpmtse<1nid: Pavle Savi<: i, Nurija Pozderac. (Buran i dugotraj.a'O 
aplauz. - lU z vic ,i »2i,veli.!«). Mesto 'tr«eg !potpretsedn;,ka ,rezervi
sano je za pretstavOl'ka Sloveni'je. 

Članovi: Mi,!e Peruničic (buran i dugotrajan a'plam), Ivan Milu
Nnovic (bur,all i dugot,rajan aplauz), dr Simo !M'i,loševic (buran aplauz), 
pop-Vlad,a' Zečevic (,buran aplauz), dr Mladoo Ivekovic (Iburan aplaui) 
I Ve&eli'O MasleŠa. (Buran i dugotrajan a.plauz. - U (/. v i, c i: »2iveJi!«). 

(Na govorn;cu stu:pa dr Ivan Ribar pr.acen burnim li odušev'ljenim 
aplauwm.) 

Pretsednik Izv.-Šnog !odbora A VNOJ-a dr Ivan R'ibar: Drugovi, vi
jecnici, vi ste danas izvršili jedno hi.storijsko djelo, glasom vašim za 
predložene rezoludje, glasom vašim ,za izbor Pretsjedniiitva i Izvr'šnog 
odbora. Ovi dokumenti, sigurno ,ce osta'ti ~rajno ,spisani i bit ce .najslav
niji H historiji naših naroda ... 

Ja, kao novo'zabrani i kao 'prvi pretsjednik AntMašističkog vijec·a·, 
ponosan sam i snec.an Mo je Izbor pao na mene. Nikada u svojoj ,poli
-ličkoj :proš!osti, a. on~ je duga vec 35 godina, nisam ;primio .takovu 
vijest 15 takovim pouzdanjem istakovom vjerom, kao što sam primio 
ovo. A zašto? Zato, lito uz 'nas, uz naše Antifašističko vijeee narodnog 
os'obodenja, uz ,našu Narodno-oslobodi·lačku horbu .stoji naš narod kao 
jedna jedinstvena i silna snaga. Ali, zato, drugovi" nikad više 'n'sam ·bio 
svjestan velike odgovornosti, koju 'preu,z-imam stupaju6i u službu na
reda ... 

Radicu uvijek kao .pretsjednik sporazumno sa Vrhovnom ,koman
dom naše Narodno-os!obodHačke vojske, sa n31š im omiljenim drugom 
Tilom (b urn i u z vic i: »2iveo drug Tito!«), a u ovom radu ce mi 
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позив 

НА ЗАСЕДАЉЕ АВНОЈ-А 

ВРХОВНИ ШТАБ 

НдРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ВОЈСКЕ 
И ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА ЈУГОСJlАВИЈЕ 

ГРАЂАНИНУ 

прилози 

JlЗIНа OO-XI-1942 "ОД 
Ч3lсова 16 h 

ЂУРО ЧАГОРОВИЋ, вемљорадник из Даниловграда 

Херој ока борба Народно-ослободилач'юе војс-ке и пар'Тизанских од· 

реда Ју,гославије, њени успеси 'којИ' су је учинили IНзјмоhнији'М војничким 

'1иниоцем у Југославији и чиниоцем од 1)1e~YHapOAHor значаја, омогућенн 
најширом и одушепљеном ПОДРШКО~1 народних мз'с а у свима земљама 
Југославије, виспки с.тупањ ·разви·rка наше народно-ослободилачке борбе, 

'многобројни и IСЛQжени задаци !Који -се на ТОМ lC1'ynњу намећу народу и 

војсци у ослобођеним и !Неослабоljеним деЛQВЮ.IЗ у Југославији, про
страност ослобођене iериторије и широке Iперспективе за даље успехе 
неоДЛОЖНО намећу чвршhу и трајнију пргаНИЗЭllију народне влас! И, 

обухваrгније ·сједињзвање напора свих Iнарода Југославије за 'Осигурање 
HOHal.JHC борбе народног устанка. 

Врховни Illпаб 'узео Је зато на себе иницијативу да сазове с:куп
штину истаlКНУТИХ бораца," родољуба I}{·оји ,су 'Од ПОl.Jе'I1к'а У'отанк а не
себиl.JНО ,И пожртвовано учесТ'Вовали у народно-ослободилаl.Jкој борби ) 

у циљу одржавања Бећа Народног ОслоБОђења Југославије и Већа 
народних повереНИ'К'а rкao највише народне власти у Југославији. 

Стога, ценећи твоју искрену приврженос1" 'и оданост народно
ОСЛОбодилачкој борби, позивамо те да се примиш чланства у Већу ,На

родног Ослобоf)ења Југославије, те да !као такав лично учес''ГВујеш на 
IКОНСl'ИТУЦИОНО~1 заседању Већа. Треба одмах да кренеш IИ доf)еш у 

Б. Петровац /Где ће 'Ти се саопш'ГњТ'И место и време заседања. 

СМРТ ФАШИ3МУ - СЈ10БОДА НАРОДУ! 

(МП) K-ома,ндгн'Т, 

Тито,IС. р: 
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ПРОЈЕКТ 

РЕ30)lУЦИЈЕ О ОСНИВАЊУ АНТИФАШИСТИЧКОГ ВИЈЕЋА 
НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

На IСКУПШ<IЋНИ одржаној у ослобоgeном Бихаhу 1!ана 26 новембра 
1942 године, представници народа СВИХ земаља Ј угославиј е, без рззлwке 
народности. вјере IИ политичкопартијDке приrтадности; 

KOHC'faTyjy 

да је априлоки војни <Слом Југославије непосредна посљедица не

народне лолитике и чи'Гзвог низа издаја војног и поли'Тичког ВОДС1ва 
Ј угославиј е; 

да Ч 'на,роди Југославије, који су одлучно хтјели са оружјем у 
руци да бране своју слободу и независност били продани на милос'! и 

немилос'r фашистнчком освајзчу; " 

да је панld.ЧНО бјегсТ'Во југославенске владе значило срамно напу
штзње и изневеравање народа у нај'Тежи.м тре-нуuима његове историје; 

да су фашИ'стиЧ'Ки окупатори завели над свима народима Југоспа

виј е реж,им неззпамnене бз'рбароке ;с виреtПосrrи, режим ИС1'ребљења чита· 

БИХ народа и МЗlса, мас,овног и звјероког убијања жена, дјеце и 'с-тараца 
у ·поза-дини, пљачк:е насиља и пус'Тroшењ~ читавих пространих области; 

да су се Домаhи издај ници Павелић, Недић и њима Iслични ставили у 
службу окупаiГорима ПРОТИВ !С војих властитих народа и ИСiО тако 

огрезли у !крви својих нз'рода, служеhи окупаторима 'Као iКрвави џелаiИ, 
и да звјерства четника I[(оји стоје под 'командом министра Драже Михај

ловиhа над Iсвима народима Југославије нису мање свирепа ни .мање 
ма-совна од звјерстава окупатора, у,сташких Iи Недићевих банди; 

да су Iaк:OPO све бипше политичке странке .или организаuије у већин-и 

земаља Југославије пасивно посматрале стање crnари или Јс е с њима 
помириле, Једне на тај начин ,urгo су одмах отворено пришле окупаrr<>ру, 
друге шго <у прво одбиЈале и саму помисао на о<а""у борбу прот'ив 
о,купатора, да би затим у току развојоа народно-ослободилачке борбе, 

Оl1Ишли диреЮ'Но на издају. OraB веfiине људи из водстав.а ових ,стра

на'ка "још није вријеме за борбу против окупатора 41 брзо се пре'ТВОРИQ 
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у стзв: "вен је вријеме за борбу у 'KOPНlC,T окупатора ПрО'Т'ИВ побуњеног 
народа; 

да се вели:<и дио официра, нарочито виших, ставио у разним фор~ 
мама ка ра·сположење окупатору и његовој борби против свих народа 

iугославиј е' ; 
да Ice , с!кора сав {)ПШТИНС1КИ и државин апарат Југославије Iкоји је 

кроз низ година биq издајНИ1JlКИ припреман и оспособљаван за то, crзвио 
У службу фашистичких окупатора и постао fЬ!иховим послушним оружјем 
за УНИШ1 ење на рода; 

да је једино Комунистичка Партија Ју'гославије остзла вјерна на
роду и његовој слободи, те да је одмах позвала све народе, све поли
rиЧ'ке странке ОСИМ оТ'Ворено иэдајничке, све паштене и родољубиве 
људе у заједничкуоружану борбу против окупа'Гора; 

да су се нз овај позив ()душевљено одазвале широке ~ЗЈсе СВИХ 

народа у Југославији дижуhи народни устанак, сви !ЛОllП€ни И родо
љубиви људи! организирајући герилске партизанске ,одреде! а да !Се на 

овај поэив оглушила окоро ·сва бивша водства ПОЛИ'ТИЧI~ИХ странз'ка; 

да су ,сви народи Југославије у оружаној борби против окупатора и 

њихових СЛУ1ГУ дали најуэвишенији примјер ш>та могу учинИ'ти голо

руки народи против далеко надмоћнијег освајача -само :кад ICY вољни да 
се боре за своју част, слободу и незавН'сност, да су у тој борби подни
јели и подносе огромне жртве увјерени да неће би'!'и узалудне; 

да је ry пламену народног j'lOf\HK3! lкоји је захва'ТИQ све народе и 

све земље ЈугО'славије! остварено борбено јединство свих родољубивих 
снага наших н.арола! без обзира на бивше .rpa~aRC'Ke пошггичке- странке 
и у дире·кт-ној борби с њиховим бившим водствима, од Iкојих је веhина 
у разним облицима прешла на страну OIк'упатора; 

Констатујући ово и одајући славу 'и ,пошту .сјеНЮlа хиљада палих 

народних хероја и милиј-онс'ким народним жртвама фашистич'ког терора! 
окупштина Iпредставни-ка свих народа Југославије доноси .слиједећу 

РЕЗОЛУUИЈУ 

1) Благодарећи јединотву свих искрених родољуба, у Југ()сла&ији, 
које се иоковало у 18-мјесеЧllој оружаној борби против фашис'Гичкнх 
окупа'Гора и 'свих њихових IСЛУГУ Н помагача, првобитни мали партизански 
одреди, који су ту Iборбу повели голим шакама , израlСЛИ -су у моћну И 

непобједиву народно-ослободила'f1<У војоку. Њезине пролетерске и пар
тизаНCiJ{·е ударне !Бригаде и одреди прославили су се под храбрим 'и 
мудрим 'P}'IKOBOHCTBOM Врховног Штаба и 'Команданта народно-·ослобо

дилачке BojlclKe и партизанс'к.их одреда Југославије, дру.га ТИТА и захва

љујући ICBe јачем разбуктавању народног устанка и све већем приливу 
народних маса у редове Народно-ослободилачке војоке, ових дана пре

расли су и организовале се у диви.зије и «орпусе, IЛред којима се отва

рају нове и широке перспективе великих и одлучних побједа. 
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Наша Iславом Qвјенчана J:lародно-ослободилачка војс.ка јунач.ки ј е 

одолила свим досадаШЊЮ1 офаН:tивама непријаrт"еља ~ љеговим под· 
муклим сплеткама; 'Она Ice с,а својим побједама уздигла до чиниоца од 

ме!iуиародног значаја. Сви народи Југославије показују на дјелу, што 
ми и Qвдје IKao њихови предс-тавници јавно потврђујемо, да признају и 
помажу rry lВojoк:y као једини lизраз и оруђе .љихове '~BeTe народно· 
ослободил,аЧ1ке !борбе, 'к'За једину здраву и једину стварну народну 
снагу, .спос-обну да ту борбу Дотјера до побједничког ,краја, док су се 

Iпред lочима llијелог Iсвије1'а распршиле у ~ЮI с ве лажи протуране у 

страној јавности -о тобожњој борби ПРО1!ИD окупа'Тора _коју "водиН из· 
даји"к министар Дража Михајловић. 

2) Херојска обрана Кавк·аза и Стаљингра"а, под најгежим усло
вима !Као и прошлel. зиме ,славна одбрана Моокве и Лењинграда, не само 
да одушевљавају наше народе, него су за њих и посљедње јемство .скоре 

коначне побједе !Слободољубивих народа над барбарским фашизмом. По

робље'ни славенски народи могу ведро гледати у своју бnи-ску сло

бодну 'будуhност, јер на челу борбе за њихово ослобоl)ење 'стоји моћни 
Совјетски Савез 'с њеГОВО>l непобједивом Црвеном Армијом под руко
водством генијалног Стаљина. Операциј~ IсаВ'езнич~е британске' и аме· 
ричке вој,оке у Африци та'кођер значе знатан допринос бржем распадању 
италијанС'ко·њема~П(rе 'коалиuије. 

Народи Ју'го.славије и њихова народно·ослободилач-ка вој-С'кз. с ра,до· 

шhу поздрављају побједничке напоре америчких и брнтанск\!х трупа и 
борбених Француза у Африци, гледајуhи у тим вел"ки>! демокра11С 'К"" 
народима своје савезнике у борби з", уништење фашисти-.ке !Ку,ге. 

З) Окупшгина поздравља хисторијску ноту созј е<Ј1ск е владе· 'од 14 
сеП1'ембра {)ве године 'о одговорноС'Ти хитлеровClЮИХ освајача и њихових 
помагача за злочиие 'које су !Извршили У окупираним држзвам·а Европе. 
С највеhим ·поносом примили јСУ народи Југославије ·ОНО велик{) признање 
које је у тој ноти учиње.но њиховој народно·ослободилаЧ'кој партизаlН· 
ској борби. Ми' /;емо и да;ље уложитн све 'напоре у тој борби, свјесни 
ријечи -те ноте ,које ,кажу да је ван сваке сумње да ће успјешни 'развитак 
те Iславне партизанске борбе БИ'Ти један од најважнијих услова ·Кlоначног 

слома ОПl.lllТег 'непријатеља и да ће он приближитти ЧЭЈС одмазде. Изјап· 
љујемо да ће·мо свестраиим прикључење.м података о злочинима оку
naTopar lи 'ЊИХ-ОВ'ИХ помагача "и ОЈlкривањем !Злочинаца .1помоhи јнаш~ 
1Iа,родно-ослободила'f'У војску да јоој не умакне ни један злочи:нац и да 
ни једна невина народна жртва не остане неосвеhеиа. 

Али ми -сматрамо за нашу дужност према невиним жртзама да пред 
uијелим -свијеroм изјавимо: да .су звјерcrгва која су починилИ" IН дана;с 

чине над Србима, X-рва11'Има или МУЈслима'нима Чe'flниuи Драже Михајло· 
вића не мање масовна и свирепа од звјерста.ва ОКУ1пат"Ора и ус,таша "' да 
југославеиок'а избјеГЛИЧlка влада 'Носи пуну одговорност з-а rre злочине, 
за IKoje она просипа одликовања злочинцима; да према "Гоме она није 
имала моралног права да поред влада других поробљених држава пот-
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ie лисује апел ,совјеток.ај влади о питању одговорности за зЛ'очине .QКУlЛа-
(_ тора", ЊИХi)ВИХ помагача. Њен министар војске Дража МихајЛОВИЋ спа.да 

д поред фашистичких оку,па7·0ра, поред Павелиhа, ЉО'ГИhа, Недиhа, Пе-
о ћанца '!'а,к,оljер на ·оmyжениЧ!ку о<лупу за злочине 'Над народима Ј у-
и гославиј е. 

4) Једин'СТВО народа Ју·гославије у народно "слободилаЧ'ком pary 
I обухватило је најшире м,асе свих народа Југославије, све праве и иокрене 

родољубе 6ез 'разлике 'НародносПl и вјере" паРl1ијСIGО ПОЛИ11И'I'ке при
падности, ICBe ДРУПЛЋене слој еве, све праве и' МС1Крене родољубе без 
обзира на различи;те форме .које је оно добило у различим земљама и 

покрај'ииама, Нај узвишениј и израз тога ј еди'Нства ~ ес!!" НАРОДНО
OCJIОБОДИЛАЧКА БОЈО<А У ~ијим се .редовима боре ,раме уа раме 
родољуби СВИХ 'Народа Југославије СВИХ вјера ,иразличиггих партијских 
опредјељења . \ 

у IC л о в е н а ч к о ј је l()с'Пзарена I О с В о б о д и л н а Ф р о н т а 
као опште на1РОДИО тијело обухваhајуhи све друштвене слојеве, све по

),[И'Т'ИЧ'~е парmје, '''трује и .организаuИ'је у слове.наЧ'Ком ,~a'poдy, !Комунист'е, 
'КРШЋаНСlКе ICоцијалИ'сrе, кмеlfијце, социјалдемократе, СОlКоле и друге де

MOKpa'l1Cll(e и родољубиве елементе, {)СИМ мале шаосе .иадајнич:ке беле 
гарде која слунш окупатору. У Хрватској ј-е т,а'КОljер оствар"на Народно 
О<:лободилаЧОК<l фронта, ,која је привуЮtа у своје редове све што је 
поштено и нотински родољубиво" У редовима ~pBaToкe сељач:ке отра .. ке 
упркос издајНИЧ1КОМ или 'кук:ави,чком држању већег дијела врхова хес 
и опортунистичке полИ'Тике "чекањаН и rrрпљења Др. Вла11ка Маче'ка. У 
СрбиЈи привремени војнич'к'И успје·с и окупат:ора, rКоЈи су дошли 'Ка() по
сљедица издаје Недића и Драже Михајлови!iа, ннсу могли разбити је 
)Ј.ИlIСТГВО српског народа, 1<0000вано у огњу народног уотакка. У свим зе
мљама гдје живи српски народ, разбијачи јединства народа, издајнич:ки 

чe-rници, изгубили су 'С ваки морални и политиЧ'Юи 'Ослон-аи и држе се 
само уз помоh окупатора " стра.ховитим терором. ЦрногорсК'И на род, 
КQји се лис.том био дигао на оружје и .овога довео до тога да већ 
мора напусТИТ'и Црну Г"ру, подлегао је једним дијелом иэдајничкој про

паганди че1'НИЧ"ИХ во!)а "ао 111'''' су Баја Станишић, -Блажа Ъу'кановиh и 
КрС7{) Попови!;, >који ~y п{)моћу oKynarropa привремен" пореме7ИЛИ је
ДИНС7!JQ црног{)рс'к"г народа и онемагућили окупатору :да поновно угње
Тава црногорок;и народ, 'Који је 7ешким жртвама би" ослободио читаву 
Црну Гору. Та је и"даја данас познаrrа ирногорсо<'ОМ народу и он се већ 
поновн~ диже да .свргне с>купа'fОРОКИ јарам" четни"ко харање по Црној 
Гори, Слично је у Херuвговини гдје су четнич.ке 1I09е ПОМОГНУ7е ору
жаном сна-го м италијанског окупатора, привремено уопј ели да разбиј у 
јединство народа !Који је у У'СiЗоНКУ веЋ био лостигао велике успјехе, и 
гдје ~aдa народн·и устана" поновно оживљава. У Босни народни устанак 
УСПРКОС свима напорима Лавелиhа, Недиhа и Драж е МихајЛОВИ'hа , Њемаца 
и Италијана, у.слркос издајниЧЈЮlМ споразумима четнИttКих официра и 
војвода са О'купаторима и Павелиhем није никада 'мала-к'сао него је з·ам 
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биљежио HajBehe у;спјехе. Успјеси народно·ослободила·"е војске у пра о 
цу Западне Бос·не !Силно су помогли масовно рзэбу;ктавање народног 

устанка у Далмациј и. 

5) У свим земљама Ју.гославије од самог почеl1ка оружзне ослобо · 
диnачке борбе нииали су на ослобођеној 'као и на неослоб09еној 'Гери· 
торији народно ослободила1{К'И одбори и lКao нужин органи јединства по 

зздине lJi фронта IK1ao од ,самог народа >створена тијела IK·oja су окупљала 
народ у његовим нз'п>Орима да помогне ICBoje јунзqке борие, који су 
уједињавали становништво у народно-осло60дилач'кюј борби. Они .су иу

тним развитком постали органима народне демократске вmllCТИ и пот · 

врдили се !кзо израв јединствене 'на,родне воље за ослобоljењем ИСПОД 
Јз'рма фашизма. На nрострљној ослобођеној територији нема села без 
народно-ослободипачких .одбора .спојених у опhинс,к,им:и .с реок:им својим 

тијелима . Много-бројни Народно ослободилачки ,одбори раде и·легално 
под најтежим у!СЛОВЮlа у још неослобо1јеним дијеловима земље. Они су 

главно оружје јединства народа у ослободилачкој борби, јединс'ЈТВО па

з.адине и фРОlПа, које ј е било и остаје услов IИ залога Iконачне побједе 
над ,крвави,)! окупаторима и ЊИХОВИМ усташким И четнич.ким Iслугама. 

Преко њих као и прек'о жеНС'К1i"Х и ОМЛ8ДИНОКИХ антифашИ'стиtfКИХ .орга
низација ООТЋарују се надчовјечаНСI< И напо-ри народних ).јаса у позадини. 

6) Ослободилачк·и праведни ра1· иарода Ју·гославије, оружани уста
на'к народа силно се .рззбуюгао IИ .проширио ове је-сени и неодољиво 'руши 

пред .собом !С ве препреке, Ни'Чу к·ао из земље нове · чете и Iбатаљони, !Који 
се брзо InpeTBapajy у Бригаде и Дивизије. Силан ~алас антнфашиcrичке 

борбе све се више и више шири. Свуда иародие '13'с е Y-ВИ9ају да је На
родно-ослободилаЧ1ка BojclKa једини ЊИХОв борац эаI.I.Тrиrrни'К и освеrrниК. 
Изгладњ'аnани и малтретирани хрватс'ки до~обрани предају се народно , 
ослободилач.кој војсци у ма'сама која их враhз rкуhамз, јер у 'Њимз гледа 
своју браћу Iкюјн,," је <>ружје !силом гурнута у руке. Све дубље про
дире у масе војника, па и ОфИll'ира домобра1iа свијест .Q издајНИЧ1<ој 
зликовачкој страхоnлади усташз, који су бацили хрватски народ у роп

ство и нанијели "у највећу ља гу у његовој хисторији . Али под ударцем 
снажних удараца 1iаше херојоке воЈске против четничких банди и њи

хових г.осподара, распадају 'С е те творевине издаје и ре:аlК'Ције и многи 
заведени сељаци, које су издајнички офиuири увукли у браrоубилач!Ку 
борбу умјесто у борбу против оюупатора, предају се и одричу даљњег· 

слушања својих издајничких В09а, И у к'рајевима гдј-е су 'I'e' издајниЧ'ке 

В09е успјеле да заведу народ ·обеhавајуhи му мир и ·сигурност живота 

и имовине. На бази Iсарадње !С а окупатором ИI у сташама народ је отворио 
очи јер је постао жртва звјероких масовних покоља од crr paHe усташа, 
четника и окупа'Тора, Народ је IK,pBaBO платио у таквим lК'рајеВИ:\1а своју 

наивну вјеру у споразум чеТНИiка с усorашама и ОК)'Iпаторима и rraj се 
споразум на дјелу показао 'Као споразум за МЭЈсовно убијање Хрвата и 
Муслимана од стране чеl'ника, а Срба од стране усташа, НО на м'ногим 
мјестима покољ врше Iсви ти зликовци заједно- ,н над Србима и над Хр_· 
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ватима и над Муслиманима. Скупштин,а због -rora јавно улаже прmе'ст 
против поступка избјегличке југославеноке владе, !К'оја рЗlсипа ОДnИ· 

коэања баш на најгоре злочинце и издајице и обмањује свјетску јавнОС'Т 
1<а'ко борбу про<гив окупатора у ЈугослаВ1fји води њен министар Дража 
Михајловић. У томе погледу, као и у погледу обра не пред свјетсосом де· 
~-ю:<ратском јавношћу части оних ЛОlJ.Jffених и храбрих југославенlОКИХ 
официра Iкоји нису издали 1iЗРОД у његовој ()СIJободилзЧ'}юј борби, већ 

се од првога дана боре у 1ПЗJYfИЗЗНОКИМ Iредовимз, а 'многи су ИI живот-е 
ПОЛОЖИЛИ на олтар народне слободе, .сlКупштина у ПOТnУНОСТИ прихваћа 

и потпи,сује 'све изјаве које је <о томе 'дао Врховни Штаб 1-1 . .0·113. 
7) Огромии 'размах народно-ослободилаЧl<е -борбе, висою, ступањ 

на Iкоји 'се испела наша (iорБЗ, многобројни .и све сложенији знаци Iкоји 

се на rrOMe !ступњу борбе нзмеhу свим'з !Нзма эзxrrјев'з сrвЗ1рање једнаг 
тијела, Iкоје ће још више и боље сје'Дињавати ве'ЛНlЈ(1е нз'родне напоре за 

коначну побједу 
Због т.ога представници из свих земаља Југославије, окупљени у 

слободном БИХ:1hу, одлучују, да се IКоНстtЈiТУИШУ у АН'1'ифашистич'Ко 
Вијеhе Народног Ослобо~ења Југославије као највиши ПОЛИТИ",КН "зраз 
оствареног чврстог јединства народа Југославије, израз њихове неса

ЛО~fЉ"иве воље, за побједу над .окупатори-ма и њиховим свим слуга~1а и 

помагачима, \Као тијело 'Које ће још више <развити И ује.аИ1НИТИ [напоре 

Народно ОслободилачIКИХ Одбора јИ свих :других 'Народних ма.совних 
аНТ'ифашисттичких организација у ослобођеним и у Још ,неослобођеним 
дијеловима наше земље. 

8) у АнтифашистиЧ"ком Вијеhу Народног Ослобо~ења (З1<упљенн 
.су представници свих народнос1'И, вјера и антифашистичких политичкюr 

партија и ·група, Iкоји ,су 'се Јна дјелу показали 'Вјерни и 'одљни IНЗ раду, 

'к'оји су издржали 'сва искушења тешке борбе за 1-IарОАНО !Ослобођеље. 
'Анrnфашистич:ко вијеhое народног ослобоЈјењњ и iИз његове ,средине иза

брани >1ЗВРШНИ одбор стајат ће поред Врховног Ш"Габа НОВ," ПО Југо
'славиј е као врховног ру[ководиоца наро'дно ослободилачке борбе - на 

челу те борбе .као љеног ПОЛИ1'1ИЧIКОГ представни'ка. 

9) Основии задаци А'нтифашисти",'ог Внјећа Народног Ослобој)ења 
Југославије 'бит ће даљње развијање јединстrвености 'Напора .свих народа 
Југославије, за извојевање !коначног ослобоljења за све љих и зз crвa
рање услова за ·пуну !Љихову слободу 'и равноправност у (:лободној ·брат
ској заједници коју юrлко неnе ,мапи разорити , јер he !С е 'Иок'оваИt у. 
огњу заједничке борбе. У том ииљу Антнфашистич,ко Вијеhе Народног 

Ослобој)ења труднће <е да још ~ише ,развије If учврсrn "ећ (}стварен<> 
јединство позаДИ1lе и фронта, да Народно-ослободилачка војска и парти
зански одреди буду ,достојно сна6дјевени. Вијеhе ће се трудити да раз

вије .н учврсти Народно-ослободилач;}(е Одборе и 110,-югне !С ве остале 

ма.совне аlJТИфашистичкеорганиззuије, да обезбједи иrro ужи КОlПа,кт 

измеј)у народа" Народно Ослободила"ких Одбора, да учврсти лнч'ну и" 
имовинс;ку сигурност, да подигне просвјетии ниво становништва, да 
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организује социјално crарање .. здравСФВену службу. Ј'едном ријечи 
Вијеће ће 'уложиtfи !сзв труд ~a .у ОВИМ тешким да'Нима ослободилаЧiКЮГ 
рата "",да 'све нае очекују највеnи напори организује шro је ~!Oгyne 
боље нашу п{)задину, за у.спј ешну борбу про'!'ив фашиcrrм""их освај ача 
и тиме допринесе iконачној побједи наше IПpзведне ствари. 

1 О) Анrnфашисти'bl{О ! Виј еnе Нар<>дног Ослобој)ења : Ј УГQсла"иј е 
изабрапе,из своје средине ИЗВ'ршни ()дбор -са предсједнИI({)М", :гРН под
предсједника .. упутиliе са овог засједања !свој "рогпас народима Југо
славије н њиховим храбрим борцима. 
. 11) За војничк{) вој)ење народно-ослободилач.к{)г 'parгa народа Југо-

'tлав1<ј е А'ifrnфашисrn'fКО Виј еnе . Народног Ослобој)ења Ј УГQславиј е 
11:зражава .своје пуно и .неограничено признање, захваЛНОС11 IН ·повјерење 
Врховном Ш-rабу НОВ 1< ПОЈ" врховном IKoMaHДa.нry дру,гу ТИТУ, закли
њуnи се "",.Пе будно чувати инrгересе на'РОДIW {)слободилачке ,борбе' и 'да 
ће све своје iJfзпоре У'смјеритИt на постиззњу 'Оног узвишеног U,и.ryза З3 
који се наша Iсл-авнз IНЗIРОДНО ослоБОДИЛЗЧ'ЮЗ Бој'ока fIЗКQ беспримјерним 

јунаш'IВ{)М бори. 

у Бихаћу, !дЗIНа 27 нове,м6ра 1~2 
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РАСПИС 

О ОСНИВАЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОТСЕКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

ИЗВРШНИ QДБОР АВНОЈ-а 
Здравствени отсјек 

Бр. " _. 
!деце.м,6ра 11942 

~flXatћ I 

АВНОЈ-А I 

При Извршном одбору Ант·ифашнсrnч,ког вијеhа .народног ослобо
Ijења Југославије устз'новљен је, поред осталих ОТiCјекз, IН 3дравст.вени 
01сјек. Дуж.ност је овог отсјека да води бригу о чувању и подизању 

здравсТ'Вен-ог 'с.тања ,најширих народних 'Слој ева. 

Познат'О је да је, ,и прије ,садашњих дпга~а}а, эд:раВС1Ћено (стање 

шираких 'народних Iслојева .у Iнашој земљи, нарочиl'J'О на ~елима, било 
рђаво, а у МНО~ЮI "рај еви"а и врло Рђаво . . Уре'ђење вел"к" Бећине на
ceљa 'Није -одговарало ни нај{)lс новнијим захтјевима хигијене. Народ је 
живио у rгјеОКiOбним, мрачним, влажним и неуреljеним !Становима, слабо 
се хранио, <носио p~aBY одјећу н обућу, "ршио, поред не.l!ОВОЉНО ,одмора 
тешке и !Нзпорне радове .. Хигиј еиска свиј е.с.т била ј е на ниСКом ·сrrе1лену. 
Под rrз%'Вим: условима- жи.вота, многи !Крај еви 'Наше земље били ~y и lМoQ
рали су БИ!Ј1И огњиШ13 разних заразних болести (пјегаваu, <rр6ушњи 
"ифус И1д.) , ",оје <су ~e понеО<ад претварале у епидемије" десетковале 
наше сгановниurгво. Под таIКIВИМ у,словима број оболијепања и ,смртност-и 

од 7урбекулозе "орљо је бити велнк, смртност дјеие морала је бити 

вИ'Сока. Режими (l<Юј и ·'су прек'О двадесет lГодина управљали нашом земљом 
није:су се много rrрудили :да поправе здравствено crање у наШQј земљи. 

Њихова главна брига. није била !ни е"Кономок:о, 'I-Iи просвјетно, -ни здрав
С1'8ено п(}дизање народа. И юне малобројне мјере кој су у здравственом 

погледу (предузимане биле 'су СПРОВОђе,не под IПриl'ИС'КОМ јавног мниј ења, 

под приitИСКОМ (покрета у широк:им, нарочито радни-t{lК'им, Iслојевима. Све 
су те 'мјере биле .недовољне, површне, .спровоljeне без иКаlКВОГ nл·ана и 
неорганизовано. Поред :тога, ЦИ'Q тај ,рад IDршен је lВечином на бирократ

ски начин, преко чиновниtfКlОГ апарата, путем .наредби и прописа . Шираюи 
народни Iслојеви нијесу од rraKBor рада асје-гили и нијесу 'могли осјети'Ти 
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"еке !Нарочите \к,ористи. Медицина је даље напредовала, али народ је био 
присиљен да се за помоli ,обраliа 'Г. 3В. народној меднuини (бабекн лије
кови, враџбине ИТд.). 

у таlЮШМ здравственим приликама зате,као је нашу земљу овај стра

шни parr . .збо.г тежег и напорнијег живота за вријеме рата, несташице 
хране, одијела и ,обуhе, збаг миј-ешања разнаг IстанаВНИШi'Ва, веће не
чиcrrоhе, 'немања потребних ,средстава за спријечавање 'и лијечење 60-
леСIJИ, Iсваrки рат доноси у зе~fљам·а које ICY њиме ззхваhене вели-ко по
горшање здравствених rnрилика. Та је нарочито. ДОНИО овај parr у IKQje~t 
фашиC1lИЧ'КИ окупатори, подломогнуги домаhим изроди~ta, чe-rНИllима и 

усташама, спроводе најбезобзирнију пља<и<у н о<:тављају за <обо" без
!\јЈимјерну пустош (паљевина домова, пљаЧ'ка хране, одјеће, обућ~ и 
осталих животних пO't'реба). Збаг TaiKBo·r стања, стално. нам пријети 
опасност о.д Malco.BHor по.мора. Нарочи'Та опасно.ст пријегги нам од зара
зних болесТ'И, [Г. ј. од оних ,балести јкоје ,се 'могу tnренијети од болесне 

н-а здраву особу (пјегаваи, rrpбушњи rrифуе, грип, итд). Заразе тих бо
лести могу се 'разбу-ктати за вријеме рата, а због изцрпљености и из
нурености I<оју рат доноси, и п"елије свршет,"а parra. Појава rrаквих бо
ле.С1'И у С'адашње~t 'Гpe-HYТlKY могла би .не -сама да донше lВели!ке uпете 
нашој земљи не·го да и доведе 'у питање све досад lJlостигнутеl резултате 

у .. ашој народно .. ослободилачкој борби. 
Шта 'Треба да учинИ1~Ю да .се од те .опасности -са-чувамо? Ми у Iнашој 

позадини немамо здравствених органа преко lЮојих бисмо могли IСПРОВО
ДИТои потребне мјере да .се од поменуте опасности сачувамо и да учинимо. 

оно шro је у оеадашњим приЛ'икама МОГУ,h-е учини'Т'И У погледу подизања 

народног здравља и развијања хигијенс:<е свијести \Код најширих на
родних 'Слојева. Пошто таквих органа немамо, значи да Mopa~lO створит'И 

органе аюји би их, бар Iy 'некюликю, моrли за.мијенити. Стога је ријешено 
да се при ICBa'K:oM народна-ослободилач;ком одбору (сеос:ком, општинском, 
cpe~1<OM) оснују ЗДРАВСТВЕНЕ СЕКЦИЈЕ, 'к'ао помоli,ни органи за рад 

на здраВlс!ГВенам пољу. !Али 'Т'О још није довољно. да би неКlИ рад, па 

и рад на здравственом Iпаљу, донио успјеха, он мора бити ·организован. 
Прије свега, здравствене секuије треба да Iимају програм рада .<Оји је 
ИЗводљив у садашњим лрилИ'Кама. 3аl'ИМ, !оне треба да за рад на здрав
'Ственом подизању народа заиwгересују широк:е народне масе и да 'С-е у 

'свом раду ослоне на све аwпrфаШНCtf'ИЧ'ке организације (омлаДИlfске 
организације, АНТlИфашис'fИЧКИ- фронт жена). У том uиљу rrреб-а да одр
жавају ,cac,TaHK1e, - с><упове, ~онференuије, зборове и уопште да у 'Гу Cl>PXY 
ис-користе ,СБаtКУ погодну прилику (Iсијела, прела, 'Итд.). 

у данашњим приликама кад је вел"ки број "ушкараца з-аузет бо
рач'К'им дужноcrrима, највећи дио здравспеног 1КЗ.01 и оcrалог . пазадин
ског рада треба да предузму жене и дјевојЈке. ()не ће се "На тај начи.н 

досroјно одужити народно-ослободилачкој борби. Цио народ 'Греба 
увеcrrи у\ ативну "'радњу на '1увању и подизању народног здравља, јер 
he такав рад донијети виднерееУЛ'fатесамо онда аl<О у њему буду уче-
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С1вовале и ширО'ке нзродне мз'се. То !Греба нарочито истакнуТ1И у сад,з

iJlЊИМ ЧЈенуцима. 'I<ао шro народ треба увес",и у ",к:гивну еарадњу 'на 
дјелу народно-ослободилач.~е б?рбе, ис'1'о га ја!КО 'Треб~ увести у (·арадњу 
II на здравственом пољу, Јер Је {Га·кав рад IнераЗДВОЈНО повезан -са 'На

родно-ослободилачк'Ом борбО~f. У 'колика тај рад буде боље оргаКИЗ0ван, 
у толико l1е ој борба бити лакша он у,апјешнија. 

Најзад, 'Чланови здравствених секција не .смију НИ'ЮЗд да заБQoраве 

да rey ОНИ не само здравствени "его и политич'ки радници. Они ће' пости
завати постављене задатке првенствено !Својим. rnримјером, пропагандом, 
убјеljивањем народни" маса У IКОРИСНОСТ та'кво,. рада. I<азне з·а неиспу· 
њавање прописа треба свести на 'најмању мјеру, по могућности ис,к,",у' 
ч.ит·и, а не, без икаквог претходног убј еljивања, иэдаffiИ низ .на'редби и 
ииа Iрад претвори.,.и у изрицање Iказни због неиспуњавања тих наредби. 
у коликоо 'се буде морала изрећи 'Нека "а зна, оОна ~реба да ,буд" плод 
И'С1К'реIНОГ и дубоког свеопштег убјеljења да је неопходно потребна и за

,лужна. 

I Циљеви здрaвcrвеии" секција 
Начин њихова избора и њихова организација 

Здравствене секције су средишта хигијенско·просвјетног и оста· 
лог здравственог рада на свом подручју, али то нису неке за'Себне влаlCТИ, 
'Независне од на'родно-ослободилачких одбора, Beh .само ПО~tоhни органи 
'Народно-ослободилач.ких одбора .за рад на здравarnеном пољу. Програ:\1 
рада за своје подручје израljују у споразуму са народно-ослободилач
КИ),f одбором !Којему подносе извјештаје о постиг.нугим резултатима и од 

'1<ојега траже ПОЧЈебну подршку и п.омоl1. Здравствене ~ '>кuије <)браћају 
се властима или орга'Ниэацијама преко +Сво г народно-ослободилач'Ког 

одбора. 
Ради бржег 'Dр~анизовања здравстве,них !С екuија, ЊИХОв избор треба 

извршити ,на овај начин . Сеоски народно·ослободилачки оОдбор одред" 
једног свог члана у здравствену се!<'Цију. ТО ИСТ'D уради ~е"с,ки одбор 
Аитифашистичког фронн жена 1< сеоок'и одбор ,омладине, ру>Ководећи 
се при томе да ~ кандидати буду 'најбољи и најагилнији другови. На· 
родно-ослободилач'ки одбор сазива састана'к, на !КОМе !Кандидати изно:се 
план и програм рада," 'на IKOMe се тражи одобрење за избор 'Гих Apyt'U1JlI 
у здравствену се;<цију. СеоClКiИ састанак може, уз о.правдане разлоге, 

предЛОЖИТИ 'и друге "андида'!'е. У општинску здраВСТЋену секцију улазе: 
један ч.лан ОПШТИНl~,\<,о г народно-ослободилаЧ'ког одбора, један претстав
НИК општинске организације АнТ'ифашистичк'Ог фронта же·на, један прет
<тавнн:к општинсже Qo~lл,адинске организације tкao и један IПРе11с.rавник 

Команде <мјес.,.а у tКолико ова у д(}Т'ичној ОПJlllТини постоји. У среску 
-здравствену ~екцију улазе: један 'претarавник ~pE>C'К<)г народио·ослобо· 
дилачког одбора, један претставни,к среске организације Антифаши·с'Тич
код фронта жена, један претсrrавник среоке ОРГflнизаuије омладине и 
један пре'тстаВНИ1К IKOMaHAe' мјеста. Сви љекари !који !се нал·азе на rrери-
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т{)рији општине <ЩНQlСНО среза улазе !Као савјетодавни чланови општин
ОКИХ односно .среоК'И'х здравсТ'Вених ,сек'Uија. 

Број чnанова здраве1Ћене ееК'Ilије не треба да буде строго огра 
ничен; ()J-I ће у If'лаВ'ном зависити од величине и раштрка ности на сеља !Као 

Iи 'Од већег IИ IMaoњeг степена здравсrnеног стања становништва. Чланови 
·cBalКe здрзнст·вене ,секuије бирају ~1e9Y Iс-обом једног РУКОВОДИОllа. 

Програм рада здpaвcmеЮIX секција 

Здравствене Iсе'кције ће, у !JIpnO~f реду, водиrги Iрачуна :0 томе да на 
'Њ11ХОВОМ подручју lНe избије нека заразна болест. Оне не l1реба ,да тачно 

}"l'Вpдe врсту заразне 60леarи, већ ·еамо да лосумњају у то да !Се појавила 

болест trаюве природе. 3аравне болеCII'И познају ,се по "оме што се "бич но 
јављају нагло, са велик,ом 'Ватром И, нарочито, по rгoMe, !l.lfГO, Ica ист,им или 

сличним знацима боле:стИ', .оболи више OIсоба '. Због rrora ШТО више особа 
обали редом, једна за друroм, 11арод је 'ГУ појаву назвао редЊОМ. А"о 
се поред поменутих знакова, код болесника појаве и oolТ.e (пјеге) по 
тијелу, онда је вепа вјероватноћа да је по .сриједиlзаразна болеCIТ. 

у ·циљу спрјечавања појаве эаразних болести, ЗДРавствене ,се'<ције 
предузепе 'све ,мјере у погледу одржавања чиcroће ,станова, дворишта , 
улнца, rrијела, одијела, 'Рубља !Као и у погледу снабдјевања етановни
urтBa здравом пиј а,пом водом. 

Најосновније ·од 'Гих .. јера јесте: 

1. Б о 'р б а п р о'Т И В У ш љ и в {) с т и. - Уши , и једино уши, пре

нос-е J'fешку и опасну заразну болест пјегаnи 'ГИфус . Сва-ка здравствена 
'секција треба да iIТостави себи !Као један IOД најважнијих '3адат3ЈК'З да 

.!fокориј ени ушљивост на 'свом подручј у. Кос,а к(}д све :дј ене треба да 
буде rкpa'l'1КO ПСЛ1шишана, а Т'О ггреба препоручити 'и одра>Слим :мушкар
цима. Треба убјеl)ивати 'народ да ,свакодневно треба да прегледа рубље , 

одијеnо и постељину у погледу ушљивос'ГИ _ A'K!Q у -некој IКУnИ"Юlа ушију , 
треба шТ'о чешhе Iпре'с nлачити рубље 'и постељину И, ,поред прања, Иi,:,к:у

хаваrри, јер се -саМЮl прање"t уши не -могу у,ништит и . 

Ако .се те :\lјере не Iбуду ,nрим ј ењивале 1'е Ice за Iкра:т1КО {Вријеме не 

одстрани ушљивоС1', онда ће здравствене Iсекuије одмах предузети- све 
што ј е п(}требно да ·се направи апарат ва униurтавање ушију ПОМОћУ 
водене na'pe "одредиhе лица ,к"ја ће с IТ'Им апараЈОМ иhи од' 1<упе до "ућ е 
ради унишiавања ушију у; одјелу, постељини и рубљу. 

Такав ащра'Г није rгешко направити. Ми ћемо га, ради споразуми
јевања, назватги лаРТИЗ8НОКО дезинфекuионо буре . Овдје дон()с,имо два 
начина за израду ·'!>а'квих бура:ди. 

а) Узме се Iбензиноко буре ,које ~e поroави IHa· 1'роножац 'да би ,се 
'Испод њега могла ПОдЛожиrrи ВЗfГра ради ззгријавања воде у бурету. На 

беНЗИНСiК'О 'буре постави се ~pBeHO буре чије је !дно избушено Iмногоброј 
ним рупаиа. Дрвено буре може да буде и Iшире од бензинског, али рупе 

на његовом дну .не смију да le,e налазе 'Изван промјера бензинског бурета 
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да Бодена пара 'не би излаэила .напоље. Доња површина поклопuа дрпе
ног бурета треба да ,буде издубљена да :би ,се могла приљубюи уз горњу 
ивицу бензинског бурета. На поклопац дрвеног 6урета 'Греба ставити 
"амен тежине 01<'0 :50 lКIГ. У ,горњем дијелу бурета 'Греба пос'Гави'!'и пречке 
са -ку:ка-ма 'од iЖице за rвјешање :Qдијела и -оcrалих ствари. Мјеото бензин

ског бурета може се у,потријебwrи" Iказан «,юно). 
Сnари треба да остану у бурf'ГУ [ЈОД паром 'најмање један сат од 

тренулка rкaд вода у беНЗИНСIКо.м Iбу'рету почне дај !Кључ-а. Послије тог 
времена, поклопац оСе дигне, оСтвари изнесу и оот:аве не:к-о вријеме на 
ваздуху, по iМогуhности на сунцу. ПрИ'Гоме !Греб., [Јровјерwrи да ли су 
уши уништене. 

б) Друга врста апара'Га прави се од самог 6еНЗИНСЈ<ОГ бурета. Буре 
се стави 'Ва троножац да би ,се под ЊИМ !Могла. ПОдЛО)f(l}fфИ ватра. Доња 
треhина бурета ос'Гави ~,,, за воду. На тој 1!ИСИНИ поставе ~e пре"ке или 

котур избушен рупама n«:>ји стоји на 'Гроношцу. Да ,не би crnари пре
горјеле, уз УНУ'Грашњу површин.у бурета ставе се дашчице ",'оје спрје
чавај у додир crва,ри ,са унутрашњом површином 6YPf'Гa. Све остало ј е 
исто "ао и lК<:>д IIТpBe 1!рсте ;;урета. Ова врста апара",а је пО'Кретнија него 
прва врста, али у њему не М'Qже да Iстзне ,онолико ICrгБзри iЮOЛИlКО У првој 
вр-оти апарата. 

06а 'ова <lпа'рата служе не само за, уништавање ушију него н за 
уништавање за'разних ,"лица у одијелу, ру6љу 'и постељини (на пр. када 
влада трбушњи rnфус), 

2. С н а 6 д ј е в а њ е а д'р а в о м п и ј а h о м в () ДОм. - Здрав
ствене :секције треба: да ~e брину о томе да ,се становниШТ1!О снабдјева 
здравом пијаhом 8{).l!OM, јер се преко заражене воде, поред QCталог, пре
носе !юлиuе llријевнИ'х варазних боле-сти r(трбушњи 'Т1ифу,с, срдобољз, 
итд.). Од свих мда може се сма"'рати 'као добра за пиhе једино дуБО'1<а 
подаемн,а вода, ,",оја "збија на ловршину у "иду нзвора. При употреби 
Ј!акве 'Воде треба повеС'r'И рачуна о rгoMe да LCe IQна 'на ,самом 'извору IHe за
прљава. l<oJ! "звора треба пазити да ли ~e вода с времена на вријеме 
замуhује, нарочиrrо Iпослије кише. '~K'O \се rro дешава, значи да је извор 
у вези са n-онршином земље и да се вода у њему може ла'К'о загадити. 

Околину извора треба заградити. У близини 'извора 1Iе смију да буду 
на!)убрена поља 0i1fГИ .,јеста тдје људи Ю'стављају 'свој измет. Кад се 
употребљава вода из ријеме :или ,ПQIТокз, треба :води!'и ,рачуна () томе дз 
се вода' не запрљава ОД !Насеља 'К.оје <:е налази изнад мјеста одаlКле узи

мамо воду, да !Се IY воду .не -слијееа ~y,6pe, IНз1о-гет, lНеЧИlстоhа од прања 
рубља 'итд. Код нас су Ilистерне (qа1'рње) и бунари 1!еhином <Непропи·сно 
грађени, те !Се lВoдa из ЊИХ мора увијeiК: Iсмађ)arгИ! !Као сумњива, \Нарочито 
у ",рајевима гдје има цријевних заразних болести (l'рбушњ'и 'Г1iфус,срдо 
боља, итд.). Добар ,бунар треба да бу,де 'издитнуl' изна)! <>Колине Oiај,,"ње 
пола lМe'f\pa, дуБОI<i iнајмање 6 метара, изнутра ll8МентовзlН и затворен. 
'Вода <из бунара треба да :се Ilрпе WMPKOM (пумпом). Та"вих бунара 'к'Од 
'нас врло ријетlКО има. ~aд таквих пропи'с,ано гра!)ених ;;унара нема, 
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м-орамо избје.гавати ,све оно што би воду У бунару югло аагадWf!И. Бунар 
треба да буде огра!)ен и на њему 'намјешген п()клопщ. У .близини бу,нара 
не смије да 'буде ljубриште [или нужник. Исто rгalKo !Не ICoмије да буде у 
близини ни дрвећа lкюје дубоК'о ПУШiа жиле, Јер се поред жила 1~lОже дз 
слива вода 'са пооршине земље у Iбунар. Треба ,водит'И IpaJЧYHa о rгOMe да 

се употребљена вода за прање ~e слива у бу-нар. Треба .водиrrl1 рачуна да 

околина бунара буде покривена 'илоlJачом Iили !Слојем земље lКоји не про
пушта воду. На буна ру треба да буде заједнички 'суд ва узимање !Воде, 
да се вода {Н'е би загадила !Судовима Iиз разних домова у !Којима l:'Iюже бити 

болес·ника од заразних болести .или та'КЋИХ ос-оба IKoje -су прележале неку 
аараану болест ,и још у себи 'носе IКЈ]·иuе заразне болести (1X1лиuоноше). 
Исте 'мјере треба предузети и ,код ци.стерни (чатрња). Кад у ,,,ј<>с'У има 
случајева цријевних заразних болести} треба пи!Ги са:\lО прокувану воду 

(вода "реба да "ључа 'Најмање 5 минута). 

3. Ч и с т ·о h а с т а н о в а. - Треба водwпr ,сталну бригу о томе 
да се одржа ва што боља чисТ'оhа {lаноо,а и двори·шта. Станове и штале 

т'реба 1ll1'Т'О lЧешhе \к.речи'Ти} а падове рибати топлом лукшијом. Храна 
треба да буде 'ClЮлоњена да на љу не би падала праШИliа и у [гопло ври
јеме, муве, 1К0је могу д'а пренесу \клиuе разних зарззних 'болесТlИ. 'Ву
бришrrа треба да буду удаљена од станова, а IИсrrо 1'ако ,и од 'извора, по
тока, 'ча'"рња .. ли /\унара. Св""а iJ<yha '"реба да е·агради бар најједностав
нији нужни'К, огра!>ен даакама или ~paњeM. Јама з"l 'нужнw\( треба да 
буде дубок·а ,и удаљена ОД бунара или чатрње нај-мање :25 .. етара. Треба 
сузбијати- 'ружну и опасну нави",у да се "'ужд,", вршн свуда. Изме<!' у 
нужнику 'Греба 'с времена 'На вријеме зат'рпа,вз'Ти слојем 'земље, или, још 

боље, чешhе .преливаl'fИ If{·речним млијеком i ('Кречно млијelКЮ Ice добијз. 
кад .се УЗ:\tе 'Килограм .негзшеног \креча ,и прелије литром воде, послије 

'Је,га се дода још 3 литре воде). Кад ·се нужниЧ'Ка, јама напуни, ~реба је 
затрпати земљом Lи 'ИС\К'опати дpytГy. У градовима rrреба направити јавне 
нужнике. 

4. Ч и ,с т о п а т и ј е ла. - Треба .с провести "ајвепу пропаганду у 
погледу Оllржава.ња чистоП . тијела. Сви укупани треба да се охупају 

бар једном недељно. Ноге треба чешће прати. Нарочито треба "",,тојати 
да се заведе лијеп Iи Iк'ористан ,обичај прања РУКУ прије 'CBalKor јел~. 
Преко прљавих руку .могу ее пренијети <Клице цријевних заразних бо
лести· (трбушњи 'I'ифус, срдобоља, итд.); с'Гога су те болес'rИ и ,назване 
болест,има прљавих 'Руку. ,Кад би се од ·свих мјера једино еавео обичај 

.да !Се p)'IIOe перу 'прије СВЗ'ког јела, било би \код на-с ,много 'ћЈање .случајева 

трбушног 11ифуса Аето =0 их има. 
Кад је Iријеч о oQдржавању 'Чистоnе тијела, ,одмах се 1C'f,ављз при

мједба да нема сапуна. Обично се !Сматра да ·се сапун не може направити 
Iбез Iкзм;ене <Соде, коју је у садашњим прили.кама врло 'ТеШiКО IИ lНeMoгyћe 
на{)авити. Врло је мало познато да -се, lи ,без 'Ka'~1eHe 'соде, 'Може 'направити 
добар !С апун . Ево упутства за прављење та'квог ,сапуна. Ilрелије се 10 'к·гр. 
пепеда и 5 tкилограма негашеног IКреча ·Са 40 лwrара lК'ључале воде, Н3МИ-
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јеша ,се ·И остави ;да с'Тоји IТрИ дана. Течност ,се оциједи IН' ос:тави. На 
crа'РИ пепео lИ п<реч н~спе се још 110 литара· п<ључале воде и сутрадан ~e 
rrечнОcr Qпеl' ·оциједи. ЗаТЮl lс,е Y3~le 110 II<:rP. масноће I (лоја, масти, Iма сних 
011Iпща.ка) и кува се првих 40 лwrара оције!;ене ",ечности, пос~епено до

.дајући осталих 10 литара ·оције!;ене ~~чности. Послије 5- 6 ,са'Ги :ку

вања Iскине ·се са ватре Iи Iразлије у ~аIНдУ''' о.бложен влажном I}(lрПОМ. 
5) П аљ е њ е LK р е ч а на. - ЈедзН' ·од важних ЗЗДЗJflаlка здрав

crвених ~~кција треба да буде набаВ!1<'а довољне ..ал"чине "'реча за "ре
чење прос'Гориј а и друге потребе и, чим -прилике дозволе, организовање 
nаљења Iкречана. Познато. Ue да је Iкреч до.бро и MHo.rOCrpYIKO упо.тре
бљиво. дезинФ€lКlЦИОНо. средство. (средство. за униu.rтавање заразних 
клица). Он се с у.спјехо.)1 употребљава и при сузбијању lС!о.чних зараза. 
Спо.менули 'смо да -се Iк!реч ~tjeC'Тo !Камене ·соде, ,може упо.требити ои за 

прављење .сапуна. 

6. С а 'б и р а њ е љ е к о в и т о. г б и љ а. - Здравствене ,секције 
треба да ,,·рганизирају рад 'на сабирању, 'ушењу и чувању љ~ковитог 

,биља. Пошто са·да Iније вријеме за гга:кав рад, 'о томе Ће ,до.цније биrrи по.
слана подробна упут,ства. 

7. У н и ш т ·а в а њ е љ со ш е в а ж и в о. т и њ а. - Здравствене 
секције треба да се побрину да .се сва угинула croкa одмах дубоКо за
копа или потпуно сагори. Ако. ,се у.гинула стока за'копа, треба је добро 
II1релити ItGречни,м Iмлијекrом. Да би Iк'реч'НО млије.ко дошло. у Ш'Т.Q бо.љи 

додир ·са у,нутрашњим дијеловима угинуле стоке, најбоље је да се тијело 

ра.спори, али при то.ме Т'реба пазити да 'се онај lњо.ји то. ради не з·арази. 

1-Iож ",ојим <Ое при ",оме ·служи т.реба у /Кључалој води 'ИС'"Уnаw (вода 
:греба да при нај ма ње 20 минута). 

8. Б" Р б а п р о т и в б ј е ~ н и л а. - да не би дошло до заража
вања бјеСНИЛО)I, IКЗI!{lО IКОД С"Токе та-ко и !КОД људи, здраВС1Ћене сеl(ције 
имају OR>tax Ј<а 'нареде да се <ви пси имају држати у "езу. Скре-ће <Ое 
пажња да у нашим Iкрајевима већ ,"ма IKo.A људи више I~МРТНИХ Iслучајева 
од 6јеснила; а данзс НИС1\Ю у 'Мо.гућности да спро.ведемо цјепљење особа 
!Које су уједене 'о.д crpaHe бијесних 'или на бје-сн.ило 'С умњивих животиња. 
Ст"г·а ·се ова .мјера мора нај.строжије IСПРОВОДИТИ. Све псе "оји лутају 
треба поби~и. 

9. Б о Р б а 'п ,р о т и в ш у г е (ч е ш е). - Здравcrвене секције 
'Треба да поведу најоштрију борбу против шуге (чеше, свраба). За лије' 
чење шуге могу се употријебиТ'И разна среЈ<С!1'Ва (на пр. ,ма<ст <Оа сум
пором), али до. 1'ИХ средстава дана'с тешко м{)же'l\Ю доЋи. Стога Ice ,пре· 
поручује 'КЗ" доста добро и нешкодљивосредиво унутрашња ",ора од 

смрлљ"ке (Ж"С11И'ке). Кору треба "'ува'l1И у млиј еку дак ~e не направи 
!Ј<ашаста течност. Прије ,маззња том течноC"ТiИ треба се ()'к:упа~и благом 

.лУ1КШИј.о.м па затиы нз'мазarrи. Мазање, без 'Купањз, треба поновити, ICвак·о 

.вече, за 5- 6 дана. Послије се треба по.ново. окупати, ,обу·ћи чи,сто .оДИЈело 

и рубље, а свучено ·одијел·о, рубље и по.С'I"ељину иокувати Iили <лави'!и 
Ј10Д пару у партизаноком бурету. 
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10. Мје ·ре у случају ",ој аве заразних болест 
- tAn<o се .појави -случај 'неке заразне болести, здраВCfПlена СeI<uија Ј 
од"ах, најоораћим пyrем, обавијестити 1Јајближег љекара и Здравство. 
О11Сјек А В Н О Ј-а. Поред тога здравст .. ена секu.иј:> ће одмах предузет 
све мјере да се rгЊКЗВ болеснИ!К издвоји, по !Могућности у свијетлој I 
чистој ~ оби. Из собе треба уклони"!'и све "редмете ,који 1ЈИСУ по-греб!t 

за њ.гу болесни-ка. Треба ·одре-дити једну вјешту особу ",оја nе њего 
вз'Ти бопесника. Она треба :па .абрати велику пажњу 'На ЧИС'Т'оћу свог: 

тијела ,н Qдијелз, а нарочито на чи.сrohу руку. Измет, OМO!l<pahy и испљу· 
вак болес,ни;ков треба преливати 'к речним 'млиј el!<ОМ 1'1 еипаТ'И у НУЖНИЧ'КЈ 

јаму. Све посје-ге боле< ника -греба забранИiТ'И. Ана боле-с·нњк умре, треба 
эабраниrги СКУ'пљање народа .ради пратље , а исто Т31Ю И ок:у.пљање на 

даће послије сахране . Ако ·се појави више случај ева ·не.:юе заразне болеc-rn, 

саобраhај измеt)у ТОГ мјеста и осталих треба забраниТ1И. Здравствена 

секu.ија има да предузме -мјере да се на њеном подручју уреди засебна 

купа за издвајање и смјештај болесника од заразних ,болести. 

11. Повезан() оС l' зд 'рав ~ твених се1<u.ија са војним 
с а н и т е т.() М. - Када наша во ј с ка пролази IКIРОЗ на-сеље, здравствена 

сeюu.ија <греба ()дмах да до1iе у додир са војним санитf/ГОМ, да -му пружи 
потребна обавјеu.rrења () здравственим приликама у насељу и да пре
дузме ~Be мјере за удобан смјештај н·аших борща и рањеНИl(а. Најбоље 
је да се 6орu.и и 'рањениu.и KMjeCQe у засебни,", добро очишhеним "'Уllама 
у «ој има није било случај ева заразних болеСТ1Ј. У ~y <врху треба пред

видјети ,извјесне lКyћe. У варошима Qреба да поС'ТОје одре!]ене куllе за . 
cMje,u.rraj војске и рањенкка 1К0ји су при пролазу. Поред тога, здрав

ствене ~еКlJ.ије у варошима !Греба да се побрину да ~e направе јавна ,ку

патила за BOjlC Ky " , народ. Уз "упатило -греба да буде к деЗИ!lфе!<1(ИОНИ 
апарат !Који служи не -само за униurrавање rклиuа 'Него IИ за униunавање 
ушију. 

ИзмеЈју позаДИНQке ,саюnеТC'I< е 'Службе , чији ·су ,важни органи здрав· 

ствене сеfКuије, и 'Органа војног к: анитета "[J)pt)a. да ПОCiоји .стална и ИН

тимна сарадња . Ор"ани вој-ног !Санитега веll су добили у том погледу 
потребна yrnyтcтвa . Стога здравствене сеюu.ије не са-мо могу не-го .су 

дужне да сара!;ују .са органима војн()г са-ните-та '" да од њих -граже по
rребан стручан савјет и помоћ. 

12. И з в ј е ш т а ј о 'р а Д у. Сеоске здравствене lC "кu.ије слапе 
прек'О народно-ослободилач'ких одбора. најмање једном за 15 дана, из
вјепrrаје о здраВCiвеним приnи:кама 'h свом раду општинс;ком народно

осло60дилачком одбору, f({ ·оји не, с·а .својом здравственом секuијом, "ре· 
ДИТИ те ',;,звјешrаје и посла'11И Iсреском народно-ослободилачосом одбору. 
Овај ће на ~ис'ГИ на~ин поcrУПИ1Н и послаrrи извј ештај Здравственом. 
o-ncј "ку А В Н О Ј -а. 

Први извјеu.rrај треба да пружи сли1<У здравствених прилика У на

.сољу. Треба дати одговор на ова питања: 
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а) 'Колико има .становника у насељу :и КQЛWКО домова? . 
б) да ли има заразних болести ·И 'Којих (ЭЈКО ее OIе М()же да yrnрди 

врста заразне 60леОТ'и, назнаqиrи (којои су њезини нај.глави-ији знаци)? 

ц) 'l<aIO!e су станбене ПРИ'лике у насељу (ч"стоnа ""Уnа, дВОРИ!1Па, 
улица, да ли И1l\iз :НУЖНИКЗ' и IК!ОЛи:ЈКи је њихов број,' кЗ!КВи!Су И У ка:квом 
се 'реду држе, да ли Јима \ltеэинфе-кцио,них ~па'Ра'Га, јавних Iкупзгила, 
јавних .нУЖНlfка)? . 

д) !Каквом ~e В(}ДОМ за пипе и дру,ге потребе снабдијева на.сеље? 
Да ли је вода изложена зага!)ивanьу? 

е) Kal<Q 'стоји са питањем '<ехране, .одијела и ооу,ће? 
ф) да ли 'има избјеглица, "олико, .ода,кле <:у и ",аоо еу обезбијеljени? 
'г) да ли 'има погорелаца ИI tt<m,ф тиве? 
х) да ли 'има дјеце без родитеља, «олико, ,и ",a~o "у обезбијеljеOlа? 
и) да ли има сточних зараза (по могућности назна,чwrи .које су и 

да ли прелазе на људе)? ' 

у даљим иэвјештајима треба назначи'!'и евентуалне промјене по 
предметима ",оје обухватају горња питања и изнијети постигнуте ре

эултапе. Извје!1Паји треба да буду R<раТП<и и {)дре!)ени ('!'ачно назначити 
!1Па је пости-гнуw у погледу .сузбијања ушљивости, nOOлИ'!ю је кућа 
акречено, колико је нужника ·направље.но, llffI3 Ue :учињено у погеду 
снабдијевања становништва злравом пијапом водом, иrд.). у извјештају 
треба изнијerи и lКaК'Вe сметње постоје при 'Извоljењу овог програма. 

у циљу што бржег и потпуније.г юпровоЈјења постављених 3ЗЩП3iК3, 
срески 'Народно-ослободилачки <одбори , одмах по ОС'нивању здравствених 

секrција по -селима 'и олштинама, у заједници <Са 'изабра-гим сеКllијэмэ, од
редиhе "рву ударну недељу здравља за иио срез. Овакве ударне не
деље здравља треба послије :из-вјесног времена {)бнови-ти. 

у овом програму рада здравствених секuија изн&ене су оСама 
основне линије. Народно-ослободилачки одбори, /С а својим здравственим 

секцијама, подешаваће овај програм према мјесним ПРИJIи:кама и прона
лазиhе облике рада," пропаганде Iк{)јима ће најбоље постиhи резултате. 

Из програма ,рад,а види <Се да он није не·оства,рљив. A~o зајеДНИЧ1КIИМ 

с:ила'ма лрегнемо, 1П()lСiављени програм можемо доста лако о.стварити. А 
то ;смо дужни учини11И И У инте'ресу здравља цивилног еrановниurrва и у 

интересу здравља наше народно-ослободилачке BojClKe, lКojy морамо ЛQ'Т

пом-агатги 'и чувати 'Као зеницу OIКa свога, јер од успјеха борбе наше 
војске и од њене 'Снаге зависи не само 'Го да Ic e овај 'рат IlJJ'ТO прије и са 
што мање 'Жртава Докрајчи него и да < е 'С1'80ре у,слов" за бољи и' среn
нији живот 'Наших народа. [Јод ТИМ ,бољим <и среh,нијим ЖИВО1;ом треба 
подразумијевати 'и ,бољи живо'f наших народа у вдравс'Твеном погледу. 
Ако Ice појаве з'аразне болес'Ти У нашој позадини , rгo 'Није оозсност <Само 
за uивилно crановништво \Него и за IBojCKY. ,нови борци лристижу И3 
на;рода, војска пролази iКрОЗ Iнасељена мјеСја и логору је У њимз, снаб

диј~ва се из iГих мје·ста водом, ЖИВlJIТним намирницама и другим потре~ 

бама. l-Iајве!1И број обољења заразне природе нема свој извор у војни" 
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јединицама већ у небораЧ'ЮОм IстановнишТЋУ. Кад с правом .кажем>() да 
треба да11И све за фРОlff, 'Греба· да будемо свијесни и тога да ЗЈ1рава ,ю
задина значи здрав фронт. !даЈКле, у борбу ва чување здравља, у борбу 
против зараэних 'боле-сти. 

Среоки народно-ослободилачки одбори 'Греб" одмах да прист}'пе раду 
око оснивзњ3' сеоаких Iи ОПШТИНClких здравствених секциј а и 'Т1реба да о 
томе обавијеvrе ЗдраВС1'lJени O'Гcje~ ЛВНОЈ-а. 

Изабране здравствене -секције читаве на СЗlстанцимз', .скуповима н 
зборовима ова упутства и rI}"М3'ЧИТИ њихов значај. 

Да би се постављени задаци шго брже и услј ешниј е МОГ.f1И спрово· 
дК'ГИ Здравствени 01'сјею ЛВНОЈ·а већ организује .курс здравствених по

MO!;HIfKa, n<Iоји nе, I<ао лица 'к,оја ,су добила извјосну стручну спрему, по
моnи здравственим сещијама у борби против заразних болести. 
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Смрт фашизму - слобода народу! 

За Здравcrвеии o:n:.jeK АВНО]·а 

Симо МилоmевиIi, с. р. 



ИЗВЕШТАЈ 

УПРАВНОГ ОТСЕКА И3ВРШНОГ ОДБОРА АВНОЈ-а 

ПРЕ'ОСЕДНИШТВУ АIНТИФАШИСТИЧIЮГ НЕЂА HAPOдiНOГ 
ОСЛОБОЪЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Предмет: 
2О-дне.вни 1ИIзвеurrЗ!ј 

о раду iYпр:fв:н:ог отсека 

.; 

За ,минулих 20 дана Управни {)Тсек највише је посветио бригу око 
}fICпиrrивања !Каосо је, !Где и на !Који начин извршена организаuија влз:ети 
на ослобо~еној територији, 

дзвање упyrtCтзва Народно-осло50дилачким одборима как.о би се 
рад у ' њима пос.таВИQ на правилној основи, одбори се Qсамост'3ЛИЛИ и 

омогyllили да ФУIfl<UИОНИШУ као 'истински органи народне власти. 
И 'по једном и по другом питању резултати нису задовољавајvhи. 

Разлози: 
1) што је ,слободна територија са"а прилично прост'раНа, поштанске 

везе" отежане, а iJ10ЗЗДИНОКИХ рзднИ1КЗ. са 'Кој има би се одржавале ч-вршће 
везе врло ј е мало - у в"пем делу уопште их нема. 

Лицима ,која се шаљу !На рад у позздини, ,ц.з прегледају 'рад !НОО 
ставље'Но ј е у ДУЖНОtCIТ' да nO:ll.Hecy 'извештај: 

а) 'как;во је распаложење становниlКЗ по >Селима и градовима оСло .. 
боljене територије; , . 

б) где су "ад и од кога држани зборови и конференције, са ка«вим 
дневним редом и Iкаквим }'Јспехом; 

В) nrra 'Од наше штампе долази у руке наше~1 народу, у 'Колm<ој IKoQ-

Лlf.ЧИНИ и IКЗlКQ народ прима ггу шга~mу; 

г) каква је делатност Омладинс,ог савеза и других удружења; 
д) Каква је активност Народног ОО и НОФ. 
9) ПРЮfепује ли .ое и у чему аК'ГlfВНОСЧ" ооупатора, усташа и четника 

у нашој позадини - iJыховеe Зlк:ције, организ·аuије и пропаганде и однос 

народа !Према томе. 

е) Кз'ква ј е eKQHOMCKa ситуаuиј а. 
2) На целој ,слободној ггернторији НОО поставиле су поједине 

војне јединиuе приликом ослоБОђења дотичног места - ,",стина путем 
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1iзбора, али ,на брзу 'PJ'~y .-де >Се 'није дала ,иагyliиост народу да у пуној 
:мери учествује у избору НОО, ,",,ги паlК М се за лиuа «оја су у ~дборе' 
изабра,"" добиј у ближе и 'Га'1ниј е информације. 

3) ш.о <Ое још нигде нису спров<>ли избори за НОО по постоЈеRим 
пропи-сима, како би ,се :на роду дала могућ"<Ј"" да I<роЗ шире слоБО1Дне' 
изборе до!)е до иэражаја, ради 6ирања пр=вни;ка за ~Bojy народну, 
власт. 

4) Што се праsилно ФУ'нкциоиисање СOOCiRJ[X НОО не може "ствЗ>- ' 
рити све донде, док 'се не изврше 'иэбори и ОПШГиНСКИХ вао. ОВО YTO~' 
ЛИ!КО више Р.<ад .се има у виду 'МНОГО("FРУII(И IpaJJ: . се.осК'их НОО, а 1()собwrо ' 
рад на основу НОФ, 

Онде 'где не постоји општинскн НОО не' мож~ да пост()ји ни ФроН7. 
5) ИClо тако НЮПХОДни су избори за lI<<>тар<ЖИ НОО, и 
6) најзад, што се са 'Толиким броЈе~f Iсеоскюr НОО не 'може {)пшпrги 

нити ИМ .се давати дирen<tГиве за' 'Рад - Юl1КD нerюсредно таК'о нн по .. 
средним ПУlтем - писменим обавештењим:.а. За ОВО последње у да:на .. 
шњи·ltt моментима и под данашњим ОКlOПНQСТИМ'3 лС'Кључена је сваха 
.. огућност, 

По другом питању дир""тиве и упyncтва н.оо дају се ди,реюгно на 
tCеllниuзма и Iконференцијама, К31КО {ЈД -стране ·ОВога OТlceKa, "Гако и од 

стране другова, који су у ~y сврху послати у поједине крај <'Ве, 
Према д<> сада добијеним подацима наuијелој ~ериторији .осло

боl)еној посгоји 10 о<ота'рс",'их, -12 'граJlJClКИХ If 33 йппrrпко,"а НОО. Број 
сеос'ких НОО tJ1ражен је али до данас извеuлајп нису дошли са целе 

териториј е, 
да би се орга.ниэација народне власти што' брже, успешније 11" јњче 

извршила неопходна је 'измена т, 3 УПУТiства О' начину избора и }'1с'Грој
сТ'Ву НОО, Исто 'Гаос<> ради Лal<шег рада и заједнич'ке сарадње гра!)анских 

и ,војних влас~и потребно би било да територија једне ,""манде 'подручја 
06ух&зта ад.министративне јединице срез{)ва и 'Олшгина у цел{)ОТ1И, з те

риторија једне 'команде м'е'стз iребало би да обухвата сва :села једне 

оnштине. 

Да ,се у нај,краћем времену одржи заједни" .. а :к,онференuија прет

сrаВЮ·flка Иэвршног одбора Аrнтифзшистич:Ј{.ог већа 'С а преiотавницима 
војних власти и полwrич:ких :другова, ·К.3'К!О' (би ,се по пи:гању избора сео
ОКИХ, ОПШiИНlСК!iХ ,И Iкотарских НОО донела једна начелна QдЛуп<'а 'Н 
избори у духу ~e одлуке што пре спровели, 

Само путем припремљених избора може <:е IИзвршити {)рганизаuија 

народне вл-ас'!и, !кроз тако изабране НОО и прек.о 'ТЗ!l<Ћих одбора једино 
се рад њихов може поcrзвИТlИ на правој основи. ' 

Смрт фашизму - ~лобода народу! 

25 децембар· 1942 l'. 
У'I1равни юrroјек: 

МИJlе перуиичић, с, р_ 
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ИЗВЈЕШТ АЈ 

ПРИВРЕДНО-ФИНАНСИЈСКОГ ОТСЈЕКА 

ЛI1ИВРЕДНО-ФИНАНСИЈС~И ОТСЉК 

Одмах 'nоспије форми,рања "",сјека ПРИС1'упипо се прикупљању по
дата"а по привредно-финанеиј.оким пн-гањим'а на осп060!јеној терн-горији, 
ка"'" би ~e 'lOгао ","радити један финансијак,о,привредни ппа" за чн-гаву 
спободну територију. до сада није поcrrојапо јединство у привредно
фин", .. сијоком 'раду изме!ју оспобо!јених "Територија, већ ,се радипо н'а 
парче. Тако на пр. ,слободан тер><ториј XpBaroKe до данас нема једин
ствено уре!јену финансијсоку 'политику, а да се не товари о јединственом 
раду ,изме!ју Xpba-nоке спободне терwюрије 'и Боса,,"ке Крајине. З60Г 
ТОГ нејеДИНСТЋеног рада долази до не,годовања градова и села па чак и 
срезова. Та н-ејединственост у раду рђаво дјелује политrички на \масе. 
При.мјер једно село К-ОД Кулен IВЗ1куфа I\{o()je припада ' II<Ф"12НД~ мјеста у 
Горњем Лапцу тражипо је да припадне Босанокој Крајини а ,гпавни ра
злог 'Гражења јесте неједнзкоor у tJJ'огледу економ·с.'Ког оптереhења 
сељзiКЗ . 

Привредно-фина"оијски 01'cjer<, веll је приступио проучавању из
градње једног једин-ственог финансијоко-привреДног плана за 'Читаву lело

бодну тери:торију, [ка{) и ПРОН:.I..лзска могућности 33 ост'Взрење тог плана. 
ЧИМ буде ГОТОВ тај пла.н поднет rhе~ю Ira на проучавање. 

до сада смо у .гл·авном рјешавали питања lКalКo су се постављала од 
разНИХ наРОДНО-{)IслободилаЧlКИХ одборз, највише од народно-ослободи., 
ла'fКОГ одбора у lБихаhу. Та су п",ања ељедеllа: 

1. Питање чиновнИ'ка, њихових плаТа и ,з.апо.слења. ПО ОВОМ пи'Тању 
ми см-о заузели слиједе-hи ,став: За сад3. нема~tO могуhности да ИМ дајемо 
пла'Т'е и !пензију, али да сви они ко}и .немају ,никаквих могуhности за 

издржавање, "ека се јаве Н.О,О. у Бихаhу за nOMoh. Сва ки онај :који је 
,(: ,пособан за вој ску може ·с е јавити у војску а женска за rболничар!<у. 

По 'Том питању одржа н је и један ,сас'Тзнак са чиновниuю1З и пензио
нери?1З у' Бнхаhу .Н ТОМ ј е ПРИЛН1ком речено да ће ј еда н ДИО чиновни·ка 
бити запослен при -отварању аналфабе'Токих течајева и основних школа. 
Резултат !Тог сас'Танха био је тај да до данас нитко се 'Од њих није јавио 
НК'fIи у BOjC1KY нити У болничарке. 
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контрола" Н.О.О а њихов удио у IГOM раду био би само давање новца и 
контролирање uијена. За њихов рад давало би им се иэвјестан дио Ha~ 
граде тј. одредила би им ~e "ама7а 'на уложеми новац. У rry .сврху одржан 
је састан·з,к са rгрговuи.ма И ззнз'Тлијз-ма у 'Бихаhу, ,и дО данас је СЗЈКуnљен 
новзц ,с IКQјим .се 'већ :може приС'Тytшrти <mКупу жигга на првом пија-чно~ 

дану. Мислимо да ,исто пОО<ушамо и са трговцима у Ливну, "оји -имају 
задатак да ,купују дуван. 

Поред o~oг посла мислимо да трговце ззюпере,сујемо и за отвзрање 
разних радиона !КЗО: радионицу ()панакз, радионице прављења ПО11К()ва и 

коњс:ких ек·серз , 'радионицу прављења свиј ећа а Д.Qцниј е и радиону за 

1'!кање сукна. 

Да би 'се омогућила живахност и размена пољопривредних производа 
измеђУ појединих ICлободних подручја предлажемо да се издаду бонови 
КQји оба служип·и IКЗО плзтеЖНQ оредство. Ови бонови -би били плз'ТивИ 
послије одређеног рока, ·а чим ДОl)емо до већих 'новчаних .средстава били 
би Пл3iИ'ви ,одмах. Боновима би се -служила у·главном војокз. 

Извршни одб<>р АtrГИфашисти.'I'КОГ виј ећа Народног Ослобоl)ења Ј . 
донио је ОдЛУ''''У да ,изради облигације и изврши ут ис зајма у вриједнооти 
од 300.000.000 (теюС7 -и нацрг облигација прилажемо). 

На крају поставља се iшrгање, .а [О питаље ПОCIТзпљају извје~ ни 
Н.О .О . а" вјеhници, ОЈарочито из Хрватаке: да ли можемо ()бављати трго

вину са ,окупатором и то З3 ,нужне арти:кле IKao еол, пеТРОЛе'ј и хартију. 
Ја сам И~1 :одговорио да не 'може~10, !з да те З JYf11 кле можемо набављати 
преко појединих лица под уеловом размјене за житro ипи 'куповањем З3 

готов новац. ДРУfОВИ ИЗ Хрват<ж~ постављају питање набз В'ке хартије , 
коју би .lOгли набављати за ,Iесо " друге живОТНе ПО1iребе . 

Ово .су УiГлавном питања IKQja !су 'Се :до сада по ста'Вљала пред при· 

вреДlю-финансиј DКИ и 'Iюја је привредно-финанс ијс,"'и отсјек рјешио. 

Смрт фашизму - ICлобода на.роду! 

2б·ХIl-1942 г . 
И звршии ()д60_р АВНОЈ· 3I 

П рив,реД1fю - фиН'аlН СИ1ј:GКИ Q1\CjeK: 

Иван Милутиновић, с. р . 

• 
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И3ВЕШТ АЈ 

ВЕРСКОГ ОТСЕКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АВНОЈ-а 

ОД РCJlивања НО-вер."к"г ·отсе·ка до даюk је ура.!)ено 'следеће: 

Одржа'не су 4 конференције са ,гра!)анС'ГВом у Би-хаћу Iи Ц,зину на 
којима ~y решаванаопшrа питања у "дн"су ·на 'нар<>дно-ослободилачку 
борбу_ Две iКOнференције еа верски>! службеници>!а РИМ"l<Aтоличn<е и 
,Иеламоке lIере - једну у &ихаћу, друга у Цазину. На обадвема !било је 
ПРИСуУ1Н"'Х ОКО педесет хоџа ,имама и тројица фратера. 

Изложио сам наш став према верама и IвеРОК1ИМ службеницима и ЛО~ 
звао ,ИХ да се иокрено, и поштено придруже Нар<>дно-ослободилачкој 
б"рби и да ~apoдy редовно <>бјашњавају потребу <>ружаног једииства 
Срба, )Срвата и Муслимана у борби против окупатора, у,сташа и чеТ1lиn<а. 
Љихов рад пратим 'Н видећемо ускоро колнко ће испунити исправно 
своју дужност. Поред urrзмпзне и растурене "Посланице" СРПС'КИХ све· 
штеннка и 'о 'курбам 'Бајраму улу,пен је писмени Iкрапи поздрав мусли

манима, Iкюји ICY пorписал.и IнаШИI верски Iреферен11И муслиманске вере; 
Сејро Мусиh хоџа Щ IСанџачке бригаде .и 'Мехо Омерхоџић! хоџЗi ,иЭ lIlе-
трева (прилог). . 

у ра.ду је партизанс·ки календар за 1943 ,.. и 1362 год. (муслиман
оку) зајеДНИЧlЮi за православне, Х'рвате и Муслимане. Са,ма израда 'ка
лендара задаје доста муке, јер немамо ,књига ПО'Тfребних эа израчунавање 

када лада православни Ускрс, ,као и опсерваторије З3 израчу,навање 
мена и з,зто ће [мене изостати. 

Календар .с а датумима је ТОТОВ, сада се ради пропагандни ма'Теријал 
који nе упи у !К алендар, а Iкюји пе обухватити наше главне борбе и 
"к!ције <>д поче'!'к'а устан,ка до данас. Надамо се па. пе д<> 15-1-43 !Г. 'изаћи 
И3 штампе. Ових дана учињен је размешт'ај ве.РСКИХ референата за 
православну веру у дивизиј",,, IП, lII, !IV и 'V, а по одобрењу друга Тита. 

Сада проучава-м досадањи рад шеријаl'СКИХ <:удија (,кадија) и рад 
важуфаких одбора (џамијске непокретне имовине) ради израде једно
образних упутстава за верске .службеНИlке муслиманске ве.ре. У овоме 
послу РУК'йводиhемо lC е 'Овим принuипим·а: да rro наиђе на одобравање 
широ,ких Н'ародних муслиманских ,ма'с а, а што је најглавније :да буде по

ЛИ'Ј\И'fки 'к'орисно за нашу Народно-ослободилачку борбу, 

2б-ХIl-1942 г. 

Бихаh Изпршнн од6ар: 

поп Влада зечеви!;, с. р. 
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И3ВЕШТ АЈ 

ПРОПАГАНДНОГ ОТСЕКА И3ВРШНОГ ОДБОРА АВНОЈ-а 

Досадашњи рад Пропагандног orrceKa .није био организован и 1ПД3Н
ОКИ. Свршавали .су се IПОСЛОВИ Iкоји ICY се непосредно постављали: 

1. Издаваље листа "Народно ослоБОђење", Постављање друга 
Стојана Церовића з-а уредника листа отежало је и његово редовно из
пажење, јер друг Церовиh !Није показао НИК'Зlкве способности НИТИ сми· 
cad З3 'овај посао. Све Ш1'О је урадио као у.реiДНИIК 'Овога лиcrrз било 

ј е скоро беспредметно. 
2. Издз,вање брошуре "ЈасеновзЧ'КIИ л-ог'Ор" к.оју је припремио и 

дао у штампу ранији Iпривремени Управни oтce~ Врховног штаба . 

3. Издање летака Нурије ПОЗМРll.а. 
4. Организовање <Кампање за прикупљање помоhи воiсuи . Ова 

кзътања ј е вре"tеНСIf(И ограничена .Н полззи са Iс:гаНОВИШТiа да 1'реба 
о ,СВИМ (конкретним питањима ВОДИТИ специјалне пропагандне кампање , 

не утапају,ћ-и ,ИХ у <опurrу пропаганду. Ову I<-ампању за помоl\ војсци 
треба да воде НОО 11 одбори АФЖ 'и <омладине. У ту IСВрХУ Пропа-гандни 
отсек је ступио у везу са р},ководствима поменУ'"ИХ орган-изau.ија . Сред
ства .ове кампање: среоке 'И ОПUJ!Т'инс'к-е IКlонференције са темом помоћ. 
војсци, пропа~андни плз'к.З11И, 'ЧЛЗ1ИЦИ У нашој шrЗfl.t!п-и 'н на у,сменим 
новинама, развијање УТЗ'Кlмиuе у прикупљању добровољних прилога н, 

најзад, специјални 'одбори од 3 лица по iселима (п.о један претседнИ'К 
НОО, АФЖ IИ омладине), 'Који бц одмах, после заворше.не пропаганде, 
прешли на прикупљ-ање прилога од lКyћe до h<yhe. I 

5. Израда упутстава вијећницима \I<оји .су lП<Ослати на терен у "ези 
са изборима ЗЗЈКазаним за 25 децембар и 125 јануар. 

6. НЗЈС.тављање рада у системаТ<жом прикупљању подата1IOa Q звер· 
ствима Ч6Тникз и lу.стзша. 

7. Организзuија I{азалишта народног ослобоljења. 
Нема сумње да у овом раду Пропманднот oTcelМ није постојао 

један .систематски план и да му је истовремено недостаја'О апарат, по
требан: за си<:Т'ема'Ј10КО спровоljење (Ilропаганде. 

Због ТОГа1 Iби Пропз.гандии отсеК' требало да .има ј едан план, у коме 
би требало да бу ду садржан и следе!ш основни задаци: 
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1. Стварање и изналажење нових средстава пропаганде, !Која би 
освежила 'и оживела нашу проп.зг-андистичку а'кггивност (пропа,га,нди
стиЧКИ пла'кэти, .лО'К'ретне иэложбе фотографија , штампе, графИ!«>'на и 
СЛ., Iспецијална ,предавања по разним IКtOнкретним пи'Гањима rитд.). 

2. о.рга'НИЗ0вање нарочитих, временоки 'Ограничених, пропагандних 
кампања ло Iсвим iКонкретним задацима и питањима (на пример, 'кампања 
за упис зајма). 

3. Чешће издавање а к"'уелних брошура. Већ с<> 'раде брошуре Др 
Рибара о граl)a'НокИ'М ,стра"кам", 'н брошура о Козари, ДОК су у при· 
преми брошуре о зверствима четника и усташа 'На основу прикупљеног 
материјал·а ·и још једна брошура о Јасеновцу и другим логорима у ндх 
на основу новог материј ала. 

4. Ре:ДОВ'lшје излажење ли:crrа "Народно ослобоljење", што је у,сnов
љено променом уреДНИЈЈ<а или стварањем једног редакпионог ()дбора и 
повремено издавање лс.таlка'. 

5. Организовање глумачК'Их rrрупа, 'које би , уз ,сарадњу Казалишта 
народног ослобоljења деловале на jeAHm.r 'Одређеном ,сектору и 'То обила-
3'ећи од општине !ДО .општине, 'од 'села до 'села. 

б. Организовање и стална lt(онтрола дилетантских: певачЮrх и др. 
културних ггрупа, што треба' да буде остваривана у заједнипи са омла· 
дином и АФЖ. 

7. Стављање ПОД 'К:опгролу целокупне пропагандне дела'Т но.crrи раз
них ванпартијоких организација. 

8. Ства,рање сеооких читаонипа, 'Које су у нек,им крајевима ЛИЈЈ<е и 
Кардуна показале добре резултате. 

Да 6и ,се све ово ·могло пос-гиhи, потребно је 'Ос'Тварwги апара'Т. 

Мишљењасам да БИ) у {)пшгинама 'И СР"С""М НОО требало одредити 
једно лице ,одговорно за овај посао, 1К0je UИ организовало специјалне 

културие одборе (где тод је rгo ,югуће) у вези са АФЖ IJ{ омладином . 
Ови ,куmУРН{)'пропагандни ,одбори ггребало би :да буду онај апа'ра~ 

прек{) !Кога би ,се !Мо.гао иео посао развиј атги, 
Постојећи култу-рии одбори по ,варошима и селима 'Морали би бити 

укључени у овај ·апарат. 

В. Маслеша, с. р . 

• 
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И3ВЈЕШТ АЈ 

СОЦИЈАЛНОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ОТСЈЕКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
АВНОЈ-а ' 

СОUИЈАЛНИ ОТСЈЕК 

Нај-важнији соuијални проблем, '",оји треба да буде ријешен - ма 
и на привремен пачин - у окви,ру СОllијалног (ЛICјека АВНОЈ-а, јест 
проблем збрињавања и cMjewтaB,aњa "а нашем ,аслобо!iеном ~ериторију 
хиљада избјеглица 'и погорелацэ, хиљада дјепе без родитеља. 

до сада су rга питrањз, без икаквог система, Iрјешз&зли ОД случаја 
до >случаја поједини НОО или К,оманде мјес'!'а. П(}да~ака о броју по

лаљених !кућа у појединим опћинама 'и срезовима није било 'и нем'з, а 
иС"'Го ffЗКО нису 'lCз!Ку;rrљени подаци о броју избјеглица, погорелаца или 

сирочади на ослобо!>еном ~"риторију. 
Социјални O'Iсјек приступа сада систематском сакупљању СВИХ тих 

података без !Којих I :: е не може ни ЗЗ?ttиСЛИТИ ефиК'з-сан и tCвеобухваrrан 

рад ()'I(,() рјешавања питања збрињавања и смјешнвања бројиих избје
глица. у 'Ту сврху биrrи ћ6 ОВИХ дана упуhена с вим среСi( юt НОО упитница 
(questionaire), да би се лотrpебни ма~еријал могао шro прије сакупи-ги. 
Нема CY~1њe, да ће и сакупљање података .нзиnи ;на ЋеШflке ззпреоке, 
пошто ни сами НОО-и још увијек 'нису изгра!iени, n;ј .. е испуњавају 
заДЗiке к.оји јСУ 'ИМ намијењени . 

ПРИНЦИП, tП.о којему треба да .се рјешава пwтзње избјеглица и пого· 
релаца, ј еС1' овај: 

1) Народно-ослободила'fК'И одбори на чијем 'се териroрију палазе 
избјеглице ,ИЛИ 'Погорелци И3 ближих или даљих IКpajeBa, који су сад,а 
ослобођени, <морају одмах испнrгзти могућности враћања истих у њихов 
родни !Крај. Прије него се приступи отпремању 'избјеглица, треба им у 
њиховом fКpajy, пре'к-о надпежних НОО, осигурати ма и привремени 'На
crraH и ошжрбу. ТендеНllиј-а пребацивања избјеглица у њихов родни 
!<рај мора 'се енергично и досљедно СПРОВОДИТИ , 'разумије се 'ПОД условом 
да им се унапред 'Осигура привремено смјештавање. 

2) НОО-и, у сарадњи ·с Командама мјек:1'а, морају одмах присryпИТI' 
организацијои ,смјешrз&зња погорепаца по ,кућама iИ раопоредИ"I1i ИХ ТЗIК!О 

да Tep~ уздржавања пада подједнако на све сусељане или .-ра !>а не. 
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Најеиергичиије требаспријечава'Ги· појаве да се 'Погорелuи препуш~ају 

својој судбини и лутају ло нашим крајевима без КОlПроле, 'како се то 
дога!)а иа .неким 'с,транама. НОО морају одмах при.ступи:ти оргаии~зuији 
градња дрвених IК;УП. или зимоваЛИI.U!Га у ",ој има 1Iе ,се погорелuи при
времено смј ес:гити. У >гу сврху 'Побринут пе се НОО за бесплатну радиу 
снагу" 1I0баву граl}евиог .. ате.ријала. Ту 1Iе требаrn антан<ирати пилане, 
које 1Iе бит" дужне 'снабдјеваrги погорелuе даокама и другим дрвеним 
материјалом. 

З) За дј euy без 'родитеља треба "'о "огупнос:ги уредити дј ечј е 
домове. Првенствено морају дјечје домове у'редити сва <реска мјеста и 
сви градови. Томе ~'Реба приступити 'Одмах там, да у нај>крапем року 
буду отворени дјечји ДОМОВИ у ,СВИМ сједиштю.13 срезова и СВИм 'Гра
довима. Треба I<!OД свих НОО 'развијап, .ИИИl!ија'l'ИВУ за· O'I'Вapaњe дјечјих 
домова. За СЗ1купљање ПQ'flребних С'1lВ'зри за дјеч'је домове треба зига
ж"ра~и наше ,,,а'совне орга'ЈИззuије, првенствено АФЖ и СКОЈ. Разу"ије 
се, да и I}(OA смјештавања дјеце без родитеља треба да превлздз&з rreH
деиuија пребзuивања дјеuе у IЊИЈ<ОВ родни крај, уколико се 'ради 'о 
ослобоl}еном тери.орију. 

Што се тиче здравсrrв€них ·и хигијеНСI<ИХ прилика у вези с избјегли
цама, погорелuи~ш !и дјеиом без родиrrељз, Соиијални ће от·сјек 'Гијесно 
сара~и~аrrм !са Здравственим OTcje;~OM, а нпо -се тиче \Културног просвје'
ћивања и школоке "буж'е, ·сара!)иват I\е с Просвјетним отсјеком АВНОЈ-а. 

Према подацима с lКојима ра·спол-аже СОllијални отсјек., отворени су 
до сада дјечји домови у овим мјеt'l'има: У Жегару ""рај Бихаhа, у Дрва ру, 
у Српској Јасеници Iи Стекеровцима. Ситуаuија је детаљно познаrrа 
само за дом у .Жегаримз, iГдje је засада .смјеurrено 28 јЦјеие. Из 'Осталих 
се Mjet'l'a очекују ПQдаuи који су зatrражени. Дјечји дом у Жегарима 
има ·све увјете да се развије Iи да прими - Iкад буду сви послови ло

свршавани и кад ,с е набаве ~Be Iпотребне ствари - преко 200 дјеuе. 
Огромне се потешкопе УК2зују paдw юга шго су дјеuа у велиn<ој вепини 
гола .и боса, заrгим што н. :пр. дом у Жега ру ~eM-a !В.одовода Iи ;к~юзета, 
ШТО нема покривача, постељине 'И~д. СОllијални aт:cjeu<: намјерава, npelКiO 
наших масовних орг·анизација повести ширсжу Iкз'мпању за сакупљање 

ства,ри за дјечје домове 'и 'без ,обзира на пос.тојећу ,кампању, која обу
хвата It 'сакупљање за болниuу у Же'гару. 

ЗДРАВСТВЕНИ ОТСЕК 

Према одлуuи Извршног одбора АВНОЈ -а, п'Од делокруг рада "ваг 
Onс е~а по'Тпала је, поред 'Цивилне санитетске службе, и ветеринарсха 
служба. 

Цивилна caHнrercкa служба. 1. По фор,,"рању Оте""а приступљено 
је организацији цивилне :санИ'Тетчже службе. Основна теш!·юhа у том 
раду ле·жи у томе што у позадини не Iпостоје с'Коро никакви органи ни 
'Средства потребна 3а 7З1КВУ организаuију - уз незнатне изузе11ке, у 
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позадини -нема саюrтетског \Кадра (скоро сав .с,аНИlТетс'ки Јкала.р налази се 
у војној .служби), ,нема санитетских уст'анова, нема терапеутских IcpeA
оСтава, IHeMa средстава за ПРОфИЛЗ1ктичне еврхе. Пошro оСтручног саните'Т
ског Iкадра He~13! приступљено је формирзњу органа lJ< оји би, бар YH~

IЮОЛИ'КО, rraj !Кадар могли заменити. То -су здравствене секције при 
сеоск-им, опurгиноким и среским народно:..о:::лободилач-ким ()д60рима. За
вршен је елаборат оо оprа'низацији, задацим-а ~ програму рада тих секција 
,који има :ца СЛУЖlf lК'ao nрола-гандни ~13'Т'ерија Јf 'и IKao упутство -при 'раду 

(в. прилог). Рад ових ~еЈКција има да буде оелоњен на ·еарадњу омла
динок'их и женСЈ("Х организација (СКОЈ, АФЖ). У ~y сврху, Отс"" је 
обавестио ру,ководс'ГВа ових организација оо значај у организовања здрав

ствених ,се,кци}а :и програму њихова рада и IC ТИМ ру'к()водствима у ,свему 

се спораэумео. Ради што ХИ1;-нијег он у.спешнијег 'рада здравствених -се'}с

ција, у току 'СУ припреме за -одржавање курсева здравствених помопника 

који има, да отпочне у Бихаhу 12 јануара, 1943 с. На IX!Ype lИlМа да до,,", 
по један члан СКОЈ-а и по једна '!ланица АФЖ-а из сва'к'Ог среза са наше 
ослобоt)ене 'ТеРlfТорије. Пошто IЧЛз,нови здравствених секција .немају 

стручне .спреме, задатаlК је овог lКypca да у том погледу пружи извосну 

стручну -спрему потребну за <провођење хнгијенско-епидемиолошких 
мера. Организација и рад здравствених секција наилазе на T-fwкоПе. 'Ло
ред 'Осталог, он \Због 'Гога ШТО јoQШ нема /С вуд-а ha-родно-ослободилаЧlКИХ 
одбора Iкао и због тога што 'при -овом ОтСflКУ, п-оред lњеговог IPYKOBO~ 
дио ца, постоји -свега још један ле'Кар !Чија је дужност да одлази на терен 

ради ,организовања здравствених секuија , -ради оршења Хигијен .... К'о

просветне пропаганде, даваЊа стручних савета, у·казивања стручне по

моћи и вршења l1<iонтроле рада здравствених Сflюциј-а. Рутководиnац овог 
Or~e'Ka и један лекар нису у могуhности да савладају пorpебе у 70М 
погледу на целој 'ОСЛОбој)еној територији. 

2. Ру!ководИ'лац овог О11сека имао је у више ~аnраrrlЗ договор са 
референтом ~анитет·а при Врховном шта,бу у циљу успостављања што 
боље сарадње војне 'и :цивилне санитеТlCIке службе. 

3. Пошто нам у ·садашњим rгpенуцима највећа опасност преrrи од 
појаве заразних болести, у првом реду пега'виа и 'Грбушњег тифу·еа, 
првене·твена пажња обраhена је спречавању и сузбијању '!'Их болес'Ги. 

у ту сврху пр .. ступљено је организацији прикупљања података {) хиги
јенским приликама на, ослобођеној територији и {) ",ој.ви заразних бо
лести . Код сваке појаве тих болести~ предузимају се превентивне мере 
на терену ради ~пречавања њиховог даљег ширења. У 'Гу сврху, Отсек 
је У више Hanparгa елао лек:з·ре на терен, шr-о nе 'и ·()'J1tад, 'Кад 'Год буде 
потребно чинити. 

4. Започет је рад за мзраду веЬег броја дезинфеl!ЩИОНИХ апарата 
од беНЗИ/lCII<ИХ 'буради, али је т·ај рад ~ора'О бити прекинут ј ер Технички 
ОКе:Ј< три Врховном штабу није дозволио употребу бензинских буради 
у те сврхе. СМаЈТрамо да би' mpебало уступити извесну !Количину ОВИХ 
буради (око 50) за израду дезинфекционих апарата "оји уједно служе 
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и за депедикулацију (без депедикулације не,югућа је успешна борба 
против пегавог тифуса). Ови дезинфекциони а'парати бипи би улуhени 
здравственим секuијама. 

5. ПреДУ3И~1ају Ice ме!ре за спремање већих количина Ic anYHa од 
негашенога Iкреча и отпадЭЈКЗ на 'кла·ница"IЗ. 

6. у uиљу подиэања хи-гијенске свееfИ 'кюд народних маса, ,овај 

Отсек организује предавањз, састанке и 'конференције. Низ таквих 
лредавања, састанак·а и ,конференција nећ је одржан. 

7. Врши ·се пропа.ганда у ииљу организовања .спремања пс,hих 1<0· 

личинз извесног 'народног лека ПрО'Т'ИВ шуге који ,се досадашњом пра.ксом 
пОКЗЗЗ0 'кзю доста ефика,сан, 3, поред тога, предуэеnе се И-СПlfТ ивања у 
погледу ефИiКЗ'СНОС:ГИ једног досад још неупотребљаваног средс'Тва у 

'Ту ,сврху. Као 'ШТО је ПОЗН31'О, шуга Је ја:ко раширена у наше", народу 
а мИ не располажемо 'средствима потребни'М 32. лечење те боле,сти. 

Ветеринарска служба. 1. Ветеринари и аЛСОilВ€Н7И ветерине распо
реl)ени .су по liюмандама подручја и даЈа IСУ им УПУТ'С'тва за рад. 

2. Ор.ганизују се радионе за израду жељезног кова за ПО11Кивање 
коња. Једна та·ква радиона пећ је .аrnОl.Jела рад у Петровцу. 

Што се 'Тиче организације цивилне саюrгетcrке ,службе, даљи рад 
Оке,к а састојаће се у томе да се "lере !Које IСУ досад -са.мо делю1ИЧНО 

могле бити проведене у потпуности CnpOB<fAY на целој слободној iери
ториј'и и да Ice органиазцнја 1Uнвнлне санитетс.ке службе и lЊeHa тове
заност са установама ·н органима војног санитета шro боље учврсти. 

Основни заа'ТаlЮ бнhе да се спречи појава и ширење заразних болести. 

у том циљу, Orсек 'ће усмерити -све силе да ·с е у .љ:пивну сарадњу за 
рад на здравcrвеНО)1 пољу уведу најшнре народне масе. 

у погледу организаt;,.!1је веiеринарс·ке службе, овај Orсек, на ОСНОВУ 
података !ЮОје је прикупио и !Које прикупља, спрема елабора-r у IKOMe ће 
изнети предлоге за -организацију 'Те службе [Која претСЈавља врло важн)' 
грану народне привреде. 

Отсек ће ПРИСiУПИl1И организовању ветеринаРС1КИХ амбуланти где 
год за т-о буду пост'ојале ПQ11ребе и могуhности. Отсек ће при-ступити 

оснивању народних амбулаюи и болница за llИВИЛНО становништво у 

свим :\1ес!'Има где се за rгo }'1каже потреба и тде буде било могуhности. 
При извоl)ењу ТОг задатка наилази се на -огромне тешкоће због нем·ања 
стручног кадра и због сасвим недовољне Iколичине средстава за лечење. 

Једна болница за цивилно становништво организована је у Цазину, али 
она још није могла да О'1'ЛО4не са радом због Iнемања ИНlструмената .и 
лекова. Др БељЗlКО.В саопџrr,ава да jel у Гламочу основана болница за 
цивилно ,Сiановништво са ЗА кревета и да су по свим селима глаМОЧIКО Г 

среза основане сеоске амбуланте и ИЭQлаuионе станице у зараженим 
селима. 

2б·ХIl·I942 г. 

7 I If II заседање АВНОЈ-а 

За З .. ц><!.в,ствеНIf <>'Гсек 

СИМО Милошевић, с. р. 
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ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ОТСЕКА НО АВНОЈ-а 

Рад Просвети-ог ОТСe'f{IЗ 'биће у прво rвpeMC у'смерен углавном iК З 

ликвидирању непи·смености. У TO~1 ll'иљу юбрззова,ће се на ослобоt)еној 
терито'риј,и rrри основна 'ГИШ3 школе: Народна основна ШКQЛЗ, течај З3 
неписмене 'и народни универзитет. 

Народна основна ШКQла са изменама нас'Тзвног Iпрограма за 'ИС'fО~ 

рију и ,ге:ографију, је !КаО он пре ра7а. 
Аналфабеl1СКИ течајеви у ·свом програму предвиј)ају , поред учеља 

писмености и рачуницс, !Курсеве И3 И(lJродне 'Историј е, друштвених наука 

и ОС'НОВНИХ елемената економије. 
Мишљења СМО да треба све већ пос'Тојећ-е шк,оле IИ ~ypceBe на осло

бо!)еној териroрији саобразити ОВ",1 врстама 'Школа. 
у 'меСТЮIЗ где пос:тоје верске Шlколе, Iклостери и мекrrеби, треба 

их оcrа вwrи да рзде и д~љe , 'Коtrгролишуhи ЊИХОВ став пре:\IЗ народно
ослободил а Ч !l: ој борби, а не },'Iешзти се у шrт(l.ње вере и нзстаее. 

До < ада урај)ено: 

1. статут народног универзитет::!, 

2. упутство З3 рад у основним Iшкоm!.мз, 
3. позиви и упутства НОО З3 оТ'взрање основних llii!< ОЛ3, 

4. позиви и упутства НОО за отварање анзлфаб. течајева, 
5. наlСТ3ВНИ програм за Народни универзитгет, 
б. материјал за настав), (ск>риrrта) за Народни унне<>раитет, 
7. распис о опште!!t IПЛ<1НУ просвети-ог рада, Ica позивом на мобили

зацију свију расположивих снага З<1 ликвидаllију неписме'ности, 
8. упитник упућен НОО за при'купљање подата'," о просветним 

прили'кзма на ослобо~еној тери>rорији. 
у току је: 
1. отварање Народн,ог универзитета у Бихаћу < а организовањем 

посебних течајева и библиотеКОl\1, 
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2. оТ'варање основних ,ШКQла у срезу бихаtшом и цазинском, 

3. израда на ставног програма за аналфабетске 'Течајеве, 
4. израда наставног програма за дечје домове (пионире) , 
5. специјални наставни програм за војне јДИНИllе. 

25-XII-1942 
Биха1i 

Смрт фашизму - слобода народу! 

Павле Сави!!, 'с. р. 



• 
СТАТУТ 

НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТ А . 

Члан 1 

у данашње доба ,народно-ослободилач.ке 60рбе 'кад ШИрСIК·и народни 

,сло}е'ви, лишавани досад школе, ,осећају наЈоштрију животну ПOipебу 

З3 правим знањеl\'! и IНЗУ'КОМ 'и !Кад 'ИМ је фашис"Ј'1ИЧ;КИ непријатељ разо

рно, делом кш.lПромитова·Q а делом уништио 'старе ШКQловзне Iкздрове, 

јавља се насушна потреба l3а !ШК'QЛОМ lК'оја ће ПРУЖИ'Т'" научна знзњЗ 

најШИРЮI наРОДНЮ·1 слојевима .и спорити нове ШК'QnQвзне кадрове, по

никnе у самој ,наРОДНО-Qс.тюбодилачкој борби. Ради rrora се оснивају 
народни универзитети. Циљ Народног универзитета је да ('Тзви, прво, 

QПШТИМ 'И ' друго, посебню,r (ВИШИМ и .сТРУЧНИМ) 'Течајевима на располо
жење, читавом народу -сва научна знања, Iнеопходна његовој борби и 

развоју, rкao и IСТВЗРЗJ-blе 'Нових школованих .кадрова. 

Члан 2 

Народни универзитети .ће се оснивати 'на предлог народно·ослобо
дилач'Ких !Одбора а "а ощобрењем iПросветног .отс€ж·а 110 !ЛВНОЈ -а, .-де 
има услова :за успешно спровоljење нзс:тзве. 

Члан 3 

Народним унивеРЗlПетом управљаhе )Опраони одбор спроводеhи на

,crrавни програм и план I}i одржавајући везе.са Просвerrним отсе.ком 

ИО ,АВНОЈ -а и на,родно-ослободилачки>! одборима. 

Члаи 4 

Управни одбор Народног универзитета сачињавају претorавющи 

на-ставника и <:лушалаuа у подједнаком броју, изабрани на пленуму на

ста,вника и слушалаuа и 2) по један претставнип<, народно·ослободилач
'Ког -одбора, омладинских организаuија, АнтифашистиtfК'ОГ фронта жена, 
чијомсарадњом ·се рад Народног универзwrета ,спроводи 'У живО'Т. 
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Члаи 5 
Ппенум спушалаuа и 'наставника сва-ког 'fечзја ·са'стаје се најмање 

једном у две недеље и претреса св'з пи'Тања ;к.оја 'се односе на рад и 
радну дисциплину, IПримењујуhи у рз'справи 'м-errоду iКрWГИl!<е и <Само· 

критике. 

Члаи 6 
Наставници Народног универзитета су лиuа IKoja З3 'Т.о имају 

стручне и моралне !Квалификације, а постављени су ОД Лросветног 
ОТС"ка ИО АВНОЈ -а. 

ЧлatJi 7 
За похађање општег течаја Народног универзиТ'еТЗ нужна је ,ЮIЗТИ 

основну школу или уопешно завршени аНЗJIфабетс'ки те,чај. За посебне 

{више и .стручне) течајеве прописаnе се нараQиrrе уредбе. 

Члаи 8 
Течај еви могу биtти, према потребама слушалаuз, дневни и нечерњи. 

Члаи 9 
у 'Сваком течају ће слушаоци бити IIюдеЉ"е"НИ на радне групе у ,KO~ 

јима ће зњједнички савлаljивз1'И ИЗоСтавио градиво, лопуњујући ,се у бе

лешка'ма, преслишават'И, помагати у решавању зздзтз'ка и др. Iи ,које ће 
развити међусобну ута'КМИUУ у раду. 

Члаи 10 
На !крају сваког течзја слушаоuи полажу .испит и добијају сведо

чанства о успеху са [којим су течај завршили. 

Члан 11 
Испитима ПРе1'Седава изасл~ник Просветног QТceKa ИО дВНОЈ -а, з 

оиене YТBpQyje испитна ,комисија од изасланика Iи Н3Сfгавника. 

Члан 12 
Испити су 'писмени,.. усмени, а оиене: рђав (1), сnаб (2) - lI<оје 

су недовољне; добар (3), врло добар (4) и одnичан (5) ,које су 
довољне. 

Члаи 13 
Слушалац 'Који има две недовољне оuене ,може полагати на!<он 

месец дана Iпоправни ",спит !ИЗ "ТИХ прещ.tета, док 'слушалац Iкоји ЮН1 

више од две недовољне оuене понавља течај. 

Извршии одбор 
АитифаШИСТПQКОГ веnа иародиог ослобоl)ења Југославије 

ПO'fщ>е:н:еДИИ1< 
и члан за II1росвеТ'НII отсе.к Лреl'сеДНlIК 

Павле Савиn, с. р. др Иваи Риба р, <. р. 
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УПУТСТВА 

' НАСТАВНИЦИМА-ЦАМА ЗА РАД У ОСНОВНИМ НАРОДНИМ 
ШКОЛАМА· 

Одл}'ком Просветног одбора Ант,ифаШИСТIIЧКОГ вепа на'РОДНОГ осло
боljења Ј угославије обнавља се ШКОJDСiКИ рад по ·СВИМ ОСНОВНИМ народним 

шк<олзма градова rи села на ослобођеном земљишту и ,оснивају се 'Те 
шкале свуда где их до сада није било. У 'Ту IСВРХУ lrI:озивају ,се сви 

учитељи и учитељице и Народно-ослободилзчки одбори, З3 обавезну 
сарадњу да Ic e одмах изврши ПОТ1ребан упис дјеие, припреме све ,шк<>лС'Ке 

зграде за cMeиrraj ученика и тиме омогуhи нормалан ШКОЛСКИ рад на 

извоljењу наставе са 'ОВЮ'1 упутствима: 

1. НЗ\С1'зпа у ОСНОВНИМ народним ·1.lJ'К'олзма је обавезна за сву дјецу 

оба пола почевши ОД навршене 6 ДО навршене 14 'године Ж'ИВО'ТЗ. 

2. У ОСНОВНИМ народним ШКолЗма ()добра-вају се предавања СВИХ 
наставних предмета, по HalCT aBHoM плану и програму Iкоји .су важили до 

б априла 1941 'Године са ограничењем за 'наставу и сторије и земљописа. 

З . Без сметње 'одобрава се предавање веронауке за iКЗIТ'ОЛИ1ке, мусли
мане, православне и оcrале вероисповесrи. ТЗlКО исто ,одобрава ,се да 

ученици ових вероисповести могу .n.охаljз'Ти своје конфесионалне школе, 
у слободним чаlсовима, УIКОЛИКО такве школе постоје и могу самос-тално 

радити. 

Наставни програм 

а) Настава историје: 

Циљ: упознавање учеНИiка 'с развојем наших народа у прои.:лости и 

садашњости '" васпитање у НаЈЮдно·ослободилачком·национа.лном духу. 
Историја у Основној народној школи обраl)иваће се: 

у ПI разреду обрадиhе ,с е хронолошки и у вези са на родним животом 

и степености образованости тога доба и 'То: 

1. Примање азб}'ке латиниие 1< hирилиие (Ћирило и Методије), 
2. Сава Немањић, Никола Шубић Зрински, Ulгрос мајер ·као учи-

1ељи и просвјетитељи. 
3. Народна пјесма у служби народног ослобоl)ења. 
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Члан 5 

Пленум слушалаuа ,и 'наставника сваког течаја ,сз'стзје се најмање 
једном у две недеље и претреса сва ПИlfзња ;која 'се односе -на рад и 

радну дисциплину, Iпримењујуhи у расправи 'MerfOAY !КрИfГИ1ке и ,само 

IКритике. 

Члан 6 
Наставници Народног универзитета су лица Iк,оја за ЈО имају 

стручне и моралне !Квалификације, а п()Стављени су ОД f1росветног 

отсека ИО АВНОЈ -а. 

Члањ 7 
За nохађање Qпштег течаја Народног универзит~та нужна је .имати 

основну школу или УClпешно завршени анљrrфабетсњи течај. За посебне 
{више и йручне) 7ечајеве ПРОПИ'саће ,се нарочwге уредбе. 

Члан ,8 
Течајеви могу биrrи, према потребама слушалаuз, дневни и вечерњи. 

Члан 9 
у 'сваком течају ће слушаоци бити подељени на IpaAHe групе у ,ко

јима ие заједнички савлзgивз"ГИ ИЗоСтавио градиво, допуњујући .се у бе
nешка'ма, преслишавати, помагати у решавању задзта'ка и др. IИ .које ће 
разви-ги меl)усобну Ј7',""МИЦУ у раду. 

Члан 10 
На <краЈу сваког течаја слушаоци полажу испит и добијају ,сведо

чан(тва о успеху са Iкојим су течај завршили. 

Члан 11 
Испитима пре"седава иза,СЛ:lНИ,К Просветног отсека ИО АВНОЈ-а, а 

о-цене УТВР9ује испит-на ,комисија од изасланика IИ насrrавника. 

Члан 12 
Испити су -писмени 'и усмени, ·а оцене: pl)aB (1), слаб (2) - 'тје 

су недовољне; добар (3), врло добар (4) и одличан (5) ,које су 
довољне. 

Члан 13 
Слушалац 'кој и има две недовољне QueHe 1:\lOже полагати након 

месец дана lПопраnни и'спит !из Т'ИХ предмета, док слушалаu rкоји Ю,Ш 

више од две недовољне оцене понавља течај. 

Извршии одбор 
АН7ифашистичког већа народног ослобођења Југославије 

Потпретссдник 
и члан за ПРОСВСl'Нlf отсек ЛретсеДIIИК 

Павле Савиh, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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УПУТСТВА 

' НАСТАВНИЦИМА-ЦАМА ЗА РАД У ОСНОВНИМ НАРОДНИМ 
ШКОЛАМА · 

ОДЛУ'ком Просветног 'Одбора Антифашистичког вепа на'РОДНОГ осло-
609ења Југославије ·обнавља се Ш'КОJDdКи рад по ·свим Основним народним 
школама градова Iи села на ,ослоБО9еном земљишту и 'Оснивају се 1'е 
школе свуда где их до 'сада није било. У 'Ту \сврху IПlозивају ,се сви 

учитељ и и учитељице и Народно-ослободилаЧlКИ ,одбори, за обавезну 

сарадњу да Ice 'Одмах изврши ПО11ребан упис дјеие, припреме .све школс'Ке 

зграде за сменпај учеНИ1ка и тиме омогући нпрrtIалан школски рад на 
ИЗВО9ењу наставе са 'овим упутствима: 

1. HalcTaBa у Основним народним НfКiолама је обавезна за сву дјецу 
оба пола почевши од навршене 6 до навршене 14 тодине живота. 

2. у ·основним народним шк.олама одобра-вају се предавања свих 
наставних предмета, по ·HalcTaBHoM плану и програ·му [који .су важили до 

б априла 1941 'године ,са ограничењем за наставу историје и земљописа. 
3. Без сметње 'одобрава се предавање BepOHaYiKe за ;каiТ'олwке, мусли

мане, православне и остале вероиспове.сти. ТЭrко ;исто .одобрава .се да 

ученици Ових вероисповести 'Могу .похзђати свој е 'конфесионалне школе, 
у слободним ча'совим·а, уколико такве 'школе постоје и могу самостално 
радити. 

Наставни програм 

а) Настава историје: 

Циљ: упоэнавање учеНИlка с развојем наших народа у прои.:лоС'ги и 
садашњоCiИ и васпитање у На1родно-ослободилачком-националном духу. 

Ист,орија у Основној народној -школи 'обраgивапе се: 
у I\I разреду ,обр&дипе ,се хронолошки и у вези са народним животом 

и степености образованости тога доба и 'То: 

1. Примање азбуке лаТИНИllе -и ћИРИЛИllе (Ћирило н Методије), 
2. Сава Немањи!i, Никола Шуби!i Зрински, llIтр(}смајер 'као учи

lељи и просвјетитељи. 

3. Народна пјесма у служби народнот ослобођења. 
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4. Вук Караџић, Петар Петровић-Његощ Осман Ъикић и ЊИХОв 
значај за народну просвету. 

У ЈУ разреду: 

1 . . Сеоба Јужних .слонена у данашње земље, њихов ЖИВОТ, эани-
мање, l1исменост, обичај и, пориј екло, борбени' дух И1 др. 

2. Примање хришhанс'тва IИ ислама. 
3. Примање писмености. 
4. Дубровник 'и Њ~TOB значај за народни прогр"с . 
5. Борбе Ј угословена с Турцима. 
6. Турака освај,ања југословенских земаља. 
7. УОI<ОЦИ и хајдуци. 
8. Сељачже буне " ЮД Хрвата и Словенаца (Матија Губеu). 
9. Сеоба Срба под А'рсенијем Чарнојевићем. 

10. Ослобоl)е ње Црне Горе. 

11. Борба против Дахија и народни устанци у Србији, Босни и 
Херце,говини. 

12. БалканClЮИ ратови - укра'Лко. 
13. Први СВе'!'ски рат. 
14. Стварање Југославије. 
15. Други свет\CiКИ 'Рат. 
16. Пропаст Југославије (издаја, разорни рад пете ",олоне, бјегство 

владе). 
17. Народно-ослободилачка борба против фашизма-империј ализма. 

Исroријско -градива мора Ice изучавати на подлози строге националне 
равноправноcrи, !слободе и братства свих на рода Ј угославиј е тако, да 
ОНО обухвз-rи У1К'ра"ко прошлост и садашњост СВИХ народа. 

Врло <озбиљан задатак Основне народне ШКQле је да у учени~у 
развије .свијеЈС'Т о задацима и циљевима дзнашње Народно-ослободилаЧ1ке 

борбе, да наши народи иду у борби напред, да нема попраrJ1ка на старо. 
Свим својим бићем шкала .се има прилагодити Народно-ослободи

лачкој борби. Ш'кола мора научити !своје васпитанике да им сл{)бода 
постане неопходан услов за живО'Т . Без rrora момента нема васшгт·ања 

у правом смислу 'Те речи 'И' · цијело ШКОJIlС'КО вз-спитање без појимања 
народне ,слободе не би имало своју праву вриједност. Због тога је ,главни 
задатак ШК'йле Л·а истакне силе ,nокретнице !К1рОЗ историјюки разви'ТаlК 
наших на.рода у борби за националну слободу, а IНЗlJlос е за народно 
ослобоljење и·спод окюва фашизма-империјализма. 

НаlставнИ!к треба добро да промисли која средства ИС10ријсК'е IНЗ~ 
сг.аве треба узети за полазну 7ачку, за QCHOB .свога рада, а које примере 

у цијелом ЈОКУ учења. 
Народно- ослободила .. кз борба треба да дадне Основној народној 

школи lКаРЗ1ютериcrичну особеност IИ вриједност. 3ато је нужна изуча
вати исroриј у у вези .са зе·М'љопис{)м. Одбаци'Ти ·из ње све оно градива 

ШТ'й одише духом великосрпских и свих хегеi\Ю-НИlСТИЧКИХ Т'ежња за пре

власт над {)СiЗЛИМ народима. Наuионално образовање кроз исто'рију 
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има' да упуги ученика :на солидарност словенс,ких и других народа, без 

разлИ'юе ~a njepCIКY припадност. Смјер ШКQле' је ослободи~ачки-аН'ГИ
фашИlСТи.чки. Васпитање у њој има за начело: просвеroм Iслободи! 

б) Настава 3емљописа: 

Uиљ : познавање ослобо~еНIIХ и неаслобо~ених З~12ља у којима 
наши народи живе и развијање осеnања братС'Тва у борби за опu.rге нз
родно ·ослобођење. 

Настава 3емљопИ!са треба да обухвати: Iпри-казивање земље Iкао 

мјесто ()Iколине и подручја становања, занимања и nРОJiзводње њених 

tCтановника. Упознанање са појавама и променама које се збивају на 
земљи. 3емљописна наС"Гава уз историју и матерњи језИ'к развија IКОД 
ученика с'мисао за народну равноправност. 

1II 'разреЈ!: 

1. Познавање основних појмова (течених у првом и другом разреду 
у стварној настави. 

2, Упознавање зсмљописних зна%Qва 'Који претстављају земљиurrе 
и предмоое на њему, у вези са орографијом. 

3. ВИДИ'К. Стране свијета, Географс'!< и објекти: равниuз, брежуљак, 

брег, Iбрдо, планина, пеhина, долина, 'клисура, извор, поток, речица, река, 

језеро, море, залив, острво, полуострво. Саобраhајна средС'гва: Iпутеви, 
теглеhе животиње, ;кола, железниuа, бродови, трамвај и, аУТО).10били, 
аероплани, пошта, rrелеграф, те'лефон и радио. 

4. Прво ·с е упознаје место становањ3.! и> ,"зјближа околина па даље 
полази ОД познатог ка непознаТО~I. 

Изуч·авање речи-их СЛИВОВаЈ и државе. 

IV разред: 
1. Познавање градива из Ш разреЈ!а. 
2. Орографија земаља у 'Којима живе наши народи. 
3. Европа "а глобусу. 
4. Планете: сунце, мје.сец, звијезде по.кретнице и непок·рет.ниuе. 
5. Мијене ~1jeceиa и 'Љихов УТlиuај на КЛИМУ. 
б. Народно-",слободилачка вој ска и управа. 

ц) Настава вј ~pe 

Настава вјере у Основним 'народним и I}({)нфесионалним llJ!1<олама 
има се юучавати у духу уза ј амне вј epc~e rрпеЉИВОС1"Н, вј ероке дисци
плин-е 11 дужног поштовања других вјерои,сповјесТ'И. Ваi(lп'иrrање у вјер

ском духу не смије довести дотле да васпитаници прецјењују ICBOjy, а 

пoтuјењују друге вјере, јер вјера не 'смије да дијели човјека ОЈ! човјека. 

д) !Настава матерњег јези·ка. 

циљ: 

а) да ученИI:< добро разумије :књижевни 'матерњи језик у говору 
И· ПИСМУ; 
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б) да научи јасно и с ·разумеваљем чw.тати 'и писати; 

и) да научи правилно иОКазивати своје мисли; 

д) да развија ()сећања Iи о,1Исао за лијепО' и дабра; 

е) да развија у учени'ку свијест о народној равноправности 'и на
родном братству. 

Праграм за ~ 1И 11 разред остаје непрамењен. 
Програм за 111 и I)V ,разред "ијења се утолико да .се читају, проу

чавају и ПИЈемено обрађују одабрана шrгива и чланци изв·ан читанК'е. 

Избор члана'ка за све разреде врши"и у духу И смјерницама народно
ослободилаЧ'Ке борбе . 

Оспасобљавање ученикlЗ з,а писменаст има npeAHOtC1' у настави ма· 
терњег језика. 

Сви остали предмети обрађиваhе се у обиму у IKO". и до сада с том 
разли,ком, да lCе ии једни ни· други предмети не обрађују преопширно. 

104 



проу-

1'Гзик<е. 

родно-

ви ма .. 

с ТОМ 

uирно. 

ПИСМО 

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКОГ 'ОТСЕКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
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АНl1ИФАШИСТИЧКО IВEЋE 
НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

EKOHI{)IM'OK().-финaIН,СИlС'''И O-'f1Cек 

ДРУГУ ВИЈЕЋНИКУ 

АНТИФАШИСТИЧЈ{ОГ ВИЈЕЋА НАРОДНОГ ОСЛОБОЋЕЊА 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Друже Андрија , 

(лажили ICMO се да сљедеn,а питања рјешимо на .овај начин: 

1. Питање чиновникз, њихових плarта и ЊИХ'ОВОГ запослења. За ·сада 
нема могућности да ИМ дајемо плату и пензију, али да ,СВИ ·ани rкоји не

мају НИКЗIКОВИХ 'Могућности за уздржав·ање, iШК8'.се јаве Н. ,О. О.-има у 
ДОТ1ИЧНQМ мјеюту З3 .помоh. СВЗIКИ -онај који је iспособан за војску може 

се јаВИ1"И у Бојс,ку, а женска за 60Jrничарку. Чиновниuи lК оји су спо

собни и вољни да раде :\югу Ice запослити прил иком отвараља а'налфа

беrоких 'Течајевэ, основних ШК(lла IИ 'на разне друге послове , у Ко,м'ан

дама мјеста, Подручја итд. 

2. По питању кирије. За ·сада д·аје <е мораторијум за 'кирије као и 
за сва дуговања. :Код 'Тога !Треба правити .разлику IКiОД ОНИХ људи који 

данас праве обрт а то су !кафане, берберниuе и још неке 'мање радње 

.оје требају и морају плаћати један допринос Н. О . ф .. у а 'Гу суму од· 
ређује сам Н. О. О. Из тог фонда дават ће {е помо·h онима ,који.се јаве 

а на'рочит-о оним ,сиромашним Iк,уhевласниuима 'Који .су досад живили 

од 'К ирије. Прил ик ом прибирања ових доприно с а у Н. О. Ф. rтреба они ал 
кюјих -се убире Iкирија објаснити зашто Ic e то 'од њих Iнаплаhује и у IKoje 
сврхе служи, ни-к а,ко се не ошје IПОСТУПИТИ ше,мatгски IИ рећи да се на

пла'ћује 'к ирија. 

3. Питгањеосвјетљења. Електричне централе припадају Н . О. О. 
ДQТИЧНОГ мјеста. Затим освје'Тљење плаhају !СВИ они који могу а нз-ро

Ч И'То плаћају оне радње -к оје могу IKao бе.рберниuе, ,кафане и радње IKoje 
дана,:: раде. 

4. Питање мухаџира и оНих који су бјежали са нмања, рјешено је 
да се изврши попис свих Т3I:{Вих и да се Iп овраrr е натраг одакле су и дошли, 
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јер !с е на тај начин 'Може провјери!'и и утврдити КЗl;(rви су били прије Њ11. 

ховог бјегства. О .љИХОвом поврзт:ку греба водити рачуна, а нарочwrо а.ко 
немају могуhН()I:ТИ да се смјеЈс'Те у Iкуhамз или оближњим ,селима , Њихав 

поврата'К у ~Boja родна јмјеста Т'реба форсирати чим ступи прољеће да 

би на 1'ај начин могли ПРИСТУПIfТИ обрађивању својих имзња јкао 'и по
дизању својих ", ућа. 

5. Питање млинова. Треба извршити контролу 'колики ушур, у ја'", 
иаплаhују а онда донијети ОДЛУ'К'У једнаку за све lюрајеве КQЛИIКQ треба 
нзrплаhивати ујма или ушура ОД 100 Iк ил·а.Ми СМО 'Мишљења да је до
ВОЉНО ЗiКО се наплаhује 6 'дО 8 килограма. \Затим 'Мора ,се -одредити ко 
пик.о појеДНlюt млинар има да ппаhз, .оДНОСНО да даје уН. О. Ф. мјесечно 
15,дневно IИ1ЛИ ·недељно. К{)Д Јтога 'ВОДИТИ) .рг.чуна да ЛИ ЖИВИ к:амо, Щ 

млина или има и ј аш tкзlКЗВ приход. Кшrrролу над Iмлиновима требају 

водити Н. 10. О. и СТ'рого ВОДИТ'й рачуна да.не 'би; више наплаhивали ујам 
или ушур. Ујам, ушур мора бити објављен преко Н. О. О., ~a'KO да се:>"и 
сељак зна !колико има да плати мељаве. 

б. Питање пилане. По овом питању донијета је ОдJIytюа да пилане 
К'Оје су биле својина устзша или пето.хол{)наша преузима војака н она 

с њима рзсполаже. Природна ICТBap да ~oд тога треба ВОДИiIИ рачуна ако 
је потребито за логорелце а не 'лосггоји хитна пот'реба за војс'ку такве се 
лилане могу }'Iпатребити 3'а лиnење Aal: alKa за п{)горелце. Све прива'r не 
пилане које ни·су уС'Т'зrnке или пеТОКQлонаш:<е ocrra jy вла<:ништво до
тичног, ат! и 'КОД њих треба утврдити IК·ОЛИКО власии'к' може наплаhивати 
по једном П<убном метру од исјеченог дрвета. И 'ОН ,ка'о и I\lЛинар има 

да плаhа je.l!aH допринос !Н. О. Ф. }к:оји одређује .н. о. О. према ње
говом ИМОВНОМ IOтању. ВОДИ"ГИ рачуна да ли има још ка,I<ВИХ прихода или 
књквог .имања и на основу тога оцје.ни1'И окалу за мјесечни приход у 
Н.О. Ф. 

7. Питање ,пља'lК3ња стоке код Срба од стране уcraша и других 
сељака. По 'овом питању донијет је за'Ј<ључа!к да се формирају комисије 
н то: један претсТ'авни:к :из оног ·села 'Које је опљаЧ'К'ано, један сељак 
из .оног С'е'ла /Које је пљаЧlКiЗЛО, и један претставнИ'к во}с.ке 'Из KO~taHAe 
мјеста или а<оманде Подручја. Ова ;комисија има да помоhу lC еља'Ка 
утврди IК:ОЛИКО је у једном ·селу {)пљаЧЈ:<ано ,cтrDKe IП'О MOгyпHOCТ1i од ,~ю га 

је опљачкаrна 'и да се {)нда та сток:а поврати ДОТlичном опљач':<аном C'€.'lY. 
НИlка'КО се не .смије ДО3ВОЛИ'Т1И да појединци прибављају себи опљач'кану 
С1"О!!<'У. у случају .a.KQ је 1CtГQ:<a QпљаЦlкана а њеног газде нема rгa'КBa се 
croкa СЈаЋља на расположење дотичном Н. О. О. одакле ј е био опљач
кани сељак 

8. Питање 06раljивања земље 'коју су усташе дали појединим се
љациМа на обраду, IKao и .плод са ;дотичне земље. Ово лиrrање 'рјешено је 
да приход.са тre земље, ,на'роч'К'ГО ()нај дио Iкоји је имао да се 'да Н. Д. Х. 
сав одузме од ДО'Т'ичног 'сељака и 'преда н.о. Ф.-у а овај ће дотичном 
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сељаку 'Чија је зе'мља била да.,-и колико му је потреби'То за издржавање 
њега и његове фамилије дО НОВОГ жита. А,ко је пак онај .који је обрађивао 

земљу 60гз'Тији\ Iсеља к и 'Има .своје имзње и довољан приход са свог 
имања за >себе и своју фамилију онда сав !rrриход са оБРЗ1ђене земље 
која је била одузета од српског сеља.ка има да да !у н. О. Ф. у случају 

ако нема влаСНИIК'3 чија је земља обрзђивз'НЗ, већ је он и читава његова 
фамилија поубијана онда се rГЗIК(ШQ земљиште и приход са TalК'ВOГ зе

мљиШ'та предаје Н. О . Ф. Ово важи и за ,сијено rкao lН за друге цереалије. 

Треба објавити преко .н. о. О.-а да имања ""ј.а је Н. д. Х. давала у вла
(нишrnо односно ·на обраду ·с ељацима у Iпојединим мјестю.1а не важи и 

да ТЗ1К'ва Iи-мања УЈ<ОЛИКО немају о( вој 'их власника ве" су поубијани са 

ст.ране усташа пос:-гају својина Н. О. О., [који ICY !дужни \Па ту З'е'Мљу 
обрађују на нач,ин [који ·ће И:\f ,се доцније са.опhити_ О 'Том питању МИ 

ћемо на !Вp~jeMe даТ1И упуте 'ка'ко и IHa [који начин да -се обрађује зе
мљиште :када ДОђе за то вријеме. 

9. Питање наплаliивања такса, Iкдања стоке, питање малта-ри не, рје

шеНQ је да Ic e -такве TalKce не наплаhују већ да се ,стокз слободно :коље l 
а да сељаiК: .слободно доноси -све своје производе на пијацу. 

10. Питање сјече шума поставља се као важан зздата,к . .н. о. О.-юtа 
дз ~'Трого воде Iрачуна да се шума не унишrгаqа. Одбори су дужни п()ста
ВИ1"И шумаре који Ю1ају да .воде рачуна n<о ,И ,!< :tKO шуму ·сијече. Пого

релцима нарочито 1"реба дозволити да могу да сијеку шуму за подизање 
својих [кућа, у том -случају ставити 'Ю1 на расположење сва потребиrа 

сред.ства, 

11, Да би .се trpговина оживјеЛ3t а наРОЧИ1"О да !би ·се подизала ини
llијатива код појединаца донијета је а.ДЛУlКа- д-а ·се трговце заиН'тересује 

за "ЛреоријеН'т'Исање на раз-не гра 'не привреде, а наРОЧ'И1"О на удруживање 
ради Iкуповине извј ес них арт'икала IН 11"0 слободним путем, да би доцније 
лочели размјену са другим 'мјесrrима 'Која tне:\1зју дО'Тичних артИ'кала. 

Овде у Бихаћу трговци .су rc e удружили И почели већ D<у.повати жwro 
путем .слободних цијена, па ће на сТ"оја:VИI !Да 'ТQ :Жито доцније продају 
Н. О. О. уз малу повишиuу која ће обухватити режијО1<е трошкове плус 
малу зараду на Iка питал. 

12. По питању 06лигација и бокова још није донијета 'Ни'Каква 

О.д;1ука а чим 'буде донијета ми ћемо вам' је саопhити. Вјерујемо да ne се 
и .. го llитање Iрјешит", повољно скорих дана. 

Питање изједначапања нијена ·односно маtксимирање цијена још је 
у проучавању, [као и читав привредни план "На tслободној територији, 

11а чим 11 1"0 пwrање буде продискутова но ми ћемо вам саОПћИТИ JКar.<O' и 

на 'који начин има да r: e изврши читав 'Тај посао, 
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Молимо вас да сва nи'Тања 'Која иокрену на терену у eKOHO:\tCKO. 
финансијском погледу достзвљате овом отсјеку, 'Ка,ко би 'могли правилно 
рј ешаваrrи И не би било НИlК'акве пометње. ,у исто вриј еме ICBe приј ед. 
поге 'н ·сугеотије радо прю1З~Ю и бит ће нам од вели'!<е к.орИС7·и. 

Дру.гар,",и вас поздрављамо 

Смрт фашизму - слобода народу! 

дн>е 31.XII.1942. 
ПривреДИО-фИНЗIНсијсюr Q11cjeK: 

Иван ,МилутиновиЈ;, с. р. 
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)номс.ко

rравилно 

приј ед-

ff <УЈ\ојек: 

111;, с. р. РАСПИС 

О ОДЛУКАМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АВНОЈ-а )ДОНЕСЕНИМ НА 

СЕДНИЦИ ОД 28-ХIl-1942 .ОД. 

СВИМ ОПШl1ИНСI<ИМ НОО-И">lа 

Због ,пюреl\l'еhаја, Iкоји 'су проистек:ли, 'Као последица овог :крвавог и 

СТРа>ЮВИТОГ рата- пред Н. О. О.-е, 'К'ао .ор.гане народне власти, постављају 
се многа питања, IKoja 'Не трпе одлагања, lВeh -се мо-рају хитно он на ври

јеме решавати. 
Да би се рад Н. О. rO.-а по овим ПИ:ТЗЊИ.\1а Iс·аобраэио и под

једнаlК'О -ријешавао на цијелој ,слободној територији, !Извршни одбор 
А. В. Н. О. Ј-а на с!>ојој сједниди юд 28 дедем. i1942 год . .донио је 
слиједеће одлуке: 

1) По питању опљачкане стоке и других ствари_ 
НИКО:\1е се не признаје право на опљаЧiк!ану -стоку, жито, ПО1КУ

ћа.нство , пољопривредни алат, на одузе'ТУ зе~tљУ, IKtyny iИ ма 'Које друге 
QпљаЧ'К"ане Ivтвари, било да је појединац дошао .до 'Гих ствари непо
средним Iпутем Iка'0 лични учесник, својевољно или принудним путем, 

било посредно, IКУПОВИНОМ од .лица, IKoja су пљач-ку :вршила или путем 
Кјуповине' юд Н. д. :Х. 

Н. О. О. -дотичног села, које је пљаЧ1КУ вршило, IKao најбољи позна
валац прилика и догађаја приступиnе одмах' попису свих горе наведених 
попљачканих Iс'ТВ,ари, позивајуhи сва лица, <која су пљачку в-ршила, 'или 

опљачкане ствари ,купи:ла, да у цијелостrи пријаве -сву опљачкану -сто:ку 

и -с!Твари, без обзира да ли ,се опљач-~а'на стпка, односно ствари, да-нас 

'Код њих .налазе, 'Или су Н~К:И-~I -случајем преШЛ'е' у руке других лица. 

Н, О. О-и предочиhе rpagaHCTBY да ,ће оБИiИ ·строго Iкажњено сва,ко 

лице, 'које опљачкану стоку IШИ ,сТ'вари буде заrrајило или при-крило. 

Да би Ice питање опљаЧ'i<'ан-е стпке, жита и других С'ТВ2.IРИ Ш'Т10 приј е 
лИ'квидирало треба да ·се !Образују оКоми.сије, у коЈе улазе, претставни'Ј{ 

оног -села, у ком је пљач'Ка извршеН8, и предС'тавнигк села, 'које је 

пљаЧlКУ извршило. Поред 'ових члан{)ва у Iк-омисију мора уhи и преДС1"ав

юrк војс,ке, 'односно предс'ТаВНИ1Ю до'Т'Ичне 'команде мјеста, или !Команде 

подручја. 
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OBaIКo састављена lКомwcиј а има да утврди -к;ошгко Qпљачкане ст()ке 

и других ствари -има у једном селу, или општини, па IЛрема датим упут· 
ст'Вима донијети .своју олу,ку !Која одмах постаје изврши-а. 

у .случају да се утврди, да !с у 'п-ојединци опљаЧ'К'зну стоку кла·ли, 

·или на пиј-аци продали, -или неће да кажу llГГЗ -с у са опљач!(аном Сјоком 

и к::тварим-а учинили, а докаже се да су пом-енута лица : LZJ.jе:ло :пљачке из· 
вршила, Iкомиоија ИМЗI право да ;по свој-ој !Оцјени 'од lIЏУГИЧНОГ лица на

плаif'И -опљаЧ1К'ану .сТЈОКУ однос но >ствари. 

А:ко је не'Ко лице опљачкану СТО'КУ, или опљачкане crгвари 'КУпила 
од појединаца, лица, IК.oд !ЮО['lЗ :се K}'1rтuьeHa СТО'К'а или С"ГВари налазе ду. 

жно је Iсве {ЈВО предarrи Iкоми.сији, а оно лице. од кога је IQпљачкана С"Ј1Ва.р 
купљена оба-везно је врати1'И дату tK-ОЛИЧИНУ новца лицу, 'К.оје ,,,ry је тај 
новац за .опљачкзне IСrt'Ћ,ари дало. 

А,ко је па!КЈ ,ствари или (TQlKia Iкупљена 'ОД Н. Д. Х-е fI({)мисија и у 'Том 

случају такве .ствари и ·стоку Qду.ЗЮlа, а ДCYfичном лицу издаје приз,на 
ницу на онолику суму новаца, IKOjy је односно лице дало заЈ Qпљач'кани 

предмет. К. Н . О. О. власни-ку ове призна нице Jlздаје потврду, у .којој ће 

нагла-си:rи, дз! ће се вриј-едност, IKOjy је ,оДНQlС НО лице дало за опљаЧ1кану 

(:rOKY или ствари, ЋлаСНИ1КУ ове ПО'fврде 'Исплаrrrwги, чим се за'J'iQ ,стrвори 

могућност. 

Н. О. О.-н :дужни СУ потпомагати рад ових !Комисија, rк.aIKO ,би оне 
што прије завршиле свој ",,>с ао, у'казујући у случају потребе и своју 

помоh. 
Сву опљачкану -СТОКУ, жито и друге ствари, 'Које !Комисија .пронађе 

юредаје \их Н . О. О.-у ДQТичног села, у коме је та ПЉtl}fК'а извршенэ, .1 

Н. О. О. тога села дужан је с пе то поn ра'Тити вла'с ниuюtа опљачканих 
ствари. 

УколНlКО -се тиче опљачка·ног жита, .t<'Oje Н. О. О. прими од !Комисије, 
он 1"0 ЖИТО уводи у !Н. О. Ф' Ј И од тога издаје по по,требlf помоh они"! 
породицама,. lкоји-ма је tra помоћ нужна. 

у случају да .су влаlС НИUИ Qпљачка:не стоке' и других ствари ПОу .. 
бијани, поклани или 'се не зна гдје ·су, у таюшм случ ајеВИо)1а опљачк ана 

(тока и ствари nocrrajy својина Н. О. О.-а, оног Mjecrra, гдје је живио 
убијени, заlклани 'Или нес·тали . 

у оним пњк случајевима, гдје су појединци Iс војевољно сабирали 

и одвуiКли .љетину, IKOjy су власници сами засијали и обрадили , па су 
стицаје.м прилика морали да напусте своја имања, у ТЗ!К!ВЮf Iслучајевима 

С,ЕЮ жито lCa таквих имања, има да ,:е преда lК'омисији, која ће 'Га уручити 
ОНОМ Н. ,О. О-у оног мјеста" одаlкле је жито однешено. Uијелу IКОЛИЧ·ИНУ 
та'КЋОГ примљеног жwrа одбор ставља у свој Н. О. Ф.~ а 'Одатле по по

треби издаје ,одroварајуће 'количине оним породиuа",а, :којима је помоћ 
неопход.на. 

Има .случ,ајева, ма да ријеrrм(), д.а је наша 'ослободилачка војСоКа, 

прилик,QМ вршења IКОНфИlC!кације имовине неприја;гељима НаРОДНО-ОСЛQ

бодилаЧiке борбе, из необавијешт-ености узела стоку и од таквих лица" 
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за !К<>ја оСе доnније утврдило да !Се !као rrз'ква !Не могу смз'Трз-rи. Им-а при
мјера да је наша BojoC"i< a ,у ,стто,:<у ДОllније мијењала, а ранији ,сопС'тВ'еник 

сада 'rnрепознаје такву ст<>Ку и 'Тражи да .,у -се поврати. Таквео случај еве 
.треба пописати и доставwти овом Огсјеку уз ,изпјештај о имовном сггању 

и броју ICTOKe садашње:г и би-вшег власни.ка. 

2) Пmање обраljивања земље, која је од стране Н. д. Х. дата на 
обраду, као и питање прихода са тих земаља.. 

Начелни став је, да се безизузетно .ева iaiKBa зе.мља одмах одузме 
од 'Оних лица I}{о(}јима је да'Та Jta обраду, ,и/ (Врати ОНИ~f вла-сницима, чија 

је зе:\lља раније била. 

у оним случајевима, !Гдје је власник и l1ијела ње,гова ПОРОДИ1l.а пQ
клана Iили убијена, земља прелази у 'власниш'Т'БО Н. ,О. Ф-а дотич,ног 

одбора. 

Прих·од са земље, и у првом Iи У ДiPYlfOM iслучају има да се одузме 
од {)бра!)ивача та,квих имања и 'преда у Н. О. Ф. оног одбора ,на 'чијој се 
тери:rорији 'Таква имања нзлазе. 

д,к о је лице к.оје је 'Такву зе:\1ЉУ обрзljивало оСиромашног стања, у 

ОВОМ случају треба узети у обзир опстанак породице 'Та'к вог лица !и 
таквој породици о:,:тавИ1 и МИНИМУ:\1 за егзистенцију, до нове жетве, 

плус ,сјеме, IKoje је то лице у,.рошило приликом засијавања. Сиромашним 
сељацима !Који су таl<ВУ земљу обрађивали треба додијелити најкнаду 
за ут 'рошени рад. 

ДјКО је дотично пице, \Које је 'lЋ'КВУ земљу обраljивзло богато, ТШе 
вом лицу треба одузети ције,iIИ приход tсз земље, оез права на накнаду 

за утрошени рад, који је учинио прилИlООМ обраде таквог. имаља. Но и у 

овом случају Одбор је дужан {)ставитисјеме обра~ивачу земље, у оној 
количини IКQЛWКО је он за јсјетву утрошио. 

добро би било, IKaA 'би OnalK{) 'богати ·сељаци ут-рошено сјеме дали 
у .н. о . Ф . , било у виду паКЛQlна ·илн у виду позајмице за сјеме за на
ступајуће прољећне IpaAoBe, ал-и ипак при ~OM водити раrчуна' да ТО и'де 
путем добровољности. HI1 у IKO)t ·случају не смије Ic·e' ВРШИiТ'и 'Насилно оду
зимање Iсј е)lена ()Д обрађивача. 

Примједба: А,ко се појаве и та'кnи случајеви да се 'поријекло опљач
кане l('To-ке и Ciвари не може УТВРДИlИ, IY ТОМ .случају ј'едан дко иоке 
ПРИlмда војсци, а све ствари иl други дио с'Гок·е уноси се у Н. О. Ф. до-

1ЂЧИОГ одбора, ·гдје :су 7е ствари ·и стока прона!)ене да би се 'Раздијелил{) 
опљаЧ1ка ни,:\о-f породицама. 

3) Напуштена земља: 
а) Стално наПУШiена земља. 
б) Привре""но наПУUfгена земља. 

Напушгеном земљом с,мзтра .ее свака ·земља нз: 'К·ојој ма из каквог 
разлога у вријеме lП'Qљаких радова осуствује ВПЗlCник, 'ге земљу нема 
ко да ради. 
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Под стално напуштеним земљама сматрају се: 

а) Земља породица ютјераних у логоре, 
б) 3e~lљa породица које су усташе присилно одвели Ica собом, 
ц) Земља (даљи текст је нечита'~) 
Све земље 'C'fално наПУlll1'ене прелазе у ,народну <војину, под ,ру

ководством ,к. Н. О. О.-а, док земље привре~1ено напуштене долазе под 

'КОН11ролу Н . :Н. О . О-а, али са)1-0 за ОНО вријеме ДOlКl су власници одсУ1НИ. 
ЧИМ прилике дозволе да се власницима ом-огуhи повратаlК на ICBoje на
пуштене земље К. Н. О. О. обавијестиhе општинс,ке и сеоске одборе, да се 

та'К'ва имања изузимају испод rкОНТ1роле К. \Н. О. О-а и уруче власницима. 

За прољеhну обраду напуштених Юfања упутства ће се доставити 
IЗкнадно. 

4) Поред стално на1пушrених имања, 'која прелазе' у народну (ВО
јину та-юо IИСТО у народну својину прелазе lКyћe и зграде остале, ,које .с-е 

на ТИ~1i имањима 'Налазе, 'к,ао ,и ,све зграде IKoje су :раније Iприпадале др

жави: школе, болнице , lюаса рне , зграде разних надлеurrава ИlД. 

Зграде 'народних не пријаТ'еља биле оне у -селу или вароши, без об

зира у IKoje су сврхе .служиле, та'}ю Ј)е прелазе у народну ,својину. 

Са Iсвима наприЈед наведеНЮI зградама руководи К. Н. О. О. Он ј е 
дужан да ,све та,кnе зграде, ,које се 'с ада налазе у исправном стању са

чува, да оСе.не би рушиле и iКвариле, и IЛО својој увиЈ)авнос.ти даје Iих на 
употребу, Одбор је дужан да оне зграде, за које не треба велика опра",а, 

што прије доведе у исправно cтгalЊe. 

Све ове зграде на првом мјесту служе за потребе наше вој,:,;< е, а 
у,колико не rrребају 'БојCUII, К. Н. О. О, даје :ИХ за употребу тамо гдје 

сам IHa I)е за сходн.о. 

Команде подручја извијестиhе К Н, О. О, 1<оје зграде, у ко" мјесту 
и за Iкюје вријеме 'рреба задржати за воЈску. Кад једна војна јединица 

напусти једну или више оваквих зградэ" срес к и односно ОПШТИНI~КИ или 

сеОО!{lИ Н. О. О. биhе обавијештен од команда'нта дотичне једиииие о 

дану одласка Boj!::IKe, како би одбор могао на врије)1е да lJТ.рИМИ Iкључеве 

од тих зграда и утврди да ЛИ су све С'IВЭрИ И Iнамјештзј у OHa h: BOM с'Тању 
ка-кав је био IK·aA је та зграда предата ,војсии. 

да би 'Ю1али тачне податке о !СВЮI напуштеним зе~1ља)lа и зграпа ~fа 

К О. О.-и, односно општинrс'ки, гдје ови још не пос-гоје, 'при ступиhе 
најх итније попису свих наТlуurтених имања и зграда пр-ема приложеним 

фОР~lуларима, а по један ПРЮ1јерак у овјереНО)1 пријепи!:у доставити 

OBO~I отсј et:<y. 

С. ф, -с Н, 

у правни отсјск: 

М. Леруничић, с, р. 

112 



10Д ру

ззе под 

дсyrни. 

ој е на

е, да се 

iИЦИМ.1. 

::тавити 

:ЈУ !СНО

:<:оје .c~ 
.ле др-

Он је 
"'у са

ЈИХ на 

rрав'кз, 

:( {е, а 

о гдје 

мј есту 

:ИНИUt1. 

~И или 

:иuе о 

,уцеве 

crању 

'aдa~1a 

упиhе 

-кеним 

-авит и 

је.к: 

, с . р. 

н А Ц Р Т 

ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ОРГАНИМА НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

Чла,н 1 
Као I!tl 'есни 'органи ,народне власти пocrrоје у ·окрузима, !КотаРИМЗ t 

срадовима, селима итд. ,народио-ослободилачки одбори. (НОО). 

Члан f. 
НОО врше унутар свог територијалног oItcera <ове фуккиије законо

давне и извршне власти ОСИМ IQНИХ, Iкоји припз'дзју iвојним ПЛalС-ТИМЗ. 
НОО-има остаје и даље у задатку да јкао органи народно-ослободилачке 
борбе" даље што уcnешније OC~Bapyjy јединство народа и јеДИНС11!!О 
свих 'родољубивих снага. У ""их !Греба да ,ступају сви родољуби без 

обзира на ПОЛИ1iИЧ'ку припадност, веру и народност, ilюји су се показали 
roкo" борбе да нећ;' изда..-и домовину и да ће непоколебиво упрајати у 
борби про..-ив окупа..-ора и Домаhих ,издај ииа. 

Чла~ 13 
у нарочиту дужност НОО спадају ови "ослови: 
Вршењ'е це'локупне народне ВЛ3ЈС"rИ ОСИМ Ћојне. 
Одржавање реда и ми'ра Оавни поредтк). 
Борба против издаје, Пе'Т'ОКQпонаштвз, шпију'НЭ, саботера ИТД. I}(З() 

УQlлште lCуделовзње у свим Iпитзњима која ,се односе 'На .народне неПРИ4 

јатеље унутар своје териториј-алне надлежности у споразуму ,с војним 
властима. Сузбијање ;криминалитета, одре9ивање у логоре и присилни 
рад. (Привремено вршење ЧДDке влаlСТИ, {јСИМ случај ева ",оји спадају у 
надлежнО'ст војних Iсудова.) 

Учвршhoивање везе између поз,здине IИ војс'ке наРОЧИ10 подизаље 
борбеног духа .. Дищиплине у народу. 

Прехрљна IставновнИ!ка, нзрочито брига За породиuе .палих и МО4 
билизираних 60раиа. 

Строг,о )ЈОђење 'надзора и спречавање мзвоза хране у окупирано 
подручје.l<онтрола над иело.купном привредом (производња и '!1рговина). 

Оснивање фондова у сврху ·снабдеDања војске .. народа. 
Мобилизauија материјалних средсТава за фронту. 
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Брига о заштwrи народног здравља. 
Сузбијање Ci{)ЧНИХ зараза. 

Просвј~rна и културна делатнас~. 

Члан 4 
Извршни 'и наредбадавни аргани НОО оюруга, а<mара, градова, оп

ћинз. села IИrrд. јесу извршии одбори 3Ј сзюгоје ·се од прerrседнИlКЗ, за
менИ!кз, rгајнИ!кз, rблагајника 'Н потребног броја чланова. Окружни н ко

тароки НОО могу .. мати највише 30 '!ланава, <градоки и оппинсК1И 5-,--7 
чланова, а (с.еоски 3 до 5 f1.J:ЛЗООВ8. 

Чл·ан 5 
Извршни органи НОО .. еп'осредно полажу рачун о 'овоме раду l<аКо 

. НОО тако и извршнt>М органу НОО, којему је подреljен. 

Члан 6 
СВЗIЮИ НОО мора ·иМ'зrrи .свој печаrг са петOlЮРЗIКОМ звездом и !Нат-

писом: Народно-"слободилачки одбор села .. котара ..... . 
""ру"а ...... 

Члан 7 
У ,сврху припремања и правилнt>г спрово!)ења избt>ра образују се 

изборне 'Комисије, IKoje именују земаљска 'НЗРОДНО-ОСЈ10бодилачка већа 
(Земаљска антифаШIfСТИ"iCа' .еПа) на предлаг оног одбора n<оји је :надре
ђен ОНОМ .одбору, за !Који се 'и:м-з Iименовати изборна комисија. 

Члан 8 ! 

Изборна комисија ',"стоји се из 5 чланова. Она проводи 'изборе и о 
току >lзбt>ра води записнlfК. Записн .. ,. ПОТПИ1сује осим а<омисије још 2 
за то изабрана изборника. 

Члан 9 
Сви rраljани а<оји су навршили , 18 ~t>дина живота 6ез обзира на 

расну, нар()дносну и верску припадност имају право да суделују у из

борима и да буду изабрапи 1<зузевши' умоболне .. оне !Кlојису прам
МОћНОМ одлу!Ком надлежне ВЛ31C"fН лишени IJiзборнor трава. Жене имају 
једна,ка права О<ао " мушк;арци да бирају и !Да 6уду биране. Борци НОВ 
и ЛО 6ез юбзира на ,године старости имају право ,.ласања и могу бити 
изабрани. 

Чл·ан .10 
Тумачење ове ~ДЛYlк'е поверава <Се поверенику за унугарње послове. 

сл-ове. 
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Члан 11 
Ова одлу,ка тупа одмах на снагу. 
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УРЕДБА 

О 3АЈМУ НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА 

• Чл. 1) А'нтифаши",гичко вијеhе народног ослобо'l)ења Југославије 
раСПИ'сује зајам Народног ослобој)ења 'у ,,'зносу од дина·ра, ,куна 
500.000.000 (пет стотина милиона) за потребе Народно-ослободила'!:ке 
ВDјс'ке и па'ј1Тизаноких одреда Југосла,вије и 3а Iсела у,ништена ОД окупа

тора, усташа и Ч~ТННlка. 

Чл. 2) Зајам Народног ослобо!)ења ра'спи·с.ује се на дес'е"Г година уз 
камЗIГУ од три од сто. 

Чл. 3) Камата nе се исплаnивати два nY'fa ,roдишње и то cBarк<JГ првог 
јуна и првог деuембра, <CBalKe године код 3емаЉС1lroГ а1f'ГИфашистичкor 
вијећа нарr>дног ослобоljења. 

Чл .. 4) Упис Зајма за поједине земље Ју.гославије (Хрватску, Ср
бију, Словенију, Црну Гору, Бrк,"у ,н Херuеговину, Ма'кедонију и Вој
водину), вршиће Антифашистичко виј еве на·ро·дног ослобо!)ења датич
них земаља. Уколи.к,о у поједиии~ земљама нијесу форми-рана 3емаљс'Ка 
антнфаШИСТИЧ'ка вијећа, упис ће вршити Извршни С>дбор Антифашиcrич
ког вијећа народног <Јслобој)ења Југославије пре:rю Народно-ослободи

ла'ЖИх одбора. 

Чл. 5) У'IТИС ЗаЈма врши се у две транше. Прва транша . у суми од 
250.000.000 "уна, динара. 

вршиће од од .... до .. 1943 'год",:е, а Jlру,га "'ранша вршиnе 
се ОД • ••• до .. 

15 liaIНYa!"l 1943 
Извршни одбор 

АtmlфаШИСТИЧ1l0Г вијећа иародиог ОCJroбоljења Југославије 

В' 

Претсје,цник 

др Иван Рибар, с. р. 

iПотпретсједници: 

Нурија поздерац, с. р., Павле CamrIi, С.р. 

Члз.нови Извршно,г одбора: 

Иван Милyrnновић, с. р., др Симо МнлошевиIi, с. р., 
Миле перуиичиn, ~. ,р., др Младен Ивet<IOвић, ~ . .р., 
Влада 3ечевић, ~. р., Веселин Маслеша, ·С. р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЗАЈМА НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА 

Извршни одбор АJfМфашис'Гичког виј еl\а на-родног {)сл{)бо!;ења Ј у
госла1Јије припрема расписивање Зајма народног ослобо1iења у -износу 
од 500,000.000 Динара, _куна, за потребе Народно-ослободилачже -Bojc'К~. 

Свз'Ки дан ДОНОСИ и открива .нове доказе повјерења на.рода у На
родно-ослободилачку 'Бој с-ку '" нову народну влаClI'. Сва;ког дана ра<:Те 
снага наше DojDKe, пов-еhав-а Ice број бораца и њених јединица. Сваког 
дана потребе -наше ЈЈојоке су ~Be веће. Ове двије чињениuе: повјеl'ење 
народа и пораст 'Војске IИ љених потреба, пon<зззле су, да с једне ·стране 

пос'юје У,СЛОВИ за РЗICIЛ1И1сивање једног зајма, '3 с !друге стране IИС·Ю тако 
да постоји и потреба за једним эзј l:\ЮМ. Потребе ВО}СЈке поклопиле -су 'се 

са вољом народа да помогне ,с-воју војС1<У, да rзадовољи tгe" потребе, IKoje 
су истовремено потребе народно-ослободилач'к е борбе, народне борбе. 

Никад наши народи ,"И1СУ УПИlс:ивали такав ззја:о.у !кзо што ће БИ1'И 
зајам Народног {).слобођења. lНимД нису своју ушге!iену МУ'<У, своја 
акромнз Iновчана IOредства имали' прилике да уложе у 'Родољубивији и 
племеНИТlИј и посао. Овај зај ам рззли:ковапе се {)д свих НеЈк·адашњих зај
мова'У бившој Југославијн. Раније '"ражене су паре за за}а", за војску, 
а 11рошене за официре, 'Гражене ICY ва ратни м·а1'1е·ријаlJl, а трошили .су 'Их 

страни фабрнкаН'ГИ оружја и- Домаl\и војни добављачи. Резушат OBaI(BO]' 
рада је познагг: слом IН !Издаја 6 ·априла iи велике палarr.е генерала ;и рат
них добаnљача у Београду. Сада -I\е народ уписива'!'и зајам свјестан да 
га неће трошИ'Ги 'Официри, ~a га неће разносиl'И ра~и wпекуnанТ'И, 'свје
стан да га уписује због тюга, да се више ни.када не понови 6 ·април. 

Зајам 'Народног 'ослобоl)ења биl\е з.ајам на'рочи'!'е врсте. ' Иза њега 
не егоји никаюва финанс.иска гаранција. tbeГ-QRе .обвезнице iHehe биlТИ 

предмет берэанских шпекулација. Његово уписивање неће зависити од 

висине !Камате, НWТ1И 'Од .ма iК'аIКВИХ финаЂсиак,"х У1слова. Основа зајма 
бнти I\е још шире повјерење "арода у снагу наше Народно{)слобо,дилач·ке 
војаке iИ .воља народа· да се бори до. 1коначне 'п06еде. Због тога зајам На
родног ослобо.ljења неl\е се УПИСИВ,"'Г" са оловком 'у руuи, него са љ у
бављу и -свијешl\у да је потребно дати Iсве за војску lиl за борбу. Гара'н
uију за уложени новщ "арод I\е тражити у самом себи, у својој борби, 
У ~Bojoj снази Iи својој 1Il0бједии .. ~ој воти. 

Извршни- одбор АН'ГифашиС11<ЧЮОГ вијена Народног ОС,(lобођења Ју
гославије припрема расписивање зај~fа 3'3 <цијелу Југославију и за ОСлО
боljену и неослобоljену теРИl'орију, упис зајма вршипе поједина земаљ
С'1<а АнтифаШИС'f1ич,ка вијећа, 'С8'ако на своме територију. Зајам ће се 
исnлаh.ивати послије ослобођеља, ДОК: rhe се камате !Које ће 'ИЗНQiCИТИ 
3%, почети исплаћивати 'Одмах, два пута годишње. 

Из ових {)-сновних одредби зајма lНapOДHOГ ослобоljења треба 'Извупи 
сп иј едепе заiЮЉ учке: 
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1) Поред тога llпО је У1Пис зајма Народног ослобоl)ења дужнос.т 
свак:ог родољуба, свЗ!ки онај !Који упиrсује зајам врши у ствари и један 

КОРИ1ста.н посао за себе . .новац Iкоји се налази у rњe.ГOBO:\J' посједу губи 

сваког ДЗ1на ·све више вриједносrr и сигурно је, да nе на Il{'рају рата и 
ослобоljења вриједност тог новца још пасти. УIП"исујуh.и 3'ај3:\т, ~1е.ljут'Им, 
се иэбјегава да ,се тај, 'новац преwори IIЮ'Д rњегз' у потпуно беэвриједну 

хартију. Улажуhи новац у з,ајам Народног ослобоl)ења он је сисура!f да 
ће га, послије ослобоl)ења, добwrn у ",стој "риједноcrrи натраг. На тај 
начин уписивање ззјМ!l претставља не сз:\1О вршење једне 'родољубиве 

дужнос:ти, него и паметно управљање својом сопс''ftиеном Ш!ОВИНО:\1 . 
2) Заја\\l Народног ослобоl)ења неће моhи бити предме>Т ,шt<аквих 

шпекулација. Одреl)ујуhи кама'Гну стопу 'Од 3% Извршни одбор АВНОЈ-а 
.с'Г80 је:на ,глеДИlmе да се дана·с ПОД условима гтешког IQсло60дилач-ког iJJaTa 
не 'Може и ~e .с.м'Иј е НИ'КО обогатити. Али, истовремено, вођено ј е рачуна 

и о 'Томе да ·СВЗ! лица, /КоЈа улажу своје уштеде у зајам Народног осло

бођења, добију од 'Тога 'и извесне приходе. Због 'Гога је одлуч·е'Но да ће 
се IКaMaTa исплаhиваrrи одмах, а не тек послије ,ослоБОђења, 'као пrrо је 

случај са" главницом. На fI\Зј начин не само да ne се уписом зај:\ta МОЂИ 
да Qчува m.ювина, него Ђе се и crrовремено са очувањем и~ювине моhи и 
вуhи приход, n<оји ,би ·се иначе 'гешк:о постига.о, јер се данас, с обзиром 
на ратне прилике , новlщ не може уложиrrи ни у KalKa'B рентабилнији посао. 

3) Припре .. ајуhи упис за цијелу Југославију Извршни одбор 
АВНОЈ -а препуетиhе уписивање зајма за сва<ку земљу, ва Србију, за 
XpBarOKY, за Словенију, за Босну и Херцеговину, за Црну Гору и за 
Македонију 3емаљСоКИМ АнТ'ифаШИСГИЧКIИМ вијеtШi\fа тих зе~1'аља, УКОЛИКО 

у свим овим зе·}!љам·а "ису још формирана Земаљска вијеhа, УПИС зајма 
вршиhе НародиоО>слоБО:1!илаЧК'1t одбори са тих тери"орија. GBaj начин 
уписа зајмаl најбоље показује аим народима Југославије да ће -с е зајам 
употребити ка:ко"о буде ОДГ'ОRарало иmересима свих народа Југославије . 
И по томе се овај зајам из, -основа раЗЛИ1к:ује ОД свих .зајмова које су ра
није рас.писивапи веЛИ1К'QlСР;П'С;!<И хе.гемо'Нисти 'и 'који !су ,сами 'Грошили. 

Зајам Народног ослобоl)ења биће прави народни зај-ам, зајам свиХ 
народа Југославије ",оји се боре за своју слободу и независност. 

ПО8ИВ НА УПИС 

ЗАЈМА НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА 

Извршни одбор Антифашистичкос вијеhа народногослобоl)ења Ј у
гошавије, својо>>! Уредбом од 15 јануара 1943 године, ,расписао је Зајам 
народног ослобођења у износу од 500,000.000 динара-куна. 

Ово је за}а" Iкоји се распису је за пО'Гребе Народно-О>слободилачке 
вој-с.ке и пар-Т'изаНlС.ки.х .одреда и за 'ПО'ТI1ебе пострадалог, пого'рј-елог и 
опљачканог С"ГаНDвннштва. Ово ј е прави народни зајlМ, први апел, први 
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неопходни апел 'свима !Који имају, да и новчаним .средствима .помогну 

ослободила'f"У борбу народа Југославије, своју вла.огиту борбу. 

Увјеги зајма су .слиједеПи: 

1. Зајам на,родног ·ослобо1јења расшпсан је на 10 .година уз ,"ам·ате 

ОД 3% годишње, !Које ће Ice редовно испла'nиваrr и сва'КИХ шест ,мјесеци 
(1 јуна и 1 децембра 'с ва,ке године). 

2. Зајам је подијељен у двије транше 'по 250,000.000 дина·ра-·куиа. 
За прву "'раншу в,,1; ~y издане обвезнице у ,"омадимаод. .10.000, 5,000, 
1.000, 500 и 100 динара"уна. 

3. Зајам народног ослобођења упису ју у појединим з€мљама Југо
славије земаљска антифашиС1'ИЧка вијеliа иаРОДIIОГ OCJIобоljења Дотичних 
земаља, а гдје ова још нису формирана, упис Пе вршити АlfГифаши
стичко вијеhе народног ослобо1јења Југославије ~ре1<lO На'родно-(}Слобо
дилач.к.их одбора. 

4. Зајам 'се уписује у динарима или у Iкуиама. У ,оним '"рајевима 
наше зе~fље, у lК.ојима је окупа'Т-ор завео своју валуту, зајам се МQже 
уписивати у rroj взлyr1И према дневном 'Гечзју. 

5. Зајам наро'дног ослобођења у'потријебити пе се за потребе На
родно-ослободилачке војС'ке и за патребе <Села У'НИllIТених ОД .окупа
тора, у~таша ;и 'ЧетнИ'ка. 

Зајам народног ослобођења l1реба да почива на родољубивој ,сви
јеС11И 'CBIIX гра1јана "слобођеног и неослобо1јеног lТеригорија, он треба да 
предс'Тавља велики заједнички напор 'свих народа Југославије, да и овим 
путем помогну ,своју народно-ослободилачку -борбу. Зајам на'родног осло 
бођења је народни зајам, борбени зајам, чији упис није обично реН1'а
бил·но улага.ље IHOBua, него удио И судјеловање у зајеДНИЧlкој борби. 

Обраhз1.1О се свима, .сељаци-ма и радницима, эанатлија'~1:а, 'Грговцима 
iИ 'Индус'Гријалцима, чиновницима он намј'еш'Теницима, сви,ма !Који .родољу

бива осјећају с позивом, да упи:сују Зајам народног ослобођења. Упис
эајма је родољубива дужност. НИТlКО нема право да данж, у треНУТЦЈ{ма 
највећих и најсвјerгијих жртава, ПРИlкрива и чува новац. Сва:юи ди'Нар, 
СВЗlка IKYHa, .све J.lII'ГO IИМа.мо, 'мора се ставити на РЗ'СПОJIожење НЗ'РОДНО

ослободилаЧ'Кој борби. 
Обраћамо се свима радницима и сељацима, занarглијама, 'Трговuима 

и индуст-ријалцима, 'Чиновницима и намјенnеницимз, ·свима !Који поurгено 
мисле, с позивом да изврше своју пзтрио'Гску ДУЖНОС'Т, да пом·огну на

родно-(}слободила<>ку <борбу, да судјелују у 'Њој. 

Они тиме .не врше <:амо 'своју дужност :ка-о ·родољуби, него 'Истовре
мено спасавају и свој иметЗlК. Вриједност новца ,свз!К'Им даном 'Све више 

пада 'и :није далеко !Ца н, lКaдa ,hе 'ОН представља.,..и гомилу беэвриједног 

папира. Уписа>! Зајма 'H~POДHOГ ослооођења епријечити ћепе ща се ·с ва
шим ;новцем Ј{е догоди 'То и·сто. Уписом Зајма ·с.nз'савате свој 'Иметак 

Упис.ивати Зајам народно,г {)слобоljења, значи, даме, не само посвје
дочити своју родољубиву свијесr и ,с воју вјеру у побједу, 'него значи 

118 



'НУ 

[~e 

ци 

Ы. 

Ю, 

()

ИХ 

и-

0-

а

а-

;.{~ 

щ 

,м 

)

,-
,а 

!-

:а 

Ј, 

,-
:а 

О 

.-

е 

г 

{ 

и сласавзl-b'е' ВЛЗC'f!ИТ:ОГ име1lКа~ !дз !Не Iпропадне с пропашћу фашизма. 

Зајам Народног ослоБОђења ДОНОСИ lКa~a'Тe и осигурава ваМI главницу. 

Наша На.род.но-осл{)бодилачка војак.а стоји пред новим, lВешmшм 
задацима и новим, одлучујућим ,борбама. Omоримо средства за те велике 
и одсудие БИЈ1(е! Сmоримо средства за ОCПIареље .најважиијих задатакаl 
Уписујмо Зајам народиог ослобођеља! 

Као широка ријека ~'реба да ~~руји новац 'Из с.и.х l"'pajeBa наше 
земље, из «вих спојева !Нашег друштва '. р.ади !се о среД(t'fвима 133 нашу 

вој-ску, ради .се '() QЛЊКUIЗЊУ биједе IН невоље опљач'каног 'и лопаљеног 
народа! Све наше земље, СВИ наши народи гг:реба да УПИСО~t Зајма, да 
ута'юмиll.ОМ у упису Зајма народног ,ослобоl)ења потврде своју родољу
бивост И .своју приврженос. народно-ослободилач<Кој борби! 

Упису)те прави народни зајам - Зајам народног ослобођеља! 
Судјелујте у народио-ослободилачкој борби! 

Све за борбу, све за побједу! 

Смрт .фашизму - ~лобода народу! 

Фебруар 1943 ! 
Извршии одбор 

Антифашистичког виј еliа 

народиог ослобођеља Југославије 

119 



иаЈАВА 

ВРХОВНОГ ШТАБА IНОВ И ПОЈ И АНТИФАШИСТИЧКОГ 
ВИЈЕЋА НОЈ 

У,сљед тога што 'окупатори, У'стзше IН !Ч'етници Драже МихајЛОDиЋ.1 
непр6КiИДНО на разне начине шире Iклевете и лажне информације о на· 

родно-ослободилачком 'ПOlюрету и његовим циљевима, СМЗiрамо за по
требно да ,издамо следећу изјаву: 

Народно-ослоБQдилач'ки nOKpe<r у Југославији под ру<ковоДјОТВОМ 

Врховног Ш1'аба НОВ и ПОЈ и Afпифашисти'fКОГ вијеhа иародног осло
БО9ења Југосла вије, јесте општенародни покрет у \К:ој-ем учеС"f\вују СВИ 
прави родољуби, без обзира на политичко и вјероко убеgење и нацио
налност. Тај ПQlкрет има за циљ. ; 

1. ОслоБО9ење земље од ,Q,купзтора и извојевање независнос"" и 
ИlС1ЋНСКИ демок!ратоких права свима наРDДИМ'З Југославије. 

2. Неприкосновеност ПРИВЗlJЋе својине и пуну могућност сам"оини
цијЗ'11иве у иидуют'рији, трговини И пољопривреди. 

3. Никаквих радикалних промјена у односу на друшrnени живот и 
дјелз'Т'Ност, -ОСИМ эзмјене 'реакционарних опћинсlКlИХ управа и жанд·зрма 
- 'Који !су се били ставили у Iслужбу окупз'Тора - на1родно-ослободи

лачК'им одборима Iкоји имају истински демократски народни lКapa~Tep. 

Све важн'иј-е IMje·pe, 'каlКЮ у односу на друштвени живот, TalKO '" у 
државној организацији, решаваh е после свршетка рата преттставници 
народа, !Које ће заиста слободно бираrrи сам народ; 

4. Нар'одно-ослободилаЧiко ~t покрету (који се бори за сљободу на
рода, за социјална и демо·кратака права, јесте ТУ9е cBalКO на сиље и неза
конитост; 

5. Официрима, који приступају у на.родно-о<лободилачку воје>кУ, 
загараtrГовани су њихови чинови И положај (}{'оји одговара 'Љиховим спо
собносrима; 

6. Народно-ослободилачки покрет признаје у потпуносТIИ национална 
права Хр&ата, Словенаца, Срба, lКao и Македонаца, Црногораца и других. 
Тај lПокрет је једнаlКО хрватски lКao и СРПClк'и И словенач:к.и. Према томе, 
он претсrrавља гара'Н1"ију да ће бити извојевана национална прав,а свим 
народима Југославије. 

8 II 1943 
у име Д'нтифаШv.JСИIЧКО Г вијеhз НОЈ, 

ПрекјеДН11К 

др Иван Рибар, ос. р. 
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у име ВРХQВIЮГ штаба НОВ и ПОЈ, 
Врховни lК>оманДјЭ.Н'f 

Тито, с. р. 
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НОТА 

ВРХОВНОГ ШТАБА НОВ И ПОЈ И И3ВРШНОГ ОДБОРА АВНОЈ-а 

САВЕ3НИЧКИМ ВЛАДАМА 

ВЛАДИ САВЕЗА СОВЈЕТСКИХ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА, 

ВЛАДИ ВЕЛИКЕ ~РИТАНИЈЕ И ВЛАДИ СЈЕДИЊЕНИХ ДРЖАВА 

АМЕРИКЕ 

МИ !СМО Iвише пута саОlПllтгавали .преК'О радио-станиuе "Слободна 
Југославија" о томе да војни МИНИIC.ТЗр ју.гословеноке владе у Лондону, 
Дража Михајловнћ O~BopeHO ,,",pa~yje ,са lI'ТалијанCl<иоМ војним о'купа

ТОРСЈКИМ IВЛЗ1СТ1iМЗ, а поггајно преко појединих својих четнич'i\ИХ IК'оа.iзи
да-ната, capa~yje са Њемuима и УСТ2шама. Дража Михајловић нема ни
кз'кве 'регуларне војске, него има та'ко зване 'Че1ЋИЧlке !Одреде, 'које је ОН 
организовао у Босни, Црној Гори, Херuеговини, у ЛИllИ, Србији итд. 
помоhу итапиј.анс;ке Ј!<оманде. Нз'оружање, му ницију, храну и остале 
принадлежноС1'И, укључивши и плате, четНИЦИ Михајловића добивају од 
Италијана, Њемаца tИ усташз. 

Изјављујемо пред лице)f ,читаВQга свијета - и за ОВО с'носиМО 
ПУНУ одговорност - да четниuи Драже Михајловић,а нису до сада испа

лили ни једног tМernкa против италијаНCiКiИХ 'окупа'Торз, да се чС/Тнич·ки 

В09е: Бирчанин, Јев~евић, '!Топ Ъујић, Баја Станишић, Ъуришић и остали, 
налазе у IСпшrrу, Mocra·py, у Ловрани и Т.Д. при Штабоl3ИМЗ Иl1алијзнске 
команде; да 'Че1'ницИ) Михајловиhа ратују нз стрзни окупат,ора против 

наше Народно-ослободила'fке Војоке и Партизанс'ких одреда ·од новембра 

мјесеиа 1941 годи'не, да четниuи Драже Михајловића учеcorвују У свакој 
офаiН3ИВИ окупатора на нашу ослобо~ену територију под 'командом нта
лијзнlCIКИХ и њемзЧ1К!ИХ -официра, да се у "'ОМ циљу транспорт чerника 

Михајловиhа врши помоћу о.КУП37'ороК1iХ аутомобила, возова и' паро· 
брода 'коао lllfТO је .ТО случај и ,сада када је у Книн и Јужну Далмauију 
довезено возовима и бродовима из Источне Босне, Херцеговине и ирне 
Горе, 6000 чет'ни'",а Драже Михајловића, Iкоји треба да учес-гвују у 
општој офа'Нзиви прелив наше слободне териrr-орије, заједно cal ЊеМllИМЗ, 
Италијзнима и усташамз. !Наше чете пећ су се СУiкобиле !Код Iсела Ти.шко· 
вац, са овим че.тниuима. До сада, у -разним бојеВЮ1З са 'Оi<'yпаторИ'ма, у-ста· 

шама и четницимз, ми смо эарЬбили хиљаде чernикз, 'ми смо ззплијенили 
у четlНИЧIКИМ шrабовимз, а Т'аlк:ође и у штабовима' ·О'купаrrорз И усташа, 

orpOMHY ""личину разних докумената, '<оји непобитно До:казују фаюе 
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кој"е смо нзложили i) издаји Драже Михајл{)виhа и lЊегових чerrника. а 
који доказују >! ,кривицу )1 "Томе 'и Ју"ословенске .ладе у Лондону. 

Ми ,с.матра'1tю да оСе не !Могу поклапаrrи rrа'юве 'Чl1њенице да југо· 
сл{)венс,ка 'Влада у Лондону, С једне Iс.-гране ратује IIТpe;к,o. .свога министра 
Драже МихајЛQвиh.,а и његових 'ЧеТIНИlка ПРО'Т1ИВ Наlродно·-ослООодилач'ке 
Војаке н Партизанских Одреда ЈугослаВlfје на ""Рани ()П{упатора, а на 
другој Сiра1IИ, у !исто вријеме, .к.ориCТIИ 'се LГОС'ГОПрИМIO'I1ВОМ савезюitка, 
к.ористи се дипломатском лодршком савезника, 

Наша Народно·Ослободилач·к а Војска и П~ртнзанскн Одреди да.,н 
су већ ДflсеТ1ине хиљада жртава 'и сваlК'1I дан дају Iсве нове и 'Нове жртве 
у 11ЋШ}{ИМ И бе-спре.кидним БQј евима <Са .СУ.купаторнма, не calMO ва 'ослобо· 
ljeње народа Југославије, него и за ств3.'Р савезнш<а, и пре'м,а томе имамо 
право заx:rије.вати -од савезнИ'ка не само ПРИ3'нање наше' борбе, него и~taМо 
право заХ'Ј1ијевзти од Iсавезник-а- да се 'Они енергично заииreросују о() слу· 

чају југосл.овенске владе и Драже Михајловиhа. 

Ми смо више пута захтијевали :ко,щ,юију савезни'К'а да би .она уrnр· 
дИ'ла .овдје 'у Југославији стварно сТ'ање и да једа-нпут за увије'К1 учини 

крцј сграшној превари и заблуди све11сЦ('е јавности. 

у lWМe Изв.ршног од;ООра АВНОЈ·а, 
Пре'ОСедник 

др И.ан Рибар, с. р. 
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у име Врховног шт<rба ЛОВ и ПОЈ, 
Врхов;ни ~OMaHдaнT 

ТИТО, С. р. 
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кqНФЕРЕНЦИ.ЈА 

ПРЕТСТАВНИКА СРЕСКИХ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКИХ ОДБОРА 
И КОМАНДИ ПОДРУЧЈА ОДРЖАНА 15 ЈАНУАРА 1943 ГОДИНЕ 

Управни отсек Извршног одбора АВНОЈ -а и ОтСб1< Врховног штаба 
за војне власти у позадини 'Сззвали су 'Конференцију претставника 
свих 'срес:ких народно·ослободилач.ких одбора и КО:ЧЗНДи подручјз са 

циљем да !С е расправе сва пи.тања у вези 'Са ОРГЗliиззuијом и учвршfiе
њем нове .народне власти, еКОНОћШКИМ проблеми-ма народа на ослобо· 

ђеној територији 'и пwrзњем разграничења надлежности измеl)у граljан · 
ских и позадинеких војних вла сти. Конференција је одржанз у Бихаћу 

15 јануара, Било је присутно 60 делегата !(Qји <у претстављали 30 
народно.ослободилачк,их одбора и 12 комаНДIiИХ подручја, 

I{онференцију је отворио и претседава'О јој друг Миле Пчуничић, 
члан Извршног одбора АВНОЈ -·а, 

Рефер~т друга Јанка 

Друг Јакко је, у име Отсе'к а Врховног штаба за војне ,"ла<тти у 
позадини, поднео рефера,т, у 'Коме је прво изнео меl)ународну iИ уну

трашњу полнтич"'у ситуацију, приказујући најновије дога\)аје на 

Источно" фронnу '" у Северној Африци, Друг Јанко <е задржао и 'на 
СПОЉНО·ПОШfТичком значај у Народно·о слободилач,к е борбе наших на· 

рода, Он ј.е 'ре'као: 

"Данас цео свет зна да наш Врховни lll1iзб он наше Антифашистич,ко 
веће има једино право дз ·претcrа.вља наше народе. Оно добија поздраве 
од наших исељеника у д'мерици. Исто тако, свет је обавештен о читавој 
организацији живота, о нашим ослобођеним покрајинама, !() великим 
конгресима наших жена и ·омладине. Ми 111Ожемо да Iкажемо (да ,"~1aMO 

своју спољ'иу ситуацију iKoja из дана у дан постаје за нас све павољ· 
нија, ДОН: за из-дајнич:ку избеглич'ку Iвлалу из дана у дан постаје ·неиз
држљивија." 

Прелазећи на нашу унутрашњу ситуацију, друг Ја"кю је IПрво 
изнео где 'Све има~1:О 'команде подручја и IКOMaHдe места, а запш !Се 
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задржао на успесима наше војске, а rнарочИ'То на jeДHO~l \Карактер" 
С'Ј1ичном успеху: Ha,n. четнициЈ\.'iЗ. 

О иэвршени~( изборима у Лици, ,на :Н:ОРДУНУ и у не'ким среЗОвима 
Босаноке IКрајине, друг ,Ј а нко је 1'екао: 

"Било је свакако 'негде мање, негде \Више греша:к,а, али се МОЖе 

репи, да ICY !Избори, ·С ,оБЭИРО)1 на оеве околности, били углавном добри, 
да ICY се претворили у .велику народну ,манифестацију његове 'Воље, да 
C~ иотраје Iy овој великој ЈИ 'fеШКl)ј борб11 IKa ослобоgењу, I{a ,се све 
учини да се nOZl!OrHe наша храбра војока, да. 'Се 'све учини IKaKO би 'се 
живот позади не што боље организовао и средио, да се помогне !(илни~ 

жртвама фашистичког ' терора, погорелцима tИ lизбеглицама IИ ,сироТ'ињц 
уопште, да се ,отворе Illжоле, да Јсе почне lКymypHo ж'ивети, да ic e ,на· 

родне )lЗIое ишчупају из 'мрака неписмености, да жене 'И омладИна, дођу до 
свој'их права, да до1)у њихове Iспособности и ,снага до изражаја." 

Говореnи о иоку,ствима у раду народно-ослободилаЧ1КИХ 'Одбора 
и расположењу становника, друг Јан-ко се задржа ва на 'раду rи 'ровз'рењу 
четничких lJ1 'усташких пеТQoколонашких елемената. Он износи прю.fере 
пеТQколонзшгтва IИ указује на методе борбе Iпротив свих непријатеља 
Народно-ослободилаЧ1ке борбе. 

Друг Ј.анко, даље, износи Iстрздања појединих крајева Iкоји су, И 

поред тога, потпуно мобилисани и IY Iкојюtа -су Ice .сви Iмушкарuи 'спо

собни '3а борбу добровољно пријавили за војоч. Меg)'1'Ю', И)1а h<,pajeвa 
'Ко}и НИ'СУ (Тако пострадали, па 'Ипак број бораца из !Гих ,крајева је рела
тивно мали. О IЊЮ1а друг Ј аН1КО lкаже: 

"Има крајева, 'нарочито iQlIИХ Iкоји ICY \ОКОРО ослобо~ени, ,где у 
пореl)ењу Ica оним другим 'Крајевима влада право благостање ·и изо
биље. Они ,сразмерно још нису ниuгга ЖРТ'вовали у Народно-ослободи
лачкој борби. Изгледа да '~lисле да други 'Треба да IKpBaBe за њихову 
слободу . Треба и {гу !на·nи правично rрешење. Наша војс'ка је !Настала 

као војска добровољаuа, људи (в'есних потребе Народно-ослободи·· 

лач,к е борбе. 8ели.юt задаuи који Icтoje пред нашо)t 'Војс'Ком ,намеnу 

~ВЮ1а нама природно и ПО1'ребу да, поред ,ситема добровољности, уве 

демо и ОIПШ,ТУ војну ·обавезу. Спрово1)ење 'Тога задат'к а биће ових дана 

ДУЖНОСТ rкalKo војних :та,К'о и rНародно-ослободилач'ких ·одбора rи свих )та

совних народних организаuија." 

На !<рају друг Јанко ,каже: 

"За успешно решење свих тешких проблема у овом најважније~I 
'судбоносном часу (вих наших нарола, од огромне је важно-сгги Ћаљана 

организаuија .наше народне влас'Ги. Још има 'много и в'ели.ких недос.'Тз

rraHa. &"'клањати !fe HeДOCTatтKe, поправља'Ти Ipall свих ,органа маст,", 
подићи углед ,и ауториrreI' власти, створити 'Нзј.т.ешњу сарадњу војних 
и граl)анс,кrих IВла·сти, рзэграничавајуnи њихову надлежност - ето rгo 

је та,к·о1)е један од велИ'к'их ззда'Т'а'ка ради iкојих је и сазвана ова Iконфе

ренuија. Она, наравно, има саветодавни :карактер !и п()Сле \Ње ће 'одго-
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-ворна :руководећа 'Тела 'Вој 'них и IГраljанС1КИХ DласТ'И, .на основу ваших 
-мишљења IИ предлога, давати потребна упутс'Тва, !Како би рад ЈСБИХ наших 
{)ргана власти био једнообразан." 

РеФерат 'Друга Ивана МилутИ'новиhа 

После друга Џанка,ГОВОРИО је, !Јлан Извршно'г Qдбора "",ВНОЈ-а 
JlPyr Иван Милутиновић о економској снтуau.ији на {)слобоgеној ггери
'Ј10рији и проблемима учвршh-ења народне власти. Он је, 'Измеljу ОC1fалог, 
рекао: ' 

"Вконом(жа Iситуаu'ија на ослобо~еној територији fl.юже се ,окарзК'
~ериса'Ј1И !Као дос.та -тешка. iПопаљена села, 1I0рушени путеви, народ 

()лљач:кан !дО Iкоже, избеГЛИllе - ICBe 'ТО tL(ини да су привредна ли.т-аЊ'2 

lКо~юликована и да треба ~1HOГO радити да би ,се могла решити. Извршии 
одбор АВНОЈ-а .посветио је rгЮl Iпи-тањима lВелику пажњу. 

Наша слободна тери'Торија доскора је била подељена на пој-едина 
подручја ·и 'скоро свако подручје водило је 'своју аа'себну, ек<Ономс'ку 
ПОЛИ11ИКУ. Због 'Тога се догађа да Ice на појединим подручјима приме
њују различите e'К'OHO~10Ke '1\lере. Поједина .подручја извршила су, 'Аапр., 

маКоСимирање цена, а \друга нису. У веn'ини <случај ева то 'максимирање 
цена било је 1iеправилно и довело је до !гога да сељаuи lШСУ долазили 
на пијацу. Поред 'Т.ога, Iма,!(lсю-шрање ј ,е довело Iи до политичког неза

довољства. Извршни одбор АВНОЈ-а, I1мајући пред собом ов",кво <:тање, 
донео је IПринципијелн,у одлу,ку да !Се путем слободне .трговине Qживи 

(lривреда и да се организује снабдевање народа у 'свим Iкрајевима осло

бо!;ене тернторије пут"" <слободне npoge IЖ<ИВОТНИХ "амирница на пи
јаци. Извршни одбор ј е, даље, <'Стао ,на '(·rанавиurrе да i(e не врши мак
оСимирање цена, али да I()e' !UeHe Iканrгролишу 'и да сеСВ'И':\1 средствима 

сузбије сваКо набијање пена. Због тога је потребно да срески народно

ослободилачки одбори, као If Iкоманде места IИ .команде подручјз, воде 

рачуна о l<jJетању цена 'На својој ггериторији, \ 
С обзиро~t lНa теЖЗIК еКОНОМ1С"КИ положај појединих подручја по

требно је да ,сви срес-ки rнародно-ослободилач.ки одбори !Изврше попис 
производа с 'Којима би могли ~lења1'И са другим подручјюш, како би се 
на ,тај начин могла обезбедити прехрана "народа. Читава {)рганизација 

овог посла Iморала ,би tИЋи прењо oepeCKI1X народио-ослободилаЧ1КIНХ {)д

бора Iк'оји би радили по YnYТCTBIO.la .и lПОД Iк'он-троло:\t illривредно-финан
сиског отсе:ка !Извршног одбора. 

Наша слободна територија оскудева у разним аРl'ю<лима Iкао шrо 

с-у: -со, дуван, платно iИ разни дру,ги ИНДуСТрИ'СК," iЛроизводи. Због тога 

је потребно !д.'а <Се у перифериј ским "'резоВ>има, /где има 'Ових производа, 
организују -слободне пијаце, 'На .коЈима би наРОДНG-ослободилзчки од
бори /Куповали у ЛРВО~t ·реду за новац, а tгeK IQнда, IKaA не би могли ва 
новац :добити, вршила 'би се размена. При томе ,би (:е морало 'Водити 
С1'јЮГО рачуна о томе ,да наша 'стока", >1<11,1'0 Јне ",ду \На нео,слобоgену 
тернториј у." 

125 



Даље је друг iМилутинопиh !Говорио 'о питању lt.Jиновника, О Iк'Ириј 
млиновима, пиланам'а Iи још Iнежим еконоМlСК'ИМ проблемима о Iкојима ј 

већ писано у "Народном ослобођењу". На ~(pajy овог Доела рефе.ра1а 
који се односи на Iпривреду ·Н привреДНО-ПОЛИТИЧ-I(.е мере, друг МИЛу 
1'иновић је обавес.ти{) "онференцију Аа Извршни ОАбор АВНОЈ-а ,пр~ 

према упишвање зај 'ма народног ослобој)ења у 'износу од 500,000.0 
динара. 

Прелазећи на проблеме учвршћења 'народне влас.ти, друг Милуг!\. 
навиН Iкаже: 

"Досадашњи народно-ослободилач.ки одбори, lI<"ao органи 'наРОДне 
- власти, 'нису били међусобно чврсто повезани 'и уствари .се нису oQсеhаЛI 
као права народна власт. ЧесТ'о пута ':\1ешзле су се и војне влас·ти. Ниј(! 

реда,к случај да су IкО~1андаНТ'И .одреда или батаљона, па 'Уа'к iИ IКIO:\tаи· 
данти лодручја, ,смењивали народно-ослободилачке одборе. Прошире

њем подручја, слободне територије, оснивањем АВНОЈ-а као 'највишег 
поли'Гичког тела, QC'Тварени ·су и услови да се 'Нова народна вла-ст учвр. 

оти Iи правилно организује. Н 

Друг Милутиновић ,после 'юга ",овори {) оснивању АВНОЈ -а и ње·го· 
вим задацима и приказује стру,ктуре народно-ослободилачке власти, 

меl)у,собне односе народно-ослободилачких одбора и њихов однос према 
АВНОЈ -у, анализира разлике иэ-м'еl)у старе fИ нове влас·ти, lК аrюo с обзиром 
на начин постанка саме власти, TalKo <: обзиром на однос власти према 
народу. Друг \.М.ил)"Г'иновиh се даље задржао 'На ,надлеж'ности појединих 
народно-ослободилач'}шх одбора - сео.с!К'их, QlПШТИНС1<'ИХ, среС1К1ИХ, -
и, најзад, прешао је на оснивање АнrифаШИС'ГИ4КОГ већа народног осло 
бој)ења Југославије. 

На крају је .друг Милу"иновић говорио о оснивању земаљских 
антифаШИСТИ4КИХ Ћећа и поднео извештај 'о ·раду IН одлукама Извршног 
одбора АН1'ИфаШИС7ИЧ.КОГ "еnа народног ослобој)ења Југославије. 

Извештај команди ПQдручја и среских :народно-ослободилачких 
одбора 

После одржаних рефераrrа делега,ти су поднели 'исцрпне ~звеШiаје 
ИЗ 'својих срезова ,ОllНОПIO подручја, Iкоји су заис·та дали тачну ,слику 

lКalKo политич,!('ог, та,ко и ~'КOHOMCKOГ (тања ослобођених IКpajeBa. 

К о р д у н. - Кордун је ",'рај 'који је lI'ешко ПОС7радао. Преко 60 % 
кућа је попаљено. Преко његовог територија је НБКОЛИК'О пута прешла 
непријатељrсК'а 'офанзива. Али ,све то 'Није 'могло да поколеба народ IKop· 
дуна. Котар Слуњ 'дао је ,на пр. 2.500 борauа, док Је 'КОтар Војниn дао 
т"ко1)е велики број партюана . Он је почео" '"рв и борбу. ~ !Котару 
Војнић непријатељ је поклао 11 побио 1324 лица, одвео у логор 2.565 
лица. Еконо:\., с'ко !Стање на !Кордуну је врло тешко. Услед '8арварског 
у.ништавања окуп"тора ·и усташа· (,ко 110.000 лица јое незбринуто. 110ред 
тога има 2.000 избеглица из Прююрја. Па млак окупљање прилога за 
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народно·ослободила"ки фонд је ЋРЛО успешно. Народ даје рЈише него 
што ~1Оже. 

На uелом подручју .Кордуна извршени ,су избори за народно'ОСЛО

бодилачке одборе. Расположење народа је врло добро. Културно-про

с,ветне прилИ'Ке се лоправљају, lИа"ко су акоро (све lШ,коле попаљене. 

Многе школе отворене -су у приватним зградама, а поред тога ,ради и 
30 "уmурних домова. 

Б а н и ј а. - Банија је -исто ,-га"ко жао и lI<ордун тешко 'Н'астрадала. 
у срезовима ДВОР, Пe-rриња '" Глина rмобилисан је велики број парти· 
эана, из-ко ови <ерезови нису сз(спим ослобоljени. ТЗ1КЮ, на пример, сам 

срез Пеl'риња дао је преко 1.000 бораца. Цела ослобо!)ена територија 
је организована и .на lЊoj раде нзродно-ослободилачки 'Одбори. За ове 

срезове је rкара'К'Терииично да се четници нису уопште појављивали. 

Што се тиче економск"ог 'стања, оно је lНешrrо боље ~Heгo нз Кордуну, 'и 
Банија би ,:,>1Огла да да Heurro жита за размеliУ за друге производе. 
Стање стоке је <:лабо. 

Л и "к а. - Извештаји из лич,ких lКотзревз били ICY најпотпунији iИ 
и с.товре:'>lено показивали су најбољу oQрганизэцију и најбоље резултате 
рада. У (котару Ј{ореници, rrAe ICY отпочеле прве борбе у Лиuи, попаљено 
је 1.827 n<ућа и ,1.373 "граде за <току. Прошле годи,не жетва је 'подба
цила, Ш-ја је {)Т'ежало прехрану сиромашног с-тановништва, али су од

бори предузели .с ве дз. ,НИiК'О 'не умре од 'Глади. Напуштена земља iколек
тивно је обра!)ена. Срез је <Дао 1.726 партизана, а на свом терену уни
штио је 974 Италијана, усташа 'и чеТНlIка. 

Ko~a p Доњи Лапац је иео мобилисан. Он сам дао је две' бригаде . И 
у 'Овом .котару напушrена земља исто тако је обраl)ена 'Колективно. Ре
зултат тога ,рада јесте: 350.400 !f<IГ ,сена, '4.000 врећа "У'куруза, 4.000 
кг пасуља и ~IHOCO дру~их 'намирннuа. Сагра!)ено је .300 нових 'кућа 
погорелцима. Народ се .одзива IJ3 рло добро на лозив за при.купљање 

добровољних ,прилога. Само једна ,опшТ'Ина :дала је за ,војску: 20.027 
O<IГ Оlшта, 6.415 n<г 'пасуља, 12.774 1x1r "фомпира, 11.554 кг меса, 8.284 ,кг 
хлеба, 10.233 ли>Гр'" "Л""'3, 173 ~OBeдa, 374 овие iИ 56.563 динара у 
готову. У IKoTapy Бриње ПОЛИТ1ич"ка -си-туаuија се зна1'НО лоправила. Ра
није су четници роварили у овом <ерезу -и !Имали ивве,сних успеха, али 

сада су IIзгубили ICBa упоришта. Сви мушкарuи способни з"а 60р6у на

лазе се -данас у партизанским 'редовима . Овај 'Котар није још ЛОl'пуно 

ослобоljен, али у ослобоg8НИМ 'крајевим~, у -св-им селиl\.Ш " и -општина,ма 
организована је народна власт, n<оја добро фуњкuиоиише. 

После 'напуштања Удбине од с<тране усташа !и четника, пео удбин
ОI<И катар је .сада слободан. У овом О<О1'ару I<>КУП&ТОР је запалио 648 
"упа и 793 зграде за <току, затим 185.000 :К г ЖИ'1'а н 689.597РЩ- ~точ"" 
хране. Пот<>рао је <Са <собом 1.613 rоведа, 472 јкоња, ·13.513 овща Ји 
484 свиње. Упркос томе, народ је давао за Ћој ок!у, 11 I'fO доста. У 'ГОКУ 
прошле године покупљено је '54.827 lюг Iкруха, ,17.700 "Г жИ'Га, 592 9<r 
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«,укуруза, 4.197 !(г брашна, 56.412 ,кг :кромпира, 52.262 ,Kr .. еса, 722 !(,г 

сланине ·и Iразних других >Намирниuа и потреба за обуhу " 'йдеПу. За си
ротињу је ,ПРlfкупљено 3.000 !КГ OКlfТa, 11.500 lJ<iГ "ромпира P-I (Ј9.850 n<r 
Iсточне хране. Из :Срезз удбинскот (Нзлазе !Се 972 pIица у 'редовима 
паР1'Иззна. 

у IKoTa.py· -ради 11 'школа ,које поха.!)ају :527 деие, а у дналфабе-гс'ким 
течајевима учи -се qиl'ЗТИ 225 лица. Здравствено стање је добро, зара-
3них болести нема. 

Котар IГОСПИћ'К1И налази 'Се на 'Периферији ()слобоljене rrериroрије и 
'Изложен је честим !Нападима непријатеља, али 'и поред тога борбено ра

сположење стаНQвништва је врло добро. Има села у lКoтapy lК'oja :су 

издржала по 30 напада. У iКoTapy је убијено \досад :1.400 'Фгалијана, 
усташа и ЧC11iика. ОКlупаrrор и У'N'аше lЛопапили .су 11.100 !Зграда, Бко
НО~ЮКО стање је доста 'слабо услед пу,стоше'Њз неприј-а.теља, а!И општег 

сиромашгва. ~ ",ота ру има ако 2.000 избеглиuа. Односи изме!)у Срба и 
Хрвата су добри. 

у 'котару Грачзu ослобо!)ене ~y три општине. У ~има је ра·споло
жење врло добро. Све Ш'ТQ је било колебљиво побегло Ј.је лод заштиrу 
OKy>rraTopCiKe жиuе. Народ >ИЗ о.слобо!)еног дела овог I!<'OTapa дао је ,у 
,току прошле године ~a војску: 18.664 D<'" ЖИ'fа, 60.413 Il<r !Кромrrира, 
39.918 !(·г меса, 3.364 ·кг вопа, 37.319 литара млека, 8.780 кг пасуља 
lКao IИ разних других намирница и потреба, за IВOjC'KY. ,У КlOтару ради 10 
школа. Среоки народно·ослободилачки IQдбор орга'Низовао је размену 
добара са Далмзuијом, '<оја добро фуикuионише. , 

Б о с а н 'с" а К р а ј и н а. - У срезу Дрвар ПОЛИ'i'ич:юе прилике ·су, 
сем ма.лих ,изузеТ'акз, врло добре. Срез је !Дао, заједно Ica ОПШТИiном гра
ХОБС,КОМ, која је IК1зсније 'ослобоljена, IOКО 2.500 партизана. Меljут>им, 
el<'OHOMCKe прилике су врло 'слабе ~ тешке. Раније је .велики део станов

ништва живео од рада у фабрици . У 'с резу живи 3.422 ЛИllа од народно
ослободилаЧiК.ог фонда. Па ипаlК, Iка'мпања за зимоку помоћ војсии по

lКазала је добре ;резултате, нарочито у броју Iса'Купљених 'Вунених 'ча

'Рапа и џемпера. Просветне 'прилике се побољшавају и, rвeћ Је вели'J<iИ 
број лица научио читати и писasrи. 

У срезу Бос. nе.троваи, према извеuпају 'среског одбора, ,нема не· 
прија.теља HaPO!l.ho-ослободила'fК'е борбе. Досад је усрезу ,!Обилиеано 
1.733 борца за Народно-ослободилач,ку nоје,ку, Иа"о је срез Петровац 
био увек пасиван "'Рај, ипак је у rroKY Народно-ослоБОДlfnачке борбе 
овај .среэ учинио огромне напоре 'и (издашно помагао J<:alJ<O своју во}ску 
TalК10 и вели,ки број болница које су у ТЈОКУ прошле године биле сме

штене на њег,овом подручју. Кампаља за зиме·ку пом-ои, 'Иако још није 

била завршена, према првим реЗУJI1'атима, биие задовољавајућа. У ве
ликом броју села 'Отворе'Не су ШКQле . 

. Срез Бос. Нови тешко је страдао од окупатора. Попаљено је око 
2.000 srpaAa !и {)Iпља·l.{'К'ан 'Велик,и број !Стоке. Иа'ко читав срез није осло
б09ен, мобилкеан је "елиК!{ број партиза'на - 1.200 nиuа пријавило се 
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добровољно У војску. Еконожко стзње среза није ~а,свим рј;зво. Могло 
6и се заменити нешто жита 'Са дру,гим Iкрајевима. У .среэовим'а СаНСIКИ 
МООТ И Крупз политич,ке прилик,е ,су добре, мз,род је зз Ослободилз<>ку 

борбу, зли су зато економске ПРИlJ>lке слзбије, у првом реду "бог .тогз, 
јер ,се мз подручју illодгрмеч мзлззи ,)КО 12.000 избеглица сз Коззре и 
Бзније. У последње време "римећена је једна појава :кој<Јј требз енер
гич'Но СПl'f1И на пут. 

у 'срезовима !Бихаћ и Цазин нз'род:но-ослободилачка ,власт је још 

нова, н rНapaBHO, због тога :нису ~1ОГЛИ БИ'Т'И постигнути они ,резултати 

КЗО оу другим rраније ослобоljеним "резовима. Поред тога, известан број 
петок«)лонаш·ких ,елемената ометао је .правилан рад органа народне вла

сти. Али, У ОВИМ С,резовима поотигну.т је један вели!{и успех, 'НЗю.tе за 
крат:к'О време учињено је врло много на ОС11Варењу братства Срба, Хр
вата :" МУСЛИ~Iана. Ова !два среза еК'QНQМОКИ ,стоје најбоље, али не 
може се Iрећи да су се они ,одазвали у оноликој 'Мери у давању добро

вољних прилога за вој с.ку колико '1'0 одговара њиховој економској !Моhи. 
Додуше, било је (одзива и давано j~ али ле онолИ'ко 'колико је требало 

и .. огло да се да. Пијще' у Биха·ћу и Цззину биле ,су врло добре, многи 

tпаоСИВНИ срезови ,долазиди IC Y на њих Iи снабдев~ли се нарочито жигго м. 

Поред !Жита, ,оба среза· могу ~a дају још, у замену место <:roкe, 'йраха, 

ЛУ'ка 'и кестена. 

ГлаМQЧКИ срез био је увек пасиван и сада је економсн{{) crање !врло 

рђаво. Цене на IГламочкој пијаци су веома !Велике Iи требало би преду

зе.rn fКopa'Ke да ,се Iспречи шпекулација i1<oja се ос ;ГЮ.1 у вези развија. 

Срез би могао да да з'з зам·ену само нешто 'стоке, 

Г о р С 'К И К О Т а р. -- У 'с резу Огулин и ПОЛИ'f1Ич-ке IИ е.К'ономске 
прилике (:У релативно добре и поред тога пrrо ј е акупатор nопалио 'Око 

2.000 зграда и велику ",оличину људ",е и сточне хране. У срезу је 

м(}билисано 1.200 бораца. ;у лоюр је отерано око 1.700 лица. 
Д а л м а Ц и ј а. - У Далмаuији раде мародно-ослободилачки од

бори на ослобој;еној 'и на не(}слобој;еној териториЈи. У многим 'краје
вима не(}слоБОђене Далмације народно-ослободила'","и одбори су Фа1<-
1WfKa 1Јласт .и .сељаци, када желе .нешто да ураде, не траже дозволу 

~oд усташких tИ окупаrrОРС1КИХ влас·тти 'него !lЮД народно-ослободилачких 

одбора.. У'ства ри oQкупатори владај у само у оним деловима Далмациј е 

који .су ограgени жицом. Сваки партизански борац може пропутовати 
Далмацију са партизанcl<ОМ "ропусницом. И :у Далмацији народ је 
опљачкан. Осећа -се велика ос'Кудица у житу. Далматиици долазе на 
ослоБОђену територију !Босне где набављају OI<ито и .стоку нудећи у 
размену уље, вино IИ со. Код ,ове трговине ваља нарочито пази'Ти ,на то 
да ово жи'Т'О И 'стО'ка не би <Отишли окупатору . ПОЛИТИ'Чlк!а iситуација. у 

Далмацији је заИ'Ста ·врло добра. Цео 'Нзрод је за Народно-ослободи
лачжу ,борбу. 

у Ливањском -срезу, !који је многим везама везан за Далмацију, 
полwгич,ке прилике iНису 'Гако \I!обре 1<ао у Далмацији. Хрвзтоко "танов-
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НИШТВО Ice једним делом држи nа.сивно према Народно·ослободилачкој 
борби. !11а%О се iИ !гу примећује извесно побољшање. Сада 'се већ поред 

Срба и Муслимана у 'Народно-ослободилач'Ким одборима .налазе и Хр
вати. Меона .организација ХСС-а .cap.gyje у народно-{)слободилачком 
{)дбору и юдана је !I-Iародно-ослободилачкој борби. Ливно је 'Гешюо стра
дало после поновног ;долаCiка у,с.таша у гpa~. На ливањС'кој пија·uи .може 

се набаВRrn довољна iКоличина дувана, (Вина, :конца, соли он још неких 
других артккала, који ,би се IМОГЛИ размењива:ти '3а жито. 

После поднет-их извештај а, развила се ~иску{:ија у tКojoj 'су деле· 
гwи углавном постављали .конкретна литања Iпретставниuима Извршног 

одбора АВНОЈ·а 'r:aIKo да пост'упе у овом ,"ли оном Iслучају. На тај на
чин дискусија је употпунила она, сазнања lКюја су делегати добили 'Из 

извештај а и реферата. 

КонференLtија прст'ставника народно-ослоБQдилаorких одбора и ко
манди подручја, иако је по 'Свом rкapa,KTepy била саветодавна, несум

ЊИВО је од 'огромног значаја за даљи рад наРОДНО-ОСJlободилачких од· 

бора. То је прва ,конфереНLtија 'на %ојој су ,сумира,на сва "оку-ства, утвр

ђене све слабости и !сви недостаци у раду органа 'Нове народне власти 

и која је {)щорила ·перспективе даље.г 'рада. 
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PROGLAS 
AVNOJ-a POVODOM IV NEPIUJATELJSI(E OFANZIVE 

NARODJMA JUGOSLAVIJE! 

Počela jei' ·traje vec <lvadese} dana velika njemačko-italijansko
ustaško-četnička ofanziva .proti.v naše oolobodene teri.tori'je .i naše Na
rodno-oslobodilačke vojske. Uč€Stvuje oko 100 hiljada l1eprija,teJjskih 
vojn'.ka ~ UlIjemaca. Italijana. ustaša i četnika - 5a velikim brojem 
tenkov.a i aviona,. speci'ja:no poolanih za ovu ofanzi.vu iz Njemačke. 

Olj ofanzive je jasan: uništavanje Narodno-oslobodilačke vojske. 
krvavo gušenje narodnog ustanka. TOpstVO 'laroda Jugoolavi'je. 

Njemački fašistički psi ba-caju ogromne oo.age Ila l1as. 'u trenutku 
kad im je na Istočnom frontu potreban 5vaki vojnik. Hoce baš sad da 
nas unište. jer se .boje naše snage. kao ži.ve vaire. u dogadaj>im.a koji 
pretstoje. Front na B.a,lkanu sa UlI arodno-oolobodilaokom vojskom u 
pozadin;. kao žarištem narodno-oolobodilačkog rata. Ile samo u Jugo
slaviji. nego Ila djelom Balkanu - .to je ono čega se Hi~ler plaši i zbog 
čega mu se d~že kosa na glavi. to je ono zbog čega on l1aJ 'las haca 
svoje .pooljednje ,podivlja:e divizije. Usta ~ki i četnički krvnici mobilisa[i 
su sve što su mog.l.i !PO na·logu svojih faši·stičkih gospodara. ~ oni bi 
želje[.j da unište Narodno-oslobodilačku vojsku. lU njenom uni.š tenju 
ustaše ,g.ledaju svoj spas. 'lJ njenom umi§tooju četnic·i i njihova vladaJ ~ 
ona "rokIeta šačica i"bjeglica - vide jedinu mogucnost ul\postavJjanja 
svoje krvave četničke \ni asti • .pogoršane sta·re jugoslavenske vlasU. 

Svi -) njemački i italijanski fašisti i us!a,e i četnici - ujedinili 
su se i sv·i žele jedno: uništenje naše Narodno-oslobodi'lačke vojske, 
krvavo gušenje Ilarodnog ustanka. istrebljivanje i .ropstvo naših narod·a. 

Njemačko-italijansko-četni·čkoj ofanzi,vi suprots!aviji su se 'laš; na
rodi. suprots!avi,\,a se naša junačka. Olaša rodena. naša jed.ina N arodno
oslobodhlačka vojska. 

Vodi se posljednja velika bitka. Još ova ofanziva - i onda više 
nijedna! Nepri'jatelj činiposljednji vel·iki 'lapor. Njegova krv je lstekla 
na Istočnom frontu. Njegova snaga je r"",bijena i potrošena na širokim 
pros!orima sovjetske zemlje. Ova ofanziva .pretstavlja posljednji skok 
pred .padom. Ma koliko bila vel·ika. ma bko Ma brižno pr.i.premljena 
- ona nece uspjeti'. ona ne može uspjeti .• onaJ vec nije uspjela. 
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Narodno-oolot)()(:FJačka vojska je l1oEluniš!iva. Neuništiva je, jer je 
pos!ala joono s našim narod:ima. Neuniš!iva je, jer je zadahnu!a lju
bav,lju 'prema elobodi, vjNom u svoju snagu, sviješcu o pNlNednooti 
svoje ,borbe, odanošCu saveznicima. Neuni<š!iva je, jer je sjajno orga
nirovana i čvrsto ujooinjena. Neuništiva je, jer zna da ne može bit.i 
wništena. 'Neuniš!iv,a je, jer s njom komanduje drug Tito. 

Njemački i italijanski fa šistički psi' ne,ce dobiu:' ~is(u pozadinu, 
ustaške ubice nece spasiti svoju nezav,isnu špiJ.ju ~Ianja i pljaoke, čet
nički i italijanski krvodoci nece očistiti teren (la povofaotak i(bbjeg.J.ičke 
vlade j - za vladu svoje kame. 

Svi narodi Jugoslav,ije moraju u ovom trenutku d,,, dadiu sve od 
sebe. Radi se o njihovoj buducnosti, ,adi, se o njihovom opstanku. 

SRBI 

Dižite se svi Ila oružje! Samo s puškom li ruci, samo Ila po!ožaju, 
urovu, uvatri, 'li smr,tonoonoj vatri možete pobi.jooiti sm~t ·i ro,ps!vo. 
Uništavajte četni,ke, jer u njihovim rukama nalazi se ustaški nož. BI)
rite se protiv četnik,a " jer vam oni nose novo ropstvo i novu sramotu. 
Visoko di,ži,te va šu ,ponosnu zasta.vu narodno-oslobodila&e borbe. 

HRVATI 

Dižite Ge svi Ila mužje! Samo Narodno-oslobodilačka vojska može 
spasi,U, i spasice hrvatski, narod oo pokolj,a -kojiče.[nici pripremaju. Unil
Mavajte ustaše, jer u nj,ihovim ,ruk,ama ,na,lazi se ,četnička kama, Spas 
hrvatskog naroda - to je pobjeda Narodno-oslobodilačke voj-ske. Cast 
hrvatskog naroda leži' u njihovoj borbi protiv okupatora, četnika i 
ustaša. Ova ofanziv,,, uperena je i ijlrou,v vas. 

SLOVENCI 

mžite se svi na oružje! Vaš opstanak je u pitanju. ,Va~a borba "pa
eila vas je do sada od uništenja, i' ,borba, krvava i u'porna borba, može 
vas i k'onačno spasi'ti. Ova ofanziva u'perena je j, protiv vas. 

CRNOGORCI 

Dižite se svi na oružje! Cetnicio su pokušali da upnljaju va'šu č,ast, 
čast prvih boraca narodno-os~obodilačke borbe. Cetnički culočind hljeli 
bi, da oota,1i narodi Jugoslavije prokJinju Crnogorce. To vi ne smije!e 
dozvoliti! mžite se ponovo svi na ustanak! Sadašnja of,ancuiva upe.rena 
je i protiv vas. 

MAKEDONCI 

Dižite se svi na oružje! Nastavite započetu :borbu. Vaša sudbina, 
sudbina makooonskog naroda, rJešava se dianas na raznim boj.ištima 
Jugoolavi'je. Sadašnja ofandva uperena je i protiv vas. 
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MUSLIMANI 

Dižite oo svi na oružje! Vi, &te osjetili što znači ustaška vlast: lo
gori smrti pUlli su mus.limanaJ. Vi !Zna·te šta znači četnička vlast: kama. 
jama .i oganj za sve muslimane bez razlike. Zar se i jednogčasa srnI
jete kolebati? Samo narodno-oolobodilačkaborba može vas &pasiH. 
Ova ofanziv.aJ uperena je ·i \protiv vas. 

NARODI JUGOSLA VIJE 

Svi na oružje! N.iko Ile smije ostati kod kute. Sve za borbu! Sve 
što radite - sve morate raditt' za vojsku. ·za ,borbu. za slobodu. (Za život 
i opstana,k: .n.aš. Sadašnja ofanzi.va uperenaJ je protiv svih vas . . 

' Bije se poslednja !bitka . . 
Snaga naše Narodno-os~obodi~ačke vojske. bratsko i borbeno jedin

stvo Ilarod!a Jugoslav.ije. zajednički, napor svih. i muškaraca i žena • . i 
starih i mladih, svih i svak.og; - to su zaJozi Ilaše pobjede. 

lova ofanzi,va svršioo oo kao prijašnje. U njoj smo pootali jačil 
Pobjedicemo! . 

Živjela naša Narodno-oslobod'Jačka vojska; ,partizanski odredi! 
Ži,vio drug. Tito! 
Živjelo bratstvo svih naroda Jugoslavije! 
Svi u .bor.bu - sve za borbu! 

Smrt faši,zmu - Sloboda narodu! 

9. II. 1943. 
IZVRSNI ODBOR 

ANTIF ASISTICKOG VIJECA 
NARORNOG OSLOBODENJA 

JUGOSLA VIJE 
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PROTESTNA IZJAVA 
VRHOVNOG šTABA NOV I POJ I AVNOJ,a POVODOM PREDAJE 

CETIRI »LIBERA TORA« IZBEGLICI(OJ VLADI 
U Jugos!avij,i .postoji, samo je<ina oružana snaga koja vodi veC dve 

godine borbu prot·iv okupa,tora, a to je Narodoo-oslobodil.aOk.a, vojska. 
S druge strane, ministar jugos!ovenske vlade Draža Miha,ilov·ic zau
z,ima nepriijateljski stav prema Na,rodno-oslobodllaČlkoj vojsci i sara
duje sokupatorom, i do danas nije ,praktično \JOkazao dia je on na, čelu 
svojih četnika pru~io ma kakvu pomo.: saveznicima li ,borbi protiv 
okupatora. On to nije do danas pokazao, aidanas s njima otvoreno 
saraduje. Pošto je Amenika pre<ia,la apar.a,!e prets!avnicima vlade koja 
nemilJ nikakve veze snašorn oo1obodHačkom borbom, nama je taj Č!'n 
nerazumljiv i smatramo da se ovaj ak! protivi princLpima izraženim 
u Atlantskoj \JOvelj.i. 
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113BPWHI1 O.D.EOP ABHOJ-a 

DpeTcellHHK 
)lP lisaH PH6ap 

DornpeTcellHHqH: 
llaBne CaBHIi HypHja ll03)lepau 

Mune llepYHHQHIi 
3a yH)lTpaUIlbe ,IIOCJIOSe 

.up CHMO MHnOWeBHIi 
3a 3AP0BCTseHe ~OBe 

.up Mna)leH IIBeKOBHIi 
3a CQUHjaJIH·a mITaIba 

E)lBaPJI KOU6eK 

IIBaH MHnYTHHOBHIi 
3a npHlJ.peJJ.Ha RHTa}ba 

Bna)la 3eQeBHIi 
3a ·eepcxa ourraJba 

BeCeJlHH Macnewa 
3a l1ponaraH.ny 
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BPXOBHH KOMafi~aHT 

HapO~HO-Ocno6o~Hna"Ke BojcKe 
H napTH3aHCK/fX o~pe~a JyrocnaBHje 

JoeHn 6P03 Tino 



BEllHHUH HA J 3ACEllAJ-bY ABHOJ-a 

lipo. THTO JOCHD KapJleJh EJlaapll nepYHH1fHIi Mone 
liaKapRb llP BAa)lHMHp KRAPHIf liOPKC neTPoBHk CpekKo 
liaJIati3H Mu.ne Koaa'leBH1i SopHwa "njane Moma 
SMeH lUHMe KOMHeHHIi nerap n03.11.epau Hypuja 
liapHk IlHJlO l<ou6eK EJl.Bap.ll "OROBHk JOBaH 
6enoaYKOBHk MHJlaH KpcrajRb M"po nonOBHh KOlla 
IijeJlaj81( COMO KpcTyJloaH1i BMUKO nonoBHJi HH)I(. MHJleHTHje 
IipcmHa !J.yWaH KpUe Daaao nYl(ap DYPo 

BeHHoBHIi CaeTo3ap ReK"k Map"jaH P"6ap llP HBaH 
BemoaHli MHPKO JJecKoweK ~paHU Pye JocHn 
BH.lI.Map JocHn Ry6ej <l>paJlue 
ByjacHMosRb TOJlop CaB"k lipaHO 

raj"k BojHH 1bYMOBHIi 60)1(0 CaDRIi naBne 
C"MOHOBHJi Jarom rapHIi. M8HoJbe MapKo8H1i bJ(3)f(O CPJl"" HHKo~a rperop"" llP naMe MacJlewa BeceJlHH CTaM60~1i neTap rpYJl08Hh HHKoJla MHjYWKOBHh Pan.O&aH CTeBnli JJYKa 

,ne.llHjep BJI3JlHMHP MHJloweBHIi .Ilp CHMO Cy."" <I>~opHjaH 
J].o6pawHHoaKl'i. MHJloje MHnyTlfHOBH1i HBaH 

.IJ.paYWHHK JYPHl(a MHPKOBHh Joco THJbaK 1>ypo 
!J.yrolbRb PaTO HKHOJlHW Jl.P rojKO <l>ajljlap TOHe 
3e'leBHIi Snua HoaaKosRb CPll" 

3JIaTapHti IiP3HKO Ona ... "» CTaUKO Xe6paHr AHJlPHja 
3pelb8HHH }KapKo OCMHk OMep XYMO ASllO 

HseKOBHk llP M_ .. n8BRbesRb DOKO UepoBRb CTOjaH 
JfSOBH1i JJ.ywaH naBHlieBHIi MapHo 

nasJloBH1i PUCTaH qaropoBHk DYPo 
KapaC5eroBH1i OCMaH nejHoBH1i ,KaTa qOJlaKOBHk POlloJby6 
KapaMamjesHli JeBCTaTuje nepoBRb PHCTO 

YMPRH HJIH rrOrHHYJIH BE1l.HHUH ABHOJ-a 
(H3Mel)y IIlrpBor 11: ,Il;pyror 3aceAaIba) 

JiopHcas KOBatJeSMh 
BeCeJlHB MacJlema 
BOjMB FajJdi 
)KapKo 3peILaHHB 

HBo-JloJla PH6ap 
M1fPKO BenIOBHb. 
HKKona CPAHIl 
HYPMja D03Aepao 

CKMO BjeJlajao; 
,np CHMO MHJlomeSHh 
CTojaH D;epoBHb. 
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DRUGO ZASEDANJE 

ANTIFAŠiSTIČKOG VECA NARODNOG OSLOB08ENJA 
JUGOSLAVIJE 

(29 i 30 novembra 1943 U JaJcu) 
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Drugo zasedanje AVNOJ-a 
(29 i 30 novembra 1943 u Domu kulture u Jajcu) 

Početak u 19 časova. 

Pret~<lia·vali: dr Ivan Ribar ti dr Vojislav Kecmanovic. 

Pojavu Vrhovnog komandanta NOV; POJ Josipa Bro;;a Tita, čla
nova :Vlrhovnog Maba i ,pre~dni,ka 'IzvJšnog odb<llra (A VNOJ-a d~ 
Ivana Ribara veenici AVNOJ-.a', koji su ispunil,; do poslednjeg mesla 
prOGtor n.t dvorani, i pretstavnid grada Jajca i borci, koji su prekrilH1 
ga·leriju, pozdrav.!j,alju burnim i oduše.vljenim aplauzom. Nekoliko mi,· 
nuta sa"1om se prolamaju uzVl:ci: »2iveo drug Tito!« »THo-THo-Tito!« 
"Ribar-Ribar-Ribar!« »2ive:a naša Narodno-oslobodilačka vojska!«. U 
ovom trenutku hor kazali6ta »Narodna.g oslobodenja«, pod upravom 
druga Nikole Herc:gonje, peva »Hej S:loveni«. SVi veenici AVNOJ-a ; 
g.rad.ani stoječi', a bord i ofki'ri u staV'U »mirno« slušaju b sam; prihva
taju intoniranje narodne himne. 

Pretsednik ]zvršnog pdbora AVNOJ-a dr Iv"n Ribar (S r bij al: 
Drugovi, 'vi'jecnic'i, Cl'tvaram IDrugo za&jedanje našeg iAntifa§'&tičkog 
vijeea narodnog oslobodenja Jugoslavije 6a ovim dnevnim redom: 

1. Svečan: d:o sjednice: 

1. Otvaranje ,- govor Prehjednik.a Izvršnog odbora AVNOJ-a 
dr Ivana' R'ibara; 

2) B;,ranje radnog prel5jednišlva, 
Verifikacionog odbora '; 
zapisni'čara; 

3) Pqq,dravne depeše; 
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Il. Radni' dio sjednice: 

1) Izvještaj Verif.i.kacionog odbora; 
2) Refer.ao!: Razvitak Naroono-oslobodilačke borbe na'roda Jugo· 

slavije uvezi 5a medunaroonim dogadajima. 
Referent dr.ug Jos'p Broz Tito, Vrhovni koill-2ndant NOV ,i POJ; 

3) Di&kusija; 
4) Prijedlozi dekla-radja i od,luka AVNOJ·a; 
5) Iz,bor Pret5jedništv,al AVNOJ·a. 

IlI. Odmor 

6) PrijedIozi od:uka AVNOJ·a i Preisjedništva AVNOJ·,a·; 
7) Pi,tanja i prijedlozi.,; i, 
8) Zaključenje zasjedanja. 

Objavljujem da je ovim Drugo zasjedanje AVNOJ·a otvoreno. 
(Ap:auz). 

DazvoMe mi· sada, drugovi i dru-garice vije6nid, da' podnooem I,z· 
vješta'j o radu An~ifaši.,t.:čkog vijeca narodnog osJobodenja Jugoslavije 
od njegovog osnivanja do danas. 

Pro31o je godinu dana ,k,alko je osnovan AVNOJ. Danas više nego 
ikada pri je, a naročilo kad osmotrimo unatrag tok i raZ\ctak unutarnje 
i IS!poljne vojne i polHičke situacije, možemo s punim pravom da utvr' 
elimo činjenicu da je osnivanje AVNOJ·a bilo roista prvi"i najveci unu· 
ta.mji ,poli,tički dogadaj nakon kapitulacije stare Jugoslavije. (A,plauz) . 

Nove d,emokratske snage organizirane od Komun;.stičke par(.ije, 
koje su ni.kle u borbama, naših ustan'ka, najroooljubiv'jii1 i najslobodolju
bivijih sinova i ,keeri .naroda Jugoslavi'je, povele su N arodno-oslobodi
lačk,j pokret j na tom širokom putu našle su ISe /Zajedno s pr;padnioima 
slarih poliHčkih ,grad2nskih stranaka 'j ,grupama i-stinskih boraca z,a 
demokratiju a protiv reak'dje u staroj Jugoslavi ji'. 

Taj potok poliHi'kog demokratskog strujanja iz stare Jugoslavije 
ulivao se, .pod rukovodstvom Kornunističke part'je, u boku rijeku, da 
ne .kažemo more, nove, snažne, istinske demokratije iskovane uNa
rodno-oslobodi,lačkoj borbi u svetom otadžbinskom ra,tu protiv fašivma. 

Tako je AVNOJ ,vec pri, samom svom osnivanju i sasolavu 'postao 
zaista Ipretstavnik i, .nos',12c svih tih demokratskih snaga, povezanih 
medusobno na -liniji N",odno-~lobodi'latke borbe, be", obzira na sve 
od prije postojeee raz:ike, naroči·to po pitanju nadje, vjere i, ,poli,bičko
par(j,jske pripadnosti. 

AVNOJ nije osnov,an da bi sastavljao memorandume, projekte i 
izdavao dekrete, a j03 manje da bi' ove upu6'vao .našim sa,vezn'clma i 
javnosti, kako bi ishodio priznanje, odobren je igarancije 'za buduce 
uredenje Jugoolavi je .nakon dovršenog .pobjedonosnog rata. Takovim 
pap'rnatim projek tima- memorandumima i' dekretima moraju da se s:uže 
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samo vlade, ili nelo! politički odbori u emigradji, bez vojske inaroda, 
pa tako i rl:zbjeg!ička jug05lavensk,a, v,lada i s njom zajedno voc:;tva 
starih političl<ih partija koja su ostal,a, bez naroda' il koja očekuju svoj 
spas i povrata,k u GremIju, kao i uspostavu stare Jugoslavi,je, iskljllčivo 
i jedino izvana, od podremn:ih reakci.onamih klika, a nq;nutr,a, lpomoč 
petokolonaša i izdajnika Nedica, Ljoti':a, Draže MihaEovica j Rupnika . 
Demokratske snage preistavljene u AVNOJ-u, preuzimajuci 'li svoje 
ruke kormi,:o N arodno-oololx)(Ji,la6ke borbe, 'pozva!e su sve Srbe, Hr
valte, Slovence, Cmogorce i Makedonce kao i muslimane na usta,nak I 
borhu protiv okupiltora i njegovih slugu, anaročito .proti,v četnika 
Draže MihaiJoviCa, m inistra jugoolavenske i~bjeg:ičke v,lade i zamjenika 
kralja Petr.a', - a ll'll! 5lobodu, pravdu i za narodnu v,last. 

Tako je AVNOJ pri svom osn'.vanju mogao da dobije obtlježje 
jednog najvišeg političkog tijela, koje je moglo da odgova,ra tadanjem 
razvoju unutarnje i spoljne poli,tičke si,tuacije. Prema ~ome, AVNOJ je 
pri svom ostvariv·anju pos:l3o mjeri,!o tada,nje jakosti naše !Narodno
oolobod·i,lačke 'borbe. . 

Prije osnj,vanja A VNOJ·a, Vrhovni šta,b, na čelu sa svojim koman
dantom drugom Titom, pretstavljao je isk'ljučivo ne samo lborbeno je
dinstvo naroda Jugoslaviije, ne samo vojno, vec .il političko voCstvo. 
U 'VelZi s tadanj;m pzrzvojem poli.tičkih i vojnih dogadaja morao se uči·
niti korak naprijed': ostvar'H jedinstveno političko vOCstvo Narodlno-oslo
bodilačke ,borbe za cijelu Jugoslaviju, koje ce istodobno hiti i nosil3c 
vlasti na os:obodenoj teritoriji" a koje ce omoguCiti svima rodoljub:ma 
na, cije!oj teri.tor·iji Jugoslavije da se ma,kar i u posljednjem momentu 
priključoe bmbi, i da pomognu tako ubrzati punu i ,konačnu ,\',kvidaciju 
fahma, ustaštva, četništva ; pe!oKo:onaštva. (U z v i c ·i: »Tako je!«
Aplauz.) 

Notomi su spoljni i unutzmjipo:itički momenti .koj;1 su opre&jeliIi 
osnivan;e AVNOJ-a pri'je godinu dana,: slom Hi,llerove ofenzive na 
15točnoj f,ronti, .prelaz Grvene armije U ofenZJ',vu, iskrcavanje anglo
amerikanske vo jske u Afric;. Nije baš 51učajno da je 05nilvajuca skur
ština AVNOJ-a sa svoje sveč.ane sjednice ,pozdravi,la branicee Sta,ljin
g.rada. Je.c, sta,!jingradski borci za,tvori:!! su Hit:eru put [le samo prema 
Moskvi : Baku·u veC su 'P0rum·j sve njegove p!znove za ofenz;vu na 
Egipat, Si,riju i Tursku te za .spajanje 5 japanskim i mperi'jaIistima li 
Indiji . (U z vi c i : »Tako je!«) 

Na ,terenu naše unutamje ,političke si1uacije, odlučnu je ulogu odi
grala č',njenica razgoIi·cavanja protunarodne reakcije. !zbjeglička, ju
grelavenska vlada u Londonu id~ntj.f!draJa, se u potpunostv sa ',,"dajom 
svog·a ministra nraže Miha',!ovica. A 1a izdaja bila je veC ,tada doku
mentov3nla. Nu, i .naš tadanjt vojni po:ožaj odlučan je bio za ostvari
vanje jednog vrhovnog ,po::tičkog 1ije.la. Ofenzivi naših saveznika .pri
druži'la se j onaša Narodno·oslobodiolačka vojsk.a. Treba'lo je zadavati 
što j-ače udarce neprijatelju .kako bi morao da održava u Jug05la\O'ji 
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što veee ,kont'ngen,te svoje vojske, ,koje n,eee moci da u,potrebi ni 'Ila 
]stočnoj fronti, a niti. dia ih IPrevaž~' Jz Jugoslavije, odnosno Sil l3alkana 
za Afriku, 

AVNOJ je uloo na sebe svjesno na,ziv ;A-n!ifaiiisHčkog virjeea da 
bi dokazao saveznicima' j. cijeloj našoj. javnostu da qJOred Vrhovne ko
mande i'l našeg Narodno-oolobodilačkog pokreta a 'pomocu Narodno
oslobodi,lačke voj,;ke može da nikne i da se ostvari, i jedno vrhovno 
pol,tičko tijelo, koje ce pditički dejstvova,t; 'Ila satiranju fašizma, 

AVNOJ je u svojoj Rezoluciji 'i iProg,[asu osudio izdajnič,ki' rad 
Draže Mihailovi.;a i izda'jničko politikant,;tvo jugoolavenske p,zl>jeg'ličke 
vlade, a '1ljedno podvukao značaj i ciljeve 'Ilašeg rNarodno-oslobodi,lač
kog ,pokreta kaoi liniju naše Narodno-oslobodilačke borbe. 

Jedino na loj i ,po rtoj' [ini'ji r 'adio je Izvršni odbor 'A VNOJ-a, od 
prvog dana, osnivanja, kaD istinski i pravi, . .pretstavnik !Narodno-oslo
bodi,:ačkog 'pok-reta za c'ijelu Jugosl,avi,ju i Ikao glavni, nosijae i, organi
za,tor narodne vi asE. 

Od rprvoga' <Iana osnivanja, Izvršni, odoor 'Ilastojao je da AVNOJ 
po,;tane centar svih 'pa,triotsk!ih i slobodoljubivih snaga Jugoslavije, kao 
l organizator poJi.!ičkih akcirja u šrirokim narodn;m masama, a u cHju 
mobilizadje svih narodnih snaga. AVNOJ post'a'je organom 'oo"be na
roda Jugoslavije za svoje nacionalno oslobodenje. 

S druge strane, Izvršn; od'oor 'Ilastojao je da AVNOJ postane no
silae ~ organiIlator narodne v,lasti, da post,a~i temelje istinske demokra
ti'je kakovu zahtijevaju si roke narodne mase, a pf'ije svega ,temelje onim 
principima na kojima ce ~čiva1i ~ biti< čzgradena buduea 2Ja'jednica 
naših samostalnih ,i nezavisnih naroda. (U z vic i: ,»Ta,ko je!« -
Aplauz.) 

Od rprvoga <Iana Izvršn'l odbor svesrdno je 'pomagao svim ,[<aspolo, 
živim i, mogucnim &redstv';ma naSli Narodno-os:obodilačku vojsku ; Par
tizanske odrede. 

J'aJčanje jedinstva i I>m16tva ,naših naroda, ujedinjavanje svih 
snaga i prikupljanje SVUl materijaJnih sredstava u službi, svete <Iomo
vinske borhe, a što tješnje j, čvršee 'povez",v,anje rpozadine s frontom 'la 
u,;pješnije vodenje rata, usmjeravali &u svak; rad Izvršnog odoora od 
samoga 'početk,a,. 

Izvršni odoor se trudio da u smjernicarma Rezoludje primljene na 
prvom skupštinskom zasjedanju AVNOJ-a udari odmah 'Il početku te
melje za svoj 'buduči ,rad. 

Izvršni odoor još za vrijeme svog m'mog bav,ljenja u l3ihaeu 'po. 
stavio je osnovna načel,ar na ,području 6tavog javnog, ijJTosvjeln1og, 00-

ci jalnog, IPrivrednog ,j vjerskog narodinog ži,vota. 'Razumije se da se 
pretežni dio njegove djelatnostir ticao svih onih aktuelrn:h pirtanj,a, od 
kojih zavisi .privredno, kulturno d, uopee ,poli;Učko rpridi,zanje ooljaka. 
U tom poslu povezao se rad !zvršnog odoora s nadom Ž€nski.h i, omla
dinskih organizacija. 
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J03 u svom 'l"očetku rada "ai:azio je Izvršni odbor i n·a, po!eškoee. 
Jedna od glavnih bi,la je što "ije mogao u svome ·radu jednako i u isto 
vrijeme dia obuhvati D:je[u oslobodenu teritoPiju. 

Na z;a 'jedničkoj konferendji 'l"retstavnika narodno·osk;bod·i.la-čkLb 
«Ibora ; pozadinskih vojnih vlasti sa oolobodene teritorije, održanoj u 
Biha-cu, fiksirane su točno dU'ŽJ1os!i, jednih i drugih u pozad'nskom .radu. 
Zaoključci doneseni na toj ,konferenci'ji imaH su da poslu že kao uput.stvo 
za koordinIrani ,rad svih narodno·oolobodi,,!,ačkih odbora i svih vojnih 
poza&nskih vlasti na, djeJoj oolobodenoj 1eri1oriji. 

Da hi se AVNOJ povezao sa narodno·oolobodi:aOkim odborima i 
<la hi se bolje i jače lpovezala qJodjednako na djeloj oslobodenojo ,terito
riji, narodna' v1ast pristupi,la je osni.vanju okružnih, ob.lasn"h i, ]>Okr.a'jin
skih ona.rodno-oslobodilaokih odbora, te zemaljskih vi,jeca narodnog 
oslobodenja zapojedine jedinice. Još prije osnivanja AVNOJ-a ,posto
ja'la je Osvobodilna front. .. slovenskoga naroda. Zbor Osvobodilne 
fronte, održan prvih dana mjeseca oktobra ove godine u Kočevju, iza
brao je ·00anove [zvršnog odbora ·i. vijeenike 'la AVNOJ. Danas Osvo
bodi,!na fron1a u potpun06ti pretstav'[ja Zemaljsko vijeee za, Sloven:ju. 
U mjesecu junu ove godine na Plitvičkim lezerima konsti[·uisano je 
Zema,ljsko vi'je·ce 'la Hrvatsku, a pred ,pa~ dana u Mr.konji.:gradu ·za 
Bosnu i Hercegov~nu, zatim su osnovana v,:jeew za Cmu Goru iBoku, 
te Sandžak. Za Srbiju i Makedoniju očekujemo iakoder uskoro osnivanje 
jednakih vijeca. Pored ovih zemaJjskih vitjeca .imademo da"as Pokra
jinski narodno·oslobod,:.lački odbor za n. .. lmadju, olilasne odbore za 
Bosansku Krajinu ·i [stočnu Bosnu kao i· okrume od·bore u "vim kraje
vima 06lobod·ene teritorije. 

V Jugoslaviji je osnivanje AVNOJ-a, k,ao I ostalih zemaljs1<',h 
vijeca, od vel:,ke vee ine oOašeg naroda .primljeno s razumijevanjem i· 
odobravanjem. Široke .na,rodne mase .primHe su AVNOJ Ikao .pravu ·i 
jedinu svoju narodnu vlast za djetu Jugoslaviju. 

[zbjeg:ička jugoslavenska v,lada nije utrošila .ni jedne riječi za 
AVNOJ, kao niH :prije za našu onarodno-os1obodilačku vojsku } Parti
zanske od:red,z, kao ni za sav Narodno-oslobodilačk,'· pokret, podrža
vajuci vee 'tada Dra'žu Mihailovica kao jedinog svog politiokog ekspo
nen!.a za J.ugoslaviju. 

Sa svoje svečane skupš1inske sjednice uputio je AVNOJ pozdravne 
telegrame naši m saveznico;ma. V ,tclegramu u.puceonom drugu Sta,ljinu 
da,li smo i'lraz zahvalnosti naroda' Jugoslavije spram naroda SSSR-a 
1Jbog veliik<l snag<l koju dobivamo kao saveznici SSSR-a. Ovu j<l lZa
hva·lnos! Izvršni odbor sta,lno ineprestano naglašavao svuda U 5vagdje, 
ističuci da kako god je stara Jugos:avija bila .u neprijateljstvu spram 
SSSR-a sve do .pooljoonj<lg momenta, d'o dalla iz,biojanja Tata, pa 'je 
~bog toga ,i doživi·la takvu sramotnu aprilsku kaopi,tulaci'ju, 1ako iCe 
buduca nova demokratsk .. Jugoslavija sma1ra!i za svoj oonovni po)!
tii% princip naytješnji <>slonaK: na veliki Sovjetski Savez, .koji j<l jedini 
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kadar da zašHtT ma,le narode od jarma ma kojeg ,bilo imperijalizma. 
Na,glaša,vanjem trajnog :i nerazdruživog bra,tstva u oružju izmedu na· 
roda Jugoolavi,je te naroda ISSSR, skovanQg uborbi, a kojeg ni,tko i 
nikada neee moe:, više da .rawruži, 'pod'vučena je i od strane AVNOJ·a 
naša nova narodna politika. koja odgovara željama, čuvs!vima ; potre. 
bama .naJŠeg naroda. 

Istodobno usvojim .te:egramima Ruzveltu i Cerči,:u daH smo izraze 
pri!Pravnosti naših naroda da ,ce sudjelovah z.a'jedno 5a savezn:dma li 

bonbi :protiv fašis!iokih zavojevača do pot.punog njihovog uništenja, da 
ce izdržati do ,kraja ;zvršavajuc; savjesno i svjesno sve oba,veze u toj 
gigantskoj borbi :protiv sila fašiz,ma i, reakcije. Toj obavezi ostao je 
Izv,ršnt od'bor uvijek u potpunosH vjeran " odan. 

Još u Bihacu Izvršni odbor zak,!juč'o je raspisivanje iZajma .na· 
rodnog oolobodenja u visini, od 500 mi:Jijuna dinara. Da ovaj zajam ima 
i svoj ve!·ikipolitički značaj ne treba .~bno d,a' nag,lašavam. 

Usljed neprija,te1jske Cetvrte ofenzive, k,rajem janu ara ove ~o· 
dine, pa, on<la Pete ofenzive. Izvršni odbor bio je stalno Ql ,pok,retu i 
bonbama zajedno 5a jedinicama Narodno·oslobodi.I.ačke vojske. Izvršni 
odbor nakon što je ostavio Bmae nije mogao VIi,še da ,pokreee unutamja 
poHt-ička pitanja. Kratko vri'jeme mimoga Tadru u Bihacu, iza ,toga po
krel s vojskom, Ij>a rasporedI članova ,Izvršnog odbor.a· po vojnim jedi· 
nicama, !pa na kraju gubi tak i otsustvo d":je treeine članova !zvršnog 
odbora, onemoguCiše nrum da donesemo izbomi rad u defini,ti,vnoj re
dakciji, kako je to hilD .predvideno u prelaz,oim naredenjima' Rezolucije 
o organizadji AVNOJ·a. 

Nu, iako stalno u ,pokretu pred ne,pr'.jateljskom ofenzivom, Izvršni 
odbor bio je stalno u .kontaktu sa Vrhovnim štabom, pa je tako b'o u 
mo,gucnosN da <la.je izjave Ul' javnost i upucuje note saveznicima za· 
jed no sa Vrhovnim .komandantom. 

Našoj narodnoj demokratskoj ,poli,tici stalni su :protivnici jugosla· 
venska ,:.zbjeg]<j,čka "ladla 'i voostva 5vih starih ,po:i.tičkih gradanskih 
stranalka igrupa,. Medutim, o njima mi ,ne vodimo mnogo Ibrige. Danas 
su ta vOCstva, skupa sa svojom vladom, izgubljena .za narod. Narodi i 
bivše ,pristaše tih stranaka gledaju u njima ne samo bjegunee, veC i 
neprijatelje naroda. Za.jedno sa handom oko Ned'ca, Ljolica, Pavelica 
i Rupnika mzgoli1cena je i, velikosrpska i·zbjegliČka Ikli-ka a s njom 
zajedno 'i Teakcionama klika oko Mačeka. 

Druga je činjenica posredi koja nas v':še zabrinjuje. To je podr· 
ža,vanje bivše stare Jugoslavije i. starog Ij>rotunarodnog jugoslavenskog 
rukovod&tva kao ·i šovinističkog velikosrjlStva, 6a svima on;m fakto· 
rima .koj'; su za- održavanje stare Jugoslav'je neiz'bježivi', od strane 
one .reakcionarne kHke ,koja ne želi uništooje fa šizma, Ilego je za 
kompromis s Iljime, .l koja ,poku§a,va od'U.govlačenjem rata I odlaganjem 
drugog Imnta utjecaH na' 'pol'itiku Engleske 'i Amer-:·ke. Kralj ~ monar· 
hija su .ti laktori oko kojih se !kupe sve reakcionarne klike svih nijansa, 
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koje ospremaju i, organiziraju agres'ju nove demokratske Jugoslav;je i 
demokra~skih narodnih masa, ,pu·tem bratoubilačkog ra·t.a·. 

1 dok se s te strane, otkuda i, do:azi, reakcija, cutke .prelaz·i ,preko 
jedne ,poona'te i&tine, .koja je pove~a:a sve narode Jugoslavije, da ce 
sami, 'bez 'ič': jeg uticaja ostvariti a,a, sebe ,čista načela demokratije, 
dot,le ipak dana6 doživjesmo da Radio-London ci,!;ra izvještaje našeg 
Vrhovnog Naboa, o uspjesima naše Narodno-oolobodi!a-č.ke vojske 'i' Par
tizansk'h odreda. 1 kako god ' smo izdržali, prvašnje laži u ,pogledu 
u&pjeha Narodno-oslobodilačke vojske, jer su avi rripisivani Draži 
Miha'ilovicu, tako cemo izd-ržati strplji,vo i zakuEsan rad reakcilje i 
sv·ih onih podzemnih siIa koj ima' ne ide u .račun nova, demokratska 
Jugoslavija, ,koja treba da hude uredena .federativno, na .pr-'ncipima 
či5tog narodnog samoodredenja. Samo Mo 'če ovo vrijeme krače da 
traje zahva':jujuCi nepobjedivoj Crvenoj armiji" na' čelu sa marša,lom 
Stal'jinom, i pomoci naših 5aveanika Engleske b Ame,ri~e. Pored našeg 
Narodno-oslobo,J.',!ačkog rokreta : Narodno-oslobod',lačke vojske i Par
tizanskih odreda, koji če umjeti da brane tekov ine postignute u bor
bama, ,te poJi,tičke 6vijesti naših naroda, .poduči-t ce 'reakciju i naši' sa
vezneci, a .naroči,to <br.a,tski Sovjetski Savez ~ široke demokratske ma,se 
Engleske 1 Amerike. 

U toku minule god'.ne odigrali su se ,krupn;' vojnički i politički doga
da,ji kod nas' izvan naše zemlje. Ofenzivna snaga i premoc naših sa
vezni,ka na kornu ; moru ,te u vaczduhu, kako na Istoku, gdje ,crvena 
armija potiskuje i zadaje teške uda.r<:e Hitlerovim razbojničkim ,ban
dama, tako i na Jugu, gdje su ,ang,lo-amerikanske .armije prenijele 
ra,IC'šte u Ualiju, a zatim ve:iki priliv novih snaga u našu Narodno-oslo
bodilai:ku vojsku ·i Pa-rtizanske odlrede, veliki, uspjesi' naše N.a'rodno
os:obodilaOke vojske, naročito u Srbiji i, Makedonijo, kapitulacija Ita
I,j,je, 'l1nilŠtooje njenog faši,zma - sve su to važni vojni, dogadaji. A 
činjenka da izbje,glička jugoslavensk,a, vlada u Ka'iru .ni'je danas više 
parti.ska, -koncentraciona, odnosno koali<:'ona, vec Činovni·čka i' :pr.',vre
mena; .zat"-m ustanak i !Jok ret u Hrva-tskoj, t1J,a~ak Hrvatske selja,oke 
stranke na ,Jiniju N arodno-oslobodi.la ,čke -borbe, napuštanje .pokvarene 
gospode i vode Mačeka, koji još danas stoji, u J"ezervil prepuštajuči 
sudbinu Hrvatske stranom u1i~.a 'ju, a do -toga, do svršetka rata raz,boj
nidma .Paveliču i njegovim ustašama te okupatoru, ", .na' baju, os~o
vana zemaljska vi'ječa za Sloveni ju. Hrva~sku, Bosn'lI i, Hercegovinu, 
Crnu Goru ,il Boku te Sandžak - Ikrupai su na,!:i politič.ki unu,tami"- dbga
daji. Jedni i dru,gi , vojni i· .poJi,tički' dog,maj'i., snažno su 1Jtj-cca'i na '-
opredjelji'vanje naših naroda. . 

Njihovi zahtjevil i ~ežnje danas su \"'.lŠe ne,go jasni,. :Najsvjesniji 
J>Olitičk' naši ,borci još od prvog dana' ustanka u Srbiji i Crnoj Gori 
znadu dobro za .koga, zašto i -protiv kog,al se ,bore. Ova .pol'itička svijest 
kroz minu-lu godinu dana zahvali-la je široke narodne mase svuda i 
svagdlje, J>O selima 'i' gradovima na oo1obodenoj i neos:obode-noJ terito-
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riji. Ova po!i·N,čka sv:,jes! danas je budna. Ona reagira protiv f aši,zma 
i domace izdaje a us!remljena je ka svetoj našoj otadžbinskoj borbi. 

Upr.a'vo ta polWčka svijes!, iz ,koje i!Lviru ·teŽA1je i ezahtjev; našm 
na·roda .da·li su dihamiku našem 'Nairodno-osIobodHačkom pokretu u 
minu:oj godini·. Intenz·',te! Na.rodno-oslobodi,lač.ke 'borbe i uspjesi, vojni 
i polilički, probudili su savjest ,u masama nezavisno od stranog ulje
caja. Ona puiem jed~nstvene volje ostvaruje na'3e narodno pravo. Na
rodne pravice dobijaju sva,kim danom sve v,'.še i, jače svoj pravi, sadržaj. 
Sve Ja'ten.tne sile ispoJjavaju se u današnjem otadž,binskom ratu, pa 
tako i ova sila narodna sa svoJim opravdanim prirodnim z ahtjevima. 
V narodnim .p~ avicama ,:,zna,žen; su svi zahtjevii, težnje Ilaših naroda. 
Pravo je naroda da on'i budu jedini Ilosioci ru 'izvor sve.koI:.ke vlasti· u 
svojoj zem:ji. Islinska, prava d.emokra.tija, koli poli,tička, toli ekonomska 
i oocijalna, mora d,a, se ostvari. tNalfOdi ,ce sami da 'kroje sebi sudbinu ; 
!Zato je danas veC jasno i ne.dvoumno jedno: na~i narodi hoce d., žive u 
jed noj federalivno uredenoj demokratskoj zajednid. Narodi, naši za 
ostvarenje ovog svog zahtjeva stvori\i. su sve pogodbe koje su za ovo 
potrebne. Pored ostvarenog narodnog ,pr . .,va imaju danas oni i sankdju 
za zaštitu toga prava. tNarodno-oolobodi,lačka vojska branit ce oružjem 
u ·ruei ovo stečeno pravo. (Aplauz). 

Ovo pravo naših naroda je origina,lno. Ono je samo naše. Ono 
ni;" nasta,lo na osnovu ,kompromisa, ugovora, z,as!uga, trampe i daro
vanja, vec samo na osnovu borbe i samo bor,be za nacionalno oslobo
denje. A, sa oV'im uvezi, i na osnovu po!iličke svijesti. :koja se rod'la 
najprije 'li redovima [boraDa' pa poslije u širokim masama. 

Prema svemu izJoženom, AVNOJ, .kako je stvor.en kao najvi·še 
opce medustmnačko poli(.',čko .!ije lo, zaostao je mnogo !La dogadajima 
koji su se zbili u minuloj god'ini,. AVNOJ, kakav je bio do danas, ne 
odgovaNIJ vi·še ne samo suv.remenim potrebama, !težnjama naših na
roda vec Ili ste'čenom Ilarodnom .pravu. AVNOJ, dak-Ie, mora da 'iz
mijen" svoj kar·ak·kr u praveu pretvaranja u najviši zakonodavni· organ 
državne v.las~i, a Izvršni odbor AVNOJ-,a, mora izmijeniH svoj, ,karakter 
u pravcu svog pretvaranja 'li n.a'jviš' izvršni organ državne v,lasti .naše 
z-emlje, u njenu v:adu. Ovo su danas opei, zahtjevi lla~odnil1 masa u 
č'[avoj Jugoslaviji" svih Iljenih na,roda ,koji s !pravom na,stoje da obez
bijede p!odove svoje teške 'i krvave oolobodilač·ke borbe. 

Iz sve.ga gore iz!oženog slijedi, da odluke koje ce danas AVNOJ 
po ,tim narodnim zahtjevima da donese nece nosi·ti nikakovi >konsti-
tutivni, vec samo jedan deklaratorni kar.akter. I 

Sl'ijedi7Ja~im još . to da narode Jugoslavije mogu da pretstavljaju 
jedino AVNOJ ; organi ,koji .j.z njega proizlaze, jer on je proizišao iZ 
krvave oslobod",lačke ,bor,be na'ših .naroda, pa je 'Za'to i naj-pozvani ji da 
bude nosilac suverenitda ·i ;slinske narodne vlasti kako je to k'3JZao 
Centra:ni komitet 1(0munisli'iSke :partlje Jugoslavije u svojoj 'poslanici 
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od novembra 1942 narodima Jugoslav:j" ,povodom nastupaju6eg pra
znika Velik" oktobarske ·socijali5tičke revolucije. 

Sigurno je vec danas, .kao što je siguma i naša pobjeda, da narodi 
Jug{lSlavije neee više biti ;menadeni kao 1918 godine, k.ad su om drug; 
kovali njihovu sudbinu. Narodi Jugoslavi.j.e svojim borbama i svoj'm 
wtvamalPr·idon~'ieIi su ~a svoje nadc;na.Jno oo!obode'nje .locko kao 
riljelko koji narodi Evrope. Unovoj Jugosiavi'i" zato slobodna i udru
žena ·federativna zajednica od Trsta do Cmog Mora h',t ·ee :zgradma 
samo li ,i&ključivo voljom i sporazumom svoj'ih &lohodnih i neuvisn:h 
naroda. (Bur an aplauz). 

Prije nego završim, dužnost mil je da se sjetimo i naših mrtvih 
drugova. . 

Od dam' Prvog zasjedanj.a. u B:haeu .pa do danas poginu:i su i 
umrH od č:anova, !zvršnog odbora: 'Potpretsjednik Nurija Pozderac, dr 
Sima Mi,:o:evie i Ves€'lin Masleša, a od ,članova: Balaban Mtle, Bjcla
jac Simo, Cerovie Stojan, Gajie Vojin, Kova·čeviC Boriša, Srdie Nikola, 
Ve~ovi·e Mirko, Zrenjan'in Žarko, Novakovi·e Srdan, Bulajie L. Jovan, 
Buhe Vlado. (U z v;· c i: »Slava im!«). 

Svi ov·i, mrtvi dru-govi iz ab rani SLI u AVNOJ kao borc:·, i pog-inuli 
su kaD borci. Neka mi je zato dopušteno d'a pored njih 'pom",nem i sve 
ostale na~e junake koji su poginu li .il vre-menu izm-edu Prvog i ovog 
zasjedanja. 

Neka je slava svima zajedno! (U z vic i: »S:ava im!«) . 
A sada da, pozdravimo naše ži,ve 'borce, najm'Eje čedo naše Na

rodno-oslohodi,la·čke 'borb", , našu hrabru i d-ičnu vojsku, naše partizane 
i iJorce, podoficire i oficire, tpoliiti.čke .komesare na ,čelu sa Vrhovnim 
komandantom drug om Ti.tom. (Buran i, dugotrajan a.plauz). 

Pri .kraju, ja v.as molim, drugovi vije'en'c:, da bist" izvolje~i primiti 
ovaj moj i:zvještaj a ujedno codobriH c;elokupan rad !zvršnog odbora za 
minulu godinu. (Buran i dugotrajan a;plauz). 

Moša ,PiJade: Drugovi veeniCi, j2 m'slim da delim m-išljenje svih 
vas .kad ;predha.žem da jednog:asno odobrimo ·raod !zvršnog odbora 
(aplauz) .i, ako predložim prost p.elaz na dnevni red. (U z vic i, : 
.Prima se!« - Aplauz.) 

P.retsedni.k: Meni ne ostaje drugo do da ovaj prijedlog druga Moše 
stavim ,pred vas. (U z v 1'1 ci·: »Prima se!«). 

Onda, prelazimo na dnevni ,edi. 
Na redu su pozdraV1i,. 
Dajem r·j ,ječ drugu Aleksandru Rankovieu-Marku, koji ce naše za

sjedanjepozdravili u ime Cen1-r.a.l<nog komiteta Komunistič<ke partije 
Jugoslavije. (Buran ap:auz). 

Aleksandar Ranko~c-Marko (S r bij al: Drugovi' i hraCo, -po
zdravljam vas .u ime Centralnog komiteta KomunisNčke partije J·ugo
~avije. Pozdravljaj-u6i vas u ·ime Centralnog komiteta, ·i5'lovremeno 
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vam predajem pozdrave i svih članoOva naše Partije. koji na .frontu. u 
J>Ozadini. u t.eškoj nelegalnost'i neumoOrnQ 'rade da se dQvrši, veHkQ de:Q 
oslQbodenja našeg naroda. ' 

K,20 šlo. vam joe poz.natQ. naša Partija je 'bi,la surQVQ 'progonjena 
~a vreme :trajanja 'bivše Jugoslavije .. Nijedan re·ž·im. ni'jedna vl·ad.a. il 

100m pogledu riisu č'ni: i :zuzetak. SIQm Jugoslavije kaQ i najte~i .dani u 
istQciji našeg naroda. pod krvavQm Qkupad'jQm Nemaca iTaHjana. 
Madara ·oj Bugara. kad je naša Partija podig,la narod na oružje. a no
sioci .\oih režim w stupil i oo službu krvnika naših naroda. - sve ,to je po
!< azalQ da je borba ko;,u su ncnamdrri režimi i voestva bivših parti,ja 
vodUi prQtiv naše ParHje ustvari bila i ostala osnQvni Qbli,k nj'ihQve 
borbe prQtiv naroda. protiv svega štQ je zaista demQkr.a,tsko. napredno. 
i nadooalno. 

Ali. drugQvi ,i braco.. ako. su takv,;, bili stari 'režimi i parHj,e - nisu 
svi ljudi tih partija biJ,i nazadni 'i nevaljali. U dreki r.eakciQn.a,ra i izda
ji.ca nj'ihov glas se nije mogaQ čut,i. GUQ se ,gbs samo. najsmeEj;h. ,onih 
koji su iš,Ji na rQbije 'i mučiH,šta bivše Jugoslav,ije. Narodno-oslobodi
lačka ,bocba prQtiv okupatQra. koja ,pored okupatora neiz,bežnQ un,ištava 
i sav <maj stari nenarodni · aparat na kQjc se QkupatQr o.sl'on'ioO. Qmo.gu
cila je i !.im ljudima da kažu SVQj-u 'reč ,i slobodno. podignu SVQj glas. 
Okupl,janje svih patriQtskih snaga u Jedj.nstveni narodno- OISIQbodilački 
frQnt k aQ j zasedanje OVQg pretstavniš\,va na,roda Jugoslavije - naj
boljoi su do.kaz tQga. KQmunistička partija je dala sve sVQjekadrQve. 
svu SVQju poH~ičku snagu ,i mQralnu čvrstinu u bo.rbi naroda Jugosla
vije prQtiv Qkupatora. Krupni su gubici ,kQje je naša Partija pretrpela 
u QVo.j d'iv'ovskQj borb;" U doi;ao.ašnjQj .bod!l .p3Jlo je samo. članQva Par
Uje preko. 10 hi>ljada. čl'~n.ova Saveza ~Qmunističke Qmladine Jugosla
vije .oko. 40 hiljada. a sam Centralni ,kQmitet KQmunističke par,tije Ju
goslavij,e izg'ubiQ je devet članQva. SVQjQm krvlju ,kQmuni~'i' su v'še 
nego. iko. zapečatili borhu z,a, oslQbodenje naših naroda. za njihQvo. 
bratstvo.. ravnopravnost i bud-uenost. Ali Qve žrotve. iakQ QgrQmne ,; 
dragocene. nisu bile uza:udne. IskQvalQ se nesalomljivQ bratstvo. na
rod'a Jugoslavije. bralstvo. o. kQme su sanja\.i najveCi umQvi naše sla,vne 
prQš\osti. StvQrena je isti.nska narodna vQjska kadra da oslobodi naše 
narode i čuva tekQvine n}ihove borbe ,i njihovu nezavisnoot.- Uda,reni 
~u temelj,i jedne nQve državne zajednice. narodne demokratske federa
,tivne Jugoslavije. zajed-nice u kQjQj je QtvQren pristoOP ,i, braei Buga
rima i kQja treba da hude temelj budueeg bratstva i jedinstva 6vih na" 
roda Balkana. lrtve kQje smo daH mi kQmun,ist,i. kQje su dali svi naši 
narodi i svi patrioM Jugoslavije - .nisu bile ,i neee bi,ti uza,lud-ne. Na ' 
njihovim kostima diže se "nQV živQt slobodnih. ne?ALV,isnih naroda. 

Na QVQm visokQm skupu pretstavnika svih naših naroda ,izjavlju
. jem u ime KQmu.nisH'čke partije Jugos~avije il Save,za kQmt:mističke 
Qmladine Jugoslav,i je. da temo. se mi kQmunist:. i Qtsad. kao i dosad 
bori,ti Sa svim žarQm i sa.mQpregorQm: 
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za isterivanje nemačkih zavojevača i njihovih satelHa 'iz naše 
'Zemlje i uništenje svih onih , svega onoga što su krvavi okupMori 
-st VODiti. i što ih je podržavalo u ho~bi protiv J)a ~ih narooa (Buran 
aplauz) ; 

za učvršCenje bratstva . jedinstva narooa Jugoslavi'je. čiji ste v~ 
najvenčanstveniji .i najčvršci ;zraz (Aplauz); 

za na,roonu d~mokra1sku. federatilmu Jugoslaviju t za narodnu 
demokratsku vlast. (Bur an i dugotrajan aplauz). . 

Živelo Antifašist-ičko vece naroonog oslobodenja Jugoslav.ije. bor
beni organ jedinstva i bratstva na~ooa Jugoslavije. njihovo vnhovno .j. 

jedino zakonoo,wno i .pol:tičko pretstavnišivo! (Buran i dugobrajan 
aplauz). 

Pre!sednik: !made riječ 'Pretstavnik našeg Vrhovnog štaba drug 
Arso Jovanovic. 

General-Iajtn.n! Arso Jov.nov,ič (C r n. Gor a): Drugovl ~ 
dmgarice. u ime Vrhovnog štaba N aroono-oolobodiolaČ'ke vojske i· Parl!.
zanskih odreda uugoolavije, porora,vljam vas 1Ivjeren da ,ce ovo vaše 
zasjedanje i 'ooluke ·koje donesete na ovom zasjed-anju bilF .krupan do
prinos udaljem vodenju na~e Narodno-oslobodilačke borbe. od vašeg 
Prvog 'Zasjedanja .proš,la je godina dan.al. a situ.aci'ja se otada bitno 
i ,~mijenKa. Danas je. drugovi, očevidno da je pobjeda na našoj strani. 
Fašističkoj armilji na !stočnom frontu zad·a·t je smr,tni ud'ar,alC. Crvena 
armija sigurno nastupa prema Zapadu. (Aplall'z). Angllo-ameri':ke 
armije več \su na pragu .Evrope. Evmp.ski narooi sve se ,više držu 'U 
oolobodHač·ku borbu. Naša Na·roono-oslobodilačka vojska ,porasla je u 
vePku armiju koja se sve više il više. svakim danom. naoružava mo
dernim oružjem. ,ona je u ofanzivi' koja je urodi,la tP!ooom na svim sek
torima. (Aplauz). ,Qs:oboden je ·znatan dio teritorije. \Nilje da.!eko dan. 
drugovi. kad ce naša Armija osloboditi sve naše narooe i svu teritoriju 
od Elevdelije do staroorevnog s!ovenskog grada Trsta. (Buran apla'Uz). 

Ne samo to. df'ugovi. Na<ša Armija j€> sposobna i biče sposobna da 
obezbijedi sreen'U sutrašnjicu našim narooima. (Aplauz). Drugovi i dru
g.alrice. naša Armi ja. primaju,ci u svoje redove sv€> Mo j€> roooljubivo • 
. pošteno ·i ,borbeno. izbacila je na povr6inu neizmjern€> snag€> naših na
rooa koje su v",jekovi ma bile la,tentne i koje su se ispoljile sada 'il ovom 
veHkom os!obodila,čkom ratu. Na ,taj način, ona je. dmgovi'. prvi .put 
u istori,ji naših naroda rea~no iujedinila sve naroon€> snag€> , ,povela 
n?roo u sveti osloboditački rat. Kad., je zapro,jeti!a najveea opasnost 
o.rušim []arooima od stran€> tlačitelja. naša je vojska bi~a .prva koja je 
ustaila u odbranu narooa r domovine i ,povela borbu prot.:.v okupa,tora i 
njegovih najamnika. Ona je prva diogla zastavu Narodno-oslobodi,lačkog 
r.a.ta i.pod tom 'Zastavom. na čelu sa drugom T·itom. naša Annija je 
stvor;'la ·borbeno jedinstvo našli narooa. jedinstvo kakvo naš na.roo nije 
imao u svojoj istoriji. (A,plauz) . Razbi'jajub fašističku vojsk!ll i drž€'ci u 
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našoj zemlji stalno desetIne n€1>";'jateljskih divizij ... naša Narodno-oslo
bodi,lačka armija odigra,la je i "gra važnu st'rategisku ulogu. (U z v; c i: 
»Tako je!«). ZahvaljujuCil operacijama naše Narodno-oslobodila'čke' 
vojske. položaj hitlerovaca na Balkanu uvijek je bio n€Siguran i Jui
tičan. Naša Narodno-os16bodilačk.~ vojsKa je polaga BaJkana i Srednje 
Evrope i ona je .priv,lačna tačka za sve slobodoljubive narode svijeta. 
Ona je sada ujedi.nila u bratsku zajednicu 'sve na'rode Jugoslavi'je j 
pretstavlja faktor od neizmjerne vM.n05ti .za konačni. udarac po HitIe
rovoj nemani, kojoj .pretstoj-' smrt. (Buran a.p:auz). 

Drugovi', mislim da tuma'čim želje cijele naše vojske kada kažem 
da ':e se ona boriti do .naše .potpu.ne pob jede i da neče dopustiti da tr 
našu zem1ju udu oni 'lopovi 'iz jugcs!ovenske izda'jn6čke · vlade koja se 
sada !iunja negde po B:i" kom Lstoku. (Apl.auz). što ~,e tiče samog kralj a. 
koji S9 kompromi-lovao stojec; na čelu izdajničke vlade koja je vodi,:. 
bra,toubilački rat. mi to naša vojska, nečemo doz voliti da se on naturi 
našem .narodu. (Aplauz). Mi čemo našem narodu obezbijediti da on sam 
odluči co svojoj sudbini'. A mi. naša vojska,. omogučičemo da se spro
vedu sve od:uke vaše. A VNOJ-a i sv.ih organizadja koje pro,zilaze 
iz njega. 

N aš .narod je u ovoj ·borbi pwlio mnogo krvi, izgu,bio je mnogo 
dobara. i plodovi borbe .pripadaju samo njemu. Za obeZJbjedenje ovog 
stoji naša Armija' sa svoj·;m bajonetima. (Aplauz). U to 'ime, drugov;. 
~a kličem: 

Da živi ,pravi narodni pretstavoik AVNOJ! (Ap!auz). 
Da živi prvoborac 'i' voda nace vojske. Vrhovni komandant drug 

Ti,to! (Bur an i dugotrajan aplauz). 

Pretsednik: Imade r;ječ opretsta'vn!k hrabrog naroda slobodarske 
Sr,lX,je. drug .Mija,t.ko Todorovič-PI,a.vi. (Buran i dugotrajan aplauz). 

Pukov.nik Mijalko Todorovič (S robi, ja) : Drugov,i i drugari<:e. 
braco draga iz Hrvatske, Slovenije. Bosne i He r<:egovi ne. Crne Gore i 
ostalih .krajeva Jugosloavije! Pozdravljam vas na ovom istorisko!11 
skupu usred krvave bor.be naših naroda - u ime onarod,a, Srbije. 
(U z v ·i ci: »2i,vela Spbija!«). Mi .pretstavn'ci- Srbije. one Srbije koja 
je dvadese! godina u bivšoj Jugoslaviji bi,la centar reakcV" vedra čela 
i !ponosno omožemo to učiniE. jer srno mi r- moja domovina Srbilja· -
od kapi,tulac;je Jugoolavije isl' rame uz rame 5a 05talim narod!ma za 
slobodu. za ravonopravn05l, za IboIju obuducnos! sv;h naroda Jugoolavije. 
(Aplauz). 

K,ad suporobljeni narodi Ev.rope 'zbunjeno slenjali pod faš;stič.kom 
č·i'lmom, kad- je fašistička vojska prodirala napred na svima frontovima. 
onda sa usred Srbilje. il' gordom Užicu, I<ovalo oslobod;lačko oružje, 
-onda je učilavoj Evrop: samo ,laomo postojala slobodna, teritorija. 0010-
bodena od naj-bo:jih sr.pskih sinova. od :partizana. (Buran aplauz). Ta 
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borba narcxla Srbije j03 nije prestal,a' i za{o smo mi, na ovom skupa 
večer as, ponosno mogE iziCi pred vas. 

Dvadeset godina rnarod Srbije n'je mogao da ,pokaže svoje prav" 
lice pred oslarlom bratom. Medut>m, ~rva puška protiv izdajni'ka, protiv 
velikosr.pske bande, .puk!.a. ;e u Srbij', a pukda je iz srpske ruke . (Aplauz). 
1, evo, dve i po gcxl'ne baš srpski s',novi u Iprvom .redu .progone i trere 
te izrode, ·te najvece neprijatelje svih pa 'r srpskog naroda. NaŽa·lost, f 
dat je seju velikosr,pski reakC:onari seme .ra'Ioora. Danas se >četnid. 
slugeranje i džela(.i veJi.kosrpske gospode uKairu lpokazuju u pr.avof 
svetlosti, ali ne kao sinovi srpskog na·roda. Nemaju oni, u !krvi, u po
rek,lu, J1ičeg za.jedničkog sa Srbijom. (U z vic i: »Tako je!«). Oni su 
se danas pretvori.;i II -izdajn;,čko ,pleme, rkoje se .ne može za,lepiti za 
Srbiju, baš kao.ni za, jedan drugi narod u .Jug06lzviji, Ta borba našeg 
narod'a učin:,la je d3 se večeras ovako jedinstveno ,i. bratski i iskreno 
sa"ta.nu pretstavn·'.ci svih naš'h nacoda . . I još me"to. Borci iz Srbije, tr 
svojim brigadama i bata,ljonima" borili su se gotovo u svim krajevima 
Jugoslavije: Cmoj Gori, Hercegovini, Dalmacijj' i &sn·i. Svuda su naj
bo:ji sinovi Srhije ostavi.Ji svoje kost;., žrtvujucise za· slobodu ~ rneza
visnost naroda Jugoslavije, Zato mi možemo večeras izaci vedra čela 
pred pre·tstavnike naših bratskh naroda, 'lato mi, .pretstavnici Srbije. 
moŽ€mo biE ·ponosni što smo u lol'koj meri doprineli stvari osiobodenja 
naše zem:je. (Ap,lauz). -

Drugovi i druga·rice, zahv.aljujuCir toj borbi koja se .razv·',:a u Sr
biji, i' rasp!amsala .po 'č~lavoj na10j zemlji, rbi,lo je mogucno iskovatr 
jed instvo naroda Jugoslavije 6 naroda Srbije. Narod Srbi'je, zajedno sa 
bratskim narodima' čitave Jugos!a.vije, prosIavio je svoje ime ,koje su 
izdajnici, hte.]ri da oka,ljaju. Ovo 'Pokazuje da srpski narod ; Srbija' 
nemaju n',čeg zajedničkog sa onima koji su ,pobegli iz zemlje, 'izdali 
narod i oeganizovarli 'bratoubil.a ,čk'i rat. (U z v i' ci: »Tako je!«). T o
dokazuje da srrpski narod neee vg,e .riikada dopusti.t;, da se vrati ono· 
staro i da se centar reakcije slab'rI'zuje u njegovoj zem!ji'. On ce za
jedno 6a 5vim narodima Jugos:avGje stvori(, svoju novu otadžbinu, ona
kvu .kakva bud,e odgovara,la njegov:m interesima . Sinovi Srhi'je obez
bed"ce svom narodlu da ,ezabere rporedak u svojo} I&lobodnoj 'zemlji 
kakav bude cxlgovarao njegovim interesima. Klika, u Kairu ,koja' se oku
pi:a oko kralja nada &e da, lI·koliko 'r:ema up<>ri~ta u drugim .zemljama 
Jugoslavije, da ona lobože u Jugosl.arvi ji ima za sobom Srbiju. To, 
drugov·i, nije tačno. (Buran i dugotrajan aplauz). Evo, vec dve; Jl'O' 
godine Draža M ihailovic nije uspet.> da formira neku četničku vojsku 
u Srbiji,. (U z vic i: »DoIe izdajnirk!«). Ako se može govoriH onekoj 
Draži.noj vojscjr, može re govori'ti samo onemačkoj vojsci, o rNedi~ 
cevoj, o bugarskoj izda·jnirČkoj vojsci, može se govoriti, o terorističkim 
lrojkama, koje se obrazuju tamo po Srbiji" .Mi, 'baš zbog toga što smo
dosad ,pokazali svoju spremnost, možemo večeras obecatv da ce Srbija 
j03 žešrCe nastaviE da {rebi ostatke lerorisiičkih izdajničkih ostataka 
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po Srbiji - one krugove, Ikojii su NN i koji su l3ada otvoreni i:j. prikri
veni 6ave7!nid izdajničke ve>likoorpske vl,mde uKairu. (Aplauz). Srbija 
ce žestoko nastaviti 'borbu proHv 'izdajnilka, ,boreci, se isto tako žestoko 
'i protiv oklLpatom. Mi smo sigur.nL da ce u ovoj jedinlltvenoj horo:" 
kako dosad tako i otsada, i ostali našil narodi nastavi'TI' žestoku borbu, 
'boreci se protiv okupaltora, probv takvih lzdajničk:h bandi, usvojim 
zemljama. (ApJal1z). Ako se bor-imo tako, nece dugo proci .a· naša ,ce 
z,em!ja, naša zajed'n-ička domovina biti slobodna, ihi·ce slobodna jer na 
njenom če:u stoji naš Tito, naš srpski, hrvatski, slovena·čki, ornogorski', 
m2lkedonsk'i Tito, bice slobodna jer nju otsada· pretstav,ljaju najbolji 
pretstavnici naroda Jugoslavije, a .to je ovo An.tifaš;stiČoko vece narod
.nog oslobodenja Jugos:avije. (Buran L dugotrajan aplauz). 

Pretsednik: Riječ ima dmg dr Pav,le Oregoni,c, kojl ce pozdraviti 
na,;e zasjed-anje u I:me nmoda Hrva·tske, u 'ime Zemaljskog anti<fašist:č
kog vije.:a nar,odnog oslobodenja Hrvatske'. (Bur an aplauz). 

Dr Pavle Gregoric (H r v a.tsk al: Drugovi i druga-rice delegati 
i delegatkinje Drugcg zasjed-anja AVNOJ-a. ,pozdr,aiVljam u ime 
ZA VNOH-a ovo Drugo 'Zasjedanje AVNOJ-a. Pozdrav,ljajuCi va,s, dru
:govi i drugarioe, moram da se malo dotaknem naše .prošlosti<, onog što 
.:oe dogodilo u ovom ve:,'kom zbivanju, kratke prošlosti od godine dalOa . 

Kad srno se prije godinu dana sasbl'i u Bihacu da ustanov,imo ovo 
naše n.ajvi1še političko pretstavništvo narodia Jugoslavije u njegovoj 
borbi za slobodu, mi smo imaH I:.za oobe vec ogromne uspjehe. "Ali mi, 
vijecnici iz Hrvatske, mor,amo .priznaii, tada nismo Ib;.]i zadovoljni .. 
Zašto? Za,to što mi na tadanjem zasjedanju n'smo još mogli red da su 
hrva·tske mase, u svoj oj vedni, vecakti,vne ,u našoj ,borbi>. Vi, dobro 
znate, drugov;" svi se dobro sjecate .kako je neprijatelj došao, kako su 
naši tzv. pretsba'vniC'i naroda pripravlja.Ji izdajstvo naroda. 1 narod je 
<ostao bez oružja, bez "čega' . 1 ,čin;!o se da je narod ostao i 100'Z IVoestva. 
AJi., medutim, .pokazalo se da su ,pob jeg1li oni Ikoji su narod vamli, koj; 
su na g-rba'či lrJa·roda jahali ;PlLnlh 20 godim., ,pokaza,lo se, drugovi i, dru
garice, da ti ujudi nisu biH .pretstavnlci ,na,roda, da su biH j.zdajnid ikoj\ 
su li kriHčnom trenutku ,pobjeg.l~ anarod ost aviH. (U z v i o ,i· : »Dole 
izdajnki!«). Kad se čini,!o da 'je narod ,oio'llspalVan, zamro, <kad je t.21g'e
dalo da narod neCe naci .snage da se bori prot·i·v f"t.ra6ne okupatorske 
sile, koja je ,pokorila skoro či,tavu Evropu, onda se, drugoV'i1 i drugarice, 
desil!o .pravo :čudo, čudo .koje su ·izveJi; najbolji sinovi na§eg n,alroda. Sve 
partije, koje su <lvadesel i tri< godine sedele na grbači naroda, nisu bBe 
u stanju da preduzmu ma šta proti<v okupaolora. (U z v ic i: »Tako 
je!«). od svihpoliHOkih partija jed-i.m je Komunistička .partij,a, Hrvatske, 
koja -je stradala, ,zajed-no sa narodom ideEla s njim z':o.i dobro, pozva,la 
hrvatski narod u svetu osloOodj,Jačku lborbu protiv okupatora, u borbu 
koja se idanas vod'i.l(A.plauz). Za'ista, hrva.tskJl narod, naročlto hrva,lska 
omladina., sled-io je ovom ,pozivu. oNa .poziv lKomunističke parUje <pla-
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nule su prve puške u ihrvatskom narodu, ,poče:e su paJati na fašističke 
VOjni,ke. 

ULici, Baniji i Dalmaciji, spontano re rasp!amsao ust,anak Srba 
kao odgovor na zverski iteror Njemaca, ustaša i Italijana. A,li, hrvatski 
narod jo, oo nije hio probuJio j i'~g,leda'lo je dz, ;e na 'čas zaspao duh 
MaUje Gupca u hrvatskom narodu. 1 ',zaista, s jed ne strane, fašist·i·čki 
4leprija,telji htjeli au da .uguše taj duh, a s druge strane, tzv . vode Mje:,e 
su da ga u>spavaju. Duh M atije Gupca za'sta, je Jremao, ali nij.e zaspao. 
P.rije godinu dana mi ,n'smo mog,l,' reci da se saV hrvatski na,rod d'gao 
- aIi danas lITIi, !Hrvati, možemo s 'ponosom da kažemo da je, osim u 
Lici, osim u Bani'ji , čitav d:o Hrvatske, Slavonija i Pedravina u ustanku. 
{ Aplauz}. ,Mi znamo i raozlog zašto 'taj ustana,k .n-ije ,bio odmah, zašto 
nije bio mobil(""iran narod kad su il(omunisU6ka part:ja H rvalske i 
Komunisti,tka ,parlij,a' Jugoolavi'je pozvale sav narod Hrvatske. Mi 
,.;namo koju 'po!iti,ku je vodi,!o voestvo reakc:onamih k,lika oko dr Ma
.čeka, mi ,mamo .njegov izdajn'čki ,poziv hrvatskim masama da sa'r a.duJ~ 
sa uslašama' i Njemdma. (U z vi, c i: »Dole izdajnik Maček!«) . 1 mora 
se pri;o;nati da je taj izdajnički' ,~ziv imao svoje .rezultate. Ali, la.kode 
moramo konstatova,t'!, da nije mogao uništiti borbeni duh MaUje Gupca. 
Hrvatski n" rod .kona,čno je uvidio da nije pravo na strani onih koji su 
mu rekU: »saraduj sa 'll-slašama~, onih >koji' su mu posli'je, ,pod' ,kri.nko:n 
nekih .antifaš'i,,~'čkih kri:atica rekli: »još niJe vrj'jeme za a,kdju«. Svima 
njima hrvatski narod okrenuo Je ,!'eda i 'pošao za onima, koji su ga 
pozvali na bonbu za slobodu. (Buran aplauz). Danas mOŽ>emo reci, Ja 
ogromna veeina hrva·tskog na·roda ,aktivno sudjeluje u Narodno·oo'o
bodilačkoj borhi. (Aplauz). Ne samo to, drugovi " dwgarice, danas od 
tzv. Nezavisne Države Hrvatske .nije osta,lo ništa drugo do kobni, sim
'bol NDH i iza n)ega šaka .kolj,a,ša i šaka bandi.ta, placenika njemaČ·kog 
imperija'~' ,zma. NiMa od nje nema. Vojska im se osipa i ra~bi,ja. Njome 
tudin 'komanduje. To je sve i razumljivo, jer sve vi,e naši Jjudi' do:aze 
k .nama', odlaze -il Na'rodno·oo:obodi,!'aoku vojsku. (Aplauz). 

Ono što je hrvatski narod sa svojom srpskom hracom za ove dvije 
i po godine lbonbe uč'n'io~ d.rugovi, najveca je .naša ,pobjeda, a to je Ja 
hrvatsk!, .narod nije .podlegao demagogiji fašističk ih okupa,tora i nji:ho
vih slugu usta'ša, da se kolje sa svojom bracom Srb~a, nego je odmah 
prokleo u sebi sve ono ~to su IJ.tjeli i' Njemci - ,tajno -.j. njihove sluge, 
ustaše i ·četnici - javno - da urade, da zvjerstv:ma razdvoje naše 
narode. Takv'm svoj'm ,pa-kilen im radom oni su u.pravo proti-vno po
stig.Ji.. U wrbi je skovano jako, 'čvrsto brat,stvo i j>edinslvo Hrvata, 
Srba i Slovenaca. (Buran a.plauz). To je Ibio g,lavni uspjeh .naše borbe, 
to 5 U naše najvece ,pobjede. (Buran aplauz). U OVO) lborbi, koja se 
nastaylja do konačne pobjeJe, hrvatski na.rod je iskovao i svoje Vllastilo 
jed',nstvo, jed instvo hrva>tskog narod" koje je ,tako 'čvrsto J" se može 
reCi Ja .je ono (>pet ,jedna' od za,loga naše ijlObjeJe. I(Ap:auez). !Niočeg 
danas nema hrvatski narod ozajedničkog sa zavojevačima, sa' NDH i 
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zli.kovcima >li !Zagrebu. Hrva,tski narod je zauvijek prekinuo sa tim 
krvolodma kao što su Pavelič i njegove ustaše, ko jl su 6e krvnil\ki 
obračunavali sa bratskim srpskim narodom. (U z vi c f: »Smrt usta
šama!«). Danas vidimo u.,postav.Jj~.no čvrsto bratstvo ,i jed'nstv", 
hrvalflkog, snpskog ·i slovenačkog Ilaroda. Evo, ovih dana ste baš mogli 
čuH da se slovenačke brigade ,bore hrabro na, ,teri1or" ,j!' Hrv,a,tske Iprot"; · 
okupatora, zajedno sa svojom hrvatskom i snpskc>m bracom. (Bur an: 
a.plauz). 

Drugov; idrugarice, ove činjenice pokazuju da se iskova,!o nera
zc>ri,vo bratstvo i jed instvo hrv,a,tskog, srpskog i s!ovenačkog naroda 
kaoi· sv,oh drugih naroda Jugoslavije. To je, dlrugovi:, garanlija naše 
pobjede i slobode. (A.plauz). Danas, Ila ,oru:gom zasjedanju AVNOJ-a 
možemo mi,rno reci da je hrva,tski· narod u ,toku dvogodišnje 'borbe 
skovao t,alkyo jedinstvo sa srpskim j, drugim "arodima Jugoslavije, šlO> 
ce ,oig presudan čin'lac za ibudub razvoj i prosperitet naših naroda, jer 
ce 6e naša buduea država os:anjati na jedinstvo naših naroda, koje je 
omoguCio~a na~ a, 'herojska N arodno-oslobodila'čka vojska poo ,svojim 
genijaln jIm vodom - drugom Htom. (Bman i dugotrajan aplauz). 

Pozdrav,ljam ovo Drugo historijsko zasjedanje AVNOJ-a ", uvjeren 
sam da večeras ;,nažavam volju i odluke sv;h brvatskih redoljuba;. 
da' če hrvalski narod cijenj.(i i braniti krvavo stečenu slobQdu. {Alplauz) _ 

Odtuke kc>je ,ce se večer as doni:jeti rezu,ltat su vel"k'h ,pobjedoa nad 
hi,j,jerovskc>m vojskom na svima ffl)ntovima, u prvom redu velikih ,po
bjeda. Crvene airmije. (Buran aplauz). 

Zivio ,AVNOJ! (Burani dugolrajan ap:auz) . 
Ži,vela naša N arodno-oslobodilačka vojska i naši' .pa,r tizanski, od"e

di na čelu sa dragim našim drugom Htc>m! (Bu·ran i du,gotraojarr 
aplauz). " 

Zi,vje:i naši v(lUki saveznici, u prvom redu naš najvec.i sa,veznik 
br ,tski nam Sovjetski Savez! (Buran 'o dugotrajan aplauz) . 

P,relisednik: :Riječ imad\') drug Marko Vujači·c, bi,vš", sena,tor i vijec-· 
nik ill Cme Gore, Ikoji ce jlOzdraviti naše zasjedanje u ime Anti,fašisli č 
kog viječa narod'a Crne Gore i Bc>ke (Buran ai>~auz) . 

Marko Vujačič (C r naG o ra): Drugovi i drug.a.rice, braco l, se
stre. lmamriijetku časl da vam done.sem bralske .pc>zdrave od ZemaJj
skog antifašisMkog vije'ca narooa Crne Gore jo Boke. !(Buran a'Plauz. -
U z vic i : «2',veli!« - Aplauz) . P ime cmogorskog narooa rekoh . 
koji je oprvi od sviih na~oda Balkana d'gao 'Pušku Mandušiica i Mieuno-· 
vka da se bori za sVc>ju slobodu i, n~ zav'sc",t. (Buran aplauz). 

U prvom redu imam da ,pozdrav:m našeg Ie,gendarnog Vrhovnog 
komandanta, dmga Tilia (buran ap:auz), la' preko njega svu našu heroj
.. ku i juna,čku Narodno-oolobodilačku vojsku i Partillanske odrede Jugo
slavije (buran a'Plauz) koji su se hrabro boriJi skof() tri, godi ne' ,protiv' 
HLt1erovih ; Musol~nijevihfa,šista i domač-ih izdajica, Brankc>viča i :iž'-
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sahana nediceva.ca, mihailoviCevaca, paveJicevaca ' i rupnikovaca. (U z
v ic i; »Do!e izdajnicj,!~ »Smrt i~dajnicima!«). PO:'ed toga, bor'!a se 
ona' ~ .protiv Madžara, Rumuna, Sugara i Arnaula. AH najležu ,borbu, 
tri .Ieške .zime u snijegll i .I·edu, i.ulržala je naš2 vOjska gola. i bosa, gJad
Ila ·i žedna u nadi da ·ce 6ačekati Crvenu armiju (bur an a.plauz) Ba 
kojom6e se ,br.artski ~agrl,ti ikonačno doluci fašis!ičke ,zl;,kovce ", nji· 
nove poma.gače, .:zdajice i iz-rode. Ta nada nas je održavala i. -krijepila, 
uli'jevala u nas energiju da sve prepreke savladamo , dooemo ,cilju 
Mji smo i ,postavili u početku ove naše teške trogodišnje boroo, ostva
renju nove i· sretnije federativne demokratske Jugoslavije. (Aplauz). 

Na drugom mjestu .poulravljam AVNOJ .koji je jed:no pretstav· 
ničko zakonodavno tijel<>, koje ima u huducnosti- da sproved.e 6ve ono 
šlo je naša vojska krvlju skovala ,O, slek.la. 

Pozdravljam vas u ime Crnogoraca koji' su se prvi od svih .naroda 
Jugoslavije· dohvatm sviljetlog oružja u čuvenom Julskom ustanku, 
onom velikom istoriskom dogadaj-u, 'kada su se Crnogorci digli .protiv 
Hi.tlerovih i Musolinijevih lešinara. (U z vic i: »2ive!a Crna Gora!«). 
Tada, braco i drug,ovi, zajektaše naši džeferdari, zapucaše .puške j. mi· 
~ra:j,ezi .po Durmitom, Komu, Rumi ji i Lovcenu. Tada se, braco, diže 
sve na oružje protiv .fašista i njego'"'h slugu, a za slobodu i holju 
buduenost. 

Pozdrav.ljam vas u ·ime onog naroda koji se !prvi od svil! naroda 
Jugoslav·ije digao na oružje i bio Bigna.1 svima' ·porobljenim narodima 
da se dižu na oružje: 

.Sto se ne hce u lance vezati, 
To se zbježi u ove planine, 
D3i ginemo , krv proJivamo, 
Da junački amanet 6uvamo -
Divno ime i svetu s:obodu!« (Njegoš). 

'Crna Gom i Boka dig.le su se, na ,poziv !<omunistič-ke par-ti je i druga 
Ti.ta, u sveg oolobodiJ.a,čki boj, da krv proli'jevamo, amanet .čuvamo i 
očuvamo lijepo naše ime. Ustao je narod Crne Gore i -Boke, svrstao 6" 
li ·borbene Ti·tove redove i za'počeo nera vnu bor-bu -protiv dušmani-na. 
Rasplams3i1-a' se Ijuta bonba po nikad nepokoren im crnogorskim brdima. 
Na sve strane grme -puške osvetnice, odjekuje oslobodiJački pokJič 1; 
borbeni zov; narod krvlju svoj om brani slobodu. Danas, u ovoj veH-koj 
borbi, .podmladenil crnogorski narod' dao je najbolje svoje sinove, naj
hrabrije i najsme!;ije borce u iNarodno·os:obodi1ačku voj6ku. Ori, pro
nose &lavu .borbe i osv-ete ne· samo po crnogorskim 'vrleli-ma i, ,plani· 
nama, - njihova se q>u§ka čuje i po dičnoj Srbijil, ponosnoj Herceg· 
Bosni·, .p'.tomoj Hrva·tskoj ilijepoj Dalmaciji. (Aplauz). Crnogorci -
Htovi borci - J1ijesu osramoli.li svoje stare, okojT u vijekovnoj hor.bi. 5a 
tudinom umješ<l i znadOŠ<l da sačuvaju slobodu, ·čast i obraz. Slavna 
borbena tradicija naroda' Crne Gore !!, Boke našla je puni. trijumf LI oslo-
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b(xFlaČ!kof ,borbi .naroda Jugoslavije. L:uvene istoriske bitke na· Carevom 
Lazu, Vučjem Dolu, Fundini" Grahovcu i drugim 'bojn:m poljima, krvav! 
bojev; i anegdani cmogorskih vitezova, ,Ijuti okršaj' j. podvizi apjevanih 
junaka, ha'rambaša, .uskok,a' i serdara, hajduka i vojvoda, koji su kroz 
vj'jekove stvar aii i 5tvor.j,Li v·i~ešku epopejiI narodne bor·be, koji su razvi>lj 
i uzdig,]j kultčojstva i juna&tvi3J - nijesu osramoten:,. (U z vic i: «Zive.Ji 
Crnogorci!«). Njihovi sinovi, njihova djeca, nadahnuta ·borbenom hero
jikom svojih starih, opet su na, oružje, brane svojom vrelom krvUu 
svakt,l stopu naše zemlje. U ,borbi neeemo ma,laksati dok i posl jednjega 
fa;'stu sa teritorije Jugoslavije ne un:štimo. 

»Neka bude borba neprestana; 
Neka bude što bit;. ne može: 
Oitar pravi na ,kamen krvavi.« (Njegoš). 

Drugov; o' drug,a.rice, našu divnu zemlju uprqpastile su gradanske 
pa,rtije, kruna i vojna k,Ii,i<a. Od hogate zemlje napravili su za 20 godina 
prosjake i ,bednike, opljačkali je do go!e duše. I to im je biJo analo, no su 
sve naše čestite borce inarodne Ijude ubijali, za,tvarali i mučili po za, 
tvoroma i koncentracionim logorima; državu su pretvorili u muNi&te, 
u tamnicu naroda. To im ;,e, drugovi" bilo malo, no su se spregJi sa 
Hitlerom i Murolin;,jem, pa, su prodaH fašisNma našu zemlju, naŠli .čast, 
našu istori·ju, našu s'avu i ve].j,činu; ponilZioIi nas do skota, vojnički: i 
mor'!lno. Ko je to sve uradio? To n" ,je narod, to su oni koji su se na,rodu 
po.peli na grbaču, to su razne gradanske stranke, to je raskralj, to je 
Io!ika Itrije!,e ruke, generalitet i admir.aUet, ~o su Koro~~vi jezui,ti, ,to su 
vehkosl'.pske <klike, to su bosanske age i obegovi; to su, jednom !"',ječi, 
lupeži, razbojnici>, sve - sem ljudi. Narod se ni'je dao .prod,a,ti" niti fa
§izmu robovati. Komunist" čka par.tija, ,koja je jedina ispravna inarodna, 
kOJa je eJi,la svoju dušu sa narodnom dušom, sa njenim viteškim duhom, 
pozvala je sve u borba; na.rod se digao; seljak i, radnik i pošteni ·intelek
tuaJac svrsta':i su svoje redove pod Titovu komuni5tičku zastavu na 
ko;oj je .pisa,lo »Smrt fašizmu - Sloboda narodu!«. (Buran aplauz). 

šta> se dešava, drugovi,? Oni koji izdadoče' ,prodladoše narod, siti, 
pi.jani, ,Iudi i bijesn'\ oni ko), odoše u ~zd aju i prok!etstvo, .to učin'!'e , a 
mi, drugovi, ostasmo da ·bez države, bez oružja., da 'bez odijela ; isllrane, 
goli, ,bosi, gladn'i' i' žedni, bran'mo i spasavamo našu domovinu, njeno 
ime, n)enu čast i njenu s:obodu. (U z vic k «Smrt izdajnicima!«). 

Naš n·a'rod nikad [lije pi,tao ko je T",to, od koga je roda i poroda, 
no je ,p'tao Ikuda nas vod'il Tito. A Tito nas vodi oni jem 51avnim pute
v'ma kud nas je krm 'storiju vodio Karadorde, Nje,go.l, Š!rosmajer , 
Gubac, Prešern, Ma[ldušic, Micunov;c, Hajduk-Stanko, Stanoje Glavaš, 
Cupic, Birčanin, Hajduk-Veljko i ·ostati naši slavni velikani; to je, dru
govi i braco moja, put ka. .borbi, IPul slavi i' s!obodi, put braLslvu i jedin
stvu ne samo nas Južn;h Slovena no jedinstvu svih Slovena, č'je su 
granice od Jadrana do Japana. Ovo je prvi .put u ;storiji Slovena da 
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svojom ·borbom izvojuju slovensku slobodu i <la više Sloveni ne budu: 
sitna pa,ra za kusur velikih s'da. Zraci ,te ve:i,ke 510bode .su na 'Pomolu: 
Lstoka iJ ,brzo ce ",as sve og,rija.ti'. SUnce 510bode ogrijace i sve 'POwbljene . 
narode. (A;plauz). 

Drugovi, naši narod) v'de i tltIlaju kud nas vodi, Tito i z,aQo je dlanaS. 
u5ta,lo i ma:o i veliko pod njegov barjak; !planina, !brda igudure, polja f 
ravniJoe ječe od Iplotuna na sve strane; puca pUšika osvetn'ica koja nago
vještava brzu s:obodu porobljenim narodima. (Aplauz) . 

Na svojoj istociskoj skupšt'n;, 15 novembra u Kolašinu, sa grobova 
700 mučenika .koji .padoše od Njemaca ·i četni.ka Draže Mihailovica, 
riješili smo da ikra:ja i vl adu zbri,šemo (buran aplauz), .koji su ;,zdali f 
prodali narode JugOc<Javije za jevtine .par". U nas ,Crnogoraca ;ma 
star,a' poslovi"a,: »Ko 'razgada, u nas ne ,pogada«. ,Ja !pozivam cio narod 
da se ujedini r, da ne da onim gulikožama i .pljaČkašima ,koji su '20 go
d'ina t,:ačili narod - a danas se ski,eu od Kaira do Londona, od Londona 
do K,a,ira, da se vrate natrag u zemlju. Oni se varaju ako misle da' ce 
se vratiti da por1ovo sjednu na narodnu grbaču. Mi iCrnogorci, oduvijek 
smo tjeral'; iz svoje zemlje guli,kože i pljačka'e. Vama Je poznato da 
smo mi Hkvidirali dinastiju Petrov;'ca jer smo u njoj vidjeJi nenarodnu 
vladu, pa smo zbacili i ovu jer je opljačkala pare, odnLjela bogatstvo i 
pobjegla. 00" , danas spcemaju falange ~ajne preko IDraže ,MihaiJov;,ca 
idrugih, a:i mi eemo im doviknuti popu.[ one narodne: • 

»Kad bijaše ,boja,k ,bR;: 
De si" brate Kra,ljevicu Marko, 
A ,kad sta;e pJijen dijelit,,: 
»Odakle s', n€'Znana de!:jo.« 

Jer, oni niri su boj biH, no su izdali i .pobjegli, niti ce 'P1",jen dijeU'. 
niti mogu doc; u JugOS:laviju, jer ce i.h naši, ibajoneti <r3'zni jeH kao što
ce rami jeti njemačku hitlerovsku tvrdavu. 

Ja vas 'pozdravljam u ime s!avne skupštine Crne Gore i, Boke L 
potsjecam vas na još jednu našu zakletvu. RekJi smo: sve što je 'borbom 
stvoreno da održimo, da ne dozvolimo da se vr?te illdajO"ci i da nam 
ugrabe ono 1'3 što smo mi, k'fV potocima :i1i. Ako pokušaju da se vr.a,te. 
tu je naša N arodno-oslobodi,lač.ka vojska i Pa rti-za nski odredi koji se
bore za našu 51obodu i n·ašu huducnost. Jer, ne za'boravite, drugoV';, da 
Lma još jed no pit,anje, a ,to je pitanje borbe u ,poli!ičkom smislu. Oni 
udaraju, eto ih ,po svim 'brd-ima i, ,kolibama, na sve strane. Oni ':maju 
svuda špiJune, aH sve 'm je uzal:ud. 

Ami, Crnogorci, imamo još jednu stvar. Kad nas je neko pitao· 
koliko nas je, mu smo uv',jek odgovor;li: »Nas i Rusa 200 miliona.«. Mf 
idemo tako da:eko da ne samo Mo hocemo stvori,ti federativnu demo
kratsku Jugoslavi ju, nego hočemo da svi slovenski narodi, dodu u jednu 
zajednici i da svi budu uz svoju ma.jČicu mocnu Rusiju . (Buran i dugo
trajan aplauz). J da ba!aEmo više sa ovim državama Balkana, koje su 
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Kao čerge svaka sa po jednim krovom koje svaki, vj.eta.r nos;· i koje 
.svakom sluŽ<e, no da imamo jednu drža vu ~ od Jadrana do Japana. 
(Bur.an i dugotrajan ap.Iauz). Onda temo bit.i mocni i onda cemo bi.ti 
gromovnici, onda ce odi nas svakoimaU strah i· tr"!>"t, i nece smeti ni 
~a pomisli ( a i kad pomisli da zadrhti) a-kamoli da nam zlo učini. Ja CII 
završi!; - ·a' umoran sam , jadan petnaest dana, pa ne mogu više, te 
vas pozivam da g.romko, zajedno, ali na nogama (sv:, ustaju) uzviknemo: 

Da živi mocna Crvena armoja i njen vrhovni komandan! - drug 
'Staljin, voda 'i učitelj! Sta·ljinu: Ura! Ura! Ura! Živio drug Sta.Ijin, (Bu
.ran i dugotrajan aplauz. - U z V il C k ",Ura! Ura! Ura!«) 

Da žive naši mocni, saveznici Eng.leska " Amerika! (U z vic i: 
:oŽi.veH!« - Aplauz.) 

Da ži·vi naša Narodno-os!obodHa,čka vojska; P.arlizanski odredi na 
čelu sa svojim pros:av.lje.n'm komandantom drugom Ti·tom! (Buran 
<l.plauz. - U z v i' c i: »Žive!i!« - Suran aplauz.) 

Pretsednik: Imade riječ drug Duro Pucar-Stari. vi jecnik i.z Bosne. 
(Apl.auz). 

Duro Puca'r-Sta,-j (B o sna): Drugovi i. drugarice, ,braco! Ja vas 
pozdravljam 'il ~me Zemaljskog antifašistič.kog vijeca narodnog oslo
bodenja Bosne i Hercegovine, pozdravljam vas uime dragog naroda 
Bosne i Hercegovine, u ime njegove N arodno-oslobodHačke vojske. 
(Buran a,p!.a.uz). Drugovi, ja vam ne mogu ovdje večeras izraziti koliko 
je velika čast, što mogu da .kažem da je na~a hr",bra iNarodno-oslobo
di.la&a vojska omoguci.1a. svojem pobjedama da se baš na. leri.toriji 
Bosne i Hercegovine održi ovo Drugo, istorisko zasjedanje AVNOJ-a. 
Ovo je, drugovi. tla Bosnu i Hercegovinu naročHa č·ast. Za nas, Bosance 
i Hercegovce, nwbična je čast da. možemo Ikazati da je ne samo Pr vo 
nego iDrugo zasjedanje A VNOJ-a održano oaš na teni.toriji Bosne. 
Ovu mogucnost j€dino možemo zanva·:iti hrabroj Narodno-oslobodHa·
čkoj vojsd, ne samo Bosne i Bosanske Krajine vec iboraca 'iz Srbi,je 
i ostalih bra·tskih z€ma.lja Jugoslavije. 

Drugovi i bra·oo, Bosna je zemlja <koja je najraznorodnija' i naj
Komplikovanija, zemlja u kojoj ži·ve raznorodni narodi . OO Bosni. žive 
:Srb;, žive Hrva·ti, žive muslimani i, razne druge narodne manjine. Bosna· 
je zemlja .koja je sloljedma bila mučena i tlačena, počevodcarstva 
osmanliskog preko 'Austro-Ugarske Monarhije Ipa sve do velikosrpske 
begemonilje. Bosna je .podnijel"a teške godin€. Bosna. je 'takode za vri. 
jeme ovog ustanka .podnijela ·teške žrtve. Bosna je siromašna, ali je 
ponosna. (Apl.am). Ponosna je, <lrugovi, iZa-(ošto je od prvih dana 
1.lstanka stupi':a u Narodno-oslobodi,lačku borbu, .povela· je u zajedn;cj 
.sa ostalim bratskim narodima. 

Bosna i Herce·govina, drugovi, stenjala je stoije6ma lpod raznim 
·tudinskim režimLma. Al', <lana.s u Bosni ., Hercegov;ni, kao 'i u oslarim 
.zemljama Jugoslavije, prenosL se i .stvara nešlo novo. Ono novo što 
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očekuju narodi Bosne i Hercegovine nije da opet rbude »Bosna skotica 
k,leta«, kao što je !bila dosad, nego da bud·e ra vnopravna· jedin'<:a 'li Silo
bodnoj i federaotivnoj JugosI.a.viji. (A.plauz). 

Dru.govi i drugaorice. ja ovdje na ovom mjestu mogu da tvrdim da 
ce narodi Bosne 'i Hercegovine i. ubuduce vodit', borbu za os!obooonje 
ne samo Bosne i Hercegovine nego i ostaHh narod'a' Jugoslavije. 
(U z vic jo: ,»Tako je!« - Aplauz.) Ja u lo ime, drogovil. okFčem: 

Da Ž!ivi AnUfaši&tičko vijeee narodnog os:obodenja Jugosla.vije! 
(U z vic i: »Ži.velo!« - A!plauz.) 

Živje!a naša hrabre i nepobjedi'va vojska i Vrhovni štab na. čelu sa 
Ilašim omiljenim vodom dmgom Tilom! .(U z vic i: »Živeo drug nto!« 
- »Eto! - Tito! - Tito!« - Aplauz.) 

Pretsednik: Riječ imade drug Josip V'dmar iz '.bralske Sloveni.je. 
(AJpI.a.uz) . 

Josip V;dmar (S l ove n i ja) : Drugovi i drugarke, sa velikom 
radošcu vršim dužnost da u ime Osvobodilne fronte sloven a čkog naroda 
ili, drugim reč'ma, u ime slovenačkog na.roda, rpozdrav,im Drugu skup
šlinu izbor A VNOJ-a. Slovenački narod pozdravlja ovu sk.upštinu sa 
opcsehnom radošcu, s esecanjem velik.og ponOSa i srece. ooecanjem koje 
ce vam bili možda razumljivije tek J)Os!e okra/kog raz.laganja ,š ta se u 
našim ooecanjima skriva. 

Dr-ugov:, slara Jugoslavija svojim slomom dopnineloa, je da se slove
nački narod nade sam. prepušlen svojoj sud·bi.ni. !'>!ovenač.ki narod je 
bio ostavljen sam sebi i sam se suprotstavio dvama Jašizmima u form ir 
velesila HarF je iNemačke. Dvadesetsedmog ",prila 1941 bila je osnovana 
Osvobodilna fronta slovenačkog naroda (U z v nc i: »Živela!« -. 
A,p!auz.) Mesec dana kasnije, 'li Sloveniji je pukla rprva par-tizanska 
pu~ ka.. od tada se slove.nački narod, veliko i malo, ,bori možda na naj
ležem teritoriju 'Jugoslavjje, stisnu! r'",medu dva ogromna evropska 
fašizma, i?;medu ItaUje i !Nemačke .pa ,povrh toga i, Mada.rske. U ~om 
boju je slove.nački narod dva ,puta osvajao sam sebi prostra,nu terito
riju svoje zemlje i 'li nrenutku italij'alDske .kapilulaC!ije razoružao na 
svome ,prostoru 6 i,lalijanskih divizija. (AJplauz) . O tom radu Slovenaca 
ne govorim zalo da bi se njime hva,liU. nego zalo da bi .b'me .utemeljio 
nešto drugo. S lim celom slovenački narod je definitivno pribavio set.) 
pravicu da sam <XCučuje sada i zauvek 'o svojoj sudl>i,ni. U ~ita,voj toj 
borbi slovena61oi .narod bio je sveslan da je takav njegov 'Ot'por u ,borbi 
protiv okupatora ,bio mogu':an samo z,bog ogromne 'pomoti koju mu je, 
na jed noj strani, dava,la junačka ,borba savemika i na nj'hovom čelu 
velikog bratskog Sovjetskog Saveza .pod vocstvom maršala Staljina. 
Skoro joednaku \pomoc .u borbi slovenačkog narod·a dao joe otpor bratskih 
naroda JugoslaVIije i .njihove Narodno-oslobod',lačke vo;ske ,pod "voc
stvom "ašeg dragog, junačkog • .tegendarr.no-jtlnačkog druga Tita. (Buran 
i dU'golrajan aplam). Svest o loj ,pomoti uvek nas je pratila, i .prati nas 
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i dal!l86 ikad se .ta !borba .bHži svom kraju. !Pravice ikoje smo mi il tim 
borbama prisvojili za sebe, te pravice mi necemo zloupotrebiti. Vee 
smo ih od 'prvog .trenutka posvetiJi onome o čemu danas lako i jasno. 
govorimo - jedinstvu ~ bratstvu jugoslovenskih narod,a,. Mi &lovenci' 
biii smo ,bezbroj puta osudivani u bivšoj Jugoslaviji da smo sepa.ra~i5ti. 
Ali jedinstvo jugoslovenskog naroda Ibi,lo je nama uvek jedin5tvo i 
bratstvo suverenih, ravoopravnih jugoslovenski.h naroda. Takvo gle
danje d<>bija danas, naJ ovom zboru, svoj kon.krclan državotvorni 
smisao. 

Vragovi, mi smo Slovenci LŠiveiI u sužanjstvu, ,podjarmljeni, ugnje
tavani ogromnim nemačkim jarmom. Danas, večeras, slovenački narod 
posle 1300 godina nastupa prvi put kao jednakOj>ravni, samostalni i 
suvereni narod, stvarajuci državnu .tvorevinu il .zajednic; 5a bratskim 
naro<l'.ma Jugoslavi'je. (Aplauz). !Mislim da cete Jako ,razumeti ono 
osecanje ,ponosa i sreee koje kod nas, pretstavnika, s!ovenačkog naroda, 
na ovom di,vnom zboru, io;aziva trenutak kad slovenač!ci na'rod, prvi put 
sam, suvereno stvara svoju istoriju; svoju buducnost. Mogu vas uve
,rltd <la ce slovenački narod ~u svoju tvorevin.u, koju danas ovde ostva
ruje naJ taj način, da re tu svoju tvorevinu, našu zajedni&u .tvorevinu, 
braniti još bolje nego ~to je dosad, .u OVO} Osl<>bodilačkoj boribi, branio 
svoju slobodu, branice je do ,poslednje kapi krvi i do kor>ačne fPObede 
nad svim neprijateljima, unutrašnjLm i spoljašn;m. (Bur an aplauz). 

Pretsednik: U ime Antifašističke fronte žena Jugoslavije govori'ce 
druga-rica Mi,tr.a Mo:,trovic-j)ilas. (Buran ap!'auz). 

Mitra Mitrovic-Dilas (S r b .i, ja): Drugovi ·i <lrugarice vecnid! Go
vorim u .ime Antifa ši.stičkog f,ronta žena Jugoslavije. To ,znači, d,a' ovom 
visokom prdstavništvu predajem pozdrave stotine hiljada žena Jugo
slavije, miliona ,an!ifaši~kinja Jugoslavije, svega što je medu ženama 
šiorom Jugosla'V'\je !pošteno i rod<>ljub'vo, Mo voli svoju domov inu i svoju 
vojsku a mrZ'i oku pa tore i, doma·ce izdajnioke. (Aplauz). 

Velika je čast govoriH danas u ime junačkih žena Jugoslavije. Za 
dve i ,po godine od neukih i opros!'.h žena postale su one upom;, i svesni 
borci. 

Velika je čast govoriti u ime tih žena' koje su znaJe odmah shv,a~i tl 
Ibonbeni poziv l(omunističke parHje, njenu politiku jedinstva i bratstva, 
koje su zna,le du boko sagledati u oslobodilačku m isijo[! i ulogu ,Crvene 
armije 1 našeg zaštiotnika Sovjetskog Saveza (apl,aruz), koje su znale 
duboko omrmuti sve domaee neprijatelje i 'fa&iste i. okoje su znaile naj
lepšim rečima svog borbenog naroda i svog nežnog Iplemenitog srca 
oki,titi slavu iveličinu svog voljenog druga Tita. (Buran ,aoplau2). 

Zajedno sa svojim narod<>m, žene Jugoslavi,je odolele su svim po
kušajima neprijate1ja, okupa1or.a, i izbeg,Ji.čke '.'Iade, inostranih ~ domaciob 
fašista u zemJlj!, da r,a.zjedine hrat.stvo naroda Jugoslav;je. Najlepši 
uspeh, najvel;čanstveniji uspeh, drugov1 veenici, najsjajniji uspeh naših 
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žena i jeste baš njihovo nerazorivo jedi,nstvo, jedinstvo svih žena Jugo
slavi,je: Srbije, Crne Gore, Boone, Mekedonije, Vojvodine, Slovenačke 
i Hrvatske. To jedinstvo, jed'inslvo naroda Jugos:avi,je, stvor eno u 
ognju ,bor,be proFv oku,pator,at OJ domačih izdajnika, žene Jugoslavije 
:mace pojačati i još bolje učvrstiti. Mi, svesne žene Jugoslavije - anti
fašislkinje, iskov·a·le smo jed;instvo za bolju, sre6niju budu6nost naših 
naroda l naše zem~je, u ,koj oj ce naše žene !.mMi, .puna prava. (Aplauz). 
Mi smo ,ga isko'.'ade da učinimo kraj svakoj mržnji medu narodima' Ju
goslavije. Da ugasimo sv.ako žari§te bratoubilačkog rata i su~ra da se 
ujedin'imo u nov·u demokratsku Jugoslaviju. (Aplauz). Ideja jed-'nstva, 
ideja koju je pronosio AVNOJ za ovu protek,lu godinu, -pod čijim se 
uticajem -proširio na,rodni 'pokret i' ustanov~jen 'ZA VNOH i nacionalna 
veca ootalih naroda Jugoslavije, jeste 'garantija da čemo uspeti, jeste 
dokaz da je AVNOJ, pod čijim ce se mkovodstvom i'lgradiva·ti nOva 
Jugos:avija, upravo ono .pretstavništvo koje gar,an1uje unovoj Jugo
slaviji ravnopravnost naroda. '(Ap:,a.uz). Atakva Jugoslavija i jeste 
danas naš najvažn:,ji zahtev. Osta,lim zahtevima, medu kojima i, zahlevu 
koji traže specija,lno žene, svim .tim zahtevima, Antifašističko vete uda
rilo je tvrste .temelje za ,pravilno rešenje. Zato je Antifaši5tičko vece 
narodnog oslobodenja za Jlarode Jugoslavije, a medu njima ~ za žene 
Jugoslavi,je, ,gar.a,ntija da ce Jugoslavija, koja ce se izgradi,ti,pod njego
vim rukovodstvom, biti doista zemlja najpunije demokralije. (A!plauz). 
Dve i po god'ne borbe, samopregome i teške, .uložile su žene Jugosla
vije u to da sutra na čelu države stoje ljudi' koji ce h(eti i umeti da iq)
grade za na,rode Jugoslavije .srecnu i bo:ju buducnost, koji se ,mati da 
narodima Jugoslavije izgrade onakvu sudb'nu, .kakvu narodij Jugoslavije 
budu želelb. Ti pretstavnici danas, to ste vi, drugovi i drugarice vetnid. 
U A'I1tifašistič-ko veče Jugoslavi,je upi,ru se svi tPOgledi, ulažu se sve 
snage naših naroda. Oslobodilačke snage 5vih na,roda Jugoslavije daju 
se danas, kao i' pre godinu dana" daju se vama na ra"polaganje da ra
spolažete sa njima na dobro zemlje i naših naroda. 

Zato vam žene Jugoslavije poručuju: budite čvrsti temelj o koji ce 
se ,razbiti svaki pokušaj naših neprijatelja u zemlji, i van nje da vr,a,te 
staru Jugos:avi,ju - tamnicu naroda. (U z vic ;t: »Tako je!« - Aplauz.) 
Baš ~\ neprijatelji, izbeglička vlada u K,aMu 5a svojim ministrom Dra' 
rom Miha'ilovicem, razne 'rea~cionarne klike u zemlji, to su 'la žene 
JI1gos1avije i za sve narode Jugoslavi,je krivd za mnogo:brojne z,ločine 
uči njene nad na.rodima Jugosla'vije, l., žene traže dal se nad njima i 'zre·če 
neumiitna kazna: zabrana ,povratka u zemlju. (U z vid: »Tako je!« 
»ŽiveJa!«). Sve. svoje snage čvrstog i svesnog ,borca daee žene Jugo
slavi'je da v,am lpomognu u izgradnji nove, slobodne i, demok,ra,tske Ju
goslavije. (Aplauz). Sa istim onIm žarom, drugovi i drugarice veen'ici, 
sa koj im su naše žene ,pomogle iz,gradivanje svoje os:obodilačke armi'je, 
svoje Narodno-oolobodi!ačke vojske - da bi ona spasla, narode Jugo
sla,vije od .propast'i, da bi ona oslobadala ikonačno oslo1lOdi.la sve na-
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rode Jugoslav'je, sa istim tim žarom, sa istom tom snagom pomoci 6e 
A VNOJ-u da ob,ezbedi narodna prava, ona .prava koja je izvojevala 
Narodno-oslobocl',:ačka armija, da ih proširi, da Lh očuva od svih ne
prijatelja - 'poli'tičkih .prevaranata i' reakdonara u zemUi i inostranstvu. 
(Aplauz). 

Pretsednik: U ime SKOJ-a govof!,ce dru-g Mihai:o Švabie. (Buran 
aplauz). 

Mihailo švabie (S r b ,', ja): Drugovi i drugariee, pozdravljam vas 
u .ime Saveza komuni.'ltičke omladine Jugoolavij>e, koji je skolovan od 
svoje ve:'ke Partije u Iju·bav'i, u neograni'čenoj .Ijubavi 'prema' .'llobodi 
svoje domov'ne. (Aplauz) . ' 

Od -pivih dana, od ,prvog momenta kad j>e [ašisti'čka "izma zg azila 
naliu zemlju, naš Savez je ustao ; .poveo svu osta,lu omladinu u veliku 
oslobodi':·a·č,ki rat, u Narod'no-oslobodi!ačku !borbu, ; kroz dve 'i' lpo ,go
dine dao nebrojene žrtve na oltar slobode naše domovine. 

Drugov.>" SKOJ, u surovoj školi rata, časno ;e 'položio ispi,t. SKOJ 
nije ža,Jio nijednog momenta 'OL krvi' ni žrtava, nije ža.\io truda da da 
sve što može, sve ,što ima, za pobedu, za Ibolji život i &re,cni ju buducnost 
mladog na.raštaja Jugoolavije .i svih naroda Jugoslavije. (Aplauz). 

Savez komunističke omladine Jugoslavi'je bio je nosj,Ja,e ~ežnj i , 
'flosillac jedin"tva i Ibratstva omlad'ne Jugos',a'Vije. Kro1- čitavo ovo 
vreme Savez komun's(i.čke omladine Jugoslavije <lao je mnogobrojne 
svoje 'č,lanove u vojsku, mnogi njegovi NanovL bore se na' frontu 'i rade 
u ,pozadini. Mi, mladi an!:fašisti, na ovom .'lkupupmtstavnika na",xl" 
Jugoslavije zavetujemo se svom narodu da necemo ispusti(.:, .puške iz 
ruku dok ne uni,šHmo ,i, poolednjeg oku'palora i, izdajku naše zemlje. 
(Aplauz). Mi se zavetujemo da cemo stavHi sve si,le na raspoJa.gan}e 
našoj Narodno-osIobodi,lačkoj vojsci, AVNOJ-u ,', Vrhovnom štabu. 
(Ap:auz). 

Drugovi, moram da vam saop~tim večeras jednu tužnu vest. M i 
smo u ovom velikom na ~0m Os:obodilačkom ratu izgubi'li mnogo svo)h 
članova, ali nedla,vno ,smo ima'!; tež; od sv"1l dosadašnjih gubita,ka. lz<!u
bili smo vodu omladline Jugoslavije, sekretara ; rukovodioca omladin
skog anti[ašističkog Saveza. on je ro:ožio svoj život na o:tar slobode 
l1a~ih naroda. Drugovi" drug Ivo R'ba,r, naš voljeni sekretar, vodio je 
naš Savez :punih sedam ,godina. U toku sedam .godina, još u i':egalnim, 
tel5kim danima glavnjača i robijašnica, u,;;peo je da. okupi omladinu, da 
je vasp'!a, -očeEči i očvrsne i da 'il danima sloma bivše JugoolavLje stane 
na če,lo n.a.še omladine. Drug Ivo Ribar učio nas je da neizmerno volimo 
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s:obodu naših naroda. Učio nas je isto tako da svim srcem oSvojim i 
dušom 'mrzimo n"prijatelje, i,zdajn',ke, ,podle kukavioe, koji su izda vali 
i zalbijali nož u Jeda svom" narodu. Danas njega nema više medu nama, 
ali mi "e n~d mrtvim telom vode naše omladine zaklinjemo da necemo 
ni'kad i nigde skrenuE sa puta kojim su .nas Partija i on vodiH. 

Slava Ivu-Lo:i Ribaru! (U z vic i: »Slava mu!«) 

:i;iveo AVNOJ! (U z vic i: »:i;iveo!«) 

Pre!sednik: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda: na biranje 
radnog pretsjed'n'iMva. Ima, ,:i ko .kakv"h .prijedloga ? (M o šaP ij ade : 
Molim za reč.) Imade rije,č drug Moša ,pijade. 

M03a Pijade (S r bij a): Predlažem da uradno pretsedn'štvo 
Drugog zasedanja Antifašističkog ve,ca narodnog oslobodenja Jugo 
slavije izaberemo drugove: dr Vojislava Kecmanovica, dr Pavla Gre
gop'ca, Ivana MilutinoviCa, Josipa Vidrnara il Su,lejmana Filipovica ... 
(Buran aplauz). . 

Pretsednik: Prima li se ovaj ,prijedlog druga Moše Pijade? (U z
vic i: »Prima!« - Buran aplauz). Mo:im drugove iz radnog pretsjed
nišIva da izvo!e zauze.fi svoja mjesta. 

Pretsedavajuci dr Vojislav Kecmanovi': (Bosna i Herc ego
vin al: Zahvaljujem se na povjerenju ,koje je ukazano meni i drugo
vima č:anovima radnog pretsjedništva. (Aplauz). 

Prela·zimo na izbor Verifikacionog od,bor ... i zapisn,'čara. Ako mi 
dozvolite, ja hih predolož!o da se u Verifikacioni. odbor izaberu drugov': 
Frane Frol, vijeenik iz Hrvatske (buran aplauz), d~ Marijan Brecelj, 
vijecni.k i,z Sloven"je (aplauz), i drug Todor Vujasinovic, vijeenik iz 
Bosne (aplauz). 

Ima li ,ka,kvih primjedaba ili drugih prijedloga'? (Nema). Prima Ji 
se ovaj pri'jedlog? (Prima). 

Ima -Ii Iko kakv'h prijedloga za zapisničare? (Niko OSe ne javlja). 
Ako mi, dozvo:ite, ja bi,h pred·ložio za zapisničare drugove: Š'imu BaIena, 
novina'ra i,z Zagreba" vi'jecnika iz Hrvatske, i druga Osmana Karahe
govica, v',jetnika 'iz Bosne. (U z vic i: »Prima se!« - Aplauz.) 

Molim drugove zapisničare da zauzrnu svoja mjesta. Molim druga 
Karabegovica da izvrši prozivku, a drugove vijecnike da svoj,a, puno
mocja ,predaju d~ugovimačlanovima Verifikacionog odbora. 

Zapisničar Osman I(arabegovi': (Bosn a) vrši prozivku vecnika. 

(Prisur!ni vecnid pri,laze govornici 'i' predaju svoja punomocja.) 
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(Posle prozivke) 

~etsed,av.aju6i dr Vo.jiislav KecmaooviJC: Prije nego što predemo na 
trecu ,tačku dnevnog reda, pozivam članove Veri,f';kacionog odbor.a, da 
oo povuku i da izvr še pregled punomoeja i prlpreme izvešta}, pošto je 
u drugom dijelu naše sjednice 'izvještaj ,Verifika.cionog odbora prva 
tačka dnevnog reda. 

Prelaz imo na pozdravne depeše. iPredlažem dal se sa ovog našeg 
histori,jskog zasjedanja upu te pozdravni telegrami Maršalu Sovjetskog 
Saveza Josifu Visarionovicu Staljinu (Buran i dugotrajan 3iplau,z. -
U z vic k »Živeta' Crvena armija!« »Žive1i naši mocni savezn'd!«), 
gcspodinu ,Vinstonu Čerčilu, pretsjedniku vdade Velike Britanije (bu
ran aplauz), gospod"nu FrankHnu Delano Ruzveltu, pretsjedniku Sjed,
njenih Država Amerike (buran aplauz), ,sves!avenskom komitetu u 
Moskvi (bur an aplauz), našOj bra':i u Amerid (buran aplam:), Vrhov
nom štabu NOV 1 POJ .(Buran i dugotrajan a,p\auz -,U s ki ici: »živeo 
Vrhovni komandant drug Tito!« »živela naša hrabra vojska,!«), našoj 
brab\ zatočenicima koji se nalaze u fašističkim 1amnkama, i logorima 
,i svoj našoj hr,a":i borcima 5a noeoslobodene teritorije. (Buran ~ dugotra
jan arlauz). 

Molim druga zapisniča.ra Šimu Balena da izvo:.i pročital i prijedioge 
za ove ,pozdravne depeše. 

Šime Balen (H r v a tsk a) (Č ita): 

VRHOVNOM KOMANDANTU CRVENE ARMIJE MARSALU 
SOVJETSKOG SAVEZA STALJINU. 

Ve..:nici :Anii,f,alŠisUčkog ,ve':a narodnog oslobodenja Jugoslavije, 
sakupJjeni na svom istorijskom zasedanju, upucuju Vam, genijalnom 
vojskovodi i Vrhovnom komandantu ",Iavom ovenčane Crvene armije 
(buran aplauz), svoje plamene, ·borbene pozdrave. IMi znamo da bi 
borba narod'a' Jugoslavije protiv fašističkih varvara za slobodu i !boIju 
buducnost bila bez 'izg!eda da ona ni je sastavni deo velikog oslobodi
lačkog rata slobodoljubiovog čovečanstva, kome stoji na čelu bratski 
I močni Sovjetski Savez (huran aplauz) 5a t>vojom nepohedi,vom Crve
nom armijom (buran a'plam). Stoga su narodi Jugoslavije ispunjeni ne 
samo divljenjem prema Crvenoj armij'i, koja pod vašim mudr,m Tllko
vodstvom svakodnevno postiže veličanstvene ,pohede, goneCi' HiHerove 
horde na zapad, ve..: i osecanjem duboke uuhva'lnosti za sve natčov€
čanske napore koje velika' domovina socijalizma čini za slobodu čhtavog 
čovečanstva. 

U najtežim danima naše neravne ,borbe pro(.i v krvožednog i podlog 
okupatora i njegovih pomagača, mi smo uvek gledali s nadom u slavnu 
sovjetsku domovinu, u herojsku Crvenu armiju, čije je junaštvo, upor
nost i samopregor nadahnjivalo borce naše Narodno-oslobodllačke voj-
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ske na nove podvige. ,Tako il danas, kad stvaramo jedmo zaikonito 
političko pretstavništvo Jugoslavije, kad uda,ramo temelj novoj, demo
kratskoj, federa,tivnoj Jugoslaviji, mi s nadom giedamo u Sovjetski 
Savez; ti Vas, druže StaJjine (hu'ran, i dugotrajan aplauz), waju6;, da je 
Sovjetski Save·z uvek bio istinski .prijatelj svakog naroda .koji se >bori 
za svoju slobodu. 

Ziveo moeni 'l bralski Sovjetski Savez, !koji nosi na svojim pletima 
najveti teret oslobodi'lač.kog ra,ta protiv f.aŠizma! (Bur an aplauz). 

Zivela, nepobedii,va Crvena armija, osloboditeJjica čov<;čanslva! 
(Bman aplauz) . 

Ziveo ·voda sovjetskih naroda Vrhovno komandant Crvene .a,rmije, 
genijalni vojskovocta Staljin! (Buran i dugotrajan a.pl.auz). 

GOSPODINU VINSTONU CERCILU, PRETSJEDNIKU VLADE 
VELIKE BRITANIJE 

AnHfašistioko vijete narodnog osloboctenja Jugoslavije sa svog 
Drugog plenamog ,zasjedanjašallje Vama g. pretsjedniče, i preko Vas 
na,rodima Bn',lanije svoje ,borbene ,pozdrave. Uspjesi koje su u borbi 
protiv Hitlerove .tiranije ~male oružane snage Velike Britanije pribli
ža·vaju kraj robova nju naših Ilaroda, raduju llaš8J srca il daju nam novog 
poleta unašoj borbi. Narodi Jugoslavi je - ho i dosada - časno ce 
izvršiti svoju dužnost u ovom ra.tu. Činjenica da se Anlifašističko vijete 
narodnog osloboctenja Jugoslavije .razvi,lo uvrhovnog 'prelstavnika su
vereniteta naroda; države .kao cjeline i konstituiralo u vrhovno zakono
da,vno i izvršno lijelo Jugoslavije, onemogueuje dje!ovanje svih onih koji 
su slabili našu ,borbu ukorist okupatora i učinice da ce borba il1aših na
roda bi,1i još žešea i čvršea i da ~e još v,iše pridonijeti zajedničkoj save- . 
zničkoj stvari. (Buran aplauz). 

GOSPODINU FRANKLINU Rl!ZVELTU, PRETSJEDNIKU 
,SJEDINJENIH AMERICKIH DRZA VA 

AmUf ašisUčko vijece narodnog oslobodenj8J Jugoslavije sa svog Dru
gog plenarnog zasjedianja šalje, g . .pretsjedniče, ,Vama, narodima Sjedi
njen'h Američkih Država i :Vašoj' hrabroj armiji svoje pozdrave i želje 
?ja što vetim uspjes;ma i što bržem lomljenju hitlerovske .tiranije. U 
cilju .pojačanja borbe naših n8Jfoda, Ilaše se Antifašističko vijece narod
nog osloboctenja Jugoslavije, kao .pretstavniik narodne ,borbe inarodne 
volje, konsUtuiralo u vrhovno zakonodavno i izvršno ·ti,jeltl Jugoslavije, 
i <to ce još više učvrstitil naše redove ,. učinj,!'i da ce i naš dopr.inos zajed
ničkoj savezn'.čkoj stvari ti borh; proUv Hitlera biti još več'i. I:Buran 
·aplauz). 
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SVESLAVENSKOM KOMITETU, MOSKVA 

Vijecnici Antifašističkog vijeca narodnog 05:obodenja Jugoslavije, 
okupljeni na svom II zasjedanju, šalju bratske, borbene IP<>zdra<ve Sve
s!ovenskom komitetu. U borbi protiv zakletog ""Prijatelja či>tavog čo
vječanstva, anaročito Slovenstva, protiv njemačk,'h fašisMkih imperi
jalista, "arodi naše zemlje ostali su vjemi velikom i bratskom ruskom 
narodu i ",tv.a.r; s:ovcnske solidarnosli. Mi izražavarno svoju Ibratsku 
solidlarnost Sveslovenskom kom-:.te.lu za 'pomoc koju je u,ka'lao našoj 
domovini, ·čija se djoca nesebično bore 'la, pravednu stvar. [slo tako, mi 
se nadamo da ce narodii Jugoslavije u vama I'mati vjernog .prijatelja u 
oonbi za učvršcenje lekovina svoje pobjede: ravno,prav.ne, demokratske, 
lederaHvne Jugoslavije, kolevke federa!-'vne zajed.nice sv:h južnoslo
venskih naroda. 

2ivjela bratska solidamost svih Slovena >li borb; projiv njemačkog 
fašizma! (Buran aplauz). 

2iveo Sveslovenski komitet! (Buran aplauz). 

JU2NOSLA VENSKOJ BRACI U AMERICI 

Anti.fašisličko vijeee .narod.~og oslobodenja Jugosl·avije <ša.\je vam 
pozdrav vašeg slarog zavičaj.a. Vaš zavičaj pozdravlja vas kao svoje 
sinove, koje nikada nije zaboravljao i koji g.a, nisu zaboraviU 'u najležem 
času njegove historijc. Pozdravlja vas riječima ljubavi, ,koja je dobi:. 
svoje ve·Hča.nslveno ljudsko z,načenje u bor.bi za braIsIvo i slobodu -
riječima bralske zahva,lnosti za pomoc .koju sle ,pružili našim narodima 
u njihovoj nerav.noj, na·tčovječanskoj osl()lbodilačkoj oorN protiv fa ši
sEčkih osvajača i njihovih uSlaških • čelničkih najamnika. 

Anti,f ašist'i'ko vijece narodnog QSlobodenja Jugoslavi je, .koje je iza
brano na ,pol'jima borbe za bratstvo i slobodu i koje je organ borbe za· 
konačno i sve()lbuhvatno oslobode.nje Južnih ,slavena, sastalo se na 
oslobodenom dijelu našeg zajedničkog zavičaja da pregleda bilans na1ih 
dosadašnjih borb; inapora, .i da donese sudbonosne odluke za naredne 
dane. 

lono ·vam poručuie: vaš slari zavičaj dao vam je ,pravo da se 
njime .ponosite pred čitavl:m svijetom i daje vam riječ da ce nastaviti još 
neumoljiviju, još viteškiju lborbu za bralstvo i sloboilu. On vam ,poru
čuje da oo uzda iJ vašu sve snažniju ,pomoc dj>BIom i· ri'ječju, da računa 
na vašu složnu i bratsku .podršku. Vaš stari zavičaj vjeruje da cete mu 
ostati nepoko:eblji·vo vjemi, da cele zatvorW izdajnička u",ta svima 
'onima koji r.ade protiv njega, "vima -!amošnjim agentima fašizma i po
dloj izdajničkoj kliki kOfu u zemlji prelstavIja [lraža Mihailovic. 

Smrt f.a·Ši'zmu - Sloboda narodu! (Buran aplauz). 
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VRHOVNOM STABU NOV 1 POJ 

Pretstavn;c.'. svih nareda uugoslavije, okupljeni iz svill kcajeva 
naše domovine na zasjedanju Antifašist;čkog v;je':a "arodnog oo!obode
nja Jugos:avije, šalju svoje ·borbene pozdrave junatkoj Narodno-oslo
bodi'lač.koj vojsd i njenom Vrhovnom št.abu. (Buran ! dugotrajan 
aplauz). iZahvaljujuci napodma· ; žrtvama svih .naših naroda, junaštvu 
; upo"nosti naše !5-lavne vojske, dalekovidoot; i hrabrosti vode naših 
naroda, drug.a, Tita, stvoren; ;su uslovi za izgradivanje .nove, slobodne, 
demokra·tske f,ederaHvne Jugoslav;je .. Kost'i najbQljih sinova i, ,h:eri Ju
goslavije -uz;dwne su u temelje te nove bra!.ske ; ·ravnqprav.ne zajednice, 
u tkojc.j ce svi, naredi Jugoslavije uživati !pledove svoje ,pob jede. M', 6mo 
čvrsto uvjereni da bmd naše junačke vojske nece žaliti .o; krvi ni, ž·rtava 
u odbrani te ve!,',ke tekov ine svih naroda Jugoslavije. Mi llvjeravamo 
Vrhovni štab da ,ce Anti,fašistič>ko vijece narod,\wg oslobodenja Jugosla
vij,e učiniti sve da se u redove Narodno-oslobodilačke vojske uliju hi.
Ijade novih boraca, da se mobiliše čitav naš .narod radil pomoti našOj 
vojsci, radi ubrzanja konaone ,pobjede "ad svim našim neprija.teljima. 

Zivjela Narodno-oslobod,'1ačka vojska, ponos i uzdan;ca naroda Ju
goslavije! (Buran i dugotrajan ap!auz). 

Z;vjoeo Vrhovni štab NOV j, POJ! (Buran i dugotrajan aplauz). 
2ivjec d.rug nto, voda naš'h naroda i Vrhovni, komandant NOV i 

POJ! (Buran i dugotrajan ap:auz). 

ZATOCENICIMA FASISTICKIH TAMNICA 1 LOGORA! 
BORCIMA SA NEOSLOBODENE TERITORIJE! 

Bo,cima za s·lobedu na'e domovine, koji su paH u ·tamnio~ i koo
cen!-racione logore njemačkih zloo',naca ; njihovih u,staških i četničkih 
sudionika, borcima slobode sa ncoslobodene teritor; je šalju svoje '00;
bene ITJOzdravc i zahtjevečlanovi An.ti!ašističkog vije.:a Ilarodnog os.!obJ·
denja Jugoslavi>je sa svo;e Druge, 'storiske skupšt-'ne, ma koju su se 
sa,brali <la bi, IJ razmaku izmedu d've >bitke, napravili bilans svoj;h dosa
dašnjih borbi i doneli da!ekosežne od·lu·ke za naredne dane. 

Drugov':1 ~a.točenici, ·bor.dl Poru-čuje.mo vam; niste p.ami iniste 
ostavljeni i za,boravljeni! Naš narod ne zaborav,lja 'borce, koji su dopati 
ropstva i muka, ·boreci se za bra,tstvo, s:obO<!u i srec"u buducnost na
roda! Herojska Osldbedilačka vojska našeg naroda pr;bližuje se ;ji vec 
stoji ,pred vašim tamnicama. 

Dmgovi borci sa neoS:obodene teritorije! Naša junačka Na.rodno
oslobedilačka vojska .približuj'" vam se svakQg dana za ,po jedan grad, 
u:. niz sela, položaja, planina; rek-al Ona bije s!avne tJ:y,tke Za oslobo
den;e slobedarske ; izmučene Srb;je. Ona je vec os:obedi:a skoro svu 
Bosn-u, vece di.j,,:ove Hrvatske, S'!ovenije" Crrie Gore. ,Zastave se nj,ene 
viju uslavnim bitkama 'Po -Vojvod,:ni ; :Makedoniji. Ona ru~; zadnje 
tamnice svih .naših zemalja. Pohilajte joj 'u suscet - svojim dljelima, 
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poja,čan;m naporima, !POja'čanom lborbom, pojačanim radom na ujedi
nj,wanju narodnih snaga u lborihi protiv njemačkih zlikovaca • njihovih 
četničkih i ustaških najamnika, u 'borbi za konačnu "lobodu naših na
roda, za njihovo bratstvo i njdhoV11 5recu u slobodnoi', demokratsko] j 
federa,tivnoj državi 'Južnih Slavena! 

Smrt fašizmu - Sloboda narodu! '(Buran i dugotrajan aplauz), 

P,retsed<tJvajuti dr Vojislav Kecmanov,i':: Do ovog trenutka mi srno 
primiH i2 inostranstva i iz mnogih naših Ikrajeva !pozdravne telegr,ame 
i obavije$li o rasplamsavanju našeg Narodnog ustanka i u&pjesima Na
rodno-oolobodlilačke vojske, o narodnom slavlju koje 5e u mnogim 
našim seEma na oslolbodenoj teritori j~ održava danas u 'cast ovog hi&to
rijskog zasjedanja. U ovlrn depešama koje srno primili narod na dana
šnjim proslavama daje obaveze i sakwpio je ,znatnu količinu hrane za 
našu-hrabru vojsku, dokazujud Hme svoju veliku privrženost Narodno
oslobodi,lačkoj vojsci i Partizanskim odredima, onim narodnim bordma 
koji oo hrabro bore. pod, mudrim ,rukovodstvom naŠe!( Vrhovnog rkoman
danta druga Tita. (Aplauz). 

Molim zapisničara Osmana Karabegovica da izvoli :rročitati p0-
zdravne depeše koje smo dobHi iz inootranstva 'i i,z zemlje. 

ZapiSIličar ,osman Karabegovic (č ita): 

PLENUMU ANTIFASISTICKOG VECA 
NARODNOG OSLOBOElENJA JUGOSLAVIJE ' 

Drugovi de!eg,<lJg slavnih 'i junačkih naroda Jugoslavije! 

Cen,nra,lni komitet Komunističlw ,partije Buganske, li ime svib bu
garskih patriota, ša!.je Vama, i preko Vas 5vim bratskim narodima 
Jugoslavdje, pl'ameni borheni ,pozdrav žele,ci Vam pun uspeh uVašoj 
velikoj misiji' na i,zgr,adnji ,nove, zais~a slobodne i demokratske Jugo
slavije. 

Bugarski narod zna karkve su ogromne leškoce savladali i savla
duju, koliko su nebroj.enih i dragocenih žr,tava daH i daju Vaši narodi 
u rkrvavoj borbi 5a svirep:m ii, podHm neprujale'ljem - nemačkim faM
zrnom i njegovim satelitima i agBntim<lJ. Bugarski, narod zna kakvu je 
sramou i ,izdajničku ulogu u odnosu · .na brat5k() na,rode Jugoslavije 
igrala i .igra nemačka ,agentura II Bugarskoj, na ,če;u sa nemačkom 
dinasUjom. 

Zverstva bugarskih fašista nimalo ne rzaostaju za zverstvima ne
mačkih f asista, za zVler.stvima Pavdicevih ustaša i četn;ka Draže Miha
ilovka. Bugarskii Ifašisl'ički banditi< ne č,ine z;verstva samo u Srhilji i 
Makedoniji; oni sa naročilom svke;pošcu besne u i3ugarskoj i siste
matski istTebljuju najsvesnije sinove huganskog .narod,a>: Oni su ubili 
i sada ubijaju s!oVne i hiljade bugarskii1 oorac,2J za slobodu. Oni, su 
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zverski ubH; Ivoou oofiskih radnika. sekre!ara !Komuni5tičke part,ije 
Bugarske An!ona, Ivanova. 

Ali krvavi' teror Hitlcrovih najamnika ,i, izdajn~ka (bugarskog na
roda nece 'zaplašiti bugarske rodoljube. niti ,ih pokolebati u čvrs!oj 
oelluci da unište . nemačku agenturu u Bugarskoj. da s!vore novu. slo
bodnu. zaista demokratsku Bugarsku. da potpuno sav:ad1aju sve pre
preke na putu ujecl'njenja svih slovenskQh na.roda Balkana u slobodnu 
iederaciju. u kojoj nece bi(; ni ugnjetenih ni ugnjetača. 

Bugarski narod vec je otpočeo oružanu Iborbu protiv okupatora i 
njegovih domačih najamnika. U toku su žes!oki bojevi u unu!rašnjos!i 
Bugarske. u Plovdivskom. S!arozagorskom i Jamoolskom rejonu. Nem
ci su poDe/,i razoružavati ,bugarske vojni ke. pošto ovi odbiJa ju da se 
bore protiv Na,rodno-oslobod;,lačke vojske Jugoslavije" Bugarske vojne 
jooinice vec ,prelaze na siranu Narodno-oslobodilačke armije, 

Cen.tra'ln'i komi,tet Komunist.ičke .parti'je Bugarslve daje Vam ,reč. 
prets!avnici i rukovoo:oci bratskih jugoslovenskih naroda. da ce Komu
nis!ička .partija Bugarske mobilisati sve svoje snage kako hi sws!ala 
sve bugarske rodoljube u rooov.e Domovinskog I,onta. -<la ,če sve
strano .pojačavaU rad za najhi.t.nije I ,konačno prekid.anje zločinačkog I 
Ibratoub',lačkog rata protiv susedn;h naroda. koji su organizovali Nemci 
i .koji vode njihovi agenti u Bugarskoj: Kiril. Filov I Božilov. Ona če 
neus!rašivo povesti bu,garski narod u sveopštu oružanu borbu za i,zba
civanje Nemaca ilz Bugarske. za svr,gavanje !Hi,(,}erove agenture s vla5!i. 
pa če bugar5ki narod. zaiedno sa susednlm narodima. slobodno reči 
svoju reč .o uredenju nove, slobodne, demokratske Bugarske, o ure
denju slobodnog saveza balkanskih n2roda. 

Garanciju uspeha naše zajooničke borbe i naših zajedničkih ide,la 
jesu sjajne pobed<; Sllavne Grvene ,umije, rkoja tUDe pobesnele iaŠističl..e 
horde; neprestano ih goni na zapad. Garand ja su snažni ,zračni udarci 
savezničke avi'jaci,je po životnim centrima Nemačke d :njenih sateli,ta, 
gananci>ja je i- Sve čvršči' savez i,zmedu 6SSR-a. Engleske i Amerike. 
Garancija u.<;peha naše zajedn~čke ,borbe i naših zajedničkih -ideala jeste 
herojska i nepobediva lNarodno-osl.obodilačka vojska Jugoslavije. jeste 
oružana oslobod,i~a 'čka ,borba Ibugarskog naroda, koja uzima SNe si'_ 
ni,jeg zamaha, 

Živeli bratski jugoslovenskil narodi" avangarda porobijenih sloven-
skih na.roda! 

Živ.ela njihova slavna Narodno-oslobodilačka vojska, Jugoslavije,! 
Žive,:o Anti,laši>Stičko več" narodnog oslobodenj.a Jugoslavije! 
Živela bratska Komunistička parEja 'Jugoslavije. i.nspirator ; ,ruko-

vodilac ve:,ike oslobodi~a'čke !corhe jugoslovenskih naroda! 
Živeo heroj J,užnih Slovena i voda naroda Jugoslavije, drug Tito! 
2ivelo jedinstvo Južnih Slovena! 
Živeo voda bugarskog naroda, heroj i, inspirator medunarodne 

bo~be pro!,iv lašivma. drug Georgi Dimitrov! • 
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Živela slavna Crvena armij.a., spasilac čovečanstva od hit1>er()vske 
tiranije iropstva! 

Živeo voda ce'.og progresivn<lg čovečanstva i genijaln·i vojskovocta 
Crvene arm 'je, drug Staljin! 

Da živi i jača antihit.Ierovska koal'cij." sfohoooljubivih naltoda! 
(Ap:auz). 

(Buran i dugotrajan aplauz). 

CentMlni komitet 
Komunističke partije Bugarske 

POZDRAV SVESLOVENSKOG KOMITETA 
ANTIFASISTICKOM VECU NARODNOG OSLOBODENJA JUGOSLAVIJE 

Sv-eslovenski komitet na dan slavne godišnji<:e stvaranj." Annaši
stičk<Jg veea na.rodnog oo!obodenja Jugoslavi je p<>zdravlja junačke na
rode Jugoslav',je, koji su se u;ed,ni!li za nemilosrdnu ,borbu pro~iv naj
Ijuceg neprijatelja čovečaTjstva - hib~erizma,. 

Protek"a ,godina bHa je godina daljeg ujedinjavanja svih naroonih 
snaga Jug()Slavije oko demokratskog ,progranoa Antifašist·ičkog veta., 
godina uporn'ih IbOjeva , sjajnih vojnih uspeha Narodno-oslobod':ačke 
vojske. U ognju neprekidnih >bitaka narooi Jug06lavije, POO v<>cstvom 
Veca, .poL()ži,li su tVIdi temelj brats.kom pnijatel.jslvu ,i jedinstvu Srba" 
Hrvata i S:ovenaca. Antifaš'sličko v>ece na,rodnog oslob()denja na čelu 
sa doktorom !Ribarom stavilo je u 'p<>krel pod vr,:o t,eškim l1sl()vima svu 
naroonu energiju p<>krenuvši je za izvršenje časnog zadalk·a,: izbacili 
'z zemlje nemačke .osvajače lj ,i,zvojeva!;1 slobodu j naeiona·lnu neza
v:lsnoo.t. 

O&ecajuCi svoju neminov.nu propast, fašist'čki razbojnici još v'-še 
besne, ali nece se imati kuda sakri.li od Ipr.a.vednog .nalrodnog suda. Ne
mHosrdno te bil·i kažnjeni .i ".zdajie,e naroda i njihovi pomagači. 

Crvena armija pobednički napreduje na zaJ}ad nanose·ci teške 
udarce Hit:erovoj vojsci - vojSCi raz·bojnika, \ l1boj'ca. Ona .nas pri.t>li
žava danu pobede, danu oslobodenja porobijenih naroda. 

Svojom požrtvovanom borbom narodi Jug06lav,ije ov·enčali su 
svoje zastave ne'llmr:om slavom, a svojom krvlju stekli p<>šlovanje ; 
Ijubav sveko!ikog čovečanstv,a .. Svi se sl()venski narodi pon ()Se Vašom 
bof'bom, Vašim Ip<>bedama. 
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Živela junačka Narodno-oslobod'ilačka vojska Jugoslavije! 

Živelo Ant i fa šist,čko vec<l narodnog oslobodenja Jugoolavije ! 

Smrt nemačkJim osvajač·ima.! 

Moskva. 25 novembra 1946 
Sveslovenski komitet 

(Buran i dugotrajan a.plauz). 
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PRETSEDNISTVU 
ANTIFASISTICKOG VECA NARODNOG OSLOBODENJA JUGOSLAVIJE 

Delegati Bosne i Hej"~'egovi.ne , sabrani na konf,ere.ndji .za izbor 
Zemaljskog antifa,ističkog v,eca narodnog os!obodenja Bosne i Herce
govine, upucuju svo;e ,pozd'rav,e Antifa,š·;sNčkom vecu narodnog oslobo
denja Jugoslavi'je. Gledajuci u .njemu oli'čenje !borbenog bratstva naš'h 
.naroda i njihovog zakon';tog opditičkog opretstavni;štva, kako u zemlji 
tako i .pred inostranstvom, obecavamo (da čemo svoestrano iPOmoCi 
AVNOJ-u u rešav,anju k'rupnih zadataka koji te se ,pred njega .postaviti 
u borbi za i~gradnju bratske, ravnopravne federaEvne uugoslavi'je. 

Živelo borheno bratstvo svih naroda Jugoslavije u borbi proti,v 
fašist:čkog okupatora i .njegovih pomagača! (Ap1-auz). 

Žive:a ravnopravna, demokratska, federativna Jugoslavija! 
(Aplauz). 

<'livelo Ant'fa ,ističko ve ce n2codnog os!ooodenja Jugos:avije! ' 
(Ap:auz). 

PretsednH,tvo 1 konferencije delegata 
Zemaljskog antifašističkog veča ""arodnog 

oslobodenja Bosne i Hercegovine 

ANTIFASISTICKOM VECU NARODNOG OSLOBODENJA JUGOSLAVIJE 

Sa .prve sednice ln"cijativnog odbora za iz,bor Zemaljskog antifa
š'st:'čkog ve"'a narodnog os!obcdenja .za Sandžak, održanoe u Prije,polju 
~ ~pucujemo Vam naš .palodorav, uvereni da ,ce pod .mudrim ,rukovC<!
stvom našeg V rhovnog štaba ,i Vašim, naša junačka Narodno-oo'obodi -
lačka vojska izvojeva.ti punu slobodu naše zemlje i ,na, taj način 0010-

guciti u, postavu .prave narodn,e vlasti " .pune demokratije. 
Prvi put u svojo j istor!ji narodu Sandžaka danas se opruža moguc

nest da jedi.nstven k,ao ce:,ina sa svojim. Zema'jskim vecem stane uz 
bok ostalih naroda Jugoslavije LI ovoj svetoj Nalfodno-oslobodilačkoj 
borbi. 

M i Sandžaklije dajemo obecanje i zavetujemo se da temo okupiti 
sve snage .našeg Sandžaka ,i da 6emo se bori,td do ·potpunog oslobodenja 
cele naše zemlje, 'bori6emo se do pot.pune ,pobede nad okupatorom 1 
d·rug,im narodnim neprijateljima i izdajnicima. 

Smr,t ,fašizmu - Sloboda narodu! 

lnicijativni odbor: 
Sreten Vukosavljev,it, s. r. 

profesor Uni.verziteta, bivši narodni poslanik 
i državni potsekretar 

iProta Jevstatije ~Oifamatijevic, s. r. 
verski referent proleterske divizije NOV 
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Mu~at Efendija šeeeragie, s. r. 
vrh. šerijatski iSudija ikomesar 

Islamske verske zajednice za Makedoniju, 
Sandžak i Crnu Goru 

IMile rPeruničie, 5. r. 
bivši nar. poslanik Demokratske partije 

Duš.,n 'Ivov ic, 5 . rr. 
član Izvršnog odbora Zemljoradničke partije 

Miloje Dobrašinovic, 5. r. 
bivši direktor gimnazije 

Voja Lekovic, 5. r. 
radnik 

AVNOJ-u !PRVOM NARODNOM PARLAMENTU 

Iz oslobodene Ča.zme koja danas 29. XI. slavi svoju IgodišnjlctJ 
oolobodenja • godišnjicu osnutka AVNOJ-. ." šaljemo vam iskrene po
Z<lrave ~ želje da i u huduCnosti vodite na·rode iJugoslavlje sretnijem 
životu. 

Narod mjesta čazme 

POZDRAV ANTIFASISTICKOG VIJECA NARODNOG OSLOBODENJA 
. JUGOSLA VIJE 

Sa pros~a've II ,zasjedanja AVNOJ-a, u selu Ouki, dana 29. XI. O. ,g_ 
pozdravljamo junačko vodstvo i&pa,ce.nog naroda naše domovine i 
ovom prilikom, -vodstvo kojem imademo zahvalitir, da možemo sada 
slaviti II zasjedanje AVNOJ-a unašem oslobodenom kraju. Iz zahvale 
prema NOB-u skupili smo sve što nam je bilo moguc", pa i, "adnje zmo 
žita, viška. Tako smo predali NOV-u i' !POJ-u u 'poslljednjoj kampanji 
3225 kg hrane. 

Nismo i necemo sustati ·borbom dok krvavi I mrski If ašizam posve 
ne zatremo i. zato smo dali u našu vojsku sve sporob.ne sinove, oorce, 
da ioni puškom u rud oslobad.a,ju našu mBu domovinu i ~uše Ifašističku 
tmlu tvrdavu. , 

Živjelo Antifašisličko vijeee narodnog 061obodenja Jugoslavije -
I [Jarodni par,lamenat! 

U ime 55 prisutnih sela Gutci 

Juraj Kude, S. r. 
Miko Delae, S. r. 

Isto taiko, pozdravnu depešu dobili smo sa Ilarodne proslave u selu 
Havidicu, potpisanu od Iv,alla i Vinka Haviaiea, gde 5U 42 prisutna pri-
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IQži,la )Za VQj&ku 1&00 k,g hrane, a sv; muškarci sposobni. ~tlljp'Ji su u 
odlred. (A:plauz). 

Zatim dQbi,li smo. i pozdrave 5a pr05l'ave u selu Jerebicu, kOlje je 
sakupilo. 1.6{)4 !kg hrane ,i da,IQ sve sVQje sinOIve lJ' naše redOIve. '(Aplauz). 
Depešu su potpisa1i Marko. i Mato. Jur.a,tQv·',c. 

IstodobnQ ,primlIi smo. ,pozdravne depeše 1 ·iz sela VukanQYica, kOlje 
je ,pri!QžilQ 1.&0{) kg hrane, sa proslave u selu L1Jkavec ,kOlje je sakupilo. 
10.500 kg hrane I(a,plauz), i!Z sela Petraveca, kOlje je MIo. 1.480 kg hrane. 

IstodQbnQ i, drug Tito. je pf',miQ ,pozdr.a,vni telegram 5a narodnog 
zbQra u selu Petravec, kOlji glasi (č i ,t a): 

POZDRAV VRHOVNOM VODIl HEROJU MARSALU 
DRUGU crOSIPU BROZU-TITU 

Sa ,proslave iDrugog zasjedanja A VNOJ-a u selu Petra.vec dana 
29. XI. Q. g. 

PQzdrav;ljamQ ,Te, herOIju i VQdQ našeg na,pacenQg i .nikad bQrbQm 
kl]onulog naroda. 'PQzd,ravljamQ Tebe, kOljem smo. du boko. "lahva:lni, da 
mOlžemo. i QVU pr05lavu provesti unašem oslQbodenom krajU. 

Nismo. i 'I1eeemQ 5ustati borbom dOlk krvavi 'i mrski faši<zam ,posve 
fie zatremQ i zato. smo. dali' u našu ,vOljsku i, zadnjeg sposobnog Qmla
dinca, da i 01.11 puškom u mci dQprinese os'obodenju ,naše dQmQvine. 

:l:ivjela naša junačka NarodnQ-05IQbodilačka vQj"ka Jugoslavije! 
:I:'LviQ vQda naroda Jugoslavije maršal Josip .BrQz Tit Ol! 

Mnogobrojno prisutan narod sela Petravec 
Stjepan GalOIvic, s. r . 
Juraj GalOIvi':, 5. r. 
Katica .Petravic, s . .r. 

Slig,Ji su i pozdravni 1elegrami drogu TMu iz sela Lukaveca , Vuka
nQvica, Jerebi'ca, Havidica • Gutd u kQj'ima se oda·je drugu Titu dubQka 
\J1arodna zahvala. (Aplauz). 

Pretsedavajuci dr Vojislav KecmanOIvIč: PQštQ VerifikaciQ.ni odbor 
loš nije ,zavJ'šiQ rad, predlažem da' ~ad ~a neki trenutak !prekinemo. ~, 
I':atQ odred ujem kraCi odmOIr. 

(Posle odmQr a) 

Pretsedavajuti dr V~jislav Kecmanovič: Naffiavij.amQ rad. Dajem 
riječ izvjestiocu Verifi!kaciQnog odbora drugu TQŠ! Vujas:nQvicu. 
(Aplau<z) . 

175 



lzvestilac Yerifikacionog odbora Todor Yujasinovic ·(Bosn a) 
(čita): 

ZAPISNIK 

VeriEkacioni odbor nakon što je uzoo u r.a.zmatranje punomod svih 
na današnjem zasjedanju Antifašisličkog vijeca ,narodnog oslobodenja 
Jugoslavije .prisutnih vijecnika ustanovio je da &u predane u redu pu
nomoCi de:egata kako ,,~ijedi: 

iz Hrvatske 
iz Bosne i He:-cegov:ne 
iz Vojvodine 
iz Srbije 
iz Crne Go,e sa, Bokom 
iz Sloveni je 

Ukupno 

37 od 78 
46 od 53 

2 od 8 
24 od 53 
16 od 16 
17 od 42 

142 od 250 punomoei 

Molim u ime VeriEkacionog odbora da se ovaj izveštaj promi na 
znanje imolim .pretsednika da ga stavi Ula glasanje, 

Todor Yujasinovic, s, r. 
Frane Frol, s, r. 
Marijan Brecelj, s, r. 

I\ao šlo v,idi,te, na ovo na loe zasjedanje nisu mogle s!;ci de,!egaC'i'je 
iz Makedonije i Sa.ndža.ka, U Sandžak·u, u Pljev.ljima, 21 i 22 novembra, 
osnovano je Antif a ~ističko vijece Sandžaka na. kome je izabrano II 
de:egata: Vuk-osa vljev·:.c Sreten, Dobrašinov'c M:,loj,e, Ivovk Dušan, 
Jakic Y,elimir, l\aramal'ijeviC Jevstat;je, I\neževic Nikica, Lekovi,c Voja, 
Mirkovic Joso, PeruničiC M',le, eukov:': Stevo i 'Had,žiismai,!ovic Mu
hamed, Medutim, oni zbog uda,lje.nosti nisu mc~li stiCi a mi još ništa 
pismeno n'smo .prim:E', 

Pored toga, Makedonija treba da, delegira 42 vijecnika, Mi smo 
medu tim, primili ,preko radija samo da su i'lahran:, u AVNOJ Dimitar 
V,lahov, Apostolski (Mitic) Mihailo, Nacev.a Mara, Andrejev-Ronkata 
Bane, Pop-Tomov Vlado, Andonov-čento Metodija, I\oliševski Lazar, 
ali izvešta,j nije primI jen do kraja, 

Moj bi predlog bio da mi ,pored 142 :podnesena pu.nomocja, veri fi
t'.ramo ne samo svih 250 mandata vije6nika koje su izabra'la zemaljska 
antifašistička vijeca i Glav.ni iitab Vojvodine, jer su oni zastupljeni ov:a
šcenjima" veC da smatramo vijecnicima kako dr,ugove iz Sandžaka, koj; 
su ug,lavnom v',jecnici od Prvog zasjeda.nja u Bihacu, tako i drugove iz 
Makedonije, a da ov:.astimo .novo Pretsjooništvo da ve.ri.f:cira i ostala 
punomocja makedonskih vije6nj,ka kada bude stigao ovjeren sp:sak, 

Prema tome, mi bismo ,po,ed 250 p'smeno prijav.ljen'h vijecnika 
ima'li danas da· veri,fidramo još II mandata vi)ecnika 'iz Sandžaka i 7 
mandata dosad ,prijav;l,ienih viječnika ·:,z Makedonije, ukupno 268, 
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a) Pretsedavajuči: Prima li se izvještaj VerHLkac:onog odbora koji 
nam je ovdje IP;smeno podnesen ? (U z vic i: »Prima!«). 

Prima li &El prijedlog Ikoji je ·drug VujaJSinovič podnio da' oo verili-
ih ciraju i pUI)omočja 11 ,viječn:ka iz Sa,ndža,ka 'i' 7 ic" Makedonije? (Uz-
ja vi 'c i: »Prima!«. - ·Ap)auz.) 

u- Izvestilac VerilikacionPg odbora Tl()dor Vujaslnovič (nastavlja da 

la 

je 
a, 
Il 
n, 
a, 
u
la 

10 

lr 
ta 
r, 
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iz 
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čita): 

Josip Broz Tito, 

Avšič Jakob-Jaka, Margič Judi,ta, Andonov ~ento-Metodija (otsu
lan) , And1rejev-Ronkata Balle (otsutan), Andrejevič-Kun Dorde, A.po
stolsk; (Mit"c) Mihailo (otsutan), Auguslin6c Antun, BabiC Ante 
(otsu.tan), Babic Ljubo, BabovUc Spaseni'ja, Bakanic dr Vladimir, 
Bala.š Boris (ot&utan), Balen Sime, Ba·rbalič Ivan (otsutan), IBebler dr 
A:eš (otsutan), Bevk France, Begic Jure, Belinic Marko (otsutan) , 
Belovukov,ic Milan-Dev.a, Berus Anka (otsutna), Becele ' Franc, Biber 
Josip (otsu-tan), fljeladLnovic d'r Boško (otsutan), Bjelica ing Janko (olsu
tan), Božan1c Andrija, Boži.cevič Ivan (olsutan), Božovič Nikola, Bolt 
Ivan (otsutan), Brecelj dr Ma'rijan, Brkič Dušan (ol$utan), Brkič Hasan 
(olsutan), Brozina ,ing. N;kola, Brstina Dušan (otsutall), Bubanj Andrij.a, 
Buljan Vice, Butozan dr Vaso, Vavpetič dr Lado, Veinovi,c Svetozar, 
Veselinov Jovan (otsutan), Vidmar Josip, Vidovič Nikola, Vilfan dr 
Jože (otsutan), V>ipotnik Albin (otsutan), Vlahov Dmitar (olsutan), 
Vrkljan Ante, Vujasinovič Todor, Vujačk Marko, Vukic Sveto, Vukma
novič Svetozar (otsutan), Vukosav,ljevič Sreten (otsutan), Vu:in Sava, 
Gaži Franjo (ot&utan), Gizdič Drago (otsutan), Gluhic Omer (otsutan), 
Glibic M'hai.lo (otsut.an), Grgurič dr .lakov (otsutan), Gregorič dr oP.avle, 
Gržetič Maca, Grk Dušan (otsutan), Grkovic Radovan, Grujič Radovan 
(otsutan), Grulovic Mim (ot&utan), Grulovič Nikola (otsutan), Gube
rovič Nikola (otsutan), Davidovi,c Radivoj (ol$utan), Danilovic .ing. 
Ug,lješa, Dani,lovic Stanko (otsutan), Dapčevic Peko, Dedijer Vladimir 
(otsutan), Detoni Mari'jan, D.'mitrijevič Milorad-Mikan (otsu.tan) , Do
orašinovic Miloje (olsutan), Došen Ilija, [)raušnik Jurica (otsutall), 
Dugonjic Rato (otsutan). Darič Ljuban, Dilas Milovan, Dordevic ing. 
Ziva, Dukanovi'c Pero, Duri,c Ljubodrag (otsutan), Duric Momči,lo, Era
kovic Simo, Zanko dr Mi,!oš (otsutan), Zigic IRade '(otootan), Zujovic 
Sreten, Zemljak Jože (otsutan), Zečevic Vlada, Zečevič Stevo (otsutan), 
Zlataric Bral1ko, ZogoviC 'Radovan, Ivanči,č Marij'a (otsutna), Iveko
vic dr Mladen (otsu.t.an), lvoviC Dušan (otsutan), Ilič Pavle, Jakac Bo
židar, Jaki·c Velimir (otsutan), J.akša dr Uroš, Jambrišak dr Milivoj, 
Jeras Josip, Jovanovic Arso, JovanoviC Zi"ko .(otsutan), Jovanovic 
!sa (otsutan), Jovanovic Rad,'vo;.e-Bradonja, Jokič Spitan, Josipovic 
Dušan (otsutan), Josi,povič Sr·ooljub, Kavčič Stane (otsutal1), .I<.a·rabe
govic Osman, Karamatijevic Jevstatije (otsutan) , Kardelj · Edvard, 
I(ecmanovic dr Vojislav, Kidrič Boris, J(neževic Nikica (otsutan), Ko-
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vačevic Mitar. Koliševski Lazar (otsutan). Komadina Pero. Kosovac 
Vujo. Koharevic dr Aleksandar. Kocbek Edvard. Krajačic Ivan (otsu-
1an). Krajger Boris (otsutan). Kranžel'c Ivan. Kra.us dr Herbert. Krži
šnik dr Anton (otsutan). Krmelj Ma,ks (olsutan). Krst.ajie Pe.ro. Krstu
lovk Vicko. Krce Pavao. Kr.šu!j Mate (otsutan). Kukoč Ivica (otsutan) , 
Ku~enovic Skender. Kurt Husnija. Lakuš Filip (otsutan). Lekovič Voja 
(otsutan). Leont;,e dr Ljubo. Leskošek Franc. Livada Dušan (otsutan) . 
Lubej Fr,ance. Luna·ček dr Pavel. Ljujie Vojo (otsutan). Magovac Bo
židar. Majcen Sand; (otsutan). Maksumic Omer. Ma.Jišic !Pan-to. Man
d;': dr Ante. Mandži,c Pa>šaga (otsutan). Maric Ignjat. Markovic Blažo. 
Mankovic Momčilo (otsutan). Markovski, Ven ko (otsutan). Mastilov:c 
Novak. Maček Ivan (otsutan). Medan Savo (otsutan). :Mijatovič Cvi
jetin (otsutan). Mijuškovic Radovan (otsutan). Mikuž dr Metod. Miku
-lic Ju.re. Milojevic MlIoje. Milosav,ljevi·e MUosav (otsutan). MiMinovic 
Ivan. Miljanic dr Niko. Min'': Miloš (otsutan). lMi-rkovie Joso (otsutan). 
MitroviC-m!as Mi,tra. Mrazovic-Cofek Karlo (otsutan). Mraz Franjo 
(otsutan). Mujki'e Hadžimehmed. Mutapovic ing. Dragoslav. Nazor V,la
dimir (otsutan). Naceva Mara (otsutna). Nedeljkovic dr Dušan. Nemec 
Ivan (otsutan). Neškovic dr Blagoje (otsutan). Niko:iš dr Gojko. Nin
koviC Dmitar. Novak Ivan. Omanovi'; Hamdi'ja. Opačie-Canica Stanko. 
OroviC Savo (ot.sutan). Pavic .Janko. Osmic Omer. Preka Aleksand2r. 
PejnoviC Kata. Penca Jože (otsutan). PerokoviC M;~e,. lPeruničic Mile 
(otsutan). Pe1roviC Dušan-Šane (otsutan). Pet'rovicing, Niko!a (otsu
tan). Petrovic Srečko. Pijade Moša. Pobrie Edhem. IPoIič Zoran. Polo
vic Marko. Popivoda Krsto. Popov ic Jovan (otsutan). PQ])Ov;c Koč a. 
Popovi': Milentije (otsutan). POČ1lča Mille (otsubn). Prvčič Stjepan 
(otsutan). Pribicevic dr Rade (otsutan). Pribišie Lazo. Pucar Duro
Stari. Radov;,c Joksim. Radosavljevič Dobrivoje (otsutan). Rakovac 
'Joakim. RankoviC Aleksandar. Redži~ Enver. <Ribar dr Ivan. Ribni,kar 
Vladislav. Rodie Vojislav. Rozman Franc. Rumbak Iv,an (otsutan). 
Rupena-Oso:nik Mara (ot,;utna). Rus Josip. Savie Brano. Savi': Pavle. 
Savič Savo. Svetek France (otsutan). Sem;'; Stane-Da,ki (otsutan). Si
monovi': Jagoš (otsutan). SmodIaka dr JOS\P (otsutan). Soldat Mitar, 
Sokol Vid. Soric Ma1e. Sofijanic Ratko. Sremec dr Zlatan. Sremec Nada. 
Stambolic Petar (otsutan). Stante Peter .(otsutan). Stevic Luka. Stefa
novic Rista (otsutan). Stefanovic S"etis!av (otsutan). Stilnovic Mari
jan (olsutan). Striži;c Tomo. Su'botic T. Mitar. Sudžuka Muhamed. nJjak 
'Duro. Todorovic MijaJko. Todorov;'c Simo. Trbovic IR ade. Tudman 
Stjepan (otsutan). CemerE': dr Asim. Cemerlic Hamdilja. Cukovi,c Stevo 
(otsutan). UroševiC Sredoje. Fajfa.r Tone. Filipovic Sulejman. Frol 
Frane. Hadž'smaHovic Muhamed I(otsutan). Hebrang Andrija (otsutan). 
Hodžic Mujo. Hriba,r Janez (otsutan). Humo Avdo. Cazi Josip. Cerovac 
Antun. Cetina! JOSip. Calic Oušan. Camo dr Edhem. Colakovk Rodoljub. 
Ša,~amon Stjepan (otsutan). šašic Jev.to. šegrt V,lado (otsutan). Ši.lje-
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gov;e Boško, Škare Slanko, Škerl Franc (otsutan), Škundrie Mihaj:o, 
S:ander Mar;nko M;ea, šnuderl dr Maks (otsutan). 

Kao zamjenici vije-enika ovdje su ,prisutni drugovi: 

Zarko Vranje!'evie iz Mrkonjie Grada, Vid NježiC ;z Prnjavora, 
Ante Kamenjašev'.č iz Tm;le, M'išo Jokanovi'e ;z Sarajeva, Simo Rad;c 
iz Ljubinja, Ibrahim šator iz Stcca, Doko PašajH'e iz Nevesinja, F:orijan 
Suči" iz Livna, Gojko Garčevič iz N'ikši6a., Obrad C',cmil i·z Pišča, Mi
hai.lo Viekovi,č iz Cek-lica, Petar Lekovi·e i·z Crmnice, Radonja Golubov'c 
iz Berana', M 'i'lo.š RadoviC ;z Morače, Duro Špoljar'e ;z Hrvatske. 

Z<lsjedanju prisustvuje .kao pretstavnik naš;h krajeva koj,i, su bilL 
pod Itailijanima, kao vijeenik - :pretstavnik Hrvata iz Istre, dr Ante 
MandiC (aplauz), koj! je č.lan hrvatske de,legaeije. 

P,retsedavajuč.i: Uli li ko da govori .povodom ovog ;zvje.š taja? 
(Niko se ne javlj a). 

Objavljujem da su Iprimljeni izvještaj Verifikacionog odbora i. pre
dlog druga izvjestioca Toše Vujasinov;ca. Prema tome, veri~icirana su 
punomocja svih sada pro6tan;h drugova vijeenika AVNOJ-a. 

Drugovi ibraeo, prelazimo na referat: Razvitak Narodno-oslobo
diJačke oonbe naroda Jugoslavij·e u vez; sa medur;ar.Jdnim degadajima, 
I<o ji ce podnijeti naš Vrhovni komandant drug Tito. (Buran i dugotra
jan aplauz. - Svi vecnid ustaju iskandiraju: »Tito-Tito-T:.to!« -
lYuran i dugotrajan "plauz.) 

VrhovIli komatiliant NOV i POJ Josip Broz Tito: Drugovi vijecnJc.', 
naša Narodno-oslobod:lačka borba može se .podije:iiti u četini etape 
svog razvitka, ito: . 

Prvo, na .ka-p;tulaciju Jugoslavije ~ počeLak narodnog ustanka, koj! 
-je U svom začetIku primio oblike formiranja mnogobrojnih partizanskih 
odreda za ·borbu protiv okupatora; 

Drugo, prerastanje .part;'lanskih od·reda· u regu-larne vojne jedin;ce, 
ba taJ jone, ,br-;gade i divizilje istvaranje Narodno-oslobodilačke vojske 
Jugoslavi'je; 

Trere, prerastanje narodno-oslobodilaokih odbora u pravu narodnu 
vlast istvaranje Ant;fašističkog vijeea narodnog oslobodenja Jugos1a
vije; i 

Cetvrto, na eta,pu u kojoj se sada na:azimo, a .to je - pretvaranje 
Anti! ašističkog vijeca narodnog os!obodenja Jugoslav.je iz opeepar
tijskog tijela u najviše zakonodavno !ijelo istvaranje NacionaLnog ko
miteta 05lobodenja JugosLav;je, kao privremene narodne vlade. 

Prva etapa. - Uzroci onako brze kapitulacije Jugos!avi.je " poro
b1javanja naše zemlje od strane njemačkih, talijanskh, madarskih i 
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bugapskih osvajaca, danas su vec sasvim j.asnil vedni, n~ .naroda. 
DvadesetQgQdišnje ugnjetavanje naroda, Jugoo!avi'je (kao štoO su Hrvati, 
MakedQnci, SIQvenci i drugi) od 'šake veJikosrlPskih hegemonista ; da,lje, 
nečuvena .kQrupcIja, vladajudh krugQva unutar zemlje i, njihQvQ pove
zivanje u čnQstranstvu sa najreakciQnarni'jim krugQvima, - a narQčilo 
njemačkimi italijanskim - u cilju održanja na vlasti; zatim nečuveno 
lzdaj&tvo i špijunaža unašoj VQjsci, a namči,to u genera;lštabu; - sve 
ISU toO biE uzrQci >katastrQfa,lnog i sramotnog poraza jugoOslovenskih 
armija u ra,tu. Taj je poraz imao katastroOf.allne posljedi<:e za narode Ju
goslavije. Kra'lj 'jo vlada zajednQ s gru,pom. :j:udi ,"oji su bHi odlgovQrni 
za .takvu sud'b'nu na!e zemlje, pob;eg'li su u inostranstvQ. Jugosl'avija. 
je Ma raskQmadana i postala je plijenQm ,takvih osvajačkih plja'čkaša' 
ka,kve ne powaje histQrija. U zem.lji, je nastao nečuven teror i istre
bljivanje ne samo najnaprednijih ljudi, negQ istrebljivanje 6tavQg srj>
skog "tanQvniš-lva u HrvatskQj, BO&l1i i Heree,goV"lOi, Vojvodlni, slove
naČJkog stanQvništva u S!Qve.niji :td. Njema,čki i taJijamki osvajači dQ
veli su u HrvatskQj na v:ast krvave usta,ške zvijeri, a u Srh',ji najQgav
nijeg izdajnika Nediea, pomoeu kQjih su počeli i1:vršivati SVQj pakieni 
plan istrebljivanja Slovena na Bal,kanu. U tQj teškoj, sa s'gumo8Cu 
mogu reei najtežoj si,tua<:iji u histQri'ji naših naroda, našla se }edna 
jed-ina organizacija u našQj zemlji', kQja se dtyadeset goOdina nalaz"J,a, 
takoOreei izvan zakoOna i bj.Ja proganjana oOd sV'h vlastoOdržaca u JugQ
slaviji, i koja je sada sve iskustvoO i oOr'ganiza,tQrske sposQbnostJ., sve 
sVQje oprobane bQrce stavila u službu svogporQbljenog naroda,. JedinQ 
je KoOmunistička partija bila ta koOja je pove,!a narQd na oružani ustanak, 
koOja nije klonula duhoOm, vec je vilsokQ digla z,aetavu ool(jbod~ačke 
borbe, i kQja je dQ danas u tQj borbi>, ,zajednQ sa sVQjim narodoOm, istra
jal,a. (BurnQ odQbravanje. -.p oo v ·i c k »Zivela I(omun.istička parti-ja !«). 

PQčeči su se stvarat'i -pa,rt-'.zanski odlredi, na1prije u Srbiji, Bosni i 
Her,eegQvini, pa onda opei narodni ustanak ·U mjesecu julou u Cmoj GQri', 
zatim širenje ,partizanskih PQk,reta 'il HrvatskoOj, .sIQveniji itd. Sve je toO . 
pokaza,IQ da je na,ša zemlja, iako porQbljena, ostal!a nepokQrena i da 
su .naši narQdi spremni dQprinijeti i najveee žrtve za sVQje ooIQbode.nje. 
Maleni, skorQ gQ:Qru.ki par,tizanski odredi, ,počeli su hrzQ rasU i razvija'ti 
se u .krupne jedinke" kQje su Qt:male od neprijatdj.a' Qružje, zadava.!e 
lleprijate!ju sve jače i jače udarce i pokazale da se ne mogu un.;štiti u,pr
kQS svim njemačkim, !alijanskim i osta,lim osvaja'čkim snagama, kQje 
su ib~e upucivane il ,borbu za ugušiv,aalje par(;zanskog ,pokreta il- raz.nim 
krajevima zemlje. (BurnQ Qclobrav,anje. Aplauz). 

Odolijevajub takQ svim .nava,lama neprija,telja i pretvarajuei se 
sve više u kmpne partizanske jed'inice, od,lukQm Vrhovnog štaba" u 
jesen 1942 goOdine, parUzanski oOdredi fQrmkalOi su il- regulame vojne 
jedinke, . tj. stvQrena je NarodnQ-os!oObodi:ačka vQjska Jugoslav-i'je. 
(BurnQ odQbravanje. Aplauz). 
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Nastaje druga etapa· u Narodno-oslobocblačkoj bor,bi. Stvore.ne su 
brigade, divizije, ,konpusi, oslobode.na su čitava, područja od nerprijatelja 
i njihovih ustaških i čeiničkih slugu. Naša mlada Narodno-os1obodilačka 
vojska pokazala je odmah, na počet,ku, da je sposobna dar'iješi i naj
leže zadalke. Oslobodeni su mnogobrojni gradovi, na primjer: Livno, 
Glamoč, Mrkonjic-Grad, Jajce, 'Klljuč, Biha,c, Krupa, Slunj itd. Stva
ranjem Narodno-oslobodilačke vOjske naslao joe novjl ·po:",t ustanka u 
krajevima ,gdje je do t,ada vladalo re,lativno zatišje. 

U tom razdobiju Narodno-·Q&!obod'la,čka borba dobija sve slaoj.!
niji ob:ik, a samim tim i .povjerenje sve širih narodnih masa li svim 
·k:-ajevima Jugoslavi'je. 

Narodno-os!obodilač.loj, odbori, kojil su se do tad.a· stvarali na oslo
bodenoj teritoriji, .počeli su· se stvarati i na .poluos:obodenoj, pa čak i na 
oku'pir3Jnoj teri,toriji, jer je la nova kl ica narodne vlasU li tIlarodu ,posta
ja·la sve popularnija ,j na,rod Soe prema njoj odnosio ga sve vecim povje
renjem. Dok su 'spočetka narodno-oslocodilački odbori bilT 'stvarani 
vi ~e kaopom06ni organi .partizanskih odredia u vodenju oslobodilačkog 
rata, u vrijeme stvaranja Na.rodno-os!obod'j,lačke vojske ti se ·od·borv 
prelvaraju ujedinu i, pravu narodnu vlaoS!' (Aplauz). Pred njih su se 
sada .postavlja.Ji i mnogi drugi zadad, osim ,pomaganja ,pa.r·(i,z an&kih je
dinka i Narodno-os:obod,',lačke vojske. Nastaje treca elapa, koja je 
nltžno nametnula stv,a,ranje jed nog jedi,ntstvenog opeeparlijskog narod
nog lije,la, koje ce biti centra-Inil organ i <koje 'ce ujedoini'li sve ~e i stva
rati nove narodno-oslobodi:ačke odbore. 

Sazvana je historijska skupština Antifaš ist'č,kog vijcca narodnog 
os!obodenja Jugoslavi je u Bihacu. N.a. toj su sku,pMin:I donesene velike 
j važne odluke. Slvoren je prvi put, posEje okupacije n~ še zemlje, jedan 
centra,lni .poJ'.tički organ od pretstavnika svih naroda Jugoslavije. Prvi 
pul se sasla,lo jedno narodno .pre,tslavni,štvo, koje je poniklo i·z samog 
naroda i to u najtežim čaoov" ma njegove ihisiorije, pred tkojim je Vr
hovni št1rb mogao da odgovara za svoj ootadlašnjil rad. 

Stvaranje Antifašis1ičkog v;jeca narodnog oslobodenja Jugos:avije 
jeste jedna od najvecih tekovina naše Narodno-os!obod:lačke lborbe do 
tog vremena. Poioženi su temelj'i na kojima se gradi jedno ,novo, .pra
vednije uredenje u zemljama Jugoslavij." položen il su temelji na 'kojima 
se stvara is(lnsko bratstvo I ravnopravnosi svih naroda Jugoslavi je, 
iemelj; jedne prave, istinski demokratske, narodne vladav:ne. (Burno 
odobravanje. A,plauz). Stvar anjem Zemalj5kog antifaŠ'.stič,kog vije ca 
Hrvatske, a još prije ,toga stvaranjem slovenačke Osvobodilne fro:lt·e 
i njenog i,zvršnog organa, počeli su 'Se spTOvoditi u praksi, principi 
ravnopravnost i naroda Jug()5iavije, ,poče'e su .se ostvarivali vjekovne 
temje ,pojedinih naroda Jugoslavije da sami sobom uprav,ljaju . (Odo
bravanje. Aplauz) . 

Utoku godine dana, ot·kako je osnovano Antifašigličko vi;eee na
rodnog os,lobodenja Jugoslavije, dogodile su se velike prornjene ne 
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samo u na~oj zemlj', ,·ec , u čitavom sVijetu. M i, smo, naročito utoku 
ove god:ne dana, morali voditi teške i krvave borbe sa okupatorom. 
Pred našu Narodno-osi<>i>od!.Jačku vojsku bni su postavljeni veliki, a!'o 
časni zadaci. U r,azdoblju od šest mjesed,.od januara pa sve do mjese<:a 
jula 1943 god'ne, m; smo p,ebrodi:i dVi je velike nepr',jateljske ofanzive, 
<'etvrtu i pe,tu, koje su ,oHe predu,zete s ciljem da unište našu Narodno
oslobodilačku vojsku i jJOnovo oku,piraju našu 05lobodenu teri,toriju. 
To su bJa ~eška isku~enja za našu Narodno-osloi>od~ačku vojsku. Izdr
žaH smo ogromne .na'pore, u kojima su sinovi naših naroda pokazaH 
lakva ne(uvena junaštva 'i samoodricanja', sa kojima če se vjekovima 
ponosit; ,pokoljenja naših naroda. Bez obzira na ogromnu brojčanu l 
tehn'čku nadmočnos! neprij,atelja, on ni je U&P'O da uništi jez,gro naše 
Narodno-oslobodilačke vojske. (P o ki ic o,: »2ive!a naša vojska!«). 
Na:pwti.v, on je pretrp'o ogromne gubitke,a, mi smo .tom iteškom !' 
krvavom borbom stekli pred čitavim napredn'm sv'je\om velike simpa
tije i d:.vljenje - s jedne strane, a s druge - prvi :put su sa,vezni'Ci 
počeli priznavati našu Narodno-oslobodi,lačku vojsku ,time što su ,poslali 
u Vrhovni štab N arodno-oslobodLlačke vojske i, partizanskih odreda 
Jugoslavije svoju vojnu mis;,ju. (!\plauz). U toku tih velikih borbi, na
ročilo u toku Pete of,anzive, mi smo pretr.pjeli, teške gubi tke. Pale su 
hiljade na,j'boljih sinova naših naroda. Medu njima nalaze se Nanovi 
IzvJ'.;nog odbora Antifa,šisUč kog viječa narodnog oslobodenja Jugosla
vije, Nurija Pozderac, Veselin M asleša, Sima Mi,!oševič inekoliko Na
nova A VNOJ-a. To su teški i nenadoknadi,vi gubic.!. Odajemo ,počast 
ovim slavnim sinovim", našeg naroda, ,koji su dali svoje dragocjene 
živote za OOlju i srečniju :budučnost naroda Jugosl.avij>e. (Pr:511tni 'llstaju 
i cu,tanjem odaju počas! pa.\im borcima. - Pok 1 i c i: »Slava imkl. 

Treba,lo je proli t; ,potoke dragocjene narodne krvi, trebalo je da 
desec'; hiljada najbo:jih sinova naših naroda polože svoje živote u tob 
dvogodišnje nejednake borbe sa neprijate-ljem, da bi na kraju istina o 
stvarnom položaju u Jugoslaviji prokrčila &ebi put pred sVjetskom jav·· 
nošCu . Možda nikada ni jedan mali narod nije tako skupo došao do ,toga 
da uvjeri svje(sku javnost da je krv koja je .prolivena u Jugoslav' ji, 
njegova -ke v, a ne onih sramnih izdajnika čije pog,lav;ce uživaju gosto
primstvo u savezničkim zemljama. 

Jedn 1lJ nečuvena prevar,a čitave ,poštene svjets.ke javnosti, raskriJ]
kana je u ,periodu ove godine dana. [zdajnička londonska vlada preko 
dvi,je godine vara,!,,,, je čitavi sv '.jet time što je govorila da bOlJ'bu u Jugo
sl,aviji vodi njen ministar Draž", ,Mihailovi,č. Da bi iron',ja bila još veca, 
četničke bande, na čelu sa bim mi>nistrom-izdajn:.kom, vodile su .kroz 
čitavo to vrijeme i još danas vode borbu protiv Narodno-osloi>odilačke 
vojske; partizanskih odreda, na strani okupatora.. A,\.i ,te :pokvarenjake 
n'šta nije smetalo da u isto vri,jeme prikazuju u·,pjehe Narodno-oslo
bodilačke vojske kao svoje. (Povici negodovanja, ,komešanje medu de
,:,"gatima). Za. vriječe Če(vrte ofa.nzive izda jni,k Draža Mihailovič 
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(P O vic i: »Dole izdajnici!«) .napravio je sporazum sa Njemcima, 
Talijanima i ·ustašama d'a zajedno zadaju smrtni uda,rac našoj .Na· 
rodno·oslobodilač-koj vojsci. Mnogobrojni dokumenti, koj; su nam pall 
ti ruke za vrijeme naše oiam'.ve protiv .čel.nika Draže Mihai·lovica, 
jasno otkrivaju taj .pa,kleni plan i iI1ečuvenu izdaju ,tih .narodnih 
i,zroda. Kao što ;e vec našoj javnost; pozna10, za vrijeme naših velikih 
i s:a,vnih borbi ~a rijeci Neretvi i kod Gornj<3g Vakufa, Draža Miha· 
i:oyic je mobilizirao u Srbij·:, Sandžaku, Crnoj Gori, Hercegovini i 
!stocr;oj Bosni oko 18.000 .ljudi i dovro ih na Neretvu, <la bi nam tu 
zabili nož uJeda. Naše slavom ovjenčane J, II, III i VII ,<livrlzi'ja i jedi. 
n'ce IX da,~ma,tinske divizije ra7)bi,le su Ila .rijeci. NeTe.tvi ne samo 
Njemce, .ustaše i Tali'jane, VOC \su prešle ri u odluč."!u ofanzivll protiv čet· 
nika Draže M'ha'.lovica, gonoci ga od Nerclve d\) Kolaš'ina, gdje su mu 
zadale konačan udarac i :ikvidirale .njegove ·četnike Ikao neku ozbiljnu 
vojničku snagu. 

Sve su to či.njen'ce koje izdajn-ička, izbjeg:ička ,londonska vlada 
nLje mogla zalaškavaU pred svjetskom. javnošcu. Tako je Iprevara bila 
konačno otkrivena. 

Usljed dogadaja izvan naše re1l).!je, tj. usljed ,pobjeda slavne Cr· 
vene armije n.a' .!sločnom frontu irazbijanja elilnih HitJerovih armija 
'(op D V i<: i: »2ivela ne,pobediva Crvena armi'ja!«, »2iveodrug Staljin!«), 
stvoreni su bili uslovi za pobjede ostalih savezn,ka, EngJeske, i 'Ame· 
rik" u Africi, slvoreni su .bil.i uslovi z,a, iskreavanje savezn:ka .na S:<:i . 
'Iiji i na kraju u Italiji i za ,kapilulaciju glavnog Hitlerovog parinera, 
fašističke Italije. Ovdje moram da .naglasim da je, kod ivbacivanja, Ita· 
lije iz stroja, vel'ku ulogu odigrala i naša oNarodno·oslobodi,lačka voj· 
ska, koj.a, je u loku čilavog rata prikivaIa uz sebe 1&-20 talijanskih 
divizija. Jaš do kapitulacije ItaHje, jedinice naše Naroono·oslobod'.lačke 
vojske, prešavši ponovo u olanzi,vu poslije Pete olanzive neprijatelja, 
oslobodile su skoro čitavu !stoČJlU Bosnu, .voc:, dio ,Cent-ra:l1e Bosne i 
Bosansku Krajin-u. (Burno odobravanje. Aplauz). 

Kapitula<: ijom Italije i razoružanjem deset taJijanskih d';vizija u 
našoj zemlji, naša je Narodno·oslobodilačka vojska došla Ile samo do 
veJi.kog naoružanja, vec je i sama narasla najmanje za 80.000 novih 
boraca i oslobodila nove velike ,predjele u Dalmaciji, Sloveniji i1d. Na 
taj su način slvoreni us~ovi za nove pobjedničke operacije jed;nica Na· 
rodno·oslobodilač.ke vojske - s jedne strane, a s druge - naša Na
rodno·oslobodila čka vojska slekla je kod savezn~ka g.Jas ozbiljnog voj· 
n:čkog I aktora, s kojim danas ra':unaju ne saomo saveznici .kao 5a svojim 
saveznikom, .nego 'i lašistički osvaja č i .kao sprotivnlkom J<ojl veže uz 
Sebe ve,liki broj njihovih divizija. (Burno odohravanje. A,pJa-uz.) Posli'je 
kapitulacije Italije, došlo je do nevidenog poleta narodnog U6lanka 'u 
S;ovenij\, Dalmaciji, pa ; u ostaloj Hrvatskoj. Tako danas nema više ni 
'jedne obl'asti u Jugoslav:ji' gdje "" nije raspl.aomsao ,piamen narodnog 
uslanka. (Ap:auz.) Do l novembra ove godine oslobodeni: su ogromni 
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novi prostori naše ,zemlje, Osi oboden je veliki dio Da:Jmacije sa oolr. 
vima, ,ve.Ji.ki dio Hrvaiskog Prirnor ja, veliki ~lio Sloveni'je, Bosanske 
Krajine, čitava Jstočna: Bosna, veliki dio Centralne Bosne, čitav Sandžak, 
'veliJd dio Crne Gore ijeda" <too Hercegovine, 

Nekoliko naših divizija vec je prešlo granicu 'izrne<iu Sandžaka i 
Srbije, (Aplauz.) Počelo je ponovo oolobada,nje snpskog naroda od 
njemačkih i bugarskih osvajača, Nedičeve vojske i čelni'čkih hand! 
Draže Mi.hai;!ovica, Jedna od vrl o ,zna'čajnih č~njenica jeste da' su naše 
partizanske 50-age u Makedoniji u ,posljednje vriljeme, postig1le znatne 
uspjehe i veC po drugi put zauzeJe Kičevo, Deba,r i tako stvorile uslove 
za još jače razvi'ja.nje ,partizanskOg1 pokre,ta u Makedoniji. (A,plauz,) 
PanHzanski pok ret u Makedoniji, usko je povezan sa papr;zanskim po. 
kretom u Mbaniji i Grčkoj i u isto vrijeme javlja se kao ozbiljna 'PO
drška urazvijanju pa,rhzanskOg1 ,pokrda i usamoj Bugarskoj. 
(A,plauz.) 

Jedan od naj'ljep~ih uspjeha našeg narodnOg1 ustanka, uspjeh od 
velikog historijskog zna,čaja, jeste oslobodenje [stre 'i Slovenačkog Pri· 
'morja, ·poslije kapitulacije Italije, (Bumo odobravanje. Ap!auz,) Dva· 
desetOg1ooi'šnje ropstvo slovenačkOg1 i hrvatskOg1 naroda ni'je moglo, 
uprkos svim naporima laši'sta, oouzet,; našoj porobijenoj brad njihovo 
nacionalno obilježje i oolabitJi njihove težn je za sjedinjenjem sa svojom 
bračom; osla,lim narodima Jugoslavije. 

Kao što se več iz n8Jprijed ie:loženoga vidi, situadja se u Jugoslavoij i 
i u svijetu, narobto .posljednjegodine, potpuno izmijenila. Zahvaljuju6 
pobjedama Crvene armije, Hitlerova mtna mašina stoji, pred katastro· 
lom, a '»Objeda nad ovim največjm neprijateljem čovječans!va više ni'je 
da'leko. U toku ove godine <iana raspao se lašis!ički !blok, lta,I';,ja je iz· 
barena iez stroja. ,Kod mtlerovih sa,telita vlada još veča zabuna i ras· 
pada·nje. Odnosi izmedu save~nika - Sovjetskog Saveza, Eng.Jeske i 
'Amerike, - ,postaju sve čvršci (a.plauz), što je naroči.to došlo do 
izraza na Moskovskoj konlerenciji .pretstavnika triju velikih savezn:č· 
kih sila. Sve ove činjenice imaju ogromno značenje ; za našu Narodno
oslobodiJačku borbu. Vjera ,u blisku ,pobjedu ikonačno oslobodenje na· 
ših naroda ispoo okupatorskog jarma zahvata sve šire slojeve naroda 
Jugoslavije, !Oto se izražava u ma50vnom pri':ivu nov,;h bor,aca u našu 
Narodno-oslobodiolačku vojsku, što se iz.ražava u pr istupanju na"oj Na· 
rodno·oolobodilačkoj borbi mnogih istaknutih politiakih, Jmltum:h i 
javnih radr>ika u 5vima zemljama' JugoslaVije. Sve to uliče, s druge 
strane, na sve brže raspadanje marione-tskih državn"11 apara'ta PaveJiča 
i Nedi':a, i na taJj način na slabljenje okupa.torsk:i1 pozicija unašoj 
zemlji. (A,plalt1z.) 

AH jedna stvar se ,"ije izmijeni!a n;, utoku posljednje godine dana, 
uprkos svim činjenocama koje smo na'Prijed nave:i. To je politika izdaj· 
ni'čke vlade koja se sada nain: u !Kairu i Ikoja, nažalost, još uvijek v&ži 
pred našim savewidma kao legitimni, .pretstavnik naroda Jugoslavije. 
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Nemam namjeru da u ovom kratkom izvještaju ulazim podrobni,je uto, 
zašto je to tako, z,affio saveznici trpe tu vladu, koja nema nikakva oslonca 
u na.šem narodu, jer, prekosvog ministra Draže Mihailoviča, saraduje sa 
okupa,torom veC dvi'je i po godine .protiv ;naše Narodno-oslolxxblačke 
vojske, odnosno protiv naroda Jugoslavije; zašto trpe vladu koja je
iuazito reakcionama i velilkosr.pska, što se na,roči10 vidi cz njena sa
stava, jer u njoj učestv.uju takvi 1judi kao što je poznati šestojanuara~ 
Pera 2i.vkovic T drugi,. Adi jedno mogu kazati: nema ;nijednog ,tmca u 
Narodno-·oslobodKačkoj vojsci i .pa.rtizanskim od,red~ma, koji ne bi osje-o 
tio bol u srcu, koji ne bi osjeFo ogorčenje sv aki' .put kada pomisli, da ta 
vladia, koja ima Jla duši toliko :z-Ioč.ina i, kojoj je mjesto na Iis\ira,tnih ' 
krivaca, još uvije,k sjedi: ~ uživa gostopr;,mstvo kod naših saveznika. 
(Burno odobravanje. Aplauz.). Nama je Vrl:O dobro poznato da ta vlada 
čini sve lito može da se Jla. bičo koj; način prokri,jumčari u' našu remiju 
~to isto v,rijedi i, za kral'ja) - "hje no što .narod rekne svoj,u odluonu 
t.iječ o njihovoj sudbini. Mi znamo i, to da postoje u inostranstvu' 
izvjesn; rea'kcionarni krugovi koji .podupiru tu vladu i kralja u nj'hovim 
nastojanjima. Adi mi znamo i (.0 da ogromna veeina napredn'h demo
kratskih e:eriJenata u sa,vezničkim remijama iskreno želi da naš narod' 
sam odJuči o svojoj sudbini ; stvori takvo državno uredenje, ka-kvo nade 
za potrebno. (Povic i: »Ta,ko je!« - Burno odobravanje. A4>lauz.} 

N as su klevetati i j03 uVi'jek ,kleveCu sa svih strana - .adi po jedin-· 
sIvenam pl.anu. SVi okupatori, njbhovi .kvislinzi - prodane izdaj·ire, 
ustaše, nect'cevci, četnid Draže Mihailovica u zemlji' i njihovi gospod'ar; 
u inostra.nstvu - govorili su i govore d'a je na" a' N arodno-oslobodila,čka 
bonba u Jugoslaviji čisto kornunistička stvar: boIjševizacija remije, po
kušaji komunista da uzmu vJast, ukidanje pr'v~tne svojin'e, uništenje 
crkve ivjere, uni,štenje ku:ture itd., itd. Ove su ,klevete stare i, o1rcane . 
One su ,potekle iz Gebeloove kuhinje i sa<!a Sli postale g,lajhša!tovana 
hrana kojom GebelsoYi istomišljenid hrane stanovnišIvo »nove Evrope«, 
II pokušavaju je eksportirati i, izvan Evrope. !Ati u te laži malo ko još 
vjeruje, a .najrnanje narodi Jugoslavije. Naša, borba za opstanak suviše 
je krvava i leška, mnogo i premnogo su naš~ .narodi ~ toku ove tr; 
god.ine prepaHb da !bi ih, takvim ot,canirn kle,velama, iko mogao skre
nuH s .puta ove veJike i slavne !bor-be za' nezavisnost, za bolju i srefn'ju 
buducnost. Pro~,la su ona vremena kada, je šaka reakcionara .pripisi
va':a, .ponekad sa uspjehom, komunistima Jugoslavije lakve i, sli čne 
Mvari, da h i ih izolira,la od .naroda. Kroz ovu veliku oslobodi,lač.ku borbu 
narodi Jugoslavije uvjerili su se da su komunisti najvjerni'ji sinov';' svog 
narodla, uvijek spremni .na najvece žrtve za njegovu sre':u. (Odobra
vanje. Aplauz. - P o v ici' : »2ivela Komu.nistička ,parlija!«) 

U ve:z-i sa SYi'fn lim, a naročilo s razyMkom sveopceg narodnog
u&lanka, u vezi s oslobodenjem sve vecih leri-torija, uvezi sa sve vedrn 
zada,cama koje se 'postav,lj-a'ju pred [Jaše [Jarode ~, 'il vezi s razvojem 
d~adaja u i.nostranstvu, .potrebno je blagovremeno .poduzeti sve mjere-
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2a dalje uspješno razvijanje Narodno-oo:obodhlačke borbe; potrebno je 
podu.zeli sve miere, da bi naši, narodi osigur~li sebi t.akvo državno 
uredenje, koje rbi se zawivalo na bratstvu ir ra·vnopravnoo!i sV'ih naroda 
Jugos:avije ;, ·koje bi· garantira·lo lstinsku slobodtu i demokmtiju svim 
·s:ojevima. društva. {Burno, dugotrajno odobravanje. - P o vic i : 
~Tako je!«). Kroz dvadeset i tri godine monarhije se potpuno kom pro
mairala kod naroda·. Ona nije Ibila n06:Jac demokratskih na·čela, vec 
diktature najreakcionarnije M'.ke. Monarhija nije bila spona za bratstvo 
narod'a Jugoslavije i' ,temelj za stvar anje snažne državne narodne zajed
nice. Monarhija je bila nosi,lac veJirkosrpske hegemonije i ugnJetavan:a 
drugih naroda. (Burno od'obravanje. P o v fe 'i: »Tako je!«). Poko jni 
kral j A.leksandar 1929 god:ne ra&pustio je parlamenat i' uvoo vojnu 
-diktaturu. Uvoo je režim terora jr nasirlja. Kmlj Petar II ,postao je vec 
-od pOčeIka centar oko koga se oku,plja,la sva ona reakcija, koja je uprc--
pas·IHa našu zemlju. štaviše, on je sve vrijeme podržavao i još uVijek 
podržava n-a·jsramnijeg izdajnika Dražu Miha~ovi·ca i njegove vojvode. 
O tome ima na stotine i hiljade dokaza i 10 zna ju svi naši narodi. U 
vezi s tim, samo repllbl'kanski demokratski· ohlik v·ladavine mož,e spri 
ječiti da se našim narod'ima ne dese nikad više slične nesrece. (Dugo
trajno rburno odobravanje). 

Takva je situacija u četvrtoj etapi razvitka naše Narodno-os:o
'bodi,lačke borbe. 1 dosljedno tome, našem narodnom pre·tstavn'6tvu na
m ece se dužno.st da preduzme sve potrebno ij opr.arvda povjerenje ogrom
ne ve6'ne slobodoljubivirh naroda Jugoslavije. U ovoj čita voj eta.pi, 
u vezi s ~nutrašnjim ivanjskim dogadajima, namece se .potreba stva
ranja takvih narodnih ogana, rpo\'.ttčkih 'i' zakonodavnih, kao i izvršn:h, 
koji iz njih proističu, ·a' -koji !:e rbiti kadIri da sav·ladaju sve teškoce u ovoj 
situaciji , koji ce dostojno reprezentirati narode Jugoslavije - kako u 
samoj 'zem:ji, tako i izvan nje, rkoji ce ,Mi sp060bni spri ječi ti svaki po
ku1aj, došao on rWO S koje strane,koji· bi 'i',ao za tim da onemoguci 
-ostvarenje težnji za koje je naš narod pro!io ·to:iko krvi, u ovoj velikoj 
os:obodilačkoj borbi. Danas je rpotrebno da Ant:fa5 ističko vij'ece na
rod nog o.slobodenja Jugoslavi'je po.stane zaista najviše zakonodavno 
( izvršno ·tijclo naroda Jugoslavije. Danas je vee doMo vrijeme da se 
-st vor i jeda-n izvršni organ u formi jedne privJ'edn" vlade, G<oji c" J:>i-t ~ 
s,pas()ban da rukov·odi svim pos~ov'ma .ko;e mora da, vrši jedma prava 
narodna vlada. (Burno odobravanje. Delegati ustaju, sva se dvorana 
prolama od .poklika i ap:auza). 

Mo danas imamo Antifaškstičko vijeee narodnog osIobodrenja Jugo
slavij'" koj" je "tvoreno prije godinu dana. U tom Antifašis!ibkam vi
jeeu zastupljeni su sv; narodi Jugoslavije. U njemu su za~tupljeni svi 
~lojevi dr-ušlva. Prvi pu1 u svoj oj h;storlji' naši narodi šalju u ,taj svoj 
organ pretstavnike koji su iznikli iz njihove sredine, koji oni' slobodno 
'biraju i u koje oni ':maju zaista, puno povjere.nje. 
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Razumije. se, tako. krupan ko.rak jednog naroda, kao ,!\to. je stva
ranje njego.vo.g najvišeg izvršnog o.rgana, u .konkretnom slučaju stva
ranje Nac'o.na,!nog ko.miteta' os!o.bodenja Jugoslavije, mo.že u prvo.m 
mo.mentu naid i .na eventuame, smetnje ina' .nerazumijevanje, ča'k i 
kod naš'.h saveznika u inostran"tvu. A to. naro.čito. zbog toga što. u 
in06transtvu .posto.ji jo.š .neka .(o.bož;nja vlada" Noi' u .to.ku o.ve dvije 'go.
dine idevet mj-eseci teške i krvave llo.rbe za svo.ju s!o.bodu i .nezavisnc6t 
·'naro.di Jugoslavije stekli su pr avo. da sami cdlučuju o. svojo.j sudbini, 
a to. pravo. sto.j'~ ,potpuno. u skladu s AUantsko.m poveljo.m. (Burno. o.do
bravanje. Aplauz). Mi smo. uvjereni dal .naši o;aveznid nece krivo. Mva
t')ti o.vaj hio;to.ri'jski ko.rak naših naroda" veC, .napro.ti'v, da ce saveznici i 
sami sve učiniH da .našem narodu pruže moraInu ima terijalnu .pomo.c 
i. ,potporu i preko. pretstav.ni.štva .ko.je je namd' sam u zemlji ;zabrao.. 
(Aplauz). 

A sada neko.li'ko. Ji'ječ: o. 'našoj slavno.j iNarodno.-oo'o.bodi lačko.j 
vo.jseL Mogu smje!o tvrditi da je stvaranje narodne vo.jske, po.d o.na
kvim uvjetima .pod -kakvim se stvarala naša', jedinstven primjcr .u histo
riji, Iz go.:o.ruk'h partizanskih odreda, bez i,ka,kvih tvo.rnica o.ružja i 
mu.nicije, bez magazina, i raznih vo.jnih rezervi namir.nica, bez ičije 
pomo.Ci !bilo. s .ko.je strane, stvo.rena je ,alfm~ja o.d bli'lu 'četvrt miEo.na, 
ali ne'U mirnom .periodu, vec u ·periodu najstrašnije i najkrvavije borbe 
'ko.ju su ikad narodi J,ugoslavije vodili. To je teko.vina kojom se narodi 
Jugo.slavije mogu ponosi,ti i 'ko.jo.m ce se ponositi buduca njiho.va poko
ljenja, (Burno. odo.br,avanje. 'A.plauz.) 

Stvar.anje naše Nar-odno.-oslobodilačke vo.jske, 'i .pod ,takv'm tl vje
tima, bilo. j>i' veoma težak .posao.. Mi nismo. ima,!i vo.jnih akademija i 
'ško!a, mi nismo imalio o.ficirskih kadro.va, Sv," se to. stvaralo. i .radalo. u 
procesu same borbe, Prvog maja 1943 godine Vrho.vni štab Narodno
os!o.bodilačke vo.jske i, partizanskih odroeda Jugoslavije izdao. je dekret 
o. uvo.denju o.f icirskih o podQficirskih čino.va u našoi Na rodno.-oslo.bodi
la·čkoj vo.jseL (Aplauz). Se10jaci l .radnici, student; i C6tala .narodna inteli
gencija" ko.ji su rasli " razvijali se u Narodno-05lobodi,!ai'ko.j .bo.rhi, po
staH su o.ficir i naše narodne armije. To. su najbolji, sino.vi naših naroda, 
ko.je su i5tak:' 'iz svo.je sred'ne sami ,bord. Takvim svo.jim o.ficirima i 
podofidrima mogu biti ,ponosnl narodi Jugoslavije, 

Ovo. što. mi sada o.vdje vršimo. ,krupan je dogadaj i u odnosu na. 
inostranstvo., 'U odnosu .na naše save-zn"ke, jer time naši narodi" preko. 
svo.g pretstavništva, jasno. i odlučno. izvršavaju svoju vo.lju. (Aplauz). 
Ali je potrebno na'pomenuti i to. da su 5vi o.ni oficiri bivše jugoslo.venske 
vo.jske Iko.ji Sil od samog ,počelk.a stupi'!', u naše redo.ve, iako. u malo.m 
bro.ju, zauzeli dostojno. mjesto. u našo.j vo.jsei. Razumije se da hi taj 
bro.j b'o.. veci, dia veliki bro.j jugos10.venskih o.ficir·a, ni je do.pao njemač-kog 
ro.pstva, čime cm je o.nemoguceno. da u{'ootvujn 'U Narodno-os!o.bodi
lačkoj lborbi. - V.rho.vni, ·štab unapredio. je i pro.izveo preko. 5.000 ofi
cira. lja, u ime Vrhovneg ~.taba Narodno.-oslo.bodilačke vo.jske i parti-
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zanskih odrooa Jugoslavije, ovdje molim ovo v<soko na,rodno prets!av· 
ništvo za potvrdu dekreta ·od 1 maja 1943 godine i'" dekreta od :1 novem· 
bra 1943 godine oproizvodenju i· unaprooenju oficira Narodno-oo:o,. 
bodidačke vojske Jugoslavije. (Burno odobr.alVanje. - Pok lic i: 
»Tako je!«). 

Vrhovni štab Na-rodno·oslobodilaoke vojske i partizanskih odreda 
Jugos!avije don:o je dekret o uvodenju ordena, i .to: 1. - Ordena Na· 
rodnog heroja, 2. - Ordena partizanske .zvi'jezde tPrvog stepena, 3. -
Ordena partizanske zvijezde drugog stepena, 4. - Ordena partizanske 
ZVijezde ,treeeg stepena, 5. - Ordena narodinog oslobodenja', 6. -
Ordena za hrabrost, 7. ~ Medalje za hrabrost, 8. - Ordena .bratstva 
i jedinstva. Ja molim visoko narodno pretstavniš.(vo da .potvrdt dekret 
Vrhovnog štalba o uvodenju ordena 'u IN arodno·osldbod')lačkoj vojsci 
od 15 avgusta 1943 godine. (Ap!auz). 

Organizacija nace Narodno·oslobodMačke vojske još nij<11 'zavr· 
šena. Mi, smo do danas formiraH osam armiskih korpusa, ,koji imaju 
sav potreban vojni,čki, i ,pobtički ikadar. Ali pri':iv novih ,boraca je sva· 
kim danom sve veci. Stvara,ju se nove brigade .:: divizije, stvarače se i 
novi korpusi. Dooad je stvaranje naw Narodno-oslobodHačke vojske 
b:,lo ug.lavnom 'na dobrovoljnoj bazi •. Ali otsada, pošto ce naši na~odi 
imati svoj izvršni organ - Nacionalni komitet oslobodenja Jugosl'avije, 
dužnost tog izvršnog organa biče i, to, da izda <lekre,t o opCoj vojnoj 
obavezi svih gradana ove zemlje od 18 do 50 godina,. (Bumo odobra· 
vanje. - Po k lic i: »Tako je!«). Razumije se, pri tome ce idalje 
ostati pravo svakog gradanina da dobrovoljno stupi u našu vojsku i 
izvan ovog doba ž'vota. U isto vrijeme, ,Nae'ona:lni komi,tet os!obodenja 
Jugoo:avije morace dati izjavu o svim onim vojnicima i ofidrima 'koji 
bi se inadalje nalazili na :strani Njemaca, Mo Il hrvatskoj vojsci i':i u 
kojim drugim jedinicama,. 

U vezi, s konferencijom ,triju vel'ikih savezničkih :sila u Moskvi, po
sta,lo je aMuelno da se naše narodino pmtstavn'štvo izjasni o mnogim 
važnim p:tanjima koja in teresira ju naše narode, kao: a) pitanje ra,tnih 
::;Iočinaca; b) .pitanje Ibrodova, ratnih i trgovačk'ih, ,koje <je Itajija pri 
okupacij; naše 'lemlje, .oduzela našem narodu,; v) pitanje naših interni· 
racau Italiji i drugim zemljama; 'g) pitanje opljač.kane narodne imovine 
od strane talijanskih okupatora i vracanje ''ste našem narodu. Sve su 
to važna i ,hi,tna ,pi·tanja, koja treba da :se šoto prije riješe. 

Kao >'to je naprijed spomenuto, u m jesecu maju J 943 godine doš:a 
je u Vrhe-vni štaob de:legacija engleske Vrhovne ,komande II Ka,iru. Vee 
nekol;ko dana pri,je toga spustila se jedna slična delegacija kod Glav
nog štaba Hrvatske. Te su delegacije imale zadata,k da uspostave kon· 
takt s Narodno·oolobodilačkom vojskom Jugoslavije ida pripreme teren 
za dolazak jedne glavne de:egacije pri Vrhovnomštabu Narodno-oslo
bodilačke vojske i., pantizanskih odreda Jugoslavije na čelu s jednim 
engleskim generalom. Vrhovni šta'b dao je pristanak da joona ta,kva 
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delegacija dode. I -li mjesecu septembru ove godine u naš štab došla 
je engleska vojna· misija od neko:i'ko viših ofic ira na čelu sa brigadnlm 
generalom Mak Leonom, koji je imao .punomot Vj,Jsona, vrhovnog ko
mandanta na Bliskom Istoku. (Aplauz). U akreditivnom pismu vrhov
nogkomanda[]ta Vi.lsona navedena je svrha te d'~:egacije" i .(0 r- uspo
stavljanje što tješnjih od'nosa 'izmedu naše Narodno-<>sloOOdilačke voj
ske i engleskih snaga, -or'gani'ladja slanja ratnog materi'ja,la našoj Na
rodno-oslobodi,la,čkoj vojsci i ,koordinacija vojnih operacija. (Aplauz). 

Savezn:,ci su nam v,ec od mjeseca jula lpočeli' slatil i,zvjestan ratni 
ma,terija,l ,pomocu aviona, ali u neznatnoj količini, što je bilo 'i razu
m:jivo, ,pošto su avioni, bili jedino sredstvo ,transporta. Oslooodenjem 
-dalmatinske obale ·l otoka pruži.la se mogucnost primanja vecih koli
čina materijala za Jlašu vojsku, i zaista, saveznid su nam poslali, bro
dovima vecu ,količinu ratnog materijala inamirnica,. U 'i~g,:edu je da 
-čemo morskim .putem dobiH jo!; vece količine ratnog materijala, koji 
nam je !potreban za vodenje rata. Razumije se, nama je danas potrebno 
, teško 6a,vreme.no []aoružanje kao Ho su tenkov; i avioni, U ,tom pravcu 
Vrhovni štab Narodno-oslobQdilačke vojske i, partizanskih odreda Jugo
slavije ,poduzeo je izvjesne korake kod savezniika· . .(Aplauz). 

Pošto je Vrhovni štab Narodno-os1obodil:ačke vojske i .partizanskih 
<Xlreda Jugoslavije uspostav;o kontakt 631 6avezn'cima, oni se sve 
tešce obracaj·u njemu; upitanjima .koja n'su vi'še tisto vojničke .pri
rode, vec su ,politička pitanja, koja spadaju u kompetenciju vlade. S 
druge strane, Vrhovni štab odnosno VrhovB" komandant ,ta,kode je 
uputio saveznicima izvjesne zah-tjeve imoibe koje u normalnim .priH
kama, pri .postojanju vlade, spadaju u njenu kompetendju. Vrhovni 
štab je vec uputio u' HaHju jednu delegaciju rad·; ,primanja' r.a,!.nog mate
rijala, radi organizacije i primanja naših zarobljenika i interniraca I 
nj,;hovog repatriranja, udomovinu. Da'lje je Vrhovni štab veC postavio 
pred saveznike zahtjev da se vrate -ratni i ,trgovački brodovi koje je 
Italija otela našem narodu. (Burno ·odobravanje). Takode je ,postavio 
pitanje naših interniracl> i zarobljenika. Postavio je .p:,tanje isporuči
'vanja n~·šoj vojsd teškog savremenog naoružanja - ten-kova, .a,vija
dje idr., kao istvaranja ·pomorske i avionske baze u ItaUj\. Uvezi, sa 
svim tim, Vrhovni štab iN arodno-os:obodilačke voj9ke 'i .partizanskih 
odreda Jugoslavi'je, uz pristanak engleske Vrhovne komande u Ka:ru, 
uputio je jednu 5VOjU delegaciju, koja ce ,tarno, na ,licu mjesta, poku
tati da riješ; sva ta !pi,tanja. 

Iz svega toga. .vidi se koliko je ,potrebno i važnO formiranje .privre-
mene vlad" koja ,bi mogla veCinu .tih !pitanja, rješava1i ; u (,nostramtvu 
1stupiti kao jed"ni legitimni; !pravi pretstavn;k naroda Jugoolavije. 

Vrhovni štab je uspio uspostaviti .kontakt 5a savewici.ma, .(0 jest 
sa Engleskom i Amerbkom, čiji se vojn; .pret6tavnid nalaze ,kod nas, 
dok )se sada ,radi na tome da dodu i pretstavn;ci SovjetJskog Saveza. 
,(Burno odobravanje. - P o k.! i, ci: »liveo Sovjetski Save,z!«). lel'ja 
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je sv'h naših naroda, 'kao i vojske, da se što .prije uspootavi' veza s 
ovom veN kom hratskom državom, u .koju narodi Jugoslavije imaju 
najveee povjerenje, kao u svog najveeeg zaWtnika,. 

Borba naših naroda i sjajni uspjesi koje su oni pootig,li na bojnom 
polju pomoru svoje s:avne Narodno-os!obodilačke vojske i ,parhan
"kih odreda stvori,l, su nam predi čitavim naprednim svijetom velike 
simpa,ti'je, stvor',li su sve uvjete da naši narod~ ostvare svoje težnje -
slobodnu, istinski' demokra,t,,,ku federativnu Jugoslaviju. (Dugotrajno i 
burno odobravanje. lOe!egati ustaju. Ova<:ije drugu Titu. ~ Pok I i'c ' :. 
"Ziveo naš voda drug T(to!«, »Zi,ve:o bra,tstvo svih naroda \Jugosla
vi'je!«, »Zivcla naša slavna vojska!«). 

Pretsedavajuti: Otvaram diskusiju o referatu druga Tita. 'Prv, se 
za ri'ječ javio drug Ma'govac. Ima riječ drug Magovac. (Aplauz). 

Božidar Magovac (H r vat s ka): Viooki .zbore! [)rugovi Slovenci 
llolazeCi na ovaj značajni sku.p domaoF su da se u nekom kraju 
'Zumberka širi, letak u .kome se govori kako ja ne hih smio govoriti 
ovdje medu vama " kako ja uopee ne spadam u ovo društvo. Možda 
za,to što su 'člli:i da me je jedan 'PaveE,cev ministar nazvao smule
njakom. Mislim da njemu ne vrijedi odgovara.ti, a ja cu ovdje r'~.cr 
nekoliko ri'ječi, pa vi .prosud·',te da ,Ii, sam smušenjak. 

Druže T.ito, ja u ime pristaša i lzvršnog odbora HSS izjavljujem 
ovdje da se svi mi slažemo s· tvojim i·",laganjem. i da b,mo se ,boriti svim 
snagama da misli iz ~voga referata provedemo u ž'.vo!. Vi znate d'30 sam 
došao iz ooih strana gdje živi miran seljačk'i svije!. Ja, .iz svojih isku
stava medju tim svije.tom, mogu da IVam kažem da je sve ove V,a,'e 
misli i političke stvar'., koje ste i7Jrazi:i uVašem izvještaju, naš hrvatsk' 
svijet, naš hrvatsk4 seljački narod, riješio i tq, naraveki, u korist Vama, 
ba/; 'lJ kmist Vaših referata i Oslobodilačkog ,pokreta. 

Meni ooobno je sasvim svejedno koliko ce ,trajati ova naša velika 
borba' dok ,ne dodemo do .po:ožaja u svi'jetu .koji .naši' narodi zaslužuju 
svoj om herojskom ,borbom i .koje mi, kac ,pravo narodno ,pretstavniMv<T 
na čelu JII arodno-oslobo!li,:a·čkog ,pokreta, zaslužujemo. Medutim, bilo 
bi isuviše smo,ješno .[vrdi,ti da hrvatski .seljak ne žei'i: Jugosla,viju . 

. (Ap!auz). Hrvatski' narod' zna da je Jugoolavija, i, to federativna, demo
kratska Jugoolavija, bratska domovina naroda, Jugoslavije. Naš blago
pokojni uči1elj Stjepan Radie, koji j'e ustaco] JUg'<Tslavi'j'" .upravo orga
nizirao vojsku mira i, kOji, je napeo luk pro\o'.v svojih IProtivnika ,prije 
dvadeset djeta, u MoskV(, bačen je u beogradskoj 5kupMini pred čet
nič,ko tane. Dvadeset godina ,posJije toga Vi cete narodnim tanelom 
pravde uništiH četničke hwJje i sa prave Narodne skup';!ine, 1944 godine, 
o!ici di'rektno u Mookvu. 
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Ja· u lo vjerujem, a nrva{sk>: narod ce lo, kao i sv; drug; nar()(H 
J!lgoolav;je, sigurno ,pozdravili. Medulim, ako Vas ma ko ;z Kaira i:i 
5a drugih strana pita, a .čin; .m; se da Vas .pilaju, za nekO' 6me HSS I 

ime ovog smu~enjaka i' a,ko Vas .pitaju da Ji, ce Irebati vodi'ča, onda' im 
odgov.orite: ",poslužj,te &c sami«. 

2ivjela Narodno-os!O'boqdačka vojska, živoo drug Tito! (A.plauz!_ 

P,retsed,avajuci: Za r;ječ se javio drug dr Ljubo Loontič, vijecnik 
iz Dadmacije. 

Dr Ljubo Leontie (H r val S ka): Dru-govi idrugarice, dopuslil-e 
mi da dam 'izražaja bezgran;.čnom vese,Jju ibezdanoj .radosli u ime osla
taka ·revolucionarne omladine iz predratnog vremena, i,z IPrvog svjel
"kog 'rata, u ime onih ostataka ,koj'i, su osta.Ji ,vjern; sebi, svojim dru-go
vima i svome narodu, <la dam ;zražaja bezgraničnoj svojoj radosti Mv 
danas vidim da se ostvaruje onaj san koji smo mi ,kroz .maglu gleda,I; . 
Ali, dia se dadne ;'lražaja osj-eeanju, lreba ~ ko je ,pošten - da .kaže 
punu isbnu. Ostvarenje toga sna ne ,bi, uslijedilo da nije r.ukovodstvo
narodnog ,pokreta uzela u svoje ruke Komunislička partija. (A.p!auz). 

Ima, drugov;, .puno razloga zbog ,koj in se Komunistička partija 
slavila na <"elo Narodno-oslobodil,ačkog ,pokrela ~ .pozva.la narod u sveti" 
otadžbinski rat. To je b',lo zbog toga šlo se Komunistička .parUja odu
vi jek borila za interese naroda i zemlje, šlo je narod imao .u [Jju [Jeo
graničeno .povjerenje, što je ona bila sposobna da rukovod" Narodno
oslobodilačkim pokrelom. Prvo, ona je imala realnu pod':ogu, a, drugo. 
ima·la je ona imoraln'. poziv za to. Rea·lnu .podlogu, jer je ona za ra
z.:iku ·od nas, koji smo kroz maglu gledali, u,poznala zakone drušiva j 

stvarnosH živola; -proučava.Ja· te zakone temeljito i tu stvarnost shva
lala; ,ojoj je bio jasan ,pu,t koji· vodi cilju koji' ce ona umet:. ostvarMi. A 
moralni razlog da baš ona bude ·Ieg;timna, da bude izvršna, lo je svima 
jasno; svakome poznalo: preka-Ijena u .(eškoj borbi, jedino gO'njena 
partija u Jugoslaviji.; u tamnicama i glavnjačama, u tamn!cama i slra
da.njima očeli<"ila se ona; I'reka.Jila' za ovu veliku borbu. 1 lako moralno 
formirana ona je našla odjek uz svakog poštenog iz svog naroda. 
(Aplauz). Danas je leško .reei da li se narold i. svi pošteni .ljudI. ,.z svih 
drugih stranaka mogu odvojit; oo Komunističke .partije. Jer, ona je 
slvO'rila čudo. Čudo za onog koj'~ nije um;o da upoma istinu. Zaista, 
!nože se reCi da su dva svjetska čuda stvoren", -il našem vijeku. Jedno, 
ono što je Rusi'ja stvorila u miru iratu, a drugo svjelsko čudo je onO' 
šlo je Tito sa Komunisl;č.kom partijom slvor:o u okupiranoj Evropi. 
(Ap!auz). 
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Kor,'steCi se tskustvom, onim morabirn rawčarenjem koje su do
živjel:i' drugoOvi heroja il mučenika, koje su pretrpjeJi u Prvom svjetskom 
ratu i poole toga, ja mislim dia neee biti deplasirano da sa ovog mjesta 
apeliram na je<lno: nemoj-te da nalrod doživi sli,čno razočarenje, a ne,ce 
ga doživjeti ako ostanemo vjerni sebi 'i vjerni pokretačima ovog Na
rodno-oslobod.ilačkog 'pokreta koji je narodu lpovratio samopou,zdanje i 
§vijest u sebe same. (Aplauz). 

Na,š Narodno·osl<1bodilački pokret i veJi,ki Sovjebki, Savez velike 
~u garantije da ,ce se ispunj,(i sve naše težnje. Garantija je ti Komuni-
stičkoj partiji, garanHja je unašoj Narodno-oolobodilačkoj vojsci. 

Drugovi i' drugarice, ja m'slim da mogu reCi dia su i svi, oni mrtvi 
heroji i mučenici iz revolucloname omladine iz Prvog svjetskog rata, 
Aa su i oni danas sa nama, jer !kao što je Drugi svjetski rat nastavak 
Prvog, " ovo je nastavak onog šlo su čestW i pošten il oml:adinci u onom 
vremenu - kad nisu postoj ali uslovil za ostvarenje ovakvih djela -
htjeJi i žeJjeJi stvoriti, a,1i možda nisu znali<, i1isu b~Ji svjesni, puta i na
čina koji bi ih doveo do ootvarenja. 

Pretsedavajuci: .Dajem riječ drugu Borisu Kidriču, vijeeniku i,z 
·Slovenije. (Aplauz). 

Baris 'Kidrič {S loveJI i ja): Drugovi ; druga rice, ... mogao hih 
da napomenem samo ono što smo mi Slovenci doživeli, da vam kažem 

.0 vlastiitom iskustvu. Kao što vam je .poznato, Osvobod~,lna fronta bila 
je stvorena 1941 godine, nekdiko sedm:ca posle sloma stare Jugosla
vije. Na poziv Komunisti'čke .partije, uspj0~a je tada Osvobodilna fronta 
,da org.ani~uje vecinu slovenaokih narodnih masa. Stvoreno je liJo ,takvo 
narodno je<linstvo kakvo nije hilo nikada u' ,istori ji slovenačkog naroda. 
Nišla nije tada Osvobodi,lna fronta slovenačkog naroda pre<luze,la pro
tiv takozvane jugoslovenske vlade u I:nostranstvu. Ništa se odi nje nije 

,drugo tražilo, nego da ta jugoslovenska v,lada doOpusti, slovenačkom 
oolobodilačkom 'pokretu da se razvija onako kako traži interes ,,~ove
načkog naroda. Medutim, što je danas na osnovu dokumenata Ipotpuno 
,dokazano, i~ Londona izdajnička, jugoolovenska izregJi&a vJ,ada otpcr 
čela je podržavati na sve načine unutrašnje nepr:,jatelje s!ovenačkog 
na,roda. Londonska jugoslovenska vlada· dala je inicijativu za stvaranje 
Bele garde. Dala je direktivu da Bela garda nastupa zaje<lno s neprija

.Jteljem Iprotiv Narodno-aslobodi!.aČke vojske. (U z vic i: »Sramota!«). 
Da':a je pomot Beloj gardi koja je saradivala sa ita,bjanima ti velikoj 
j~alijan5koj ofanzi'vi 1942 godi ne. J, najzad, uputila ,je Ila to da Bela 
~arda počne oružanu borbu protiv slovenačkog naroda, protiv njegove 
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:Osvobodilne fronte i njegove vojske. Sve je to dokumeniima· dokazano. 
Najvažnij; je dok,umena! vel'i<i' ,proces ,protiv ~arobljenih belogardiskih 
i plavogardiskih o[idra koji je bio obavljen u Kočevju dok je to bila 
05lobodena "Iovenačka teritorija, voden ,po svim pravi,lima koja tra~i 
jedan juridički dobro voden ,proces. Na tom procesu glavni optuženi, 
voda, bio je žandarmeriski ,poručnik Mari'jan Strniša. On je bukv>blno 
j1zjavio da su sve one odluke LI Londonu, dayane preko radija, da treba 
'podtupirati partizane, bacane kao <leki pesak u oči. Medutim, istovre
meno, ,preko svoj-'.h ,tajnih radio-stanica· iz Kai,ra i Londona oni su ,poru
čivali da oo ,bore protiv partizana. 

Druga činjen:ca: kad je Osvobodilna fronta slovenačkog naroda, a 
pre svega KomunisUčka partija Sloven i'je , 1942 godine, vodila ,političku 
borbu za raskr:.nkavanje Draž·e Mihailovica zbog onih sramnih del'a 
koja je on vršio u Srbiji" pokušaH su da nam zabodu nož u neda s druge 
strane. »Plava garda« je kleveta,la Osvobodi,lnu frontu i (Kompartiju 
S':oveni1je dia su one protiv jugoslovenstva, zato što smo mi staja,li na 
stanovi,štu da i slovenački narod, kao i svaki drugi narod Ima ,pravo na 
samoodredenje. Oni su hteli da suprotstave n a~e stanovišie na samo
odredenje jugoslovenskoj koncepciji. Medutim, pokazalo oo da su to 
baš oni isti koji su rušili Jugoslaviju. dok je lNarodno-oslobodi'l<ička 
vojska ona' koja je pokazala da, se ona jedi no bori Za narod, za pravo 
na samoodredenje, da oo ona jedino bori, stvara i stvorite novu bratsku 
Jugoslaviju. (Aplauz). Vee ujesen 1941 godine. zauzela je Osvobodi,lna 
fronta u tom pogJedupotpuno ,pravilno sta.novište, koje ima za osnovicu 
svog programa i2jaŠl1jenje za samoodredenje i za novu bra!sku zajed
nieu naroda JugoslaV'i,je i ističe da .narode Jugoslavije neminovno ve
zuje i,storiska i u ,borbi izraž·ena povezanost. 

Verujte, drugovi, da, smo se mi, s:ovenački delega,H, na ovom putu 
ubedili još više i da smo .ponosi(oj" i da je ,biIoa jaš veca misao o tom kako 
je 'potrebno i ,kako je vec p05tignuto jedinstvo svi'ju naroda Jugoslavije. 

U Slovenačkoj za vreme Narodnog ustanka zatalasao OO snažail1 
talas slovenskog patriotizma kakav jaš ni,je bio u s!ovenačkoj istor'iji, 
zatalasao se ta,las, jaki talas jugoslovenskog pa.triotizma, koji ce sada 
da s.e zažari još sa vecim žarom, jaš sa veeim plamenom. 

Pretsedavajuci: Ima riječ general-major drug Jakob Avšic. 
(Aplauz) . 

General-major Jakob Avšič (S :I o v en i j' a): Drugovi i drugariee, 
'kao i moj ·predgovornik drug Leontic, ja sam ~akode pre rata pripadao 
onom de:u omladine čiji je ideal bio ,lepša i ,bolja narodna buducnost. 
AI>, naža~ost, p05le rata" !kako ja tako ~ ero slovenački narod, dU'boko 
.smo se razočarali, jer vodeci krugovi u bivšoj Jug05laviji .nisu ,bili spo-
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robni da donesu narodu depši ; bolji hvo!. Coo s!ovenački narod se razo. 
čarao, naročito u momentu kada je Jug06lavija tako brzo i ta,ko sra
motno propala. Propa.la je izdajstvom generala, naših Ibiv~ih drugova, 
koji nisu bi.li spooobni da vode narod li rat ; da, se bore i. d06tojno održe 
ono što je narod godinama stvarao i pla.cao svojim mukama kao za
logu svoje bolje .buduce egzistendje. Posle te propasti mi smo, Slo
venci, 06tali na milost i nemiI06t nepri.jatelju. Neprijatelji, >kako Hitler 
.. Musolini, tako i Madari, upaH su 5a svih strana i počeli da ,pokazuju 
svoje znanje, kako ce nas što pre i što >bolje uništiti. Mi, Slovenci, baš 
smo prvi koji smo jasno videli da smo 06udeni: na smr!. Izg.\edado nam 
je kao da nam nema spasa. Položaj je zaista mor·ao izgledali očajan . 
Nije b;';o sije koja bi, mogla, ponovo dali veru narodu, koja bi' .... 

Ja sam mnogo puta bio svedok najgorih pojava 'koje su se odigra
vale unašoj vojsci. Često sam dolazio do zak,ljučka da naši vojnički 
vodi i vodeei vojničk; krugovi neCe biti u stanju da zaštite i odbrane 
narodne interese, nece bi.ti, sposobni da se ,žrtvuju za narod. r ~o Ile 
stvarno dogodilo. Kad se nad našim narodom nadviJa 1eška, opasn06t, 
oni su pobegli anarod 06tavili. Jedin:, koji su ostaH sa narodom, kao šlo 
su i uvek bili 5a narodom, .to su bil,i' komunisti, to je bila !<omunistička 
partija. Iz komun ista je sjajio žar borbe za bcJlju buduCnost i iborbu 
za novi ži,vo1. I oni su uspeH. Uspeli su vrlo veš1im načinom da ,podignu 
naile ljude, da ih okllpe i da ih ,povedu u horbu koja je do danas imala 
tako veli'ki uspeh. 

Slovenački narod je Zlbog ram'h velikosr.p5kih režima i protivna
rodne vladavine, izg\.!bio bio jlOverenje u našu bracu Srbe l Hrvate, aji 
je to poverenje, blagodareCi Komunističkoj partiji i njenim načeJima , 
ponovo postignuto. (Aplauz). I danas, dru.govi, Slovenci su, kao što 
vidite, isto tako ibolji Jugooloveni nego što su bm ranije. (J\plam). 
Oni nemaju nameru da od svega 'toga nešto za sebe ,proHtiraju. Oni 
jedino žele sebi slobodu, no ne samo naciona,lnll vec s:obodu 6Oci>jalnu, 
morainu, i narodnu u Jugoshwiji i d'a u svojoj zemlji zaraduju svoj 
hJeb - dobijaju onu zaradu i posti>žu onu naknadu kakvu ce sami bi.U 
u stanju da stvom. Uz to Slovenci žele da nadu sve parlizane, sve dru
gove sa kojima ce se 'boriti za istu stvar za koju se sada ,bore Slovenci. 
Borieemo se sa našim .par,tizarnma, drugovi. Ja vas uveravam da ce 
oni, kako i d06ad tako i btsada, da,ti sve od sebe, žrtvova,ce se a,ko to 
bude potrebno, i iCi napred. 

Pretsedavajuci: Riječ ima drug Pero Knstajic, sudija sa Cetinja i 
vi'jetnik Cme Gore. (Aplauz). 
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Pero I(rstajic (C r naG oo ra): DrugoOvi i dru-garice, "storiska je 
. nužnost da doOživimoO dan kada oo ,prvi, put uzdižemoO svojoOm 5viješcu 

doO sroce ,da u oOVoOm istoriskoOm moOmentu, u sloObodnoOm Jajcu, kaoO 510-
bodni ljudi nastavimoO .pametnu saradnju svih naših naroOda na dobro 
naše domoOvine, 'čije temelje postavljamoO danas. OVoO naše istoOriskoO za
sjeda.nje je utoOlikoO značajn;,je štoO ga održavamoO ho s:oObodni Iljudi na 
osloObodenoOj teritoOriji u HitlerovoOj evroOpskoOj tvrdavi,. 

Temeljni 'Princ~p naše državne zajednice jeste jedinstvoO svih naših 
naroda. 'Jedinstvo, ,koOje je !bilo vjekoOv.ni ideal naših naroda, evoO sad 
j$koOvanoO je u dvogodiŠct1joOj borbi proOtiv fa,š isličkih okupatoOra i njihovih 
Blugu, koOji mu na 'pu,tu stoOje. 

DrugoOv; idrugarice, mi, smoO doOšli ovdje da i,zrazimoO želju svih 
naših na,roda, svih demokratskih naprednih narodnih snaga da oo okupe 
u jednu državnu ,zajedn'cu i da ~ako ujedinjeni ostvare svoje tstoOriske 
zada tke, da se borimoO za demokratski, oblik društvenoOg i 'PoOlititkog 
života; da kr,čimoO ,put svojoOj budu enosti , buducnosU koOja oo razvija na 
ovim temeljnim principima koOje nam je iznioO drug TitoO d za koOju je pro
liveno more krvi naših naroda. 

DrugoOvi 'i drugarice, mi delegati, Crne GoOre 'lldostoOjeni smo od 
crnogoOrskog- naroda da oOvom doOmu izručimoO pozdrave naroda naše 
lomne Gore Crne, a preko njega ,pozdrav svim našim .narodima. Crna 
GoOra, koja je za ostvarenje oOve velike misli iiila u SVoOjoj r.stoOriji ikroOZ 
muke, smrt, lbol i grč, krv i ogani, išla sve dok danas, kroz proces velike 
NarodnoO-oslobod.jJačke boOrbe, nije blioouo zrak našeg isti.nskog nacioO
nalnog ujedinjenja, koje, etoO, utemeljujemoO danas. 

Decenijama je jedna ista misaoO napaja,la ,borbeni duh naših na
roda i šumorila u dnu njihoOve duše is!inu da su naši, narodi iste krvi i 
,stog porijekIa i da moraju .i li dobru i u zlu biti zajedno. Saznali su da 
ih je priroda spajala, a vještačka ruka razjedinjava,la i da ih sadašnjost 
i budu6nost vezu ju. SamoO ovakva, misaoO 'i duboka nada da ce jednog 
dana doti trenutak našeg naciona!nog oslobodenja i ujedinjenja odr, 
žala nas je u životu i okupi,la u ovim leškim, istoriskim danima na 
zajedničku saradnju u ovom velikom istoriskom djel'll. 

Drugovi, sa,vremenicima j" izgledaloO da ideja našeg nacionalnog 
oslobodenja i ujedinjenja u svom istoOriskom razv;lku nije nikada bila 
bliža ~,voiu nego 1918 godine, kada je dobila i državno-pravni oblik 
zajednice ujedinjenih naroda Slovenskog Juga. Nikada kao ovog dlaM 
narodna duša nije bila ispunjena ovim vjekovnim idea,lom. 

Medutim, doOkazaloO se da, posFje 23 godine 1:ajedničkog državnog 
~ivota·, nikada nije bil:a daljaod živoOta nego što je 1941 godine, kada 
se vještačka državna ivorevina raspala jednim udarcem neprija.\ellja, 
kao kula od ,karata. Uzrok tome raspadu nalaO!i se u či'lljenici da' je ta 
država bila tvorev;na versajska, monarhistička, centra!istička Jugosla
vi,ja, .tvorevina VidoOvdanskog ustava. 
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Treba·lo je da produ vijekovl pa da dode neko.ko je izrastao i,z duše 
naroda i napojio re njegovom snagom da ovu ideju sprovede udjelo, 
i, eto, drugovi, 'Po istori6koj nužnostl to je i!<omunist'ička partija Jugo
slavije na čelu 53 drugom ntom, to je naše čedo, lNarodno-oolobodi
laoka vojska, voj:;;>ka koja je rodena u našem narodu, podizana nJe
govom rukom, napajana njegovim duhom, 'D vodena njegovim umom, 
koja u procesu Narod,no-oslobodi.Iačke borbe 'ispi6uje danas najslavnije 
stranice i.storije svoga naroda . 

Drugovi" ovo što mi stvaramo dana.s jeste djelo jedne epolle, dj..,:o 
jedne gener.adJe, kojoj je istorija namijenHa da ovo veliko djeJo spro
vede u živo!. lono je istOf'iski .prim jer narodne snage i vi.soke 5vi'jestL 

Ovo' veliko djelo ima svoj najtješnji os!onac na veliku Ipreporo
denu Rusiju. Na zemlju socija.\i'7-ma, na Rusi'ju preka·ljenu u krvi I 
bgnju, na Rusiji koja nece nl'!kada, više ,biti caristička, ve·c samo Lenji 
nova iStaljinova, Rusiju - s:obodnu, jaku, onakvu kakvu su je njeni 
tvor ci perom i umom predvidaH. (Aplauz). To je danas ona Rusija koja 
je doMa matoroj i Izrodenoj Evropi, Rooi,ja novog svijeta, .novog čo
vjeka, novog Ica'rstva zemlje ,i, dluha . .oz [akvu Ru.si,ju j·e čitavo S:o
venstvo, uz Ita.kvu Ru.siju je i.njena najmilija, najljepša j. najmlada sestra, 
demokratska federativna Jugosl'avilja. (Aplauz). Može se sa .pra·vom 
reci da ovo što m i danas ostvarujemo Narodno-os!obodHačkom bor·bom 
jeste dio Velike oktobarske revolucije. A gr,anke velike zemlje soc·i
jalizma .prostirace se preko našeg plavog Jadrana. 

Crvenu armiju prv·., ce u Evropi sresti naša narodna armi ja f
Narodno-oslobodi,lacka vojska, koja je vec danas moderno organizo
vana u centru Hitlerove evropske tvrdave. 

Juoski pozi,v i:z Moskv·e ,znač io j1e za nas Crnogorce Ipoziv za boj . 
.na ustanak, .na lborbu protiv ,f ašbma. M i smo se tome odazvaH . • Danas 
je vec skaro čitava Cma· Gora os:obodena, sem nekoliko gradova, u 
kojima su sabi jen; okupator i njegov': ,pomagači, i izdajice naših naroda. 
PosUje uni:štenja voda doma6h izdajnika na čelu sa f)ukanov,;rem i 
Slanišicem u Ostrogu, oni očekuju d., te ih posliCi ista sudbina kaoi 
.njihove gospodare, u.pravo ušao ,m je strah u kosti i sledila se krv u 
ŽiJama. 

Drugovi, danas nema više versajsk" Jugoslavije, nema je zato šlo 
je Ibi'la monarhis!ička, što je bi,la centra·Estička, što su njeni u.pra,vlja6 
preko dvadeset ,godina ;trovaU naš narodni u društveni organizam. Nema 
je zato što je imala .kao svoj epllog najsramni'ju izda,ju u .licu Cve·tkov',c
Maček, što je njena uprava širom otvori:a vra·ta faši,zmu, otvorila 
vrata Hitlerovom l>novom poretku«, i, na.posletku, nema je zatošto je 
iskočila ·j,z Scile Cvetkovic-Maček i uskočila u HarLbdu Hibler-Mu60Iini. 

Okupadjom .naše zemlje stvoreno je još teže stanje i narod se mo
rao odllučiti za fašizam m protiv njega. Put za fašizam znaNo je. put u 
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smrt, put :pmtiv ' fašizma značio je put u život, jJll!t u budu6no.st. 
Upr.a·vo, naš narod se na·lazio u nužnoj odbrani, pred zapetom .puškom 
zlikovca, koju je vec neko!i.ko godina ranije ,punio, i, šta je bi",o ,prlrod
nije nego razbojnika preduhilriti. 

Ovaj put, iako ·trnovi,t, vodi slavi i pobJedi" i· na ovom ,putu nasI 
narodi istakli su borbenu pardu: »Smrt ,fašizmu - Sloboda narodu!« 
Ovom parolom naši narodi' pronašli su svoju dUŠlI, a u toku Narodno
oslobodi,lačke borbe prošli su 'kroz Njegošev zakon »Vrijeme je maj
stocsko rešeto«. U z.n2ku ovih velikih istoriskih d'jel., jeste i 27 mart, 
kada su naši narodi u;stini' pronašli sami sebe i rekli: »Bolje rat nego 
pakt«. Na ovaj .put iziMo je i,z našeg naroda, sve što je časno ·i ,pošteno, 
sve što je rodoljubivo, sve što je slobodoljubivo i, sve ,što hote demo
kratsku federativnu Jugoslaviju, kojoj, evo, u ovom istoris.kom trenu~ku 
danas postavljamo teme:je. 

Odlučiti se za ovaj dlj znači.lo je za svaku gmpu, kao i pojedince, 
i'lnijeti na žrtvenik slobode svoj život, život svoje porodice i sav imetak 
Za ideju slobode treba sve da padne, jer je najpreče vršiti d!užnost pre
ma domovini. Sa ovakvim ,požr.tvovanjem, samopriojegorom i uvjere
hjem u ,pobjedu naši narodi otpočeli su nejed.na.ku i krvavu bonbu za 
svoje os!obodenje protiv okupatora. To je unašoj zemlji bio prvi uda, 
rac fašizmu. Ko!iko;:e taj udarac hMi jak za,visilo je od lSa1age, svijesti i 
uma naših naroda. Najjači udarac okupatoru z3dače naše čedo, naša 
Narodno-o.slobodi'lačka vojska pod rukovodstvom druga Tita. Pored 
ovoga, naši narodi imaju i svoju Parti ju, koja je postav.iJa odlučan za
htjev da se borba vod·; za oslobodenje, za ,bolji i sreeniji' život u zajed
ničkoj državi. Ovo je bio a.pel na sve rodoljube ,bel obziora na vjerska 
i ,politička obilježja. Ovom apelu odazvale su se sve napredne narodne 
snage, visoko sVijesne istoriske dužnosti prema domovini, koja zahtiojeva 
največu mržnju : borbu protiov okupatora i domacih izdajnika, a s druge 
strane dosljednost onom krupnom nače,l u: »Non bene pro toto Uber'tas 
'venditur auro« (S:oboda je skuplja nego sve blago ovoga svijeta), koje 
je urezano u svi'jesH naših .naroda a ispi.sana na kapijama drevnih gra
dova pa inašeg Dubrovnika. 

Drugovi' idrugarice, kod nas U· Cnnoj Gori 13 juIa otpočeta je nova 
epopeja, ispunjena ,podvizima heroja novoga doba. Epopeja koja ce 
opjevati djela, našeg naroda, i" ako se rod:. drugi Njegoš, ;macemo drugi 
»Gorski vjenac«, kojim ce se napajati buduca pokol jenj a·. Unašoj bonbi 
ponavljaju se likovi junaka iz »Gorskog vijenca.« Ustanak u Cr.noj Gori 
utjerao je strah u kosti okupatoru i sledio mu krv u žii!ama. On je bio 
prinuden da ujesen 1941 pokuša pregovarati 5a našim rukovod
stvom u Crnoj Gori ,izašiljuc; svog delegata po~pukovnika Gandinia na 
granicu naše o.slobodene teritorije. Na sve pred'loge ; ,p.rcinje okupator
skog delegata odgovar.ao je, u ime našeg rukovodstva, drug Peko 
Dapčevič, poput Mičunoviča: 

197 



~Drž, Ridžale, na ti ovaj fišek, 
Ponesi ga na pokIon veziru 
1 kaži mu da je to djena 
Koje dr.ago glave crnogorske.« 

• 

Nasuprot ovoj nevidenoj i nečuvenoj borbi .naših naroda pojavili 
su se izdajnici .u zemljlh il van, nje. U zeml'ji uvidu četnika, ustaša i Rup
nikovih domobrana. Ovv u zemlji, rame uz rame s. neprijateljem, vode 
borbu prot;v Narodno-oslobodilačkog pokreta', oružajuci se okupa,tor
skim puškama, oblačeei se njihovim .ruhom i hraneci se njihovim hlebom 
!pod parolom: i»S vjerom .u Boga - za kralja i otadžbinu«, »Srbi na 
bkup«, »&premni za dom« i sli čno. I 

Tim ,putem i2dajnicj, su uspjeli da oko sebe okupe ne samo ono što 
je reakdona.rno i nazadno, neg·o, nažalost, ijedan broj činovništva iz 
državnog aparata, kao i veei broi nesvjesnih, koji ne znaju čemu to 
sve vodi. 

Danas unašoj zemlji, na oku,piranoj teritori'ji, ·besni šovinizam i 
zločini Pavelica, Nediea i Mihai.loviea', Okupator je ,pomoču njih podi
jeli'O našu zemlju na razna područja, dajuci im državni. oblik i, upravu 
po fašističkom sistemu. Oni misle da su naši narodi, meko ti jesto, koje 
Ge da lako mi,jesi,u. N asuprot tome, naši narodi N arodno-oslobodi1ačkom 
bor,bom pokazali su fašistima svoju snagu, moe i um, i nije daleko dan 
kada ce faiŠisti uvidjeti da se više nikada neee JlaCi u Jugoslaviji" 
(Aplauz). 

Istina, fašisti danas unašoj zemlj ; ubijaju, Ipale i' žare, Bto,.kod nas 
u Cmoj Gori imnoga su sela ,popaljena, ~jude su nam zvjerski, lj. u naj
težim mukama ,poubijaH, ali: 

»Ne pisnu Crnogorče mlado, 
niti pisnu niti zu·bom škripnu!« 

Dmgovi i druga rice, pred idejom našeg naciona,lnog ujedinjenja 
oolobodenj1b danas se ispriječila ogromna inesavladiva Iprepreka -'Odru
žena borba okupatora. i domaeih izdajnika. AH, za narod koji smatra 
da se sloboda ne može prod aH ni· za kakvo blago ovoga svj.jeta, odnosno 
sloboda i'ji smrt - sve je savladivo. 

Danas je onašoj zeml'ji istina progovorila. Sve one ,fame koje na 
Zapadu .kruže da borbu u zemlji protiv okupatora vod" oružane čet
ničke formacije Draže Mihailov·j,ea razbicese o ist inu : »Stvari govore, 
da ih ni če1ični zubi ne mogu slomiti<, - !kako to ika~e jedan veliki 
na·rod, Na fa,ktima razbke se misao onih u Londonu o ,povrat,ku kmlja 
u 'zemlju, -o tome <la je izbjeglička vlada jedina ,. ~egitimna v,lada i da 
ona· danas pretstavlja našu ~mljll. Činje.nica je da su sve izb jeglič ke 
takozvane »jugos~ovenske v.lade« od početka do danas k.levetale našu 
borbu, da su preko svojih agenata .u zemlji, a u .prvom a-edu .preko svog 
»ministra« Draže Mihailovica sistematski prouzrokovale bratoubilački 
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rat u cilju ugušivanja narodnog ustanka i da su preko njega sklapa.le 
razne sporazume sa okupartorom. Ovo je sve radeno pod okri.ljem kralja 
Petra II, ,koji je davao povjerenje tim vladama i svom »ministru« .Draži 
Mihailovicu, koga je. eto, pro:zvoo i ti č'n armiskog genera.la. Ovo su 
tvrdoglave činjenice, koje govore samo istinu, koje ce otvorili oči Va
šingtonu i Londonu i pokazat:. ko vodj, borbu protiv okupatora, a -ko 
6araduje sa njim. Otuda mi pozdravljamo savezničku misiju .koja se 
nalazi medu nama. 

Naroči,to je istina ,progovorila dejstvom par·tizanske .puške i bombe, 
koju je ",zradila radnička i se':jačka ruka u Užicu, koja je ·puk'la iz parti
zanske ruke protiv okupatora iotkrila. kako u zemlji, tako i na strani, 
ko je 'izdajnik, a .ko ·borac u Jugoslaviji. Slobodarska je štampa· progo
vorila da se pred vratima, oslobodenja čuju koraci onih koji ce da otkrLju 
lice izdajnika, kako onih na strani, tako i onih u zemlji" ibez obzira· da li 
se 0'11' rovu Mihailovici, Nedici', Ljotici, Pavelid ili ,Rupnici'. Na ovom 
mjestu moramo da podvučemo još jedanput: ma ~ta se danas maštalo 
u Londonu, sve ce se razbi·ti o naŠlI stvarnost. Tako ce tBokozvana 
i..,bjeglička »jugOlSlovenska vJada«, koja nema ni naroda" ni teritorIJe, 
niti '.'lasti, ,prestati da bi,tiše, a naš oNaciona,lni, .komitet .prerašče u pravu 
narodnu vladu, koju ce jednoga dana, ,pororaviti sve napredne snage u 
sVijetu, a naši veliki saveznici priznali je kao jedinu i Jegi!imnu vladu 
demokratske federativne Jugoslavije. 

DrugOvi, danas Narodno-oslobodila6ki .pokret, ,po nekoj neumitnoj 
pravdi i istor:skoj nužnosti poslije svake ofanzive izlazi sve jači i jati, 
i danas se po vojničkoj liniji prdvorio u narodinu armiju, a .politički u 
Jedimtveni narodno-oslobod:tački front, i mi, eto, danas Ila ovom isto
riskom mjestu .postavJjamo temelje .nove Jugoslavije, bralske zajednice 
naših naroda.. ON aša borba. več danas, prelazi okvire naše zemlje i pri
vlači ,pažnju Ilaših saveznika. Naša Narodno-oslobodiolaoka vojska za
država na ovom području več i broj okupatorsk'ih divizija i tako o1akšava 
borbu viteškoj Crvenoj armiji i annijama naših velikih zapadnih sa
veznika. ' 

O rugovi , istoriska je činjen'ca da smo mi jedini narod! koji danas 
u Hitlerovoj evropskoj Ivrdavi vodi oružanu bonbu protiv fašističkog 
zavojevača i sprovodi u život ona načela. koja su tekovina vjekovne 
borbe slobodoljubiovog čovječanstva, dok, medutim, Hi,tlerovi okovi 
sležu okupiranu Evropu i f.ašizam nad priklonjenim glavama drug'h 
naroda, ugušuje duh slobode T 6provodi. u život Hitlerov »novi poredak«. 

Drugovi, tvorci bivše Jugoslav;je pravo na zajednioku drža vu do
kaZli,vali sU !,ulem šta-mpe, .putem .propagande, kroz razne odbore uRimu, 
2enevt, Pariw, Londonu i tako dal'je. Medutim, mi to .pravo dokawjemo 
i iskavamo procesom oNarodno-oslobodi'lačke borbe. Bolje reči. mi ho
čemo .našu .novu državu, demokratsku federativnu J.ugoslaviju. 

Od'lukama koje temo danas donijeti, 1111;' ,postavljamo temelje nove 
demokratske federativne Jugoslavije i ta,ko otstranjujemo iz njenog 
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unutrašnjeg života centra\iz.am, o~tranjujemo sve nezdrave elemente 
kao pooljed:cu versajskih odluka, a obli'k njene vladavine odredi':e naši 
narodi po 05lobodenju. U odlu'kama koje danas donooimo, stavJjena je· 
nadgrobna p:oča rea,keiji i svim režimima stare Jugoslavije, i tako je 
jako zapečati'la da se ona nikad neče ,povratiti, {A,plauz), 

Ovih dana ,postavljamo temelje našoj državnoj zajedn'ei, Temelj 
ove narodne drža.ve, po uvjerenju sviju nas, jeste jedin5tvo sv ih naših' 
narodla, Logično tome, čitava naša državna lpolitika ima da se razvije 
na jim temeljnim !>rinc\pima, Naš Jedimtveni narodno-05lobodi1ački, 
f.ront, kao organ hoz koji poliličke nara,vi djeluju, ima da bude odraz. 
tog višeg shvatanja, 

Medu,tim, poliFčki život predratne Jugoolavije razvija o se faktičkI' 
u kontradikciji sa tim temeljnim principom, Ništa od starog stranačkog 
ži.vota ne smije se uni,jeti u našu novu drža vu jer tamo je ipsihološk1 
uzrok svih sU1koba i razdora za nesreeu Jugoslavije, 

Mi ddazimo kao novi, ljudi u novu državu imoramo odbaciU staru 
stranačku ideologi ju, Mi moramo da damo nove organe novoj drža,v;, 
Mi moramo da stvaramo nov poliiički život, koji' če Ibiti u skladu sa 
novim životom našili naroda, i ne smLjemo Imati stare državne poglede 
na novu državu, Ova'j novi ,poILtički život ostvariče se kroz Narodno
oslobodilački front, front koji je najnacionaJnlji, najdemokratskiji il on 
mora bilti najdržavotvorniJi. Ovo utoliko pre što federativni sklop našeg 
državnog uredenja zahtiljeva da ,postoji jedan ,po!it-ičk l front sa istim 
programom i istim ciljem, koji ima korijena ·U svim našim narodima i 
svim našim pokrajinama, Mi odla zimo u narod da 6provedemo načelo, 
N arodno-05lobodilačkog .fronta u život 'i da ga onganhujemo po našim 
federa~nim jedlinicama, Ja sam sigura,n da ce taj Narodno-oolobodi.lački 
front Iprerastl u jedinstveni front Jugoolavi,je. Mi treba da podemo po' 
primjern rukovodstva naše br~tske Slovenije, koja je još odmah u po
četku organizovala OsvobodiInu frontu. Ja sam se oduševljavao kada su 
mi drugovi 'iz Slovenije prikazali več .pootignute rezultate kroz Osvo
bodi,lnu frontu kao političku organizaciju, 

Drugovi, istorlske odluke ko'e cemo donijeli danas u,pucuJu nas i 
na to da narodno-05lobod4Iačke odbore roorganizujemo u tom smislu 
što ,če biti pmvl organi državne vlasti. Ove od,luke su revd:ueionarnog 
kara,lotera i one iz našeg državnog ži,vota otstranjuju či,tav aparat pred
ra,tne Jugoslavije i sprovode u život temelje naše narodne v,1 asti , koja 
ce bili ožLvotvorena i krm zem,.ljska antifašistička vijeea narodnog' 
ooloboden ja, 

Drugovi idrugarice, mi moramo odavde poči u narod, da mu ka
žemo da je naše nacionalno ujedinjenje postalo stvarnost i da je ono 
došlo demokratskim putem, (Aplauz). Ono je ,protest protiv potčinje
nosti naroda', protiv narodnog ugnjetavanja, ono je zapravo samoodre
denje .naroda. Mi, moramo ,reCi da ce demokratija [zgJaditi , ra2JHke , 
mrŽlllje koje je duga prošlost i heterogena kultura 05tavQa medu našim 
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narodima. Narodno-oslobo<h!ačka borba, oemenHra naše narodno je
dinstvo, kroz koje ce naši narodi' bi,(j zajedno i 'Il dobru i u ·z,lu . !Neee se 
više nikada desiti da jugos!ovenska mka .prolijeva jugoslovensku krv. MI, 
pdlazed sa ovog mjesta u narod, moramo u njemu razvija'ti demokrat
ski duh, koji je njemu svojstven. ojačati seljački, 'i radniaki elemenat i 
obori(i sve što je .proHv slobode i jedinstva i' što pre16tavlja oropstvo. 

Drugovi, mnogi i teški zadaci stoje pred nama. Naša je domovina 
ranjena. Nama treba ove rane 'Ii·ječiti. BudlIci da od nas oookuju da 
oprezno, bez odugovlačenja .pripremimo i. i"gradujemo organe narodne 
v,lasti naše državne zgrade, i <kroz te organe izvršimo punu mobi,JJllaciju 
ljudstva imaterijala za ubrzanje našeg os!obodenja, mi moramo mobi
lisati naš narod da što prije našu zemlju očistimo odi fašizma, ed reak
dje koja se tu i tamo krije i očekuje nešto drugo. 

Istovremeno je .potrebno da što prije dosadašnje tekovine N arodno
oslobodi.Ja.čke ,borbe, koje su stek'le zaslužan glas i 'Priznanje, kako kod 
nas u zemlji tako i kod naših saveznika, .presadimo ,t u dušu enih koji 
kod očiju neCe da vide, a kodi ušiju nece da čuju, veC su osta1i po strani 
i u iščeki,vanju. Mislim na one koj; mogli biti ra,vnopravni gradani u 
našoj zemlji. 

Drugovi., ja na ovom mjest'u naročito .podvl ačim .karakter odluke, 
koja proklarnuje princip samoodredenja naroda. Dosledno tome, mi 
necemo ,tražiti nišla što oije pravo, niti uistini šlo Ibi ,bi,lo tude, aH mi 
hocemo da i ona, bra'ca koja nijesu danas .pretstav,ljena na ovom isto
Mskom mjestu, a na':aze se van granica naše domovine, da imaju ,pravo 
da se slobodno odlu{'e o svojoj sudbini. Oni su krvlju svojih najboljih 
sinova dokazaH da hoce da budu s nama u za'jedničkoj domovini, demo
krat.skoj federa,tivnoj JlIgoslaviji. 

Drugovi, završavajuc; svoju 'riječ, ja moram da učinim još jednu 
konstataciju: polazeCi od činjenice da oslobodilalČki· rat nije ništa drugo 
nego ·borba ca se stvort mir, moram mCi' d~ ako se ikadačovječanstv() 
nalazilo na istoriskoj Iprekretnid, koja ima jasno i odlučno da odvoji 
novi svijet od starog svi,jeta, ,a' svijet.Jost od mraka, zaista se na loj 
prekretnici na,lazi danas. Postoje svi objek,Uvni razlozi da se po zavr
šetku ovoga ·rata ostvari dugotrajan mir na načelu suveren~ jednakosti 
svih naroda, koja mora da čini temelj svake buduce medunarodne or
gani,zacije za održavanje mira i hezbjednosti uporodici naroda. 

Naši narodi na ovoj istoriskoj .prekretnici su pametno i od!učno 
odredili .put za budučnost, na kome su dali najdragocjeni'je živote i 
stekli 'pravo mvnopravnog člana buduce organizacije Ujedinjenih na
cija. Isto tako, ovim činom danas dokazaH su da kako umi,ju sami da se 
bore isto tako umiju sami sobom i da upravljaju. I(A-plauz). Mi ostva
rujemo veliko djelo na .principu bratstva, i jedinstva naših Ilaroda. U to 
tm-e kili čem: ' I 

Neka živi demokratska federaN'vna jugoslavija! (Aplauz). 
Neka živ; Narodno-oslobodilačka vojska jugoslavije! (Aplauz). 
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Neka živi J(omunisUčka partija. Jugoslavije! (Aplauz). 
Neka živL vod i Vrhovni komandant naše Narodno-oolobodilačke 

voj.,ke - drug Tito! (Buran aplauz). 
Pretsedavajuei: Za riljcl se .prijavio pukovnik drug Sulejman Fili-

povie. (Buran aplauz). . 

Sulejman Filipovie (B o sna): Or.ugovi idrugarice! Može H iko.na 
današnji dan ·Mti radosniji od nas Bosanaca, jer smo mi danas doma
ei'ni zastavnika i nosilaca slobode, može di iko biti veseliji od mene što 
sam se mogao osloboditi i doci u svoj oslobodeni rodni kraj na ovaj 
istoriski skup gdje se donose sudbonosne odluke, gaje \se r ješava o 
pitanju s!obode naših naroda. 

Y.ijekovima je naša domov,;na Ibila a>owbljena, vijekovima . ludi" 
Ju je .pljačkao zavadajub vještački naš narod na osnovi vjerske raz1ike, 
a -režimi stare Jugoslavije to su nastavilil na svoj način služoci se raz
nim metodama. Bio <bi grijeh ako b'smo kazaH iH <to pripisivali jed noj 
naciona\noj ~rupaciji· . Isto lako, bio .bi grijeh ako ·bismo tvrdiH da su 
fašističke bande došle samo iz Njemačke, iH ako ·bI, <to pripisali samo 
političarima izraslim u srpskom narodu, Hi da su to biH samo vel!'ko
srbi. Takoder <bismo griješilb ako bismo tvrdlii da su iczdajice samo medu 
Hrvatima. Naprotiv i mi muslimanHI imamo svoje ifld"'jnike. Ali niko 
od nas noce ,Mi sreeniji ako nam se Ipruži časl da ih mi sam; slavimo 
pred narod'M sud. Velikosrpske fašisličke klike, pomagane od strane 
voda Jugoslovenske muslimanske organizacije i voda HSS. nisu nikada 
ništa učinile za zbJi.ženje naših naroda. R.adile su .upravo obratno. 
(U z v'c i: »Tako je!«). A zašlo? Samo za<to da Ibil se Ilakše održali na 
ledima narodnim i da <bi lakše pljačka'li narode Jugoslavije. Ta<kvu po
Htlku pIatiH su narodi Bosne i Hercegovine Ikao i ost aU naši narodi· pat
hjama i Jorvlju. Fašistiiiki okupator, na temeljima koje su prLpremili 
vlaslodršci ifl Beograda i Zagreba, žario je i paHo sela ,jo gradove l' sisao 
našu bv ne šledec;. ni· slam ni mlado. !Naša čast i naše svetinje oskr
na,vljene su izdajom starih lpolitičara ,j, sramnom <kapitulacijom nekih 
generala. To je <bio dio harača koji je trebalo da· a>Jali naš narod za 
uredenje nove Hitlerove Evrope. AU:»S<tani malo, od Doboja Mujo, 
i mi konja za trku imamo!«. Nije prvi .put unašoj istorli.ji da je slobo
dalreki duh našeg naroda ,za.plamsao žarkom Jljuba\'Jju prema svojoj 
zemlji i za slobodu naroda. I ovog puta pojavi se četa ma,la, aoli hra,bra, 
sa zaslavom na kojoj je napisano: bratstvo, jedinslvo i sloboda, četa 
čiji je poo:drav: »Smrl fašizmu!« Ta zaslava je zastava Narodno-oslo
bodilač:kog lpokretal, INarodno-oslobodilačke vojske na čelu Ikoje stoji 
najbo1ji i najhrabriji sin naše domovine, legendarni junak - drug Tilto. 
(Buran aplauz). 

Meni je naročita čast, T kao ,čovjeku i kao oficiru od karijere, Mo 
mogu istac.i da cu 5a ostalim borc'ma vjemo poslužill svome narodu i, 
takvom narodnom vodi ikao što je drug Tito. (Bur an a.plauz). Njegovo 
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pravilno donošenje odluka i njihovo dosljedno sprovode nje u djeto 
ohrabruju nas i daju nam snage da istrajemo u neravnoj borbi. protiv 
okupa:tora. Drug Tito :poslužio je našem narodu kao zvi'jez<i'a vodilja 
koja je vovela sve rodoljube .pravim .putem, .putem ujedinjavanja i. 
ravnopravnooti, IPutem koji vodi sreei jedinstvene Jugoslavije .. (ApJauz). 
Naša Bosna i Hercegovina' izražava veliku zahvalnost bkvom narod
nom vodi i ona ce ga .pomoti svom snagom. !Bosna, koja je za vri.jeme 
bivše Jugoslavije bila popriMe vjerske i nacionalne mržnje, .oiji su na, 
rodi bili ugnjetavani, kojoj su u ovom ratu dželaH ustaše i četnici nani
joeli toliko jada i sramote, - .brzo je našla svoj put .zajed.no sa ostalim 
narodima Jugoslavije. Brzo su ,našli svoj ,put i muslima,nI', Herceg
Bosne koj; su, medu prvim svojim rezolt,cijama, još 1941 godi ne, os,,
dMi zvjerstva i ~ločine nad "rpskim na,rodom. Oni su medu .prvima, ma 
da mali :broj, dla'li svoju bracu medu partizane, daH su ih iLI narodno
oslobodi,lačke redove. Prvih dana partizani: se nigdje tako sigurno nisu 
osjeeaH kao u muslimanskim sdima. :Narod je osjecao da je .pravda na 
njihovoj strani. (U z vic i: »Tako je!«). U drugoj godini borbe :bilo je 
vec maoovnijeg ulaženja muslimana u Narodno-oslobodilaoku vojsku, 
adanas u redovima :parti'lana na,laze se muslimanske brigad~. Jedna 
od tih imal'a je srecu da oslobodi od okupatora i naš industriski grad 
Vareš. Ima odreda formiranih gotovo sto ,posto od mU5limana. T.a:kve 
odrede lmamo oko Tuzle kao i lamo gdje su ustaše na najbestijalni,j1 i 
hajzvj.erskiji način zajednički .ubijale Srbe ~,muslimane. Ti odredi danas 
vjer.no služe ideji za koju se .bore Na.rodno-oslobodilaČki pokre! i Na
rodno-oslobodilačka vojska. Oni ce ostati dooljedni, jer se ,bore .pod 
zastavom na kojoj piše: bratstvo, ravnopravnost ~ sloboda. Oni su 
6vjesni da samo u 'bratstvu i slobodi mogu biti ravnopravni. (Aplauz). 

Muslimani žele cjelovitu Jugosl'aviju. !Muslimani Boone i Herce
govine zna!] su kroz vijekove diza·ti svoj gJas protiv sile inepravde. 
Njihove izda-jice koje su napusti.le narodi u najsudbonosnijem času biee 
prve kojima ce narod sudi,ti. Muslimani Bosne i Hercegovine li' svom 
programu imaH su uvijek kao svoj d!J'j: obezDijed·i.ti .sebi' jed-nakopra
vnost sa osta,lom bracom. Danas se to ostvaruje na nedvojben način 
i zato je ovaj dan najsvečaniji i najradosniji dan kojb smo mi Bosanci, 
Srbi, Hrvati i Muslimani, dočekali sa ponosom uTomaševica gradu 
Jajcu . 

U ime svoje i u 'ime nas Bosanaca i ,Hercegovaca - Srba, Hrvata 
i 'Muslimana ja 'izjav.ljujem da u potpunostt usvajam referat druga Tita 
i 'pozdravljam ga: 

2ivio naš Vrhovni :komandant dlrug Tito! {Buran i dugotrajan 
apiauz). 

2ivila 5lobodna Jugoslavi,ja:! (U z vic i: »2ivela!« - Buran 
aplauz) . 

Pretsedavajuoi: Drugovi i drugarice, dajem riječ drugu Novaku Ma
etilovicu, svešteniku ivijecniku iz Hercegovine. (Aplauz). 
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Novak Mastilovic (H e rc ego vin a): 

Drugovi i druga rice, ,poslije uslanka, a naročilo prvih mje&eci1 go
dine 1942, iNarodno-05lo!)()(Ji.!ački' pok ret u Istočnoj Hercegovini toliko 
se razvio da je okupator bio sabi,jen il zatvoren u gradove, oda,k'le nije 
mogao ni glavu 'pomoliti, jer su ga naše snage sve više stezale. Citava 
Istočna Hercegovina, i,mzev najužih gr.aoskih podlručja, bila je u ru· 
kama· Ipartizana. Medutim, u prolje6e 1942 godine okupator je, blago
da,reci izda.ji četnika, uspio da organi!luje (trecu) neprijateljsku ofan· 
zivu. Pod pritiskom nadmocnijeg nepri'jatelja, pod pritiskom udruženih 
okupatorskih, čelni'čkih 'i ustaških snaga, kao i zbog gladi ;, 05kudke u 
muni:ciji', naši borci morali su da se povuku iz Hercegovi.ne. 

Otstupanjem part',zana nastali su teški dani za sve pristajice Na· 
rodno'05lobodilačke borbe u Hercegovini,. Cetnički oficir; izdajnika 
Draže Mihailovica čini':i su nadi njima, strahovit teror. Ubi'janja, hap
šenja, premlacivanja i 'interni,ranja partizana j njihovih poroo:ca bila su 
svakodnevna pojava, naročito u nekim .srezovima Hercegovine. 'Izda,j' 
ničkim če!ničkim oficirima ni,je bilo dovoljno šlo su vršiH krvavi teror 
nad rodoljubima Hercegovine, nego su oni iš.Ji 'i' dalje. Oni su vrši,li pri. 
silnu mobili2aciju i gonili hercegovačke seljake u Lliku, Dalmaciju i 
okolinu Prozora gdje su vršili strašna nasi:ja, ipokolje nevinog sta· 
novništva. 

Medutim, ni snaga okupatora, .ni krvavi ,teror koji, je on sprovodio 
zajedno sa .svojim slugama ustašama i, četnicima, nisu mogli da zastr.aše 
narod Hercegovine nit, da ga odvrate od njegove borbe za slobodu. 
To se najbolje vidljelo ove godine kada su se naše jedinice ponovo vra· 
ti,!e u Hercegovinu. 'Kada se Jjet05, poslije V neprijateljske ofanzive, 
,naša X hencegovačka udarna brigada povr,a.tila u Hercegovinu brojala 
je svega oko 200 sposobnih ,boraca. 

Adanas? 

Danas, posli'je 6vega nekoliko mjeseci, umjesto iz-morene i, prori. 
jedene X ,brigade, mi imamo sna"nu Hercegovaoku udarnu diviziju 
koja je postala strah ji, ,trepet za okupatora i njegove sluge. Ovaj .nagli 
porast naših snaga rječito govori o tome da narod Herce,govine sve više 
uvida da .nema »čekanja«, sve više uvida i~ajnič""l ulogu Draže Miha· 
j,lovica " njegovog glavnog naredbodavca kralja Petra II. Na.odu .sve 
vi;;e postaje jasno ,kuda bi, .nas odveJa bratoubilačka ,bor,ba koju oku,pator 
tako uporno nastoji dia sprovede ;preko svojih p!acenika .ustaša i četnika, 
'-- .postaje mu jasno da .nam je jedini spas bratstvo i ,jedi.nstvo svih 
naših naroda i njihova zajednička, bonba ;protiv nepriJa,t~lja. Zbog svega 
t\Qga naše snage če neminovno i dalje rasti, ne samo ,u Hercegovini 
nego učitavoj našoj remIji. (Aplauz). 
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U DVDj našoj istoOriskoj bDrbi važnu ulogu mogu da odigr,aju i na
rodni sveš!enici. ZhDg toga, kaD pravO61avni sveštenik, apelujem sa 
oVDga mjesta na drugoOve i bracu sveštenike svih vjeroispovjesti da se 
u Dvim teškim ; sudbon06nim danima nademo na strani, SVDga na,roda, 
(Aplauz) , Ja smatram da mi sveštenici treba u prvom redu dia vodimD 
računa ne o mrtvoj, nego oo živoj crkvi - o svome narodu. Šta cemD 
onda i mi sveštenici, Č€mu onda i onD czdanje štD ga wvemo crkvom, 
'ako naš narod hude uništ,en? A l1epru'ja,telj je, V1;dite.ti, tDliko nečDvječan 
\ krvoloča:n da bi nas sve uništio samo kad hi' mogao, Zbog toga je sveta 
dužn06! i nas sveštenika da svim sVDjim snagama' 'pornognemo našem 
napacenom narodu u njegovoj pravednojborbi za SIDbodu. A baš mi 
sve9tenid mDžemo mnogo pomoti na najvažnijem mjestu, na jačanju 
naših najg.!avnijih snaga ~ na širenju bratstva i jed1instva naš'ih naroda. 

Borba za bratstvo i jedinstvo naših naroda, za s:obodu naše napa-
6ene zemlje - tu je danas mjestD svakog rodoljubivog, sveštenika, bez 
-o,bzi,ra ,kOjDj v jeroispovi'jesti on pripadao, . , 

Pretsedalvaju6i: :Dajem riječ drugu Luki Stevicu, vijeeniku iz ,po
drinjskog sela Mojkovca, junaku iz minul',h ratova i iprvoborcu našeg 
OsIobodi,lačkog rata. (Aplauz), 

Luka Stevie (S r h i ja): Drugovi idrugarice ve6nid Antifaš ističkog 
veta narodnog os~obodenja Jugoslavije, gDvorim vam u ime hiljad.a 'i 
hiljada srpskih seljaka koji danas u okupiranoj Srbiji stenju istradaju 
i od oku.patora i od domacih 'izdajn:ka kDje predvodi narodni krvolok 
'ali zato miljenik prokletog kralja, samozvani ,general Draža Mihailo·i,c. 
Težak je ži,vot nas srpskih seljaka. Težak je bio on oduvek, oLka<la se 
.pamti, jer su sva naša 'gospoda uvek brinula ,kako ce seljaku biti teže, 
ka.ko ce ga opija čk ati, i ogoliH i voditi na ,bojiilte za njihove račUl11e i po 
V{jlji dvorske ikamarile. Deve! godina smo mi sprski seljaci ratovali, 
devet godina sam provoo i ja unašoj slavnoj srpskoj vojscl, od ,kojih 
sam i ja šest godina bio uratu. Borio sam se i ja u 'Balkanskom ratu 
pune dve ,godine, a zatim, lako se česti,to nisam ni odomrio, potegao 
sam u Prvi, svetski !r,<lJ!. ' Borili smo se UjutD, ne štedeCil ni sebe, ,a' još 
manje svoje neprija,telje koji su se bi:i ustremlIi na malenu Sr\i,ju da je 
,pokDre i 'poroObe, ,pOOto ni'je bila u vDlji bečkom tesaru. Cetiri godine 
ratovao sam ,po mačvanskim rovovima, po šumadiskim planinama, po
v!ačeei se .preko h šine Albanije, vojevao na Solunskom frontu i doživ
\javao strašne okršaje na I<ajmakčalanu, pa sam se ipak živ, a,\i, sa 
ma.!o drugDva, ujesen 1918 vratio u svoj rodni kraj sa' ,pobedon06nim 
srpskim trupama, Vratio sam se izmoren, izmožden, aH 5a nesmanje
nim zanosom i Ijubavl'ju prema svojoj zemlji i SVDme narodu, Vratio 
sam se sa Il odlikovanja, medu koj ima, je 'bi,la »I<aradordeva zvezda«, 
koju mi je sam regent, prokleti A:eksandar, prišlo na grudi . .Moj polet, 
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moju snagu nisu mogle slomi·ti ni sve ratne patnje, ni ratna' stradanja, 
ni tolike životne opasnosti u .kojima sam bio, vec ga je slomila stva·r
nost koja je nastala posle 1918 gooine, posle takozvanog oslobodenja. 
1 umesto slobode, pravde i bratstva, za što sam se borio zajedno 5a 
stotinama hiljada svoje srpske seljačke i jugoslovenske brace, video 
sam na sve strane samo nasi,lje i plja·čku narooa, žandarmski .teror, 
krvave glavnjače inepravdu, nepravdu naroči,to prema inva';idima,. Kad 
se rat svršio mi smo se ,atnici vra-tifi na svoja razorena i opustošena 
ognjiSta, invalidi su se isto tako vratili. domovima sa ranama koje su 
im još krvarile i curile, jer ih ,je država oobadla, prepustila ih same 
sebi i oni su davaH i poslednju 'paru da bi se llečili. Država im čak nl 
veštačke noge nije dala" v,e,c su se mučili i vlopami da bi se na njihovilm 
mukama nesavesni llekari i špekli';anti-apotekari ,bogatm. Ratnici su se 
vral\ili osiromašeni, tako da su morali raditi tudu zemlju, zemlju gene
rala i trgovaca' l lbankara koj il su uspe.li da oo seljaka za dugove oduzmu 
najplooniju zemlju u ravnicama, anama· slrotinji ,osta,lo je da se .po\Ola
čimo Iti brda, gde su nam se nekada dedov;' od turskog zuluma krili. Dok 
smo mi tako živeli, Staka. io< Lešnice, koja je za Prvog svetskog rata 
udala jed"nicu za austriskog of.idra, u~iva].a, je na ogromnom imanju na 
kome su grobovi .naših očeva idedova hm, a se,ljaci i ratnid radili su je 
na tre6i deo. Kakva je to pravda blla, sami vidiite! J.a, sam ~ Iborio protiv 
takve »pravde« i zato sam dobio 174 dana polililčkog za,tvora, jer sam 
bio Iprotiv kralja, a za republi.ku. 

Jed.nom kad se u nas proslavljala pobeda slavne, junačke srpske 
vojske, na tu sve,čanost \:Iošao je i kralj. Mi ratniet nismo mogli k njemu 
da pridemo 1 da mu kažemo šlo nas muči; kolika se .nepravda čini prema 
naroou. Nismo mogli da mu !pridemo oo dvorske kam.ri;e i oo onih de
belih bankara i derikoža, i ja sam se zarto .popeo .na jedno drvo ;, ooatle 
protestovao. Zam'slite šta mi se dogodilo: umesto da me pozove dole 
i da pi,ta šta je i kako je, pride mu jedan debeli general i reče mu nešlo, 
a Ikralj se samo osmehnu, Ikao da me sažaljeva, jer mora da mu je onaj 
raporHr~o da sam ja lud. (U z v ic i: »Sramota!«). To me je sve ogor
čilo, rto me je oovek. u o.poziciju .prema svim tim d~orskim kamarilama 
1 Vladama. Kad je došlo ono na'jgore, Ikad je došao vrl1Unac svih .nedela 
koja su v!.astooršci na čdu sa kraljem ,počinili \;o;medu 1918 1; 1941 go
dine, kad je ·takozvana dvede~tsedmomartovska v:ada na čelu sa kra
ljem onako ,kukavički pobeg,la u ' ;no&transtvo, onda mi je Sve .puklo 
pred očima,i ja, stari srpskil ratnik, uvideo samo gde mi je mesto. Mesto 
mi je bilo medu vama, drugovi, mediU 'parti,zanima, koj il su ~ Iboni1i 
protiv okupa,tora. A kaiCla je izdajni-čki kra.Jj preko svog rtakozvanog 
ministra Draže Miha,i!ovi':a ; njegovih koljaša ,počeo da .podupiee oku
palora- i ·potpomaže bratoubi·lački rat, ja sam, drugovil, sa preo:renjem 
skinuo »Karadordevu ·zvewu« 5a svojih ratničkih prsa. 

Ja ovde na ovom ve.Jikom ; veličanstvenom skupu svih naših na
roda u ;'me izmučene l patriotske Srb*, javno, pred cel~m svetom, op-
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tužujem četnike i kQljaše Draže MihailQviCa, jugoslQvensku vladu u 
emigraciji, i k.ralja Petra kao vinovnika svih muka ti patnji kQje proživ
Ijava srpski narod~ Ja ih Qptuž,ujem u ime miliona Sr,ba kQji nrlkada 
ni$u Ibm za saradnju sa kojim okupatorQm i n~prijateljem, kQji su uvek 
bili i borili se za krst časni l' slQbodu zla.tnu i kQjil l1ikada nisu poklek-li 
,pred nepdjateljem pa ma kQliko on i'z;gledaQ snažan i jak. Ja salm uve
ren u l1ašu skoru pobedu, u .pobeldu pravične stvari i .pobedu jednog 
bol1jeg našeg uredenja, bolje pravde i boljeg živOota svih naroda. 2iveli! 
(Aplauz). 

Pretsedavajuci: Ima. riječ drug dr MiHvQj vambrišak, vi,jecnik iz 
Hrvatske. (Aplauz). 

Dr Milivoj Jambrišak (H r vat s k a): Drugovi i, drugariee, misl:m 
da ste vi poput mene stekli dubokQ uvjerenje da oo danas u OVQj 'zgradi 
odigravaju u istQriji nepoznatit dogadaji, mQžda na,jveci: od postanka 
naših naroda, a ,ti dogadaji su osnQvani na uspješnQj borbi naše Na
rodno-oslQbodilačke vQjske i Partizanskih odreda. I ta'j dQgadaj se odi
grava u mQmentu kQji' je za nas odi .neobičnQ velike važnosli, kad se 
naša bratska ruska· vQjska približava granieama' špilje fašističkih var
vara. (U z v 'ie i: »2ivela Crvena armija!«) Uvjeren sam, poslije refe
rata na!;eg drug.al Tita, da se l1ašem narodu prvi put dala, pravilna fQr
mUlacija njegovog državnog uredenja za njegQv progres i srecniji 
živo!. (Aplauz). Mi, drugovi, mOoramo .podvuci da je KQmunistička par
tija Jugoslavije organizirala narodni Qtpor u svim krajevima naše 
zeml'je 1 da su, pružaju6i taj Qtpor i vode6i NarodtnQ-osIQbodilačku borbu, 
pali mnogi hrabri kQmunisti. (U z vic i: .Slava im!«) . tKomunistič-ka 
partija Qrganiziral." je Qtpor li lpovela narodo-u \borbu u dQba kad ~ 
i",gdedlalQ da oo nece moei uspjeti, dQk su Nedic il Pavelic, po<lupirani od 
Njemaca i Italijana, kQjima se .posle pridružiQ i Draža Mihailovic, po
kušavali da podriju borbu naše NalfodnQ-oslQbodilačke vojske. Izgledalo.· 
je da se nece moci stvQriti jedna moena, velika država, nego. neke male 
državice, kQje ne bi ,bile sposobne nili da ži,ve, akamQli da se same za
šlite. Ali, blagodareei naroj KQmunis!ičkQj partiji, kQja je pokrenula u 
našem narodu armiju za. odbranu, ostvaruje se velika ideja kQja danas 
pokrece cio. 5vijet, i mi, nekomunisti, sa QVog mjesta hQčemo da tQ~ 
Partiji i tQj velik oj ideji odamQ zahva,lnoot ii da, jQj na ~aj način odamQ 
najveee pri710anje ako. oo u QVQm mQmentu sjelimo, mQžda na,jveceg 
živog 'čQvjeka" Josifa VisariQnovica Staljina! (Buran aplauz). 

P.retsedavajuci: 'Riječ ima· drug France Lubej, viljeenik iz Slovenije. 
(A.plauz). I 

Funce Lubej (S lo. ven i j al: Drugovi, 5a refera'tom druga Tita 
u celosti se slarem i pozivam se na Ikonstataciju u referatu da je Na-
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rodno-oo!obodilačka borba :posle d"e i, po godine udružila sve narode 
Jugoola vi'je. 

'Rad bih da napomenem. ča: govora duga Vidmara i Kidriča. koje 
ste ':uli. da se vec za devet dalla po slomu Jugoslavije ustanovila o.svo· 
bodiina fronta slovellskog naroda. Možda se neko od vas začudio šlo 
je 10 prvo stvoreno 'baš u Sloveniji,. li kojoj je. >kako se preko 20 godina 
govorilo. postojala velika suprotnost l'lmedu U<,lerikalaca .i Pberalac.a. 
Slušali ste. isto tako. kako je lpomocu ~ovenačkog naroda bila omogu
tena ona kobna svada izmedu h.va;tskog i srpskog naroda·. 

Govorim rado kao S!ovenac. >kao 'sokol ,i tkao nacionalista. Kao 
sokol - -kao član mkovodstva Slovenskog sokola. utoku 30 godina 
trudio sam se da, postignem uspehe na osnovi Tirševih smernica o uz
goju naroda. ali u do ,vreme režimi su sprečavali rad pravi,h patriota, 
Onog patriotu koji je bio slabodvodiIi su medu dopove. koji je bio jak 
stavljali su ga u glavnjaču. Tim hocu <la kažem kako je bi!o mogucno 
da se slovenski narod. lposle aprilskog sloma Jugoslavije. tako brro 
snade. ujedini i ostvari Osvobodiinu frontu i zašlo do ovakve ,politike 
dosad nije moglo uopšte da dode. zašto ,r.ani'je ni je rnogao dati dokaze 
za tarkvu političku zrelos!. Istina je da su je,zgro Osvobodilne fronte 
čini,le Komunistička parUja. sokolska organizacija i hrišcanski socija
listi. I:park oni oo ,postoj ali i u Jugoslaviji. A u Jugoslaviji je bio život 
<>nakav 'kakvog smo ,poznavali. Posle sloma Jugoslavije nastalo je novo 
stanje. Htoo b'h kazam da. ,posle sloma Jugc<S!avije. faktori koji 6 U ra
nije u Jugoolavi,ji biH gonjenipokazali su se na'jboljim patriolima. to 
jest. oni kojima je ranije odrican patriotizam na de:u su ga, ,posvedočili. 
1 blagodared tom fakitoru koji se našao u slovenačkom narodu bili smo 
u stanju da okupimo slovenački na,rod \ da svakome pravom naciona
listi priznamo pravo da učestvuje u Fronti. dakle. ,bili smo u stanju da 
se okupimo i, da nas 1akve. u ovim .(eškim danima borbe naših narodia 
za opstanak, Komu nisti aka, .partija Slovenije.kao jedino 5posobna. 
predvodi i ,uči. Tako je Osvobodilna fronta bila ustanovljena i, učinila 
da je slovenački narod izdržao borbu do 'poslednjih dana. To je njima 
uspelo. kao što rekoh. zato šlo je Komunistička partija njegovo jezgro. 
To je garantija da cemo jed instvo slovenačkog naroda učvrstiti (aplauz) 
i borbu izdržati dokraja.i(vazionaciona,lia:am otkazao je na či,tavoj Hni i,'. 
Oku-padja na~'h zemalja od sLrane fašiz;ma bi,la je naj,teža proba za 
sve nacionaliste a ova dvogodišnja 'borba bila je naš novi VIdovdan. u 
kome se u pogledu patriotizma ,pokazalo »ko je vjera. a ko je nevjera«. 

U toj ,borbi su kvazinacionalisti iz,beg1i li London Hi li redove i'ldaj
nika. Belu g.ardu. dok su dotle proganjani komunisti ostali I sa ostalim 
vernim sinovima naroda iczgradi,Jj novi tip patrioti~ma. koji je sada pret-
5tav.Jjen ,bor,bom ,partizanstva i borbom naših naroda Jugoslavije. 
(Aplauz) . Naša Na,rodno-os!obodilačka vojska ruši sve one vlasti koje 
su prels!avljale kvazinacionalizam. vlasti hdajstva. nediCevs!va. lon
donske vlade. 
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Zasluga je Komunisličke .parUje šlo je slovenački narod našao 
:svoje .pravo voootvo. Komuni.stička .partioja Sloveni je dala je ovom po! 
kre!u - Narodno-oolobodi,lačkoj borbi - .svoje najvece, najbolje i naj
požtlvovanije sinove, dala je svoje bog,a,to iskuslvo. 1 danas se vidi da 
nisu imaU pravo oni kojl su govorili da se SI:ovenački. narod neee moei 
združi,1i ti 06vobodilnu frontu, čije je jezgro Komunistička parUja. SVi 
su oni 'la ove dve i ,po godine ,rada 06vobodil.ne fronte i njenih us.pjeha 
videli, sad je svima njima ja,sno, da .narod lJ>odupire OsvobodiInu frontu 
i da je Osvobodilna fronta baš za,to jaka što je njeno jezgro Komunir 
stička .partija. Slovenački narod zna da je putem Komunističke partije 
Ve'l,an sa pokretom lborbe 'za oolobodenje svih naroda JugosJavije, koju 
vodi drug Tito {a.plauz) i zna da je pu-tem JNarodno-oolobodiolačke VOjske 
Ju'goslavi,je, putem Anlifašistlčkog ve':a Ve'lan takode 5a svojim brat
skim slovenskim narodima SSSR-a na čelu sa dnJgom ) Sta,ljinom. 
(Ap:auz) . Jer, s!ovenački narod zna da su u toj ,borbi združeni sv,; narodi 
Jugoolavije i zna da je .naša borba tesno povezana 5a borbom Crvene 
armije. (Aplauz). Slovenački narod je odan drugu Titui želi da re '1'0-
veže l1ajprisnije sa obratskim ,ruskim narodom. (Aplauz). 

Neka žiyj drug Tito! (Buran aopl'auz) . 2iv60 AVNOJ! (Buran 
aplauz). 

Pretsedavajuci: Dajem riječ pretstavniku kršne Dalmacije, vijee
niku Vice Buljanu iez Sinja. (Aplauz). 

Wce Buljan (D a ,1 mac i j a): Drugovi; drugar.ice dle!egali, dragi 
i mili :naš druže Tito! U ime borbenog naroda Da,lmacije, boraca Dalma
cije idelegata, i&poručujem Vam žarke pozdr,aN'e sa žeJjom da naš rad 
bude plodan i .pO'ldravl jam ovo naše Drugo zasjedanje Ant,ifašisličkog 
Vlijeca narodnog oslobodenj3 Jugoslavije 5a: Smrt fašizmu - Slo
boda narodu! (Burana-plauz). 

Revolucionarni, duh i Ijubav radničke klase i narod'a DaImadje za 
svoju nezavisnoot još i prije ovoga rata opee je .poznat. 

Strajkov;, demonstracije, borba protiv svih .protuna[odnih ti.pova 
u spodobi kraolja iMačeka i njima podredenih tetnika j ustaša nije nikad 
mogJa da ,pokoleba našu ljuba v i .povjerenje u fukovod&tvo Komuni
slinke lJ>artije naše zemlje, u Vas, ,naš miIi idragi druže jTito, u Crvenu 
armiju i Sta,ljina, vec, naprotiv, to ,povjereOoje iz dana u dan je raslo" 
šlo .se najbolje pokaza'lo vee u 194U godini', u borbenim odredi~na , od 
prvog dana ustanka u Spl,itu, Sinju, Solinu, Ši,beniku i ostalim dqjefo
vima Dallmacije, koja se danas slobodno može da ,pohvali 5a !preko 
50.000 ,boraca, muškaraca ; žena, u svim borbenim jedinicama naše 
dra'ge, porobijene, ali ni.kad nepokorene Jugoslavije. Stab dalmatinskih 
jedinica, IV operatiovna zon8J ,ra ni je, a sada Stab VIII 'korpusa, jeste 
oružano bratstvo i, jed~nstvo ne samo Dallmatinaca, v~ i svih boraca 
Jugoolav;je, koji se u njem .bore, jer su iz njegova sastava, kroz sve 
Qfenzive od ,početka do danas bile ;popunjavane " druge jedinice kao 
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ŠIlo su naša slavna 1 ; II proletenska divizija i ostale .. Za VII[ ,korpus. 
rJB6 narod kaže da je jedan ma:i <1'0 armije, keju isti rove »J'llgoola
venska Titova armija«. 

Bratstvo i jedinstvo Hrvata i Spba Hrvalske Da!macije, kako u 
početku upada Hitlerovih horda u našu zemlju, tako do danas, bilo je ' 
za neprijatelja i njegove pomagače, ustaše i ':etnike, odmah uočlj iva 
qpasnost, vidjevši i neposrednu borbenu vezu ne samo gradova i sela 
aite Dalmacije, vec i u .prvom .redu najuži kontakt sa Srbima i musli-· 
manima Like, Bosne i Hercegovi,ne. 

I<oliko je narod cile DaJmacije oZlbiJjno shva,t(o ovu borbu svojom,. 
Koju predvod;i naša slavna !Komunistič.ka partija" najoč;tije govore ne 
samo vojne jedinke formirane od ,početka Os:obodiJaČJkog rata do
danas, vec i formiranje narodnih odbora vlasti u gradovima· iselima, 
koji su rlokazaH i dokazuju svojim djelovanjem .šta hoče, dal noce ,p0-
vratka na staro, te uporno, bez obzira na masovna ubiljanja i, 'palež sa 
strane okupatora, ,pomalžu svoju vojsku dajuCi joj sinove i .kceri, vode' 
origu za r anjeni ke, .kuce, hran-u, konje, odje6u, obu~u , cebad, sanwtetskd 
materijal i raskrinkavajuci svakog .pomagača okupatora bez obzira bio 
on u"taš a, .qetnilk ili tko drugi. . 

Dragi druže ,Tito! Drugovi, osim naših ,boraca i' naš narod preko 
svojih narodno-oslobodilačkih odbora poručuje Vam da te oružje, u 
kome oskudijeva, za ,tud l1eprijatelja do ,kona·čne ,pob jede 'bili nabav
ljeno, oteto od neprijate1ja i olsada kao i dosada i da ce malo ljudi i 
žena sposobnih za borbu ostati ·kod kuce, pa .:emo na ·kraju rata i mi 
DaJmalinci moci, kao , ostali narodi Jugoslavije, .ponosno da dignemo. 
naše če<:o, kao što.bi mogli i naši sa.veznici ,ponosno dignutil svoje čelo, 
da održe svoju riječ otvaranjem druge fronte, koju narod uporno traži. 

Nikad se Dalmatinci ne bi ovako junački ,borHi <kao n; osta.Ji narod. 
Jugoslavije, kad ne bi imali opravdanog povjerenja u svoju I<omuni
stiČJku parliju, .kad ne bi biH sigurni da ce stuci sur.lu <krvniku Pavelicu i 
Mačeku, kad ne bi bili uvjereni u ostvarenje svojih namjera ne samo u 
raiu, vec i ,posUje .rata, ,tj. da sva vlast bude za, vječna vremena u .ru
kama radnog na,roda: [la način kako mi to ovdje na ovom histori'jskom 
zasjedanju budemo svi 'skupa odlučili. <(Buran a.pI.am) . ZnajuCi za to 
povjerenje, .koje narod Dalmacije ima u naše rukovodstvo, u Vas druže 
Tilto, mogu slobodno da .kažem, da Il'lasajuci za od:uke po nama ovdje 
donesene, izraža.vam mišljenje čitavog narodia Da·lmadje i da cu gl'asati 
zajedno sa svima vama za dobro sviju nas. (Aplauz) . 

Neka živi oružano bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavi je! 
(:oŽive!o!«). 

Neka l\lv~ naša mila Republika Jugoslavi'ja! «.2ivela!«). 
Neka živi naš voljeni drug Ti,to! (Buran aplauz). 
Smnt fašizmu! (U z vic i: »Sloboda narodu!«) . 
IIretsedavajuci: Dajem riječ dr.ugu Ročku Colakovi,cu, publicisti ;: 

vijeeniku iz ;BijeJjine. (Buran aplauz). . , 
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Rodoljub Golakovic (Bosna i Hercegovina): Drugovi, mi 
danas !krunišemo napore naših naroda, naše slavne vojske, u teškoj 
borbi čije etape je drug Tito u svom referatu osvijetlio jar-kom svje
tlošču, Ako iko to Bosna i, Hercegovina sa dubokom ,radošču ,pozdravlja 
riječi k'Oje ,podvlače ne samo naše napore ivelike uspjehe nego i olva
raju pred svim narodima na-še zajedničke domovine, pa i B06ne i Her
cegovine, svijetJe perspektive. 1110 na kome zasjeda Antifašislič-ko vijece 
bi:o Je IPPJe dvd'je i, po godine, poprište najžešcih ~orbi, bilo je \10 na ,kome 
je podli okupator raspiriva6 šovinistič,ku mrŽJ1ju, izazivao bratoubilačko 
klanje unašoj zemlji,. Danas narodi Bosne i Herceg'Ovlne" svjedoci ~ 
žrtve tog klanja, mogu sa uvjeren03cu da kažu: ona nece više biti po
prište br,artoubi:ačke borbe, Narodi Bosne i Herceg'Ovine mogu sa uvje
renoštu gledati u budučnost, znajuti da se u borbi protiv JašisHčkjh 
'Oku,palora ist'OvJ"emeno oohrad1 juje njih'Ova ,teška prošlost, odlazi 'il ne
povrat ono što je narode Bosne; Hercegovine razdvaja,lo i, 'Omoguca
val'O tudinu da pljačka njeno 'boga !stV'O, d'Ok je narod 'Ove bogate zemlje 
tavori'O u bi'jedi ineznanju . 

Sve što je slobodarsko i patriotsko u Bosni i Herceg'Ovini vodiIQ je 
dvi'je i po godine borbu na živ'Ot i smrt ne samo ;pr'Otiv tudinsbh osva
jača nego i protiv njihovih najamnika ustaša, 'k'Oji su u ovoj zemlji 
počini,li t'Olika zla, -takve zločine ka,kve ona nije zapamtila, i'3-ko je njena 
islorija ,bila teška i strašna. Uskoro posli je ustaša javi,:i su se kao slug., , 
okupatora i četnički izdajnici >Draže Mihailovi,ča, koji su prolili mnogo 
nevine krvi. Skupim žrtvama ,plarti'O je narod Bosne i Hercegovine tu 
izdaju.. Ali on je danas ponosan što je od<>l'je'O , svi,repim fašističkim 
ho,dama ; njih'Ovim ustaško-četničkim slugama, što je osujetio njih'Ove 
podle pianov,e da 'ga unište u krvavoj kaljuzi bratoubilačke borbe. Na
supr'Ot svima, njima pobi,jedila je ideja bratstva il jedinstva, koju su vi
soko držali najb'Olji na-ši- ,ljudi i oko nje oku-pi:i ogromnu vecinu naroda 
Bosne i Herceg'Ovine. Za zločine počinjene u 'Ovoj zemlj; mi, osim oku
patora, optužujem'O i tak'Ozvanu vladu u emigradji. Pretstavn:d Bosne 
i Herceg'Ovine na 'Ovom zasjedanju, u ime cijelog naroda, 'Optužuju 
kli,ku k'Oja je prek'O svog eksponenta Draže Mihailoviča 'Organiwvala 
bratoubilaOki rat. Mi optužujem'O za čelni čke zločine ne sam'O Dražu i 
njegove v'Ojvode neg'O i onu kliku uKairu sa Petrom II na čeJu, Njih 
5a ovog mjesta optužuju narodi Bosne i Hercegovine i vele 'im: Nikad' 
više -il našu zemlju, osim na optuženičku ,k,lupu! (U z vic i: .Tako je!« 
- Ap:auz.) 

Bosna i Herceg'Ovina ,poldraviCe referat druga Tita sa radoštu i 
odušev,ljenjem. NarodL Bosne i Her'cegovine, ·u zajedničk'Oj ,borbi 5a 
ostalim narodima Jugoslavije, ;zvojevali su Bosni i Hercegovini sloboda 
i ravnoprav.nost. Bosna neče biti više niči-ja sluš·kinja, kao što je biJa 
kr'Oz vijekove, (Aplauz). Njena djeca neče hiti ni~iji najamnici. Njena 
djeca, s!obodn·a i zbra.(imljena, izgradi,vače svoju zaista srecniju buduč
nost u sk>bod.noj, demokratskoj federalivnoj Jugoslavi,j:i" !Stoga ce re-
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ferat druga· Ti1a biti za sve narode Bosne i Hercegovine poklič da svoje 
sna'ge napregnu još vEe, da svoje napore ustostruče, kako bi. naša ze·
mlja, od Trsta do Devdelije, mog,la bilj, što pre očišcena od lašističkih 
gadova, da hi što prije biH uništeni njihovi pomag.ali, ustaške i če!ničke 
s:uge. 

Neka živi naša Narodno-oslobodilačka vojska! (U z vic 1: »2i
vela!« - A:plauz.) 

Neka živi [Jaš Vrhovni, komandant i vod naših naroda drug nto. 
(U z vic i: »2ivoo!« - Bur.an aplauz.) 

Neka živi 'borbeno jedinstvo svin naroda Jugoolavi'je! (Buran i dugo
trajan aplauz). 

Pretsedavajuci: Dajem riječ dr Metodu Mikužu, svešteniku i vijeČ 
n!ku iz Slbvenije. (Aplauz). 

Dr Metod ,Mikuž (S loven ij a): 

(Opisao je ,boorbu slovenačkog naroda za slobodu, borbu protiv 
nemačkih okupatora ; domačih 'izdajnika.) 

... Medu tim izdajnieima hHo je inekih sveštenika. No, slovenački, 
katolioi nisu se daH zavesti. Oni su listom pristupi); Osvobodi1noj fronti 
da se hore za slobodu. 

Slovenački kato!id su prahvatili ovu ,bonbuiako je Vatikan u 
fiprezi sa fašrzmom. Slovenački katoMei \su naoionalisti., oni su pre 
svega patrioti i oni ne mogu da podnesu ropstvo It ali janima i ' Nem
cima, oni su i kroz svoju istoriju uvek vodiU ,borbu .proNv italijanskih 
inemačIcih imperijalista. 

Coo slovenački narod je ~a svoju slobodnu zemlju, za ži,vot 
u zajednici sa Srbima, Hrvatima, Bosancima" Makedoneima i Crnogor
cirna, za novu iboIju federaotivnu >Jugoslaviju u kojoj 'ce svim narodima 
bW garantovana ravn<~pravnost ; naciona,1n.a' individua,lnost, sva demo· 
kratska prava; slobode za nesmetan; razvitak i svestrani na,predak. 
(A:plauz). 

. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
. . . . . . . . . , . • t • • 

1, draže nto, ako jednom dode.š uSloveniju - a slovenački te narod 
čeka ,.... dočekacemo ,te cvecem, nosice te narod na ruk.ama, svesan što 
si učinio za naš slovenački narod, koji' je bio osuden na smrt. (Aplauz). 

Pretsedavajuci: Ima rijci drug Radonja Golubovič, advokat i vijec
nik iz Crne Gore. (Aplan.rz). 

Radonja Golubo,vic (C r naG o ra): 
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P.retsedavajuCi: Riječ ima drug Sreten 2ujovic (-buran aplauz), 
član Vrhovnog št.aba ; vijeenik iz Srbije. (Aplauz). 

Sreten Žujovic-Crni (S r bij a): Drugov! i drugarice, pre svega 
hoCu da izjavim da se "lažem i u potpunosti Ipr;hvatam referat druga 
Tita i sve postavke iznde u njemu. 

Smatram za ,potrebno da ;staknem da referat druga Tita, .po su
štin! zahvacenih ,pitanja, po mobj,\izacionom karrukteru, .po sintezi svih 
naših stremljenja, .pretstavlja istorisk-i datum u da,ljem toku dogadaja, 
udaljem toku naše bonbe; dalje sudbine naših Jlaroda,. (Aplauz). 

Drugovi, ovo veče, ovo IDrugo zasedanje AVNOJ-a ,pretstavlja 
,nomenal kad se uistinu rešava sudbina naših naroda i naše zajednicke 
domovine Jugosla,vije. Snagom naše vojske, ,snagom naših naroda, a 
naročito snagom svoga uma, drug Tito nas je doveo ve,čeras do mo
menta kad možemo 5a polpunom sigurnošcu ,pog,ledali u buducnost 
našu ; jasno videtu sudlbinu naših naroda. (Aplauz). 

Ja nemam .šta da govorim o osnovnoj posta.vci i cilju uaše borbe. 
Oni su vec tako i toliko poznati ne samo nama nego ionima iza gra
nice, svima našim pr;jateljima ineprijateljima. Mislim da nije ,potrebno 
govorih O ravnopralvnosti, o slozi, ozajednici i medusobnoj ljubavi naših 
naroda . Uzbudljivi moment' borbe .koji su se odigrali i razni drugi doga
daji učinili su da ja ne samo nazi-rem, nego i osecam i čvrsto sam 
ubeden da je to najsigurniji put razvitka naših naroda. (U z v ; ci: 
»T.a!ko je!«). Može Ji se uporediti duh današnjeg naše·g sastanka, može 
I'i se uporediti, 5a raspo!oženjem jedne šačice birokrata i iwajnika koji 
sede uKairu. 

Ja u referatu druga Tita, drugovi, ne samo da nazlrem, nego ja 
vidim veliku, veličanstvenu zgradu naše buduce domovine; vidim pui 
kojim cemo do te n'aše domovine doCi. T.alj put je jasan. To je ,put 
čaSTI', i mi 'imamo samo da podemo za rečima ida idemo pod' rukovod
sivom naše'g druga Tita. ,oošlo je vreme ,kada je on .uklooio ,i ,poslednju 
prepreku koja je još stajala na našem putu. Razne izdaojni.čke vlade i 
razne IkHke, ti> ,toku dve; lpo godine naše teške iN arodno-osJobodilačke 
borbe, pokušavale su da ometu naš N arodno-oslobodilački ,pokret i ra
zore našu bratsku za'jednicu. Naš narod se tborio i, ,bori' od·lučno protiv 
tih izdajničkih gr upa sa kraljem, kao krunom reakcije, oko koga se 
skupio sav onaj šljam !koji je -protiv naroda i njegove borbe za slobodu. 
Naš narod če se postarati da .te klike ne dodu više nikada u našu novu, 
sreCnu zajednicu ravnopravnih naroda. (U z vic i: »Tako je!«). U 
bivšoj Jugoslaviji, drugovi, svi protivnarodni režimi oslanjali su se na
ročito na srpski narod, 'koji je, ,po njihovom mi(}ljenju, treba,lo da bude 
oružje ~ d.nstrument za· ugnjetavanje drugih naroda. Drug Avšič je 
dobro .rekao da su drugi narodi, zbog zlodela velikosrpske reakcije, g.le
dali u sr-pskom narodu svog neprijatelja. Danas, i u ,toku dve i po godine 
teške, ,krvave borbe, sr'pski narod nije prekidao borbu, jer, da je pre-
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kinuo, ne Ibi okl.kpator, .pore<! svojih trupa i Ne<!iCevih ,bandi , doveo još 
šest bugarskih diy;,zija i belogalrdejsku bandu da drži u .pokornosti srpski 
narod. Kroz tu borbu sr.psk; narod nije šte<!eo svoje snage, svoju decu 
i svoju krv, nego i dalje stoji <\0 da je srpski narod sloOOdarskil narod', 
narod .koji urne da gine za svoju sloOOdu. (Aplauz) . A kad govorim o 
tome da mi danas možemo sa sigurnošcu da ·g.ledaano u našu hudu.:· 
nost, ja pored ostalog mogli da kažem 'i, ovo: kao šlo ste nekada biH u 
Beogradu i gledali heogradsku čarši'ju i velikosrpsku gospodu, sutra 
cemo, li sloOOdnoj Srbiji, Sr.biji s1000dne, bratske fe<!erativne demo
kratske Jugoola,vije, gle<!ati opet to mesto u koje ,pih žele!> da dode baš 
drug Tito ; da tamo održimo tred i, de(;nitivan sastanak AVNOJ·a, na 
kome cemo na kraju reši·ti sva pitanja naše nove bratske zajednice ... 

1 baš monarhija je bila· ta ,brana, 'taj voo koji je zaslepljivao zao
stale mase, naroČito ~Ijaštvo, da ne vidi kroz taj veo ve;ičinu bratstva, 
da ne vidi osnovne uslove za bralsku zajediOi<:u našili zema.lja i naš,h 
naroda, da ne vidi opravdanost prava svih naroda na ravnopravnos!. 1 
skidajuci taj veo, razbi'jajuci obmane, ništa nam više ne stoji na .putu 
da možemo i prelomiti sve to i na kraju našeg zasedanja da,\'i i formu i 
ob;ik na ~oj buducoj zajednici. ,Zato halŠ snpski narod oseca naroči,tu 
zahva,!nost prema. drugu Titu. (ApJauz). 1 ne samo da drugi narodi 
polažu svoje pravo ,na to, nego polaže i naš sr.pski narod, koji drugu Titu 
duguje zahval nost zalo što je iOa teritori'ji Srbijepočoo svoju borbu 
protiv okupator,a i komandovao partizanskim odre<!ima Srbije. (Bur an 
aplauz). 

• • • • I . • • • • • • • 

Pretsedavajuci: Oajem riječ drugu Jos;pu Jerasu, ,profesoru ivijeC· 
niku iz Ljubljane, dobrovoljcu srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. 
(Bur an aplau2). 

Josip Jeras (S loven i j a): Drugovi idrugarice delegati, ja sam 
bio u Prvom 'svetskom ralu kao s!ovenačk; dobrovoljac u srpskoj vojsci. 
Nas, tj. tadašn~ jugoslove.nske n.?..predne, progresivne omladince pred 
Prvi svetski .rat vodili su u od,lučnu borbu ideali da se razbije ·trula Au
stro-Ugarska Monarhija, te da se os'oOOde svi Južni' Slovenii uje<!ine 
sa Srhi'jom u jednu čvrstu, sloOOdnu, demokratsku drža vu. Posle pobede 
sa~ezoičkog oružja, godine 1918, za koju su dali srpska vojska, .pa i 
jugoslovenski rajni dobrovoljci, svoj veliki dopr.inos, videli smo da su 
razoi ralni Hferaoti. zabušanli i druge razne .propalice iskorisHH idea·le 
vojnih dobrovoljaca i srpskih vojnika u svoje lične, egoističke svrhe -
aralnike su lpotisnuli ustranu. 

Svi mi ratoici i ra.tni dobrovoljci bili smo .prevareni uidealimal za 
koje smo se bor;li. N arodno-osloOOdilačka vojska jugosl,avenskilh na-
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roda danas se bori za potpunu pobedu istinske &!obode i za konačnu 
poboedu ideala ra,tnih dobrovoljac<II iz Prvog svetskog 'rata. Toga smo 
'Svi mi slovenački ratni dobrovoljd jez Prvog sve,tskog rata sasvim sve
sni, i ,potpuno pravilno razumemo sadašnje vreme, a time i svoju di<>
movi;nsku duŽJ11ost. Kao pre,\6ednik slovena,okih ,ratnih dobrovoljaca ~ 
kao njihov Ipretstavnik na ovom skupu, sa' zadovoljstvom mogu da 
kažem na ovom veličanstvenom zas.edanju da je nas 95% koji, smo 
uključeni u OsvobodiInu [rontu slovenskoga naroda. (Aplauz). 

Kada ovo izjavljujem, smatram kao svoja .prvu dužnost da, s ovog 
mesta, u ime s!ovenačkih dobrovoljaca \z ,Prvog svetskog ,rata, koji smo 

,dobrovoljci i u ovom oslobodilačkom ratu, iuečem počast svima d~ug()
vima koj; su dosada dali svoje živote z.a' naše oslobodenje usadašnjem 
oslobod,:ačkom ratu. (U z v i, ci: »Slava im!«). Svi ovi naši mili dru
govi :i, ostale žrtve širom uugoslavije bice i fesu nama svetao primer i 
ujedno potstrek u daljoj našoj oonbi za slobodu. 

Godine 1918, ,kada je bra,tska iRusijru ,zmajovitom ~evolucijom kora
, čala >ll novi, sveži, lepši život, tada smo mi Slovenci, Hrvati i Snbi ,te
žHi da se združimo, da se ujedinimo. 

Sadašnji oslobodiJ.ački ,rat udružYje sve jugoslove.nske narode u 
mocnu zajednicu i svi prolivamo krv za dstinsku slobodu, ,za slobodu 

-svih na,roda Jugoslavije. Zato nam je garantilja naša junačka Narodno
os:obodilačka vojska, koja je takode sastavljena od samih dobrovoljaca 
i koju vodi naš omiljeni ,komandant drug Tito u koga svi imamo ,pot
puno ,poverenje. (Buran aplauz). 

Pozdravljam dr.ugarski ovo veličanstveno zasedanje AVNOJ-a, 
.pozdraviljam našu junačku Narodno-oslobodllačku vojsku j Partizanske 
odrede uugoslavije na čelu sa Vrhovnim ,komandantom dnJgom Titom. 
(Buran aplauz). 

P,re15edavajuči: [ma ri ječ drug Hadžimehmed Mujkič, vjeroučitelj 
'i vijetnik iz Kotor Varoši. (Aplauz) . . 

HadžiR1<'hmed Mujkič (B o sna): 

Ja kao musliman najoštri'je osudujem ustaške i četničke zločine 
ko}e počiniše nad našim življem, naročito muslimanskim. Ja, eto, i sam 
svetenik, mislim da je dužnosl svih svetenika da' podu s narodom u 
borbu .protiv neprijatelja i domačih izdajnika, jer našem narodu nema 

o(!rugog spasa do uslozi i .bratstvu. Zato ja smatram da je dužnost svih 
.nas da 7)bi jamo svoje redove i, da se borimo za .pravo narodru. 

Ja sam ,ponosan naši'm uspjehom, našim ,pobjedama nad Talija
l1ima i INjemcima, a skori .je dan ,kad 6e biH kraj i svim koljašima 'i 
'USt8Šama, jer ce ih naši hrabri borci dotuci. 
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Ja pozdravlja,rtI referat našeg vode druga T'ta I(aplauz), koji je 
najveCi zaštitnik ne samo muslimanskog živilja, veC i Srba il Hrvata od 
četničke i ootaške kame • od okupator,a, Tallijana i Njemaca. (Aplauz). 

2ivio AVNOJ! (U z v; ci: »2iveo!« - Aplauz.) 

Pretsedavaju6i: Dajem riječ dr.ugu Edvardu Kocooku, Iprofesoru i 
vijecnikll iz Slovenije. 

Edvard Kocbek (S loven i j, a): 2elim da izrazim samo joednu m;
sao, drugovi, koja nam'oo namece ako pogledamo dublje u referat druga' 
Tita,. Kad Ge di'vimo njegovom iz.laganju - klanjamo Ge simbolu nove 
Jugoolavije. Taj simbol treba do kraja da shvatimo. Dok mi ove isto
riske noei naporima svog poli1ičkog '-Ima polažemo temelje nove dr
žavne zajednice Južnih Slovena, naši ostalil drugovi il' čitavoj zemlji 
vode ,borbu za slobodu naroda iboiju buduenost njihovu. Poduda.rn05t 
ovih zajedničkih na·pora značajna je za našu oslobod;Jačku borbu. Ve·
ličina tog trenu'tka je u tome što južnoslovenski narodfi, veC u doba 
krvave bonbe', mogu odlučiva(; o prvim oblicima svoje političke sudbine. 
A, drugovi i drugarice, gig.antske napore za sloboou i socijalnu ,pravdu 
ne samo da možemo shvati,ti kao istovremene nego ih možemo ,1okali'lo
vali kao vanrednu ,kristalizaciju jed nog odredenog mesta' unašem ži
vo!nom pros10ru. To odredeno m€sto ipre16tav,lja d<onkre1.!)a ličnost 
našeg druga Tita, di'vnog borca i pol'itičkog stv.araoca. Zbog toga je 
drug Tito >simbol nove Jugoslavije. (Aplauz). 

Ova nova Jugoslavija je "bog toga ujedinjena kao nikada dosad. 
Jedqnstvo naših naroda je i ove noei naše oonovno ras-poIoženje. Svima 
je u srcu danas to 'čuvstvo, svima je u glavama ta misao. Naši narodi 
postaIi su suv€·ren i i ravnopravni, jer su naučili medusobno ,poštovanje 
u zajedni<:koj borbi. što j:IJ mogu danas ovde govoritit u ime slovenačkog 
naroda omogueila su nam dva dejstva: prvo, jed instvo svih južnos!o
venskih naroda, a drugo, jedinstvo samoga slovenačkog narod'a. Slo
venač,ki narod je prvi medu južnoslovenskim narodima oswario svoje 
jed instvo. Njegovo jedinstvo ne Ileži u tome što Osvobodilnw fronta 
pretstavlja osamnaest različiltih partija igrupa, nego ,eži .u tome šlo je 
slovenački narod danas skovao svoje jedinstvo u ·borbi. U vreme naj
težeg iskušenja našli smo sami sebe i svoj nepatvoreni' 'lik. 

Kad je naša delegadja olišla na du,gi .put da se, d!rugovi i, drugarice, 
s vama sastane, pre16tav!jala je neobičnu " liku . U 'povorci i'la partizana 
išli su radnik, reljak, .pesnik, slikar, sveeenik i drugi,ki,lometar za ki!o
metrom, po danu i lpo noei. To je putovalw jedinstvena delegacija na 
svetu, možda i u istoriji. S njima je putovao mav narod, sva njegova 
proš1ost, sva 'iskustva, svi njegovi sveti "njevi, putovao je do kraja 
probuden njegov narodni genilj. U mojim očima pretstavHa se ova' naša 
povorka u ,posebnom svetlu. !spred delegacije ;šla je svetJa pojava kaD 
u Blokovoj pesmi »Dvanaest«. M i, slovenački katolici, imali smo n« 
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tom ,putu ooečaj dl3J stupamo l,po ,pravi:nom .pu.tu; taj osecaj imamo 1 
ove istoriske noc;.. 

Na temelju duhovnog zbliženja u Sloveniji danas je ostvareno je
dinstvo ,koje nije koalicija stranaka nego iskrena saradnja živih Iljudi 
koj) s.pasavaju čovečanstvo. USloveniju garaduju Jljudi svih slojeva i 
nawra, ,ljudi dv.aju možda duhovno najrazličitijih nazora - komunisti 
itkatolici. Drugovi l drugarice, teško je i, zamisliti tkakav ogroman zna
čaJj .pre/stav/ja dejstvo da u slovenačkom narodu, na granic, Istoka i 
Za.padla, l<atolici i komunisti zajedno Gpasavaju i oolobadaju narod. 
(A.plauz). U tome .mu ne vidimo samo jemstvo za čvr&toeu istabilnost 
nove državne forme Jugoslaviije nego .j jemstvo za .pravilno stvaranje 
nove Evrope uop§te. Mi slovenačk, .ka!oIici koji saradujemo u Osvob0-
dilnoj fronti vidimo sve depše lperspektive za ži,vot naših naroda u <bu
duenosti. 

Cvrsto verujuCi uJevandelje, srecni smo da danas s tkomunistima 
rešavamo sva .,politička. društvena imoraIna, pitanja čovečanstva. Odlu
čili smo da idemo s njima na tom putu do svih .pravih, istinskih rešenja: 
do novog društva i novog ~oveka. Slovenački hrKščanski socijaIisti i s 
njima večina .naroda poslače slubovi novog slovenskog društva, nosioci 
nove narodne poHtike, stvar.3JOCi nove životneistine. (Aplauz). 

U tom smislu mi slovenački tkatolici ,posebno se Iklanjamo duhu 
nove jedinstvene Jugoslavije, naše zajedni'čke države i domovine 'i sim
bolu ·te nove Jugoslavije, našem drugu Titu. (Buran aplauz). 

P;etsedavajuci: Poslednji govornik u diskUSiji o referalu druga 
Tita hi-če drug dr V·lado Bakarič, viječnik Iz Hrvatske. (Aplauz) . 

Dr Vladimir Bakarič (H r vat s ka): Viječnib, nas vijeenike ·iZ 
Hrvatske .koji smo bili na · Prvom zasjedanju AVNOJ-a veoma raduje 
da na ovo Drugo zasjedanje dolazimo ujednom drugom položaju. Na 
Prvom zasjedanju mi smo bU; više pretstavnici srpskog .,pokreta ot,pora 
u Hrvatskoj nego pretstavnlci N arodno-oslobodilaokog .,pokreta Hrvat
ske. Danas se tru situacija izmi'jenila. Danas hrv~t"ke mase učitavoj 
Hrvatskoj sudjeluju u Narodno-oslobodil:ačkom ,pokretu. Danas .možemo 
kazati da i hrvatski. narod dolazi u red onih naroda koji su svojom bor
bom U ovom ratu lpostigll .pravo da sami odlučuju o svojoj sudbinl. 1 ja 
kao ,pretstavnik N arodno-oslobodilačkog pokreta Hrvatske mogu ovdje 
da kažem da je luva.tski narod .,pošao onim putem .kojim su ·,pošli svi 
narodi Jugoslavije, putem koji nam je ukazao drug Tito. (Aplauz). Hr
valski narod u svoj oj ·bor·bi vidi jamstvo za bolju i sretni ju buducnos!. 
On nema nikakve veze 5a NDH. Pogrešno je, drugov" kad se misli< d'a 
hrvatski narod ne voli Jugoslaviju . Naprotiv, on u demokratskoj federa
tivnoj Jugoslaviji vid! svoju domovinu, svoju br.rutsku zajednicu sa oota
lim narodima. U Hrvatskoj, kao I u ostalim zemljama, osnažio se Na
rodno-oslobodilački,pokre!. 

. . . . . . . 
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N aš borbeni i oolobodiiački pokret sa svojim novim organima na
rodile vi asU, narodn·o-oslobodilačkim odborima, želi da obuhvati sve 
patriote; mi /Joeemo iskorist>ti svakog čovjeka, ukloniti iz njega ono 
što ga je odvajalo od njegovog hrata, razvili' u njemu ono što je naj
'Plemenitije; uzd igli smo i žene - od žene kucanire do žene patriote, do 
žene ,borca; mi hocemo da svak\p2triota sudjeluje u izgradivanju novog 
života. Narodno-oslobodilački odbori" organi horbenog jedinstva u Hr
v.atskoj, ,razvili su ove težnje. Novi ljudi osiguravaju novo, dalje razvi
janje Narodno-os:obodilačkog .pokreta u l'lrvatskoj . .stranka koja je 
danas ovdje dlala izjavu nije ona stara Hrvatska seljačka stranka, ,koja 
je bila. 'in6tmment Il rukama .pok va rene gospode koja 6U je upotrebila 
poole razbijanja Jugoslavije za upropaštavanje hrvatskog naroda -
koji su i biH krivi za brzi slom Jugoslaviije. Danas se ta stranka oba
vezuje da neCe daJti ,pristupa u svoje redove onima 'koji' ni5U za Narodno
<lS!obodilaOku borbu. Danas se u Hrvatskoj ne prosu duje više o prista
šama stranke po stranačkim r2zgovorima, nego jedino lpo tome da li je 
taj čovjek patriota i u kolikoj- mje.ri sudjeluje u Narodno-oslobodHačkoj 
borbi. Ta str.2iflka nema, niti sme imati, ničeg zajedničkog sa onim 
strankama kakve su ranije bile. S te strane se ne treba bojati da ce se 
Hrva,tska razvijati d~ugačije nego osta,le rremllje, veC ce se hrvatski na
rod razvijati isto kao i ootaH narodi Jugoslavije. Ovako ce Hrva,tska 
uCi u novu Jugosiavi'ju, koja ce odlukama koje treba da donesemo raz
vijati dalje sve ,pozitivne osobine naših naroda, koja ce čuvati tekovine 
koje je naša Narodno-oslobodilačkaJborba do danas dala. Čuvajuci le 
,lekov ine, Jugoslavija ce postati jedno novo žarišle, žari'šte potlačenih 
naroda u Evropi. Jugoslavija je do danas veC ba kija u koju g'ledlaju 
potlačeni naJrodi Evrope, baklja koja je svijeUila svojom Oslobodilačkom 
bor,bom. Jugoslavija je medu potlačenim narodima Evrope prva razvila 
barjak ,bor.be, slobode inarodne ravnopravn45ti i ,to pod rukovodstvom 
vellkog muža na9)h iflaJroda druga Tina. {A,plauz) . 

Pretseda"ajuci: Drugovi idrugarice, ,\Lme je lista govornika po
~om referata našeg Vrhovnog komandanta d~uga Josipa Sroza Tita 
iscnpena, i pošto više nema pri'jaVIJjenih govornika, ja zaključujem ovu 
diskusjju i 'kao pretsedavajljci mogu konstalovali da su 5vi govornici 
jednodušno pozdraviH referat druga Tita, jednodušno su ga pozdravili 
zato što su u njemu izražena opšta raspoloženja 5v;h naroda Jugosl,a
vije, bez obzira na naciona,lnu, vjersku i partisku prlpadnoot. Prema 
vašem aplauzu i izjav.ama govornika, mogu samo konstatovati da je 
AnUfašističko vijeee narodnog oslobodenja Jugoslavije jedl1odušno p~ 
hva,tilo referat druga Tita. (Bur an aplauz. _ Svi veenici inarod koji 
is.punjava galeri'ju ustaju i, ponovo .prireduju burne i spontane ovacije 
Vrhovnorn komandantu NOV i POJ 'Josipu Brozu Titu.) 
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Prelazimo na 6etvrtu tačku rad'l1og dijela ove naše sjedniee: Pri
jedlog deklaradje idonošenje odluka AVNOJ-a. 

Drugovi 'i drugarice. imam ()6obi,tu čast i zadovoljstvo da ovom 
hi5torijskom skupu svih naroda. Jugos:avije predložim donoŠ€nje jedne 
<lektaracije kojom 6emo prvo proglasi.ti AVNOJ u vrhovno zakonodavno 
i izvršno narodno ,pretstavničko .ujelo Jugoslavije, a zaHm doni jeti i 
niz dmgih odluka. Dozvolite mi da vam pročitam prijedlog za dekla
raciju. (C ita): 

PREDLOG DEKLARACIJE 

DRUGOG ZASEDANJA ANTIFAšiSTICKOG VEtA NARODNOG 
OSLOBODENJA JUGOSLA VIJE ODR2ANOG U JAJCU 29 

NOVEMBRA 1943 GODINE 

U toku dve 1 po godine neprekidne narodno-oslobodilmke borbe 
proti<v okupatora i I1jegovihpomagača, narodli JugosJ,avije postig,lj su 
hupne i odlučujuce uspehe kako u unutrašnje-'političkom, tako i u 
.spoljno-politič,kom pogledu. Poole svakog neprijateljskog ,pokušaja da 
razbi'je našu Narodno-oslobod'i,la'čku vojsku, naša se vojn'a sila poveča
vala, iznutra učvršCivala i vojnostručno podizala. štOl se nepri'jatellj više 
trudio da uguši oslobodilački lpokret naših naroda, to su se čvršče na
rodne mase zbi,ja,le u tom pokretu oko Vrhov nog štaba i .proslav.ljel1og 
narodnog vode druga Tita, oko Antifaš:stičkog veCa narodnog OSIDbo
denja Jugoslavije i OkD nacionalnih ,poFtičkih pretstavnika ,pojedinih 
narDda Jugoslavije. Stalno se povečavalaJ na;a oslobodena teri~orija, 
ras:e su naše materijaIne rezerve 1 ,poveCavali izvori za snabdevanje 
za našu Narodno-oslobodil·ačku vojsku ; stanovnišlvo. 

UpDredo SaJ tim razvijali su se organi narodne vlasti i, razni .pri· 
vredni i upravni organ, u službi te vlasti. 

Priznanje 'kru-pnih uspeha naše narodno-oslobodi,la'čke borbe u 
inostranstvu s jedne strane, la s druge strane potpuno rawtkrivanje 
1zdajničke uloge izbeg:ičke jugoslovel1ske »v,lade·« postavili su .pred 
ru-kovodece organe našeg Narodno-oslobodilmkog pokreta ,potpuno 
nove zada tke. Nasta1a je 'potreba dia se sv; ti uspesi sistematski učvrste 
liskoriste za dal'je uspešno vodenje naše narodno-oslobodilačke borbe. 

U vezi s !lim ,činjenicama Anti;fašistioko vece narodnog oslDbodenja 
Jugoslav'je, na svom Drugom zasedanju održanom 29 novembra 1943 
godine 

KONSTATUJE 

1 
1. Dve i ,po godine na§e narodno-os!obodi,laČoke ,borbe dokazale su 

-čitavom svetu daJ su na,rodine mase Jugoslavije odluooo ,krenule Jlutem 
-oružanog o[,poraJ protiv okupatora, .pu,tem koj'; je našim !Ilarodima po-
kazala Komunistička ,pantrija Jugoslavije i .kojim su .zajedno sa njom išle 
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sve istinske roooljubive snage i .polHičke grupe naših narooa. Ogromna 
večina naroonih masa Jugoslavije svrsta,la se 'u narOOno-oslobodil
Ilačke redove i aktivno [pOduprla svoju iNaroono-oslobodilačku vojsku. 
Zajedno sa tim masama a.kti,vno su učes-tvoval'ir u naroono-oslobodi
!ačkom pokretu i njegovim orga,nima svi roooljubi,vi pošteni funkcio
neri iz svih .poli>titkih ,partija i gr~pa i domoljub:,vih organ1zadja. Sve to 
.podjednako vredi za sve narooe Jugoslavije, Svojom aktivnošču u 
Narodno-oslobodi,lačkom rpokretu nraroone mase Jugoslavi,je su otvo
reno i glas.no rl'lrazile svoj protest ,protiv izdajnika, reakcionara i ii,peku
lanata u zemlji i inostranstvu, koji su se nasiljem i prevarom držaH na 
vlasti ustaroj Jugoslaviji', ,pa sada ,ponovo pokušavaju - opiruči se na 
najreakcionarnije krugove - da se do.čepaju v,last-; ,pomocu izdaje, pre
vare i špekulacije. Ali svi ti pokušaji ne mogu sakriti činjenicu, da je u 
toku narodno-oslobodilač.ke borbe stvoren potpuno nov odnos polHičkih 
snaga unašoj zemlji" ,te da mora 1akode i u njenoj upravi i d:ržavnom 
vočstvu 'taj novi odnos snaga ,biti na odgovara'juči na,čin kzražen. 

2. Jedan od najvažnijih izvora snaga naše narodno-oslobodilačke 
borbe jeste činjenica, da su jedinstveni Naroono-osJobodilački ,pok re! 
Jlaroda Jugoslarvije . i njegova Narodno-oslobodilaaka vojska izrasli iz 
oolobodilač,kih pokreta svih naših naroda. IN arod:ima Jugoslavije za 
njihovu 'borbu .protiv okupatora nisu bili potrebni prethodni spor,azumi 
o .ravnopravnosti: iM. Oni, su se latili oružja, počeli oslobadati svoju 
~emlju i Fme sebi ne samo stekli nego 'i osigurali .pravo n. samoodre
denje, uključujuči pravo na otcepljenje ili ujedinjenje s drugim naro
dima. Sve snage koje učestvuju u Narodno-oslobodilačkom 'pokretu od 
prvog drana priznaju našim narodima sva ta prava. 1 baš zbog ,toga, 
narodi JugoslaJvije još su se tešnje povezali u zajedničkoj borhi. Kroz 
dve i ,po god'ine herojske .borbe protiv okupatora i njegovih pomagača 
'Il narodnim masama Jugoslav'ije skršeni su ostad velik05rpske 'hege
monističke .politike, ra~bijeni su 'pokušaji da se u naše narode ubaci 
medusobna mržnja inesloga" a i,stovremeno su poraženi :i ostaci reak
cionarnog separatizma. Time su stvoreni ne samo materi:jalni i opšte~ 
politički nego i svi' moralni uslovi za stvaranje buduče bratske, demo
kratske, federa,t-ivne rzajednice naših naroda, nove Jugos],aJvije, izgra
dene na ravnopravnosti njenih naroda. 1 zbog 1oga, upravo danas, kada 
stoje .pred ,konaenim iMeri,vanjem okupator,aJ i,z svoje zem'lje, narodi 
Jugoslavije opravdano zahtevaju da se uspostavi takvo drržavno voc
st vo, koje ~e i ,po svom sastavu i po svom programu ,biti jemstvo da če 
svim narodima Jugoslavije u federati",noj Jugosl,'wiji Nti ir stvarno osi
gur ana 'istinska ravnopravnost. 

3. Uspesi naše narodno-oslobodilačke ,bor,be proneli su s:avu naših 
naroda rpočiotavom svetu, raibilj, su lažne j>retstave koje su pooej,a,]l 
neprija,tel-ji naših naroda i snažno učvrstili medunarodne poHtičke rpOZi
cije JugosJavi!je 1 njenih naroda. Veliki, udeo naših naroda u opštoj ,borbi 
protiv faši5ti·čkih osvajača danas je vec pri'lnat oo svih snaga antihiUe-
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rov-sko.g <bloka, Ali (o nije dovoljno. Narod'i Jugoslavi'je s pravom traže 
od Saveznika i sv ih svojih 'prijat~lja da -bude ,pri,mat,," ne samo njihova 
borba .protiv okupatora, nego; njihov,aJ s~obodna demokratska volja. 
Narodi Jugoslavije spralVom traže da bude ukinuta ,!>ot'PONl koja se l! 

,inostranstvu donekle jaš daje i!ldajn i čk01 ivbegličkoj jugoslovenskoj 
»vladi:« i' kliki oko nje. U isto vreme narodi Jugoslavč,je s pravom .zahte
vaju daJ organi nJihove narodne vlasti, ;mikli iz dooadaŠll1je borbe, budu 
'U inostranstvu priznati i »OŠtovani, 

4. Dok su narodi Jugoslavije dve i IX> godine svojom krvlju nata
pali tlo svoje domovine, da bi je oslobodidi od mrskog osvajača, reak
cionarna izbeglička klika u inostranstvu, koja se narzi,va »jugoslovan
skom vJadom«, uradila je sve što je mogla da bi istrgla oružje ;,z ruku 
naših naroda. Lažima i ,klevetama zav,a~avala je inostran$tvo, pokuša
va,la da skrije .pravu volju naroda Jugoslavije, lpokušavala da spre či 
svakupornoč slobodolJubivih zemailja našim narodima. Lažima i d<leve
tama pokušavala je da skrene naše narode sa ,puta <borbeno.g jedinstva, 
bratske saradnje i s~oge, 5a ,puta stvaranja nove, br,aJtske, njihove za
Jednice. Pomoču svojih agenata, ti prvom ,edu Draže Mihailoviča, ta je 
v.lada sistematski organizovaiaJ ,bratoubilački rat u svima zemljama Ju
goslavije u isto vreme dok je ,klevetnički za .to bacala odgovornost na 
narod'no-oslobod'i,lačk i ,pokre!. Ona nosi sv.u odgovornost 7;a ,pokolje i 
,"ločine koje su vrši.Jj, 'i' još vrše ,četni čke bande, koje "lužbeno nose ime 
»Jugoolovenska vojska u otadž-bini«, U i&to vreme je radjj,aJ na tome 
da 'Zavadii narode Jugoslavije, da ih nahuška na medusobno Idanje. 
U tom izdajničkom poslu takozvana vojska ,te »v'lade« - četnici Miha
-ilovi'ca - na život i, smrt se povezala 5a okupaiorima i postala najja.:e 
uporište fašističkih osv,aJjača u borbi protiv naših naroda. ,Ta »vJada« 
bila je u 'Procesu 5talnog raspadanja. Usadašnjem njenom sastavu 
ostali su []ajzagrižljivi'j-i velikosrp$ki elementi n,a čelu Sa Dražom Miha
\,lovičem ; Petrom·2;ivkovicem, iako on formaJno nije <'lIaJa v'lade, To je 
vlada otvoreno.g bratoubilačkog rata ,j šovinističkog terora, v1ada slu2ibe 
fašističkim okupatorima, vlada izrazito an!idemokratska, koj-aJ 5vesno 
radi na razbijanjui ce:panju Jugoslavi'je. Zbog toga narod; Jugoslavi'je 
sa pravom postavlja,ju zahtev da se ~akvoj jugoslovenskoj »vladi« u 
rinostranstvu i formaLno odul-me ;pravo da ih pretstavlja . 

5. Uporedo sa vladom nosi odgovomost za izdajnič-ku 'poli.tiku, 
uperenu protiv osnovnih 'interesa naroda Jugoslavije, t reakcionarna 
protivnarodn8J monarhistička klika, U ime kraJja Petra i monarhije, veli
kosrpske i druge reakcioname kUke organi'zov,ale su i vrši~e .najpodlije 
'Zločine -protiv v,lastitih naroda. I<ral!f Petar je kroz dve i po godine za
lagao sav svoj autoritel da bi podupro izdajnič,ki zločinački' rad iWaJj
nika, Desio se jed'instven primer izdajstva u istoriji: kralj je vrhovni 
komandant icZdajničkih če(,ničkih bandi MihaMovoca, koje su sastavni deo 
okupatorske vojske 5a kojom se naši narodi biju na ži,vol i smrt. Pošto 
su prop.ali svi .prot:,v-n3lrodni -poduhvali reakdonamih izdajničkih eleme-
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nata, kralj i mona,:hija ostalil su ,poo!ednje utočlšte, centar svih protiv
narodnih snaga. Pod zastavom k,ralja i monarhije vrše se najgnU&ni'ja 
izdajstva i najstrašnijo z.ločini protiv našib Ilaroda. Potrebno je, prema 
lome, šlo narodi' Jugoslavije traže, da se· i u .pogledu kralja i monarhije 
preduzmu mere ko;e odgovaraju Iljihovom odnosu prema narodno
os:obodilačkoj borbi. 

Il 

Antlfašisti'Oko veee narodnog oslobodenja Jugoslavije, u ime svih 
naroda Jugoslavije, koje ono prets!avlja kao njihovo vrhoW1o zakono
davno ,pretst3Jvn i č,ko telo, izražava topla osečanja prijateljstva, koja 
narodi Jugoslavije gaje prema narodima Saveza Sovjetskih Socijali
s!ičkih Repub:ika, Velike Britanije i Sjedinjenib Američkih Država, kao 
i osecanj3J divJjenja i priz;nanja .za herojsku borbu " slavne pObede 
Crvene armije Ila istOČIlom hojišlu i sa'Vewičkih suvozemnih, pomorsk'h 
i vazduhop'ovnih snaga, nad fašisD',čkim o5vajačem. 

Narodi Jugoslavije cene sve znakove koji pokazuju da se u 53JVe
zniOkim zemljama danas sve pravilnije ocenjuje borba, koju naši narodi 
vode dve godine i uloga koja joj ,pripada u zajedničkoj borbi slobodo
ljubi,vih naroda protiv f3JŠis!ičke kuge. 

Narodi Jugoslavije prihvalili su sa zahvalnQšču ,prvu pomoč il 

ratnom materija,lu, opremi i. hrani, koja im je ukazana od strane sa
veznika. Oni sa r,3Jdošču pozdrav.Jjaju uspostavljanje direktnih veza 
iq;medu Glavnog štaba savezničkih oružanih snaga Srednjeg Istoka i 
Vrhovnog štaba NOV i POJ, k~je su omogučile počelak bratske voj
nitke saradnje izmedu s.~aga Narod,no-oslQbodillačke vojske i' saveznič
kih Qružanih snaga,. 

Narodi Jugoslav,i je sa ra<lošču ,pr.ahvalaju i ,pozdJ'avl,jaju odluke 
Moskovske konferencije pre!Slavnika vlada SSSR-a, Velike Britanije i 
SAD, koje 5vima narodima osiguravaju pravQ da sami po slobodno 
Izraženoj ·volji reše pitanje svog unulrašnjeg državnog uredenja . .Te 
od.luke odi najveee su važnosti i za nawde, Jugos1avije, koji' su svojQm 
upornom oslobodilačkom borbom .pokaza,li svoju VQlju ~ sprem nost da 
SVQju zajedničku dQmovinu sami izgrade !Ila 1110vim temeljima istinske 
demokra.ti'jei ravnQpravnosti naroda. 

Narodi Jugoslaviije ce rprodužiti i JQŠ više jlojač3Jti SVQju ,borbu za 
kQnačnu i ·punu pobedu nad fašističkim osvajačima i odgovorice SVQjQj 
dužnosti, kQju osečaju ,prema zajedni{,koj stvari' za koju se bore svi 
slobodoljubivi narodi sveta. ZatQ oni očekuju da če njihOIvi napori i ",ri
tog 'koji oni sVQjom ,borbom i žrtvam3J daju ,tQj zajedni5koj stvari biti 
do kraja ,praVIilno cenjeni, te da ce saveZll1ičke vlade u interesu rzajed
ničke stvari svojim daljim odlukama ol3Jkša1i Ilarodima Jugoolavije da 
do .kralja ispune veliku duž,nost koju 6U na sebe dragQvoljno preuzelL 
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III 

S obzirom na sve le činjenice, Anlifašisličko vece naroonog oslo
bodenja Jugoslavije, kao najviše ijedino <pravo pretslavnišlvo volje 
svih naroola Jugoslavije 

o [) LUC U' JE: 

1. da se Aintifašističko vee& narodnog oslobodenja llugoslavij& 
,konsliluiše u vrhovno zakonod<IJvno iizvršno prelslavn;čko le~o Jugo
slavije, kao vrhovni pretslavnik suverenilela naroda j države Jugosla
vije kao celine i da se usposlavt Naciona·lni komilel os!obodenja Jugo
slavl je kao organ, sa svim obeležjima na,rodne vlade, preko kojega ce 
AnHfašističko vece narodnog o,lobodenja Jugoslavi'je oslvarivali svo}u 
izvršnu funkciju; 

2. da seizdajničkoj, jugoslovenskoj izbeg-iičkoj »vladi« oduzmu 
sva 'prava zakonile v.lade Jugoslavije, al naposoe da pretslavija naTode 
Jugoslavije ma gd., i ma pred kim; 

3. da se .preg'ledaju svi medunarodni ugovori i oba vere .koje su u 
inoslranslvu u ime Jugoslavije sklopile ill.begHčke »'/ade« u cilju I1ji
hovog ponišlenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenj<IJ i da se ne 
priznaju. med!unarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduce u inostranslvu 
evenlualno sklopi,la izbegHčka Iaokozvana »vJada«; 

4. da se Jugoslavija i.;>;gradi l1a demoi<ratskom federativl10m prin
cipu kao državna zajednica ravnopravnih narodla; 

5. da se sv; ·ti zaključci formuli~u u posebnim odlukama AVNOJ-a. 

(Buran ,; ' dugolT.ajan aplauz. - U z vic i: »Živoo AVNOJ!x 
»Tilo--T;lo--Tilo«. - Vecnid .ponovo .prireduju bur.ne ovacije Vrhov-
110m komandanlu J()6LPU Brow Titu.) 

Pilam V;jeee da li se 5'aže sa prijedlogom deklaracije? (Bur an 
aplauz. - U z vic i: »Slaže se!« - Buran, aplauz.) 

Na osnovu ovog jednodušnog aplauz<IJ kon51alujem da je dekla
racija Drugog zas}edamja AnlifašisH.kog vd.jeea narodnog oslobodenja 
Jugoslavije .primljena jednoglasno, aklamacijom. 

Na temelju .prve lačke naše deklairacije, .predlažem da donesemo 
slijooeeu Odluku o .proglašenju AVNOJ-a ,>,rhovnim zakonodavnim i 
izvršnim narodnim ,pretslavničkim lijelom Jugoslavije i Nacionalnom 
komilelu oslobodenja Jugoslavije kao ,privremenim organima vrhoVlOe 
narodne vlasti u Jugoslavilji za vrijeme N<lJrodno-oo1obodilačkog rata. 
(Buran aplallZ. - U OL v i c~: »Živeo AVNOJ!«). Ta bi odIl.1ka glasila 
(či la): 
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P IREDLO IG OiOLUKE 

o VRHOVNOM ZAKONODA VNOM I IZVRSNOM NARODNOM 
PRETSTAVNlčKOM TELU JUGOSLA VIJE I NACIONALNOM KO
MITETU OSLOBODENJA JUGOSLA VIJE I(AO PRJVREMBNIM 
ORGANIMA ,VRHOVNE NARODNE VLASTI ;U JUGOSLAVIJI !ZA 

VREME :NARODNO-OSLOBODILAČKOG RATA 

1. 
U sKladu sa čvrstom voljom naroda Jugoslavije da se IZ njihove 

sloge; jed-instva u borhi ,protiv oku.pator,a; izgradi nova, na n'acionalnom 
bralstvu i ravnopravnos!izasnoval1a Jugoslavija kao zajednička do
movina svih njenih naroda i blagodareč> uspeslma jedinstvene Narodno
oolobodi,lačke vojskei .pantizanskih odreda Jugoslavije, koja je pod 
rukovodstvom Vrhovnog šta,ba usamoj borbi ujedinila sve narodno
oolobodilačke pokrete'naroda Jugoslavije, Antifaš isličko veče narodnog 
oslobodenja Jugoslavije razvilo se - uvreme oslobodila&og rata ~ 
ti vrhovnog .pretstavnika suvereniteta n"roda I države Jugoslavije ,kao 
celine. 

2. 
Odgovarajuči toj činjenicij stepenu razvitka narodno-oslobodi!aoke 

borbe ti Jugoslavi'ji, u sk'ladu sa IPrindpima federalivnog uredenja brat
!>ke, na demokralskoj osnov; i nacionalnoj r.<Lvnopravnostiizgradene 
Jugoslavije, AnHfašisti':ko veče narodnog oslobodenja Jugoslavije kon
stituiw se u vrhovno zakonodavno i izvršno narodno .prelstavniČko telo 
Jugoslavije za vreme narodno-oslobodilačkog r,aJta. 

3. 
Antifašističko vece narodnog oslobodenja Jugoslavije bira svoje 

pretsedništvo, ,koje se sastoji od pret6ednika, pet potpretse<lnika, dva 
sekret.ara i najmanje 40 Nanova. 

4. 
Pretsedništvo Antifaši€.tičkog več '" narodnog oslobodenja J,ugosla

vije pretstavnik je, u ime Veča, narodnog i državnog suvereniteta Ju
goslavije i vrši sve .njegove funkcije, zakonodavne i izvršne, u vremenu 
izmedu zasedanja Veča, kome odgovara za svoj rad. 

5. 
PretsedniMvo Antiofa'šističkog veča narodnog oslobodenjru Jugo

slavije imenuje Nacionalni komitet oslobodenja Jugoslavije. 

6. 
Nacionalni komitet oslobodenja Jugoslavije jeste najvi~ i i,zvršni i 

naredbodavni or,gan narodne vl'asti u JugoslavijJ 'Preko Ikoga Antif.ar 
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šističko vece narodInog oslobodenja Jugoslaviije ostvaruje svoju i,zvršnu 
funkciju. 

7. 
Nacionalni komitet ima sva obeležja narodne v.lade. Za svoj rad 

Nacionalni komi,tet odgovara Antifašistibkom vecu narodnog oslobo
Mnja J,ugoslavLje. 

8. 
Nacionalni komit€t sastoji se iZ p.retsednika, ~'ri potpretsednika 

odgovarajuceg broja poverenika. 

9. 
Ova odluka stapa odmah na snagu. 

(Bur an aplauz. - U z vic ji: »Prima! sel«. »Ž-iveo A VNOJ!«) 

Prima Ii plenum ovu odluku ? (U z v; c i: »Prima,!« ~ Aplauz.) 

Isto tako, predlažem da donesemo OdIuku o oduzimanju prava za-
koni,te vlade Jugoslavije, ta,koz;vanoj jugslovenskoj vJadi u inostranstvu 
i ozabrani lpovratka u zemlju kralju Petru JI, takode u smislu naše 
deklaracije. (Buran i dugotrajan aplauz). Ja imam, drugovi i dmgarke, 
spremi jen .prijedlog te odluke, pa molim da ga sas:ušate. (Č it "'): 

1- PREDLOG ODLUII<E 
o 

O ODUZIMANJU PRA VA ZAKONITE VLADE JUGOSLAVIJE 
TAKOZVANOJ JUGOSLOVENSKOJ VLADI U INOSTRANSTVU 

I OZABRANI POVRATKA U ZEMLJU KRALJU PETRU II 
e KARADORDEVICU 
a 

1-

1-

.u 

)-

S obzirom na to da su se sve izheg':ičke ~akozva!ne »jugoslovenske 
vJade« za sve vreme ,teŠ'ke oslobodHačke ,bor,be naroda Jugoslavije držaile 
neprijateljski prema toj os:obodilačkoj ,borbi i prema Narodno-oslobo
dHačkom pokretu u wmlji; 

s obzirom da su, zloupotrebljavajuCi gostoprimstvo savezničkih 
vl.adla, neprekidno ,proturale laži i klevete protiv Narodno-os:obod;'lačke 
vojske i 'parti7-anskih odreda Jugos:avije, .protiv organa narodne v,lasti u 
05lobodenim delovima remIje, kao i protiv or'gana Narodno-oslobodi:
lačkog pokreta uopšte; 

s obzirom da su preko svojih agena,ta 11 .zeml'ji, a u !prvom redu 
preko svog»mini5tra vojske, morna,rice i vawuhoplovslva« -i »načelnika 
Vrhovne komande« Draže Mihai,loviCa, sistematski u zemlji organizo
va,le bratoubi:ački rat u cilju ugušivanja narodnog ustanka; da su :preko 
njega i preko njemu lPotčinjenih komanda.na.ta sklapale sporazume j 

15 [ " II 3ace,aaH:.e ABHOJ-a 225 



saveze sa nemačkim, itali'janskim i bugarskim oJ<upatorima i njihovim 
slugama Pavelicem, Nedicem iRupnikom u dlju uniMenja narodno-oslo
bodilačke vojne sile, idu";; dotle da je njihova takozvaula »jugosloven
ska vojska u ota.džbini,«, pod vrhovnom komandom Draže MihaHovica, 
za sve vreme vodila zajedničke operacije sa Nemcima, Italijanima i 
Bug.a,rima, ustašama, Nedi,cevom »sr,pskom stražom« i slovenačkom 
»belom gardom« protiv narodno-os:obodi,lačk!h snaga i protiv oslobo
denih i<lri~orija Jugoslavije, čime je istovremeno radila na štetu inte
resa zajedničke borbe sav,eznika; 

s obzirom na to da su ,preko tih istih svojiJh agenata u zemlji i svoje 
ta,kozvane » jugoslovenske vojske u otadžbini« organizova!e sistematsko 
masovno istrebljivanje Muslimana, Hrvata i srpskih rodoljuba u cilju 
da fizičkim i6trehljivanjem ovih stvore us!ove za a;nivanje Velike 
Srbije, čime su direktno pomogle Hitlerovu poli\i.ku istrebdjenja naših 
naroda i navuk:e 'na sebe odgovornost za masovna, zver6tva i zločine 
<počinjene nad našim narodima ; 

s obzirom na to da je kralj Petar II Karadordevic davao poverenje 
tak vim »vladama« i njenom »ministru vOj-ske, mornarice i vazduho
plovstva«, Draži Mihailovicu, koga je unapredio u armiskog gene,",la 
1 učinio ga Iflačelnikom svoje Vrhovne komande, iako mu je >bio ;>oznat 
njihov i ,zdajnički rad, da je davao unapredenja i odJi.kovanja izdajnicima 
i zločincima, koji su u službi okupatora kri,vi za mnogobrojne ",ločine i 
iroajstva protiv svog naroda; da je, s druge strane, ražaJlovao on~ 
ofieire bivše jugoslovenske vojske koji su od prvog dana ustanka biH 
IJ redovima narodnihboraca i mnogi pali ,herojskom smrcu; 'kao i s 
obzirom na to da su ,pod zastavom kralja i monarru'je vršena i da se 
jos uvek vrše gnusna izdajstva i stra~ni zločini protiv svih naroda Ju
goslaVije 

Antifašističko vece narodnog os:obodenja Jugoslavije, i;zražavajuCi 
volju i težnju svih naroda Jugoslavije, donosi s!edecu odluku: 

1. Takozvanoj jugoslovenskoj vladi u inostranstvu oduzimaju se 
sva .pra,va zakonite v·lade Jugoslavije, anapose pravo da ,pred stranim 
oržavama zastupa narode Jugoslavi,je. To važi i za svaku drugu »VIladu« 
koja hi ubu-duce Mia stvocena u zemlji ili izvan zemlje, a mimo volje 
naroda Jugoslavije, koja se danas izražava jedino u Antifašističkom 
'Veeu narodnog os:obodenja Jugoslavije. 

2. Kralju Petru Il Karadordevi,cu ;>;abranjuje se povra,ta,k u umlju, 
s tim da ,ce pitanje kralja i monarhije rešiti sam na,rod svojom sopstve
'nom voljom posle oslobodenjaJ či,tave nemije. 

3. Na,laže se Pretsedništvu Anti.fašist'.čkog veea narodnog oslobo
denja Jugoslavi'je da u svrhu .poni\Štenja i ,ponovnog sklapanja, odnosna 
odobrenja, pregledia medunarodne ugovore j, obaveze koje je -li ino
stranstvu u ime Jugoslavije sklopila iz,beg1ička » jugos:ovensb vlada«. 
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4. Medunarodni ugovori i obaveze, koje bi ubuduče u inostranstvu 
sklopila u ime Jugoslavije ili njenih naroda iZlbeglLčka ,takozvana jugo
slovenska v,lada, neče se prizna ti. 

5. Ova odlluka stupa odmah na snagu. 

(Svi ve6nid, gradani i .borci ostaju sa svojih mesla i dugo i od.u
Š€vJjeno apJaudiraju. Dvoranom se prolamaju uzvici,: »Nečemo izbe
g.tičku v!adu!«; »Nečemo izdajni'čkog kralja!«; »Ziveo AVNOJ!«; »Ziveo 
Tito!«; »Tito-Tito-Tnto!«; »Ziveo N.acionalni komitet, našru :prva i 
prava na~odna vlada!« - Buran aplauz.) 

Pl'etsedavaju6i: Najzad, drugovii il drugarice viječnici i vijocnice 
AVNOJ-a, vrhovnog zakonodavnog ti;ela narooa Jugos!avije, s:obodan 
sam da predložim donošen-je odluke o izgradnj~ nove Jugoo!avije na 
federa,uvn-om principu, još jednu odluku u smislu taake 5 deJdaradje. 
Prijedlog te odl·uke sada 'ce vam pročita1i drug dr Pa,vle Gregor'č. -

Dr Pavle Gregorie (č ita): 

PREDLOG OD LUKE 

O IZGRADNJI ·JUGOSLAVIJE NA FEDERATIVNOM PRINCIPU 

Na osnovu prava svakog naroda na samoopredeljenje, uk.ljllčlljuči 
pravo na olcepljooje ili na ujedinjenje sa drrugim narodima, i u skladu 
sa istinskom voljom svih naroda J.ugoslavije, osvedočenom u loku tro
godišnje zajedničke narodno-oslobodi,lačke .borbe, koja je skovala ne
razdruživo bra,lslvo na,roda Jugoslavije, Anli.fašisličko veCe narodnog 
o.s!obodenja Jugoolavije donosi sledeču 

ODLUKU 

J. Narodi Jugoslavije nikadia ni,;u .priznali i ne priz.naju raskoma
'danje Jugoslavije sa stmne fašisličkih imperijalista i dokazali, Sli u za
jedničkoj oružanoj borbi svoju čvrstu volju da oslanu il dalje ujedinjeni 
u Jugoslaviji. 

2. Da bi oo ostvario .princip suverenosti naroda Jugos~avije, da bi 
JugoslalVija pretstavljaJa i-s!i.nsku domovinu svih svoj-ih naroda i da 
ni'kada više ne li, .postala domenom bHo koje hegemonisličke klike, Ju

. goolavija se izgraduje i izgradice se na federahVU10m .principu, koji ce 
obezbednti punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca 
i Crnogorruca, odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, 
Cme Gore i Bosne i Hercegovine. 

3. lj skladu sa takvom f€deraHvnom izgradnjom Jugos~avije, koja 
se .lemel'ji na l1ajpul1ijim demokratskim .pravirna, jesle činjenica da vec 
sada, uvreme narodno-oslobodilačkog ra la, osnovne org rune narodne 
vlasti kod pojedinih na~oda Jugoslavije .prelč;lavljaju narodno-oslobo-
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dlilaoki oobori i zemaljska an(;fašJstička veca nalfoonQg oslobodenja 
{Glavni narodno-oslClbodiaački odbor Srbije, Zemaljsko anHfašističko 
vece narodnQg oslobodenja Hrvatstke, S!ovenačlvi narodno-oslobodi,lački 
odbor, Zemaljsko ,anUfa'šisti<':ko vece narodnog osIoboctenja Bosne j 
Hercegovine, Zema'ljsko antifašističko vece naroonog osloboctenja Crne 
Gore iBoke, Zemaljsko antifa.šističko vece narodnog osloboctenja San
džaka, Jnicija,Uvni organi za Zemaljsko antifašis!ičko vece na;rodnog 
oslobodenj a Ma'kedoni je) i da je Anti! ašisUčko veCe narodnog oslobo
denja Jugoslavije v,rhovno zakonodavno i izvršno pretstavničko telo 
narodia Jugosl,a.vije i vrhovni, proetstavnik suvereniteta naroda'; države 
Jugoslavije ,kao celine·, 

4, Naciooa,\nim manj,'nama u Jugoslaviji obelJbedke se sva nacio
nalna prava. 

5. Ova odluka stupa odmah na snagu. 

(Buran i dugotrajan aplauz. - U z vic i: »Živela nova Jugosla
vi'ja, država ra.vn«pravnih na'rooa!« »Živel!o .bratstvo i jedinstvo!« -
Buran aplauz.) 

Pretsedavajuci: Imade riječ Pero J(rstajic, sudija 5a Getinja ivi, 
jecnLk ,iz Crne Gore. 

Pero I(rstajic (C r naG o r a): [)rugovj, idrugarice, naša Narodno
oslobodilačka vojska,čedo naših naroda, pod rukovod~tvom Vrhovnog 
štaba na 'čelu sa drugom Htom, ispisuje danas najslavnije stranice naše 
Istorije. Ona svojom viteškom .borbom u Hi~lerovoj »evropskoj tvrdavi« 
zadaje najžešce udarce okupator,';koj vojsci. Ona .pretstavlja oružanu 
sUu koja na našim bojištima zadržava ve6:, broj neprijateljskih divi,zija 
I tako o:akšava 'borbu savemičkih armija. Ona ide kroz smrt, kroz krv 
i ogan.j. Ona je vec os:oibodiJa veliki dio naše .zemlje, u mnC\ge gradove 
sabi'!a okupatora, ut jera-la mu strah ,u kosti i sledi,la krv u ži,lama. Ona 
čini ,da naša Oslobodilačka ,borba po svome značaju 'Prelazi gr anke 
naše ,z,emlje i privlači pažnju naših veLikih saveznika. 

Vi,teška ,borba koju naša Narodno-oslobodilačka vojska vodi jeste 
istoriski prim jer nruroone &nage i visoke patn'oteke svijestio. 

Ponosan sam ;što mi, je pripalačast da ovom visokom ,domu pred
ložim da donese odluku o priznanju i zahvaJnosti Narodno-oslobodilač- . 
koj vojoci ·za sve ono što je ona učrnila za naše narode, zanjihovu 
borbu protiv okupa,tora J naših izdajnika, i za naliu bolju bu<iucnost. 
(Aplauz). Uvjeren 6am da ce ovu našu od'!uku sa oduševljenjem primiti 
svi naši narodi. (Euran a!ilauz). 

Predlog ove odluke glasi (č ita): 
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PREDLOG ODLUI<IE 

O PRIZNANJU l iZAHVALNOSTI 
NARODNO-OSLOBODILAčI<OJ VOJSCl 

Drugo plenarno za~anje Anti,fašističkog veCa narodnog oolobo
rtenja Jugoslavije ;,zražava svoje pr,iznanje i narodnu :zahva~n05t Vr
hovnom štabu Narodno-oslobodila,čke vojske i, partizanskih odreda za 

IZGRADNJU 1 ORGANIZACIJU 

naše narodne vojske i' za 

USPESNO RUKOVODENJE OPERACIJAMA 

U ,borbi protiv.neprijatelja na.šeg naroda. Narodno-oslobodilačka vojska 
je najveličanstvenija tekov.ina naše narodno-oslobodilačke borbe. Drugo 
):ilenamo za~'anje Antifašisti-čkog veca narodnog oslobodenja Jugo
Slavije .izražava duboku zahvalnost Vrhovnom .§tabu ;,;bog njegovog 
obilnog i 6vestranog političkog Tada na okupIjanju svih patriotskih 
snaga .naše -zemlje, podi,zanju ug~eda naše zemlje pred inostranstvom 
1 radu oko i~gradnje ds(.inske, demokratske narodne vlasti. 

Istovremeno Drugo p!enamo zasedanje Ant-ifašističkog veča na
todnog oslobodenja Jugoslavije izražava najdublju zahva,lnost i divlje
nje naših naroda Vrhovnom komandantu drugu Titu za njegov vojni 
; poli!rl,čki rad u ,borbi za oslobodenje naših naroda. 

Drugo p!enanno zase.danje AntifašisUčkog veCa narod.nog oslobo
denja Jugoslavije 5 punim pravom veruje da ce naše najviše vojn.ičko 
rukovodstvo na čelu sa Vrhovnim komandantom drugom Ti~om i ubu
liuce voditi našu slav.nu Narodno-oslobodHačku vojsku .iz lpobede u po
bedu, sve do konačnog ,isterivanja okupatora iz naše zem:je i un.i~tenja 
svih njegovih pomagača . 

(Buran i dugotrajan aplauz. - U z vic i: »2ivela naša vojska!« 
»2iveo Ti,to!«.) 

Pretsedavajuci: P.rima li se 'Ivaj ,prijedlog? (Buran aplauz. -
U z vi c ii: »Pr,ima!« - »2ivela naša vojska!« - »Tito---T.ito-Tito!« 
- Buran apla,uz). Objav.ljujem da je odluka ",oju je predložio drug 
I<rstajic primljena ak,lamaeijom. (M o ,š a Pij ade: Molim za ,reč). 

Pretsedavajuci: Ima ,rije,č drug Pijade. 

Moša P.ijade: Drugovi i drugar.ice, na o&novu tačke l del<laracije, 
koju smo malopre aklamacijom ~ sa neopisi,vim odušev·ljenjem usvojili, 
predlažem da AVNOJ donese 'posehnu odluku o ustanovlje-nju Nacio
nalnog komiteta oslobodenja Jugoslavije -kao pr,ivremene narodne v,lade 
JU'gosl'avije u zemlji. (Buran ,i dugotrajan aplauz. - U z v ,i c i: »2ivoo 
Nacionalni komHet!«.) 
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Pretsedavajuo: Hoce .Ii, ko da govori ,povodom ovog prjjedloga? 
(Ne javlja se niko). Prima ,Ji oo .prijedlog druga M0ge Pijade? <CU z v ,i c i: 
»Prima!« - Aplauz. - Moš a Pi' ja de: Ja cu onda Ipripremiti .pre
dlog odh'ke.) 

Imade riječ drug JOoSip Vjdmar. 

Josip Vidma,r (S -loveni ja): Drugovi idrugarice veCnJCl 
AVNOJ-a, prvog narodnog ,parlamenta .naroda Jugoslavije, u i me slo
venačke delegacije slobodlan sam podneti sledet> predlog: 

Da bi5mo dali izraza sadašnjem stanju .nare vojske, koja se iz 
mallih partizanskih i diverzantskih odreda kroz teške borbe .razVli,la u 
redovnu, discipHnovanu, moderno organizovanu j. naoružanu, jed.in
stveno ru.kovodenu vojsku, da bismo samosvesno dokumentovaliJi njeno 
sadašnje brojno li kvalitat,ivno stanje, i da bi joj u isto vreme dali naj
'.'iše pri:znanje za .njena velika i slavna dela unašoj Oslobodn,lačkoj borbi 
predlažem, u ime slovenačke delegacije, da Pretsedništvo AVNOJ-a 
doneoo odluku o dodeljivanju naziva maršala Jugoslavije Vrhovnom 
komandantu NOV ,j ,pOJ, drugu Titu . 

(Svil .prisu>lr1i ustaju. Buran i dugotrajan aplaUl. c- U s k lic i: 
»Živeo maršal Tito!«. - Sva se dvorana, dlLpke puna, pro:ama od ova- . 
cija Josipu Brozu Titu koje traju više minuta. - Buran i du'gotTajan 
aplauz se .ponavlja nekol·iko puta. - U z V il ci: »Ziveo Uto!«). 

Pretsedavajuci: Hoee ,iii ko da govori povodom ovog .pr.ijediloga? 
(Bur an aplauz. - U z vic i: »Prima re!« . - Mo š a p ·i j a rl e: Molim 
za reč.) Imade riječ drug pj,jade. 

Moša Pijade: Ja sam, dr.ugovi idrugarice, ,kao što veeina zna,te, hiO 
vee ,poodavno za to da unašoj Narodno-OoSIobodilač.koj vojsci uvedemo 
zvanje, č.in maršala i' da ga, u znak vojničkog inarodnog ipriznanja do
t!eLimo njenom tvorcu, organizatoru i njenom Vrhovnom !komandlantu. 
AJ:i kad taj predlog onda ni je ,prihva'cen, ja sam sreean da ga je danas 
AVNOJ, kao vrhovno zakonodavno i pretstavnič.ko telo naroda Jugo
sl'avi,je, jednog,lasno, aklamaci.jom i sa neopisj,vim oduševJjenjem .primio. 

Uvezi pred·:oga druga Vidmar~., slobodan sam da predložim da 
AVNOJ doneoo odmah ovu odluku (č ita.): 

PREDLOG OIDLU,KE 

O UVODENJU NAZIVA MARSALA JUGOSLAVIJE U NARODNO
OSLOBODILAčI<OJ VOJSCI 0UGOSLA VIJE 

Da bi se istakle osobi>te sposobnosti u vojnom rukovodenju ~ da bi 
se nagradiJe naroeite zasluge u rukovodooju N arodno-<J6lobodHačkom 
vojskom Jug06lavJ:je i njenim Qperacijama, Antifašističko vece naTodnog 
oslobodenj.", Jugoslav.ije na svom Drugom zasedanju od 29 novembra. 
a na predlog slovenačke delegacije 
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ODLUCUJE: 

1. U Narodno-oslobodiolačkoj vojsci Jugoolavije uvodi OO naziv 
»MARšAL JUGOSLAVIJE«. 

2. Taj naziv dodelju je PretsedništvlO Ant i fašis!ičkog veca narod
nog oslobodenja Jugos:avi'je. 

3. Ova odluka st1llPa odmah l1a snagu. 

(Buran i duglOtrajan ,aplauz. - Uz v~c,i: »l,'veo naš Marša.J!« 
»livela Narodno-oslobodhlačka vojska!« - Aplauz). 

Pretsedavajuti: Prima ,Ji: se ovaj prijedlog? (U z vic i: »Prima!« 
- Buran apl'auz). lina li oko :protiv? (Nema). Objav'ljujem <lJa je pr,i
jedlog druga P,ijade pr-im-Ijen aklamadjom. 

Moša Pijade (!lastavlja): Ja imam jlOŠ jed,al1 predlog. (G la s o vi: 
»Da čujemo«.) 

D.rugovi i drugarice. navrši'la se godina dana otkaklO smlO u Bihacu 
osnlOvaH AnUfašističklO veCe naroonog oslobodenja JugosLa.v.ije. PoznatlO 
vam je da je dlO tog vremena TuklOvlOdenje našom Na.rodno-osllObodiIač 
kom borbom billO usretsredenlO u Vrhovnom §tabu NOV i POJ. od 
novembra meseca ,prošle godine. od osnivanja AVNOJ-a u Bihacu. tu 
brigu lOko mkovlOdenja Na,rodnim us!anklOm i njegovim r.aspla,msava
njem ,po svim našim remlj.ama vodili su zajednlO V~hovni štab NOV b 
POJ i Izvršni odbor AVNOJ-a. 

Danas. posle J!lv{lŠtaja koji nam je o radu 1zvršnog odbora 
AVNOJ-a od Prvog d'o [)ruglOg zasedanja podneo pretseclnik drug dr 
~ibar (buran :.plauz). Jla osnovu jednodušnog odlObravanja i raspo!o
ženja ove skup§t'ine. ja izražavam z:.hvalnos! IzvršnlOm odboru za 
njeglOv .pun samopreglOra patrilOtski' rad i .predllOžio sam. da hi zasedanje 
teklo štlO .prav;,lnije. prost prelaz na dnevnli, red. Medutim. posle odluka 
klOje smlO lOvde floeas doneti,. 'pred,lažem da AVNOJ dlOnese jednu odduoku 
klOjlOm temo odlObriti i polvrdii; sve odluke. naredbe d, izjave Izvr§nog 
od·bora AVNOJ-a i Vrhovnog štaba NOV i POJ. (Buran aplauz. -
U z v ic i: "Prema se!«.) Predlog te od!uke g:asi (č' tal: 

PRED 'LOG OoOLU/KE 

O ODOBRAVANJU ODLUKA. NAREDABA I IZJAVA IZVRšNOG 
ODBORA ANTIFAšiSTIčKOG VEčA NARODNOG OSLOBODENJA 
JUGOSLA VIJE I VRHOVNOG ŠT ABA NARODNO-OSLOBODI-
LAčKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLA VIJE 

Anti,f a š is!ri,čko 'Vece narodnog osioblOdenj,<L J,ugoslav'i je na svom 
DflJgom zasedanju od 29 novembra donosi siedeCu odluku: 
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l. 
Odobrava &e rad IzvrŠllog odbora Antifašističkog veca narodnog 

oslobodenja Jugoslavije u periodu izmedu Prvog i Dr.ugog zasedanja 
VeCa. 

2. 
o.dobravaju se 6 potvrduju sve odluke i n.aredbe ,koje je Vrhovni 

štab No.V i Po.J objav,;o utoku svoga dosadašnjeg rada. 

3. 
o.dobravaju &e i ,potvrduju sve zajedn.ič,ke od,luke i, izjave 1zvršnog 

od·bora A'ntifašističkog veCa narodnog osloboctenja Jugos:avije i ,vr
hovnog !štab.3! No.V i po.J. 

Pretsedavajuei: Prima Id 6e prijedlog ove odluke? (Prima). 
o.vim je iscrpena .i četvrta tačka dnevnog reda. 
Prelazimo na tačku petu: Izbor Pretsjedništva AVNo.J-a. 
Dajem riječ drugu Žujovicu, vijecniku i,z Srbije, ikojlj je podnio 

priljedl:og !iste Za i'1;bor novog P,retsjednii:tva. 

Sretoo Žujovic-Crni (č ita): 

Pretsednik 

Ribar dr Ivan, advoka,t iz Beograda 
AVNo.J-a. 

Potpretsednici: 

d06adašnji pr.etsedo:k 

Pijade Moša, .novinar i slikar -:-iz Beograda, 
Augustinčie Antun, vajar iz Zagreha, 

. Rus Josip, sudija sa Bleda, član Izvršnog odbora OsvobodHne 
fronte, 

Vujačie Marko, hivši senator, član IzvrŠJ10g odbora Saveza zemljo-
radnika, ,član ZA VNo. Cnne Gore iBoke, 

Vlahov Dimitar, publicista iz Makedonije. 

Sekretari: 

čolakovic Rodoljub, publicista iz Bijeli-ine, član ZAVNo. Boone i 
Hercegovine, 

Golubovie Radonja, advokat ;z Berana, član AVNo.J-a. 

Člarrovi: 

Broz Jasip Tito, Vrhovni komandant N arodno-oslobodilačke voj-
ske lj Partizanskih odreda Jugoslavije. . 

Babovie Spasenija, i,z Lazarevca, člamca Centra:nog odbora AFŽ-a, 
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Belovukovic Milan-Deva, iz Mačve, major NOV Jugoslavije, 
Butozan dr Vaso, iz Banje Luke, Nan ZA VNO Bosne ,i, Hercegovine, 
Grulovie Nikola, iz Sremske MHrovice, član n:avnog NOO-a za 

Vojvodinu, 
I(aramatijevie Jevstatije, .prota iz Nove Varoši, verski referent II 

Narodnooslobodi:ačke proleterske divi'zije i član ZAVNO Sandžaka, 
Kecmanovie dr Vojislav, iz Bijeljine, ,prvak SDS, pretsednik 

ZAVNO Bosne i Hercegovine, 
Lekovie Voja, iz Nove Varoši, 
Markovic Momčilo, jq: Požarevca, politkom. Gla'lnog štaba za 

Srbiju, 
Neškovic dr Blagoje, lekar iz Kragujevca, 
Opačie-čanica Stanko, pukovnik NOV Nan Sekretarijata 

ZAVNOH-a, 
Petrovic Nikola, inženjer iz Novw Sada, 
Popovie I(o('a, književnik iz Beograda, general-major, komandant 

I korpusa NOV Jugoslavije, 
Pribicevic dr Rade, iz Petrinje, član Jzvr.šnog odbora SDS, član 

Izvršnog odbora ZAVNOH,a" 
Pucar Duro-Stari, iz Bosanskog Grahova, potpretsednlk ZA VNO 

Bosne i Hercegovine, 
Rankovic Aleksandar, iz Beograda, član Vrhovnog štaba NOV ~ 

POJ, 
Ribnikar Vladislav, direktor »PoIWke« iz Beograda, 
Stambotie Petar, inženjer agronomije iq: Ivanjice, komandant Glav

nog štaba Srbije, 
.Stev.iC Luka, iz Mojkovca, major NOV Jugoslavi je, 
Vukosavljevic Sreten, iz Pr,ijepolja, vanredni Iprofesor Beogradskog 

univerzi,teta, član Izvršnog odbora SDS, bivši državni potsekretar Mi
nistarstva unutra šnjih .poslova, 

Zečevic Vlada, sveštenik iz Krupnja, član Vrhovnog štaba NOV i 
POJ, 

2ujovie Sreten, iz Beograda, član Vrhovnog §taba NOV; POJ, 
B.akallie dr Vladimir, iz Zagreba, bi,vši politkom Glavnog štaba 

Hrvatske, član Izvršnog odbora ZAVNOH-a, . 
V rkljan Ante, ,činovnik Okružnog meda za ()Sigur.anje radnika i 

b~vši narodni tPOSlanik HSS iz Sušaka, 
Frol Frane, bivši odjelni pretslojnik iz Zag,reba, član, !zv,ršnog od

bora HSS-a, član Izvršnog odbora ZAVNOH-a, 
Gregoric dr ,Pavle, iz Zagreba, sekreta,r ZAVNOH-a, 
Grž"tie Maca, iz Zagreba , pretsednica AF2 Hrvatske , član 

ZAVNOH-a, 
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Hebrang Andrija, iz ,Zagreba, potpretsednik ZA VNOH-a., 
li!rajačic Ivan, radni!{ iz Zagreba, -
Kree Pavao, hi.v;'; narodni poslanik i,z SirIja, član Izvršnog odbora 

HSS-a, član ZA VNOH-a, 
Krstulov,ic Vieko, iz Spji~a, major NOV Jugoslavije, član oblasnog 

NOO-a DaJmadje, član IzvrŠIlOg odbora ZAVNOH-3, 
La.kUŠ Filip, iz Sesveta, .bivši narodnI .poslanik HSS, .potpretsednik 

ZAVNOH-a. 
Leontic dr Ljubo, advokat iz Spl,ita, član lzvršnog odbora SDS-a. 

član ZA VNOH-a. 
Magovac Bož'idar, urednik »Slobo<lr.og doma«,član Izvršnog od

bora HSS-.a., član 'Izvršnog odbora ZAVNOH-a, 
Mandi': dr Ante, iz Islre, bi.vš'i član Jugoslovenskog odbora u Lon

donu, član ZA VNOH-a. 
Preka Aleksalldar, j.z Tuzle, bivši pretsednik sreske organizacije 

HSS-a, potpretsedn.ik ZA VNO Bosne i Hercegov'.ne, 
Smodiaka dr Josip, .bivši opunomoeeni minislar iz Sp:ila, član 

ZAVNOH-a, _ 
Srem ec dr Zlatan, oz Za.greba, Nan Izvršnog odbora HSS-a, čl.an 

sekretarijata ZAVNOH-a. 
Avšič Jakob-Rade, iz Ljub!jane, general.major NOV Jugo~ a

'vi'je, zamenik komandanta Glavnog štaba S:oveni.je, 
Bevk France, književ.nc,k iz Gorice, preibednik NOO-a 'Z <lJ SI·(}v'~6ko 

Primorje, 
Fajfar Tone, sekretar HrišCansk'h sindikata, 
Jeras Josip, .profesor ,iz Ljubljane, pretsednik Saveza s!ovenačkih 

ratnih dobrovoljaca, ·Član plenuma Osvobodilne fronte, 
Kardelj Edvard, publicist.a. iz Ljuh\'jane, ,potpret-sednik IzvrŠ1log od

bora Osvobodi.Ine fronte, 
Kidrič Boris, publicista iz S.:ove.nije, sekretar Izvr~nog odbora Osvo

bodilne fronte, 
Leskošek Franc, sindikalni sekretar iz Celja, č:an Izvršnog odbora 

Osvobodilne fronte, 
Mikuž dr Metod, 5vešlenik ,iz Ljubljane. arhivar Ljubljanske bi

skupi je, 
Vidmar JOSIip, književnik iz Ljubljane, dramaturg Ljub!janskog po

zorišta, pretsednik Izvršnog odbora Osvobodi,Lne fronte. 
Karabegovic Osman, iz Banje Luke. član Pret.sedništva ZA VNO 

Bosne i Heroegov.i.ne. 
Kurt HL1ISnija, profesor iz Mostara, 
Sudžtika Muhamed, bivli podžupan iz Travnika. 
Dila.s Milovan, književnik iz Ko:ašina. član Vrhovnog Maba NOV 

1 POJ. 
Miljamc dr Niko, profe60r Beograd&kog univerziteta • .pretsednik 

ZA VNO Cme Gore IBoke. 
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Arulonov Metodija-čento, iz P.ri,lepa, bivši n",rodni ,poslanik Saveza 
zernljoradnika ; <'lIan Glavnog štaba Makedonije, 

A,postolski (Mitie) Mihailo, general-major NOV Jugoslavije, koman
dant Glavnog §taba Makedonije, 

Pop-Tomov Vlado, javni radnik i,z Makedonije. 

(Buran aplam;. - Svi ve6nici ustaju ~ hurno i dugotrajno aplaudi
raju. - U z vic i: "živeo Ribar!« »Ribar-Ribar-Ribar!«, »Tito-Tito
Tito!«. - !BUTan i dugotrajan a,plauz.) 

Pretsedavajuei: Ima H, d~ugov,i, ko kavih drugih prijedioga ? 
(Nema). Ima li ko pro t ; v podnesenih ldsta? (Nema). (Buran aplauz). 
Onda molim druga Ipretsjednika dr Ivana ,Ribara da preuzme da.lje 
rukovod·enje sjednicom 

(Pojavu dr Ivana Ribara za pretsedničkim stolom veenici, gradani 
; borci pozdravljaju burnim i dugotrajnim aplauwm.) 

Pretsednik A V NOJ-.a dr Ivan R.ibar: Drugovi; drugar'ke vj'jeenicl 
AVNOJ-a, ja vam u prvom redu zahvaljujem u ime svoje I u ime svih 
svojih drugova na povjerenju koje ste n~m ukazaJ/,. 

Uvjeravam vas, drugovi .j d-rugarice, da cemo još vecom snagom 
i energd1jomporad;t! na tome d a; zaista ispunimo sve nade koje <polažete 
ne samo vi kao narodno pre,tstavni.štvo nego i narodi Jugoslavije. MI 
vjerujemo da cemo, uz narodno-oslobodilač,ku i poz.natu soci jalnu i 
demokratsku svijest našeg naroda i pod mudrlm rukovodlStvom našeg 
druga marša~a Tita, pobijedili; da cemo mod <sve rPrepreke preb.rodiU i, 
neprijatelje uništit·j j doti do potplLne naše pobjede, do potpunog našeg 
05:obodenja. (Aplauz). Mi smo danas čuli" dTugovl idrugarice, uspjehe 
naše Narodno-oslobod1iIačke borbe IZ referata druga nta. Iz danaŠll1jih 
govora, drugovi i drug.ar·ice, mi smo ':uli šta je sve mogla, kakva je sve 
čudesa i'lv,rši.Ja naša junačka Narodno-oslobodilačka vojska. 

Pa gdje su ti uzroci naših uspjeha? V,i <ste takode vidjeli, naročito 
prije mjesec dana, tuli smo preko mookovskog radija uvodnik moskov
ske "Pr,avde« u kome se, kad se govorilo o uzrocima ,pobjeda Crvene 
a'rmije, izmedu ootalog, ,kazalo i podvulolo da je genija.Jru, vod ,il,ukovo
dHelj Crvene armi'je ma.ršal Staljin naroči-to ·istakao sposobnost koman
danata da i.zvrše sva,ki rzadatak i da se snadu u svaJ<oj situaciji. o.n je 
isto tako podvukao požrtvovanost sovjetskih naroda u Otadž,binskom 
ratu. Po ug:edu na Crvenu' a,riju .j na rovjete, .probudl1a se ista energi'ja 
i u naših na;roda m poveJla ih u sveti Otadžbinski ·rat. Zahva,jjujuCi živoj 
djelatnosti Komuni&tičke partije, naš .pokretza oslobodenje pretvor-io 
se u svenarodnd pokret. (Ap:auz). Danas oo uspjesima naše vojske di·vi 
cio <svi'jet. MI možem o da kažemo slijedece: 

Generalni rukovodilac cjeJokupne naše borbe, vojne i političke, 
jeste drug Joo;p Broz Tito; 
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Posvjedočena je sposobnost naših kom and ana.!a , koji!Su takode 
umjeli da savladaju svaku preprekI) i da re snadu u svakoj teškoj i naj
težoj situaciji', koji su umjeH da izvrše svaki ~a • najtež; zadatak; 

P06V jedočena je sposobnost i spremnost naših !horaca na fmntu 
kao inašeg narooa u ,pozadini i na neoo!obodenoj teritoriji, .posv jedo
~ena je sprem nost na sv,ake žrtve koje re iz,iskuju odi njih danas i koje 
ce OO iziskivati 6utra. 

Isto tako, djelMnost na5e Komunisti'čke .partije urodila je sjajnim 
rezultatima, jer je ujedini'~a sve naciona'!ne napore naših naroda_ 

Tome, d'rugovi, hocu da dodam još i ovo. 
Naša naj,tješnja veza, najprisnija saradnja, naš na'jufu savez sa 

Sovjetskom Unijom, sa .bratskim ruskim [larodom ul,io je vjew u punu 
pobjedu, naši ,bore·i su .ponosni da, mogu ,bi~ i drugovi c·rvenoa.rmejcima, 
i, na kraju, mate.rija!na ,pornoe naših saveznika Eng,!eske ~ Amerike. 

Eto, drugovi, to su uzroci naših ,pobjeda. 
Samo, sadla ne smijemo da re opijamo uspjesima naše borbe, ne 

srni jemo ,ni.kako, jer to poručuje i sovjetskim [larodima maršall Stalj;n, 
a i ,nama to poručuje naš marša,1 - drug Tito. Nema uspjeha i nema 
pob jed", bez borbe. A borbe ce Ibiti - i lo velikih !horbi - iako smo 
blizu .konačne ,pobjede. Treba još da ula~emo velike napore, da dajemo 
velike žr,tve, sve svoje snage moramo 2a,!ožiti da dodemo do konačne 
pobjede. 

Ja vjerujem, i mi svi skupa vjerujemo, da cemo zaista napregnuti. 
sve .naše napore, da cemo dati sve žrtve, da cemo učini\j sve da se 
'konačno oslobodlimo i HH,lerovvh handita ·i domaci;h izdajnika. (U z vic i : 
»Tako je!«). Poziv druga Tita, koji' .nam je uputio večeras, neka bude 
poziv začitavu našu domovinu, našu zajednič.ku majku. Taj ,pozi'v neka 
nam uvijek lebdi .pred očima ~ napaja nas novom snagom i, odlučnošcu. 

Drugov.i; druga rice, mi Cemo s 'tim ,pozi'vom iCi naprijed, a 11 ~oj 
našoj borbi bi,t 'oo nam osnovna misao vodilja - oslobodenje naše 
domovine. Tu misao vodi.lju dala je Komunistička par.ho,ja a za njom su 
slijedi!e sve .patriotske SIl·age .naše zemlje. Ta lce se misao ostvaritio i 
naša ce domovi.na bi,ti oslobodena,. (AJplauz). ' 

Druga misao vodilja neka bude od,luka da uništimo sve hitlerovske 
band ite, koji su se ogriješHi na svetom tlu naše svete domovine, ,kao i 
sve ostale doma,ce izrode, p6čev oo onih koji re .nalaze u ,]zbjeglištvu, 
pa sve do ovih četnika i ustaša. (U z vic i; »Tako je!«). Moramo ;h 
prj,vesti zas!uženoj ka zn!. 

Drugovi i dragar-ice, <:NO je historijska sjednka, ovo je historijsko 
zasjedanje, zaista historijsko zasjedanje. Ja mi&lim ivjerujem tvrdo, 
kao što ,i vi lvrdo vjerujete, da ,ce ova historijska sjednica, ovo hil<;to
rljsko zasjed'anje biti dosad neispisani prim jer .junaštva naše junačke 
Naroono-oslobodi.!ačke vojske, da ce on biti ispisan zJatnim s!ovima li 
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historiji naših naroQla. Vi imate tli 5reeu, imate to zadovoljstvo, drugovj, 
idrugarice, šlo stečlanovi Vijeca koje donaša ove velike histodjske 
odluke. od vas se Pretsjedn.jš(vo nada, odnosllo PretsjedniMvo s ,pravom 
očekuje, da ce AVNOJ, da ce Antifašističko vijeee naro<l'nog ostobo
denja Jugoslavije, prednjačioti', kao idanas, svuda i svagdje, i ispuniU 
očekivanja u svakoj situaciji i u svakoj borbi. To je nfllŠa sveta dužnos!. 
To je zakon, najsvetiji domovinski zakon. To je zakon i za naš narod, 
ali za nas, pretstavnike naroda, prv,i" najosnovniji i najsveUji zakon. 
I1vijek, u svakoj ,prilid, .pri svakom našem Iradu, pri svakoj našoj borbi, 
ovo treba da nam bude vrhovni zakon, 

M·' vjerujemo, drugovi i druga rice, da cemo !Za,ista steci veliko 
pri7)na.nje naših naroda, da cemo biti primj"r ne samo radinos!i nego i 
požr.(vovanosti i vjernostio, ikao što je i naša ju.načka Narodno-oslobodi
lačka vojska ,prim jer vel'ike požrtvovanosti , velikog bratstva. Uporedo, 
zajednički treba da radirno, jer samo tako doci cemo brže do pobjede; 
zajedniOki cemo 'Prijeispunitio dug prema domovini, ,prema .onima koji 
tr.pe od fašističkih nemani ; domaCih izdaj,ica, lI(ad ne bismo ud'vostručHi, 
utrostruč,Ui, postostručili naše snage, ne prezajuci [Ji' pred žr,tvama, ni 
pred napor.ima, ni pred 'za'prekama, onda ne bismo mog:il ostvariti ovaj 
naš osnovni, vrhovni i sveti' za,kon. A ,taj zakon treba da bude dužnost 
prema narodu i oladžbini. 

Drugovi v;,jeenici i vjoonice, slobodna domovina neka bude osnovna 
misao: moramo što prije oslClbod'iti .naš nar,od. Domovinu moramo da 
oslobodimo što pri je i 5a što manje žrtava. Zločin bi bio prema onima 
koji tr.pe kad to ne .oie-mo učinili. Ako Ilbijemo svoje redove, ako uči
nimo sve s naše strane što je potrebno, možemo da izvojujemo ovu 
.pobjedu. 

Ja ovim zav,ršavam i j03 jednom vas pozdravljam, drugovi i dru
garice, 

Kad se .poslije zasjedanja razidete, sem onih koji ce ovd;,e ostati, 
vi sv1 ostali, dragovi ,j drug,arice, morate da prionete [Ja posao, svako 
na 5vom mjestu, sva,ko na svojoj dužnosti, dra ulazimo u nar.od, da s 
narodom zajedno škimo, kr'čimo puteve ka ,pobjedi', da se organiziramo, 
da se oolidar-išemo svi zajedno: Hrvati, Srbi" Slovenci, Makedonci, Cmo
gorei-, muslimani - jer, budemo Ji' zbili svoje redove, budemo oli orga
niziraij rad svaki na svom poslu, mi cemo uč·initi mnogo. 

Naš Narodno-os:obodilački pokret mi <'emo još više proškiti i oja
čati, tako da Narodno-oslobodiI:ački .pokret unašoj zemlji, niko i .nikada 
nece moci savladati, pa ma kako se neko ,zvao, ma otkud.<lJ dolazio. 

Neka živi naša nova demokratska feder,a,tivna Ju'goslavija! (Buran 
apl<lJUz). 

Neka živi naša junačka N alfOdno-oslobodilačka vojska na čelu s 
njenim Vrhovnim komanda,rutom drugom Josipom Brozom Titom! 
(Buran i dugotrajan a,plauz) . 
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Neka živi naša zajedn i čka domovi.na Jugoslavi ja! (Bura,n i dugO'
trajan aplauz). 

Neka ži vi hrva b ka domovina, srpska, cr.nogorsk a, makedonska, 
neka živi Boona i Hercegovina! (Bu,ran ~ dugotrajan ,aplauz). 

Pošto je vrijeme 'lnatno poodmaklo, a Pretsjedništvo AVNOJ-a 
treba da održl sjednicu j da vam predloži i'lvje5lI1e odluke, to oorectujem 
odmor. 

(Sednica je prekinula 30 .novembra u 2 časa). 

(Nasta.vak sednice u 3,15 časova) 

Pretsednik dr Ivan Riba~: Drugovi ·i drugarke vi.je<\nici i vjeenice, 
pre:azimo .na ,,,estu točku dnevnog reda: Prijedlozi oo'luka AVNOJ-a i 
PretsjedniMva AVNOJ-a. 

Drugovi i drugarice, Pretsjedništvo AVNOJ-a je ma'laprije završilo 
svoju prvu sjednicu na kojoj je donijelo neke odluke. Te odluke, u Ime 
Pretsjednj~tva, saopšHt ce vam drug ,potpretsednik AVNOJ-a Moša 
Pi'jade. (Bman i dugotrajan aplauz) . 

Potpretsednik A VNOJ-a Moša Pijade: Drugovi i druga rice, Pre!
sednii;,tvo A VNOJ-a na svojoj prvoj sednici, a .na predlog slovenačke 
delegacije >ko}i je A VNOJ-u saopštio dirug Josip Vidmar i .na osnovu 
koga smo doneli, odluku o uvodenju 'lvanja Marša'la Jugosl'3vi'je, donelo 
je slede6u odluku, s tim 'da se ona saQPšti plenumu eč ita): 

ODLUKA 

PRETSEDNISTVA ANTlFASISTlčKOG VEčA NARODNOG 
OSLO BO El ENJA JUGOSLAVIJE O DODELJIVANJU NAZIVA 

MARSALA JUGOSLAVIJE JOSIPU BROZU-TITU 

U .cilju da oda zasluženo primanje drugu Josi.pu Brozu-Titu, vr
hovnom komandan~u, ;za .genijalno rukovodstvo oper.acijama NarodnO'
oslobodilač.ke vojske i partizanskih odreda Jugosla,vGje i za " pooobnost i 
istrajnost koju je pokazao u njenom stv.a,ranju i njenom vojničkom i 
poli!ičkom podkzanju na njen sadašnji stepen, a .na, osnovu Odluke Anti
fašisti'čkog veca narodnog oslobodenja Jugoslavi je od 29 novembra 
1943 o uvodenju u N arodnO-oolobO'd·ilaokoj vojsci naz;iva marša':a Jugo
slavije i .pr.ihvataju6i ,predlog .plenuma Drugog ",asedanja AnHaš;stičkog 
veca narodnog oslobodenja Jugoslavije, 

Pretsedništvo Antifašističkog veca narodnog oslobooenja Jugo-
5~avilje 
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da se drugu JOSIPU BROZU-TITU, vrhovnom komandantu Na
rodno-oslobodilačke vojske L ,partizanskih odreda Jugoslavije dodeli 
naziv MARšALA JUGOSLA VIJE. 

Dne 30 novembra 1943 u Jajcu. 

Pretsednlštvo 

Antifašističkog veca narodnog os'lobodenja Jugoslav,ije 

Sekretar 

~odoljub čolakovic, s. r. 
Pretsednik 

dr Ivan Ribar, s. r. 

(SVi veenici, grad,ani ; borci ustaju i bumo aplaudiraju. Dvoranom 
se prolam.aju uskHci: »Živeo Maršal Jugoo!avj'je Tito!« Skandiranje: 
,~nto-Tito-T,~to!« - »Maršal Tito!«.) 

(Pretsednik dr Ivan Riba,r .pri1az; marša~u ntu, grli ga i ljubi,. Dvo
ranom se razleže ,pesrna: »M~rš,aJ-Tito, mi Ti se kunemo, da sa Tvoga 
puta ne skrenemo«. Dvorana se ponovo prolama od burnih ."'plauza ; 
gromkih uzvika: »Hura drugu Titu!«, »Hura maršalu Titu!« - Odu
Sev.ljeni veenici, narod i' ,borcil rjJonovo ,pri·reduju burne ovacije maršalu 
Titu, za koje vreme č·lanovi Pretsedniiitva AVNOJ-a čestitaju i ljube 
mar-šala Tita.) 

Ma,ršal Jugoslavije J<rsip Broz Tito: jDrugovi i drugarice, ja moram 
ovdje da ;zraz,im ne samo neobi'čnu radost, nego i ogromno zadovolj
stvo koje me prožima kad ,pomisl,im da je ova borba, koju smo mi 
vodili ikojoj sam ja bio na ~elu, dO;jj.jela takve rezultate, koj; se danas 
tako jednodušno prkmaju. To je n<l,jveea čast ne samo za mene nego i 
za djelu našu vojsku. Ovaj čin koji ste mi danas dali obavezuje me da 
cu učiniti svešto je umojoj' moCi, da to vaše povjerenje koje ste mi 
izrazi'~i bude zaista opravdano. Uvjeravam v,as da cu na čelu naše 
junačke, ne,pobjedi've Narodno-oslobodilačke vojske ki od ,pob jede ka 
'pobjedi i da ce naši udard Mi još teži; još žešti nego šlo su bili dosad. 
Uvjeravam vas da ;:emo učini!i sve da naš narod hude skoro s!obodan, 
da skoro održimo još veličanstveni'j-i zbor u našem Beograd\.! nego što 
je bio ovaj današnji. 

Smrt fašizmu! (Uz vic i: »Sloboda narodu!« - Buran i dugo-
trajan aplauz). " 

Pretsednik dr Iv·an Ribar: Imade Ifiječ drug Moša Pijade. 
Potpretsednik AVNOJ-a Moša Pijade: Drugovi i drugar.iee, Pret

sedništvo AVNOJ-a done!o je isto tako i od,lu-ku o imenovanju Naoio
nalnog komiteta os]obodenja Jugoslavije. Ja c'u vam sada tu ,odluku 
pročitati (č ita): 
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Na osnovu od~uke AnUf.alŠistič-kog ve'ca narodnog oslobodenja 
Ju'gosla'v-ije o whovnom, zakonodavnom i' ;2vriinom telu Jugos:avije i 
Nacionalnom komitetu oslobodenja Jugoslavi'je kao ,privremenim orga
nima vrhovne narodne v.LaSl!i u Jugoslavij,; za vreme Narodno-oslobodi
lačkog ~ata, Pretse<lništvo AntH,alŠ ističkog veea narodnog oslobodenja 
Jugoslavije imenuje Nacionalni komitet oslobodenja Jugoslavije u 
koji uJ.aze: 

Pretse<lnik li Poverenik za narodnu odbranu Maršal Jugoslavije 
Josip Broz Tito, 

Potpretse<lnik Edvard Kardelj, 
Potpretsednik i Poverenik za informacije Vladislav St Ribnikar, 
Po~pretsednik Božidar Magovac, 
Poverenik za spoljne ,poslove Dr Josip Smodiaka, 
Poverenik za unu,traŠlllje ,poslove Vlada Zeče vi':, 
Poverenik za pros vetu Edvard Kocbek, 
Poverenik za narodnu .privredu Ivan Milutinovic, 
Poverenik ,Za finans;'je Ing Dušan Sernec, 
P()verenik za saO'bracaj Sreten žujovic-Crni, 
Poveren,'k za narodno zdravIje Dr Milivoj Jambrišak, 
Poverenik za ekonom6ku obnovu Todor Vuj'asinovic, 
Poverenik za soci ja~nu .politiku Dr' Anton Kržišnik, 
Poverenik za sudstvo Frane F,rol, 
Poverenik za ishranu Mile ,Peruničit, 
Poverenik za gradevine Dr Rade Pribicevic, 
Poverenik za !Šume i mde Sulejman Filipovic_ 

(Suran i dugotrajan aplauz, - Svi vecnid, ,gradani i ,borci ustaju 
i ,ponovo burno i' d\Jgokajno aplaudiraju,) 

Pretsednik: Prima li Vijece ovu odluku PreLsjedništva AVNOJ-a? 
(V z vic ri: »Prima!« - Bur,an i, dugotrajan ap~auz, - V ,z vic i : 
~živeo Nacionalni komitd!« »Živel", prva v,tada!«), 

Imade riječ drug Moša Pijade. 

Moša Pijade: Drugov. i druga rice, plenum OsvO'bodilne f<fOnte Slo
venije doneo je odluku o pri'ključer.ju Sl()venačkog Primorja i, s v:h anek
(iranih delova Slovenije s!obodnoj S:oven'.ji, u federativnoj Jugosla
viji, a Zemal'j&ko anUfašističko vece narodnog oslobodenja Hrvatske 
donelo je od:uku o pr-iključenju Istre, Rijeke, Zadra ,i hrvatskih jadran
skih otoka slobodnoj Hrvatskoj u fed~ra.tivnoj Jugoslavi'ji. Potrebno je 
da AVNOJ ove od!uke ,potvJ'di, z.ato predlažem da <se donese sledeca 
odluka (č i !.>L): 

U skladu sa davnom težnjom i ,borbenim na,porima s!ovenačkog 
i hrvatskog naroda u zemljama podjarmljenim od ta,jjjanskrih imperi
jalista, Antifašističko vece narodnog os!obodenja jugoslavije 
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POTVRDUJE 

L Odluku Slovenačkog narodno-oslobodilačkog odbora (plenuma 
Osvobodi'lne fronte) o prik,ljučenju Slovenačkog primorja ·i svil! anektli
ranil! delova Slovenije slobodnoj Sloveniji u federativnoj Jugoo!aviji. 

2. Odluku Zemaljskog antif.ašistiČkog veca narodnog osdobodenja 
Hrvatske o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i anektiranih delova Hrvat
ske i hrvatskih jadranskih ostrva slobodnoj Hrvatskoj u federativnoj 
Jug.oslaviji. 

Ova od:uka stl1pa ne. snagu odmah. 

Pretsednik: Prima li se odtluka koju je .pročitao drug Moša Pi'jade? 
(»Prima!« - Buran i dugotrajan aplauz .- UZVilc1: »2ivela Istra!«, 
»2ivela slobodna Slovenija!« - Buran i dugotrajan a\>lau2.) 

Dajem por;ovo riječ drugu M03i P1jade. 

PotJpretsoonik AVNOJ-a Moša Pijade: Pretsedndštvo AVNOJ-a 
donelo je malQJ>re odlU1ku o obrazovanju Državne komiisije za utvrdi
vanje zloč·ina okup.atora i njegovih pomagača -koja ·ce radiiti pri Nac.Lo
na.lnom komitetu. Ta odluka glasi (čd ta): 

ODLUKA 

O OBRAZOVANJU DR2AVNE KOMISIJE ZA UTVRElIVANJE 
zr OčlNA OKUPATORA I NJEGOVIH POMAGAČA 

L 

U cilju utvrdivanja odgovornosti, pronalaženja i privodenja kazni 
sv ih Jica odgovorn;h .za z.!očine ,koje su u JugosLa.vij-i .počinili J, čine 11 

toku rata okupalori i njihovI) pomagači, obrazuju se pri Pre.tsedništvu 
Naclonalnog .komiteta oslobodooja Jugosla;oije Državna komisija za 
utvrdivanje zločina okupa·tora i njihovih pomagača. 

2. 
Nacionalni komitet oslobodenja Jugosl.avi'je imenovace članove ovc 

komi5ije d propisace pravi.Inik o "jenom radu. 

3. 
Ova od·luka stl\pa odmah na ",nagu. 

Pretsednik: Prima li se ova o<lluka? (Prima. - Burail1 aplauz). 
Ovim smo, drugov; i drugarice, završi!.i, jedno veliko djelo, zahva-

ljujuci našoj hrabroj Narodno-os:obodli,!aokoj vojsc.i i njenom VrhovJ1Om 
komandantu maršalu Titu. (Buran i dugotrajan aplauz). 
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Ovim je, drugovi i drug,a'rice, Dnugo Q:asjeda.nje AVNOJ-a' zak,lju
čeno (Buran i dugotr.ajan aplauQ:. - :Dvoranom se razleže lpe5ma »Mar
šal-Tito, mi Ti se kunemo, da sa Tvoga pu,ta ne slorenemo«. - Vecnid, 
naroo i lbOImi .ponovo rPrireduju spontane i ()dluševljene ovacije maršalu 
Titu. - Maršal Jugo51,avi' je Josip Broz Tito: .Dovi
denja, dr.ugovi, u Beogradu na Trecem zasjeda<l1Jju! - Buran a,plauz). 

(Sednica je zaključena 3D novembra u 5 časova) 

,(Ispred Doma ok'ulture v-ilo se 'ralligrano ,kolo. Pojav,u Maršala Tdt a, 
Pretsedn.ika AVNOJ-", dr Ivana Ribara iNanova Pretsed[],ištva A VNOJ-.a 
pred Domom na'rod je ·powravio spontanim ovacijama. Narodno ve
selje trajalo je čitav dan u ce\om gradu). 
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Prva sednica 
(30 novembra 1943 gooine) 

. 
Početak u 2 časa na pozornici Domru ku:ture u Jajcu. 

Pretsedlavao Pretsednik A VNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Prisutni: 
Potpretsednici AVNOJ-a: Moša Pijade, Antun Augustinč i c, Josip 

Rus, Marko VujaČi~. 

Sekreta,ri: Rodoljub Čolakovi': i Radonja Golubovic. 
Članovi: Josip Broz Tito, Babovi': Spasenija, Be.Iovwkovic Milan

Dev.a., Butozan dr Vaso, Kecmanov·i': dr Voji&lav, apači': Stanko-ča
nica, Popovi': Koča, PUC3Jr Duro, Rankov.iC A!eksanda,r , Ribni·kar Vladi
~lav, Stevic Luka, Zečevi': Vlada, 2ujovic Sreten, Bakark dr V,ladimir, 
Frol Frane, Gregori': dr Pavle, KrstUiloviC ,vkko, ,Leonbi': dr Ljubo, 
'Magovac Božidar, Preka, A:eksandar, Vr,kljan Ante, Avšič Jakob-Rade, 
Fajfar Tone, Jeras Josip, Kardelj Edvard, Kidrič Boris, Mikuž dr Metod, 
Vidmar Josip, KarabegoviC Os:nan, Krce Pavao, Sudužuka Muhamed, 
Kurt Husnija, Di,las Milovan, Mandic Ante i Sremec dr Zlatan. 

Otsut-n i: 
Polpretsednik Dimitar Vlahov. 
Članovi: Grulovi,': Nikola, Karamatijevi': JevstaHje, Lekov:c Voja, 

Markovi': Momčilo, Neškov.ic dr Blagoje, Petrovri': Nikola, Pribicevic 
dr Rade, Stambolic Petair, Vl1'kosaVlljevi:c Sreten, He-br.mg Andrija, 
Krajač.ic Ivan, Lakuš Fi:lip, Nazor 'Vladimir, SmodI aka dr Josip, Bevk 
France, Lesko~ek FJ"anc, MiJjanic dr Ni,ko, Andonov Metod:ja-čento, 
Aposto:ski Mihai,lo, Pop-Tomov Vlado. 

P,reisednik dr Ivan Ribar: Otvaram prvu sjednicu Prelsjednišlva 
Antifa §ističkog vijeca na,rodnog os!obodenja Jugoslavije. Zapisnik ove 
~jednice vodit ce sekretar drug Rodoljub Čolakovi~. 
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Za ovu našu rprvu sjednicu predlažem sU,jedeci dnevni red: 
1) Odrlučj,vanje o ,prijedlogu slov,enačke delegae'ije, podnoesenom .po 

Vidma,ru Joskpu Ola Drugom zasjedanju plenuma AVNOJ-a i odobre
nom od samog plenuma, .da se Josipu iBrozu Htu dodirjeF naziv maršala 
Jugoslavije. 

2) Odlučirvanje o imenovanju Nacionalnog komiteta oslobodenja 
·Jugoslavije. 

3) Od:učivanje opriključenju SlovenaČ1kog Primorja, Beneške S!o
venije i svlh anektir,anih di je,lova Slovenije 510bodnoj Sloveniji u fede
rativnoj Jugoslaviji, kao i o pniključenju Istre ,i ostalih dijelova anekti
ranih od Hrvatske sloboOOoj Hrvat&koj u federaUvnoj Jugoslavi'jir. 

4) Odl,učj,vanje o obrazovamju Državne komisije za utvrdivanje 
zločina oktlpalora i njihovih pomagača. 

Ima ,ji kakvlh rprijed'loga !La iz;mjenu iJi dopunu .predloženog dnev
nog reda? (Nema). Usvaja 11 se dnevni red kako sam ga Ilredložio? 
(Usvaja). 

Prelazimo na prvu ločku dnevnog reda : ,Odlučivanje 1'0 .prirjedr!ogu 
slovenačke deleg,acije <la se Josipu Brozu Titu , našem voljenom V<fhov
n om komandantu, dodr',jeli maziv mar,ša,la Jugoslavije. 
, Imade 'rirječ drug Josip Vidmar. 

Josip Vidmar: Svi ste vi biH svedoci sa Jk akvim je odurev,l jenjem 
plenum našeg AnrtifašisHčkog veca narodnog oslobodenja JugoslaVije, 
kao ver.an iZlaz raspoložMja svih .,ašili naroda, primio rpred:og n aše 
deleg,acije da se u našoj Narodno-oslobodrir!ačk~j vojsd, a kao 'vidno 
priznanje za njenu ratnu sposobnost i istrajno.st,za njeno vojničko, 
POliličko i or'ganr',zac iono uzdizanje. uvede naziv maršala . Ja sam slo
bodan .predložiti da .se taj naziv dodeF našem mugu rrirtu. (Bur an ; dlUgo
tr.ajan aplauz). 

Mi smo o tome diskutoval,i jo saČ1inHi rpredlog odltbke koji sam slo
bodan dia vam Ipročitam (č ita): 

U ehlju da oda zasluženo priznanje drugu Jo.sipu Brozu-Titu, Vr
hovnom komandantu, za genlrja;no rukovodslvo operacijama Narodno
oolobodirIa,čke vojske j rpartizanskih odreda Jugoslavije i \Za sposobnost 
i istrajnost koju je .pokaz;oo u njenom stvaranjru i njenom vojničkom ' 
po!il ičkom podiianju na njen sadašnji stepen, ana osnov·u Od.luke Anti
fašistirčkog veca narodnog O6lobodenja Jugoslav,ije od 29 .novembra 
1943 o uvodenju. u Narodno-oslobo(l'>:ačkoj vojsci naziva maršala Jugo
sla,vije i prihvatajuci .predlog plenuma Drugog zasedanja Antifaš;st ič 
kog veca narodoog oslobodenja Jugoslavije 

Pre.tsedništvo An\ifaš ističkog veca n.aIfOOnog oolobodenja Jugo
slavije 

RESf\VA 
da se drugu JOSIPU BROZU-TITU, Vrhovnom .komandantu Narodno
o.s:obodilačke vojske i partilzan&kih odreda Jugoolavdje dodeli nazi,v 
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MARSALA JUGOSLAVIJE. (Buran i dJugotrajan aplauz. U z v 1 ci : 
»Ziveo naš Maršal!«.) 

Pretsednik: Čuli sle ,prijedlog druga Vidmara koOji je oOn IpodnioO U 

ime sloOvenačke delegacije, pa vas pitam: primate IH oOvaj ,prijedioo? 
(U z vic i: »PrimamoO!« - Bu,ran aplauz). ~ 

Predlažem da se ova odlukaJ saopei i p!enumll (U z Vic ,~ : 
»TakoO je!«). 

Prela,zimo na drugu točku dnevnog reda: Odlll~ivanje p imene>
vanju Nacionalnog komiteta oo:obo<lenja Jugoolavije. 

Imade l1iječ drug MoOša Pijade. 

Moša Pijade: U smis:u deklaracije i odluke o vrhoOvnom zakono
daVlllom i izvršnoOm naroonom pretstavničkDm telu JQlgoolavije] Nado
nalnom komHetu oOsloObodenja Jugo,.lav;,je kaoO ,privremenim organima 
vrhovne narodne vlasti, u ·Jugoo:aviji za vreme Oslobod;lačkog rala. 
potrebno je da Pretsedništvo AVNOJ-a imenuje Nacionalni. komitet 
koOji bi na 05noOVU deklaracije i odluke ~adio utoku ra,ta kao ,privremena 
narodna vlada. Pol rebu za oonlvanjem Naciona'!nog komileta mi smo 
vid(lli iz ,refera,ta ,koji je ila l1ocašnjoOj sednici podneo drug Tito. Sas tav
lJajue; listu članoOva Na,cionalnog komitela m', smoO se konsul.lovaH i u 
sporazumu sa svim delegacIjama našihzemalja d ,pokrajina predlažem 
da se donese odlll'ka o imenovanju članova NacioOnalnog koOmiteta 6ja 
6u vam imena 'pročita\i. Pri tome mi smoO vooi,\jo računa daJ u Na<lioOnalni 
koOmite! udu takve ličnosti iz na~eg N aroonoO-OO:oObodi.lačkog pokre.!a 
koOje ·ce moCi odgoOvoOriti teškim zadacima koj<: udanima OsloObodilač·kog 
'rata sloOje pred jednim komitetom koOji ce ima·ti da oha·vlja leške j , odgo
VoOrne zada tke privremene na,rodne v:ade. Predlog liste ,poverenika 
glasi (oč i1 al: 

Pretsedni,k ,i Poverenik za narodnu odbranu Marš al Jugoslavije 
Josip Broz Tito, 

PoOtpretsednik Edvard I(ardelj, 
PoOtpretsednik i PoOverenik za informaci>je Vladislav SI. Ribnikar, 
PoOtpretsednik Božidar Magovac, 
Povemnik za ,>poljne ,posloOve Dr Josip Smodiaka, 
PoOverenik za unutrašnje ,posloOve Vlada Zečevie, 
PoOverenik za proovetu Edvard I(ocbek, 
PoOv·erenik za ilarodnu ,privredu Ivan Mi1utinovie, 
PoOverenik :za finansije Ing Dušan Serrlec, 
Poverenik za saobrataj Sreten žujovic-Crni, 
PoOvereruk za narodnoO zdravlje Dr Milivoj Jambrišak, 
Poverenik za ekonoOmsku ohnoOVU Todor Vujasinovie, 
PoOvere.nik za oocija:nu poliUku Dr Anton I(rži§nik, 
PoOverenik za sudstvoO Frane F'rol, 
PoOverenik za ishranu Mile Perunicič, 
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Povercnik za gra.ctevine Dr ~ade Pribicev,ic, 
Povoerenik za šume i rude Sulejman Filipovic. 

(Buran ap1.auz). 

Pretsednik: Drugov,i, ' čuli ste prijedlog o;menov.anju Nadonalnog 
komiteta. Ja prvo pitam dr.ugove, da ,Ij, ;maju .kakv.'h pr:mjedama na 
pnijedlog liste .koju je pročitao drug Milla Pijad~? (Niko.soe ne jaVilja). 
Onda pi.tam prima dd &e prijedlog od·!uke o imenovanju članova Nac:o· 
na:nog komiteta? (U z vic i: Prima! - .Bur.an a1"lauz). Ima Ji ko 
p" oti v? (Nema). 

Prelazimo onda na tretu ,točku dnevnoga reda: Odluči-van;oe o 
priključenju Slovenačkog Primorja, Benoeške Slovenije i 5vih anekUranih 
dije:ova Sloveni,je slobodnoj SloveniJi u federativnoj Jugos!z,vijn, kaD ' 
o priključenju Istre i ostahlh dije:ova anektiranih od Hrvatske s!obodnoj 
Hrvatskoj 'U fedoerativnoj Jugoslaviji. Riječ ima drug Ante Vrkljan. 

Ante Vrkljan: Drugovi, naše Zema.ljsko .antifašis(i.čko vije':·e na· 
rodnogoolobodenja Hrvatske danijelo je na svome zasjedanju odluku 
o .prikJjučenju Lstre, Rijeke, Zadra i h~va,tsk ih otoka svoj oj matici, 
slobodnoj domovini Hrva,tskoj u federa(i.vnoj Jugoo!aviji, dakle o prie 
klj'Učenju M;h krajeva Hrvatskoj koje su f.ašisti oteli od našeg naroda 
i koji su nepravedn'm medunarodndm ugovorima, !koje je zak'ljuči'la 
bivč<l Jugos:avija, ot·r·gnuti OO hrvatskcg Ilaroda. Ja Ipredlažem da se 
ta odl"ka našeg Zema,ljskog vi)eca potvrdi ov<lje na skupštini AVNOJ·a 
kac> jedinog pravog i istindtog pretstavnika svih naših naroda. 

Boris Kidrič: Takvu odl'uku donM je P,lenum Osvobodilne fronte 
S!ovenije opriključenju Slovoenačkog Primorja i sv6h anektiranih de· 
lova Slovenije, pa predlažem da se donese zajednička od:uka AVNOJ-a 
ne o .prikljui:enju ovih nailib ,krajeva S!oveni'ji i Hrvatskoj nego odluka 
o potvrdivanju od:uka' zemaljshh ant'.fa~ističkih veca, ,pošlo su la veca 
veC done:a odluku opriključenju .anekliranih oblasti novoj Jugoslaviji. 

Moša Pijade: Pošlo smo i ran:je o ovome lbiH ohavešleni, mi smo 
o ovom (pitan ju diskulovali ; nač,t;. smo da bi, AVNOJ, i 5 obzirom na 
sadašnju spoljno-ijlOlitlčku situaciju i na svoju novu funkciju, !reba'lo 
da donese odluku o 'potvrdi odluka zemaljskih veca. Ja sam veC pri'pre· 
mio nacrt le od:lUke, ,koji ·cu v·am sada pnočiota· li ('č ila): 

U skladu sa davnom I~ŽJI1jom i ·bopoon;m naporima s!ovenačkog i 
hrvatskog naroda u zemlj.ama pod'jarmljenim od i,laHjanskih imperija· 
lisla, Arrltif ašisUčko vece narodnog oslobodenja Jugos:avije 

POTVRDUJE 

1. Odluku Slovenačkog narodnog osvobodilnog odbora (Plenuma 
Osvobodi,lne fronle) o pr i,ključ<'-l1ju S:Ovenačkog Primorja j svih anekti· 
ranih delova Slovenije s!obodnoj S'!ovooiji u federativooj Jugoslaviji; 
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2. Odluku Zemal.iskog anUfašisličkog voca narodnog osloObodenja 
Hrvatske o prik;jutenju Istre, Rdjeke, Zadra i anektiranih delQva 
Hrvatske i hrva,tskih jadranskih 'Otoka slQbodnQj Hrva1skoj Il, federa. 
t 'vnQj Jugoslav·i ji; 

3. Ova od·luka stupa odmah na snagu, 

Pretsednik: Prima j·i se prijedlog 'Ove QdlO]ke? (Prima). 

PrelazimQ na tQčku <"etvflu dnevnQg reda: Odlučivanje 'O obraw. 
vanju Državne kQm;sije rla u.tvrdivanje zločina okupatQra i njihQv.ih 
pomagača. Imade riječ drug MQša Pijade. 

Moša PiJade: DmgQvi, vama je svima rporznatQ da smQ u dekl.ara· 
djama kQje smQ nQeaS USVQjili kQnsta,tQvali da su širQm naše z.emlje 
QkupatQr,i - fašisti i dQmaei izd:ajnici svih boja (četnid, ustaše, oo~o
gardejd) ,počin;li zločine kakve istQrija ne pamti. ZatoO je ,potrebnQ da 
mi osnujemQ, u skladu sa odlukama vel'kih saveznika, i Atlantske ,po
vdje, Državnu komisi-ju za utvrdivanje zlQčina QkupatQra i njihQvih 
pomagača. Ta kQmis',ja ce . imali da, se bavi rasveUjavanjem mnogih 
zločina; Qtkrivanjem pravih njihQvih vinovnika i krLvaea .. Ta .kQmisija 
ce imati veliki, i QdgQvQrni zada,tak. 1Od,~ukQm IkQju sam spremiQ i 
kQju cu sad'a pročitati predvidenQ je da se ,ta državna kQm'sija osnuje 
,pri NacionalnQm kQm-Uetu, a da njene ·članove postavlja NacioOnaIni 
komitet kQji ce istovremeno propisa,ti i ,pravila oo njenQm radu i poslQ· 
vanju. Pred:og 'Ove odl'Uke glaSi (č ita): 

'. NACRT 

ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRDlVANJE 
ZLOčINA OKUPATORA 1 NJIHOVIH POMAGAčA 

1. U o;:ju utvrdivanja odgQvQrnosti, prQnalaženja' privodenja 
kazni svil! kea odgovQrn:h za rz.ločine kQje su u Jugos!avi,ji počinHi i 
čine u tQku rata okupa,tQri i nj·ihovi .pomagači, obrazuje se pri Pre,t· 
sednišlvu NaciQnadnQg kQmi,teta osloObodenja Jugos}.a,vije Državna ko
misija za ulvrdiva.nje .zločina QkupatQra j. njihovih lpomagača. 

2. NacioOnaini kQmitet osloObodenja Jugoslav.ije imenQvate č'\anQve 
'Ove .kQmisije i ,prQPiSaee .pr.av·ilnik 'O njenQm .radu. 

3. Ova 'OdI uka .stupa odmah na snagu. , 

Pretsednlk: Ču.\i ste pr ijedlog druga MQše. Da li se s~ažete sa ovim 
prijedlQgom j.!i ·ima koO da slavi .kaokvu primjedbu? (Prima se bez 
primedaba). 

Ovim smQ, drugQvi, isenp!i dnevni red ko;:, smQ .na početku 
sjedinice utvrdil.i. Da .Ji ·im.a, ko kakvih p;tanja ,ili kakvih drugih pdje· 
dloga za .odlučivanje na QVQj našoj sjednici? (NikQ se.ne javlja). Prema 
tome, dnevni red je ise'r'pen. 

249 



D.,ugovi d drugar;ce, mi smo na ovoj našoj prvoj sjednid donijeJi 
četb veoma znač.ajne odluke, pa zato 6ma,tram da je potrebno d.a ~ 
te od!uke 6aopce pred cijelim plenumom našeg Antifašističkog vijeca 
narodnog 06:obodenja Jug061 av·i je, te predlažem da <PretsjedlOištvo o 
tome donese odluku. (Prima se). Kad 6tetaj pr,i.jedlog primili, slobo
d.an Mm da predložim daizvjestilac P,[etsjedništva o ovome pitanju 
bude potpretsjednik Pretsjedništva AVNOJ-a drug Moša Pijade koj i 
ce ,te odluke .i pročilatd. {Prima re). 

Na ovaj način mi smo završhli ' našu prvu sjednicu. 

Molim za ovIašcenje da mogu sa drugom sekreta.rom - zapi·s.niča 
rem Rodoljubom čolakovicempotpisati i ovjer-iti zapisnik ove sjednice. 
Da li je P,retsjedništvo s ~im suglasoo? (Saglasno). 

(Sed,nica je za,!cljučena lU 3 ·časa). 
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PRILOZI 

DNEVNI RED 

II ZASEDANJA ANTIFAšiSTIčKOG VEtA NA~ODNOG 
OSLOBODENJA JUGOSLAVIJE 

Il. Zasedanje Antifašističkog Vi.jeca Narodnog Oslobodenja Jugoslavije 
1. Svetani deo ,sednice 

1. Otvaranje - govo,ri ,pretsednik ' AVNOJ-a Dr. Ivan Ribar 
2, Biranje ,r.2dnog ,pretsednb§tv3, 

verifikac'on,j od,bor 
i zapisniča.ra 

3. Pozdravne depe;:e 

II. Radni deo sednice 

1. Izvješta j veri.fikacionog odbora 
2. Referat razV1itaok n1brodno oslobodilačke ,borbe naroda Jugoolavije 

uvezi sa medunarodnim dogadajima 
Referent: nto 

3. Disku'~'j'" 
4, Predlog deklaracije i odluka A VNOJ-a 
5. Izbori opretsedništva AVNOJ-a 

lIl. Odmor 

6. Pred:ozi odluke AVNOJ-a i ,pretsedništva Avnoja 
7, Pitanja i predlozi 
8. Za,k,ljučenje zasedanja 
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LEGITIMACIjA 

DELEGATA ZA JI ZASEDANJE ANTlFAšlSTlčl(OG VEČA 
NARODNOG OSLOBODENJA JUGOSLAVIJE 

ANTIFASISTICKO VECE ' 
NARODNOG OSLOBODENJA JUGOSAVIJE 

IZVRSNI ODBOR 

Broj sedi š!a 0 -,1 III 48 

LEGITIMACIJA 

, Dordevic Ž;va 

iz .... .. Srbije 

je opunomo6en, de le.g.ru! iz ... "." .. """. Srbije ... 

za drugo zasedanje A VNOJ-a 

Dne 29 XI 1943 

(M.P.) 

Pretsednik 
dr I. Ribar, s, r. 
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PROGLAS 
AVNOj-a NARODIMA JUGOSLAVIJE 

NARODIMA JUGOSLAVIJE! 

Pri'je ,godinu dana .stvoreno je u Bi,hacu Antif ašistiiSko vijece na ·· 
rodnog oslobodenj,a Jugos!avije kao opcepartij.sko, poli,tičko pretstlLv
ništvo svih njezinih naroda. nme su ax>litički učv.r!;cene tekovine na
rodlno-os!obodi,lačke borbe naših naroda, u 'prvom redu vojnički usp~i 
naše Narodno-oslobodilačke vojske, čije je nepobjedivo oružje omogu
cilo narodima Jugo&lav'ije da usred .najteže<>" od 6vih ratov.a" usred ,po
robljene Evrope stvore takvo političko tijelo. 

U jeku veličanstvenih ,pobjeda br,a,t6ke i herojske Crvene armije, 
koja nezadrživo goni Hit!erove J"azbojničke horde na Zapad, u jeku 
napredovanja naših englesk,ih i američkih savemika u !taHji', u jeku 
pobjeda naše slavne vojske u .svim krajevima Jugoslavije, održano je 
Drugo za.sjedanje Antifašističkog vijeca narod:Iiog oo:obodenja Jugo
slavi'je, To za.sjedanje uci ce u historiju naših na,roda kao "jajan i slav.an 
datum, jer je na njemu udaren temelj nove, <aVJlopravne, demokratske 
; federaUvne Jugoslavije. Na njemu je došlo do izražaja nerazorivo 
bratstvo naših narod.a" iskovano u krvavoj !lorbi protiv surovih faši
stičkih zavojevača i njihovih podlih slugana, zapečaceno <krvlju naših 
naj,boljih sinova' ,i k,:eri koji padoše u borbi za čast, slobodu i holju 
bud uc nost naše domovine. 

Dok naši narodi, idu smjelo ,putem časti, i slobode kojim su ih poveli 
prije dvije i po godine J1.lLjdalekov<idnij) .j najhrabriji ljudi naše zemlje; 
dok naša junačka Narodno-oo:obodi,lačka vojska svakodnevno ispisuje 
svojim ,podvizima nove sj.ajne stranice naše historilje JI pronooi .slavu 
naše domovine širom .svojeta, dotle se takozvana jugoslavenska vlada 
uKairu i Petar II. Karadordevic guše u blatu izdaje, hvataj'u6i se, kao 
udavljenik za .sl.amku, za razne reakciona,me i profašističke ,IoHke u 
Engleskoj i Americi ; d<>tle njihov »ministar vojske« Draža MihaHovic, 
po njihovoj na,redbi, kao naj am nik okupatora, vodi ,borbu .protiv Na
rodno-oolobodilačke vojske, doNe reakciooeri .sviju dbka kuju planove 
kako da, pooli<je s:oma fašističke Njemačke, .osiguraju svoje sebične 
protunarodne i,nterese. 

I"tinski .pretstavnici naroda, koji svoj mandat ,"isu dobHi' jq;bornim 
smica,c;cama, veC slobodno ,zraženom voljom na,roda u okršaju narodno-
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oslDbodilačke borbe, donijeli su sVDje Ddlluke u duhu narodnog samo
odredenja, svi jesni da izvršuju takD volju naroda Jugos!avije, .kDj i su 
pokazali ne samD da neCe starD, veC i šta hDce mjesto njega. N", DVDm 
nistDri'jskDm zasjedanju Dn·i su oduze!i ·takDzvanDj »jugoolavenskDj 
v,ladi« u inozemstvu 'prava zakDni.!e vlade, jer se ona držala i drži nepri
ja,te:jski prema veličanstvenDj !borbi kDjU vode naši narodi, jer je ona, 
zlDrabec.i gostDpr,imstvD savezničkih zema.lja, prDturala Jaži i 1devete oo 
narodnD-osIDbodhl'ačkDm pokretu i naooj junačkDj vojsci, jer je Dna, 
prekD svog»ministra vDjske« Draže Mihai!Dvica, sklapa.Ja sporazume 
Ba okupatDrDm 1 njegDvim lpomagačima unašoj zemlji, jer je ona kriva 
za bratDuhHačk i r.at \kDji je započoo .Draža Mi!tailDvic. IStD takD, istinski 
pre16tavnici narodia rzabranili su ,povratak u zemlju Pet,ru II. KaradDr
devicu kDj~ je pokrDvitelj te sramne izdaje, kDj.", je vršena ~ koja se v.rši 
nad narodima Jugoslavije, kDji je Dražu Miha;;Dvica .unaprediD u čin 
ar.mij" kDg generala, i odlikDvaD mnogo poznalill izdajnika i zlikovaca, 
a J.išiD čin", Dne .rodoljubive i poštene Dfidre bivše jugoslavenske vDjske 
kDji se hore u redDvlma NarodnD-oslDbodilačke vDjske. Narodni pret
staV'nici iz sviju kr.ajeva naše zemlje jednDglasnD su proglasiH Antifa
šističkD vijece na1rodnog ooIobodenja Jugoslavije sVDjim vphDvnim za 
konodavnim i izvršnim UjelDrn, a nDvostvDrOO! NaciDnalni kDmltet 
os'Dbodenj.", Jugoslavije, načelu s junačkim i JTIudpim vDdDm naših 
naroda, Marša,IDm Ti·tom, kaD SVDj najvioši izvršni Dr,gan, kaD SVDjU 
zakDni.tu iakD privremenu vladu, kDja jedino ima 'praVD da govDr.i lU 
ime naše dDmDvine, kakD u njDj tako i pred inDzemstvDm. 

Ove odlu.ke ,potvrdi!e su hllipne vDjničke i poJi.tičke uspjehe na
rodnD-osIDbodiJač.kog pDkret.", svih naroda Jugoslavije. One su jedina 
osnDva na kDjDj se. mDže graditi dalje, .razvij ati naša ,borba za tD, da 
p:odDve na'rodne borbe ne dograbe u sVDje ruke stari ugnje.taoi, pIjač
kaši i re.akc!Dneri', da se našim narodima osigura nacionalna ravno
pravnost, d" mDkra16ke "lobode i dugDtrajan mir, i da se tudi.nskim za
vDjevaOima jednDm za uvijek Dnemoguci da dovode u pitanje nacio
nalni Dpstana·k naroda Jugoslavije. TD je ujednD jasan odgDvor naš:h 
zbratimljenih naroda svim i,zrodima .j .izdajicama, ,političkim špeknJ:a.n
iima i š:car<l;oijama. TD je <lDkaz da su naši narodi u DVDj surovDj borhi 
za Dpstana.k ne samD tukE okupatDra i nj.ihove .pomaga,če, veC .j uči,li . 
Onima kDj i se sada šuljaju 1< vlastil, kDjlm.a nije nimajD zaromD da i1'adii 
tDga služe zak.letDm našem .neprija.telju - njemačkDm fašizmu, naši 
narodi dDvikuju: " Ne, nikada vi še!« - Nije tD samD prazna iz }ava. 
Ona se oslanja na oružanu snagu naroda, na slavnu Narodno-oslobo
dilačku vDjsku, ponos i ' vjernog čuvar.a ravnopravne, demokra16ke i 
federativne Jugoolavije. Ona se oslanja na Atlantsku .pove!ju i odluke 
MoskDvske konferendje, .koje svakom narodu Ipr,iznaju .pravo da slo
bodno izabere oblik svog dmštvenDg i drž",vnog medenja. U ,borbi 
proOtiv svlh onih kDji bi htjeli da .nam ospore .pravo samoodredenja koje 
smD platili '!Xl;tocima I<rv,i i nečuvenim patnjama, narodi Jugoslavije 
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imaju i ima.t ce na svojoj stran; mocni ·i bratcski Sovjetski Savez, kao i 
demokr.a,tske, &lobOOoljubive snage Engleske i Ameroike. 

NARODI JUGOSLAVIJE, 

Svojom nadčovječnom borbom vi ste odbr.anili čast svoje domo· 
vine, podigf.i njez·in ugled u svijetu, odbmniU se od uništenja koje je 
b:o spremao surov,i i ,podli fašisti čki' osvajač . Sve su to s:avna djeJa 
",bog kojh se ponooe podjednako junačka i slobOOaljubiva djeca Srbi,je 
i Hrvatske, Slovenije .i Crne Gore, Bosne i: Hercegovine 1 Makedionije, 
Vojvodine i Sandžaka . Blagodareei napor'ima i ~r,fvama, vi 5te iz voje· 
vaH pravo da sutra, kad 5unee slobOOe obasja našu izmučenu , ali- LSJ'aw1U 
domovinu, budete kovači svoje sudbine, gradHelji svoje sreene ,bu· 
duenosti. 

Pobjeda je naša, sigurna i bl,iska. Ra&pada se omraeeni Hit,lerov 
»novi poredak« pod moenim udarcima nepobjedive Crvene armije, pod 
udard-ma engleskih i američ·kih kopnenih i zračnih SJlaga. Svaki dan 
jed;nice n aoo slavne vojske oslobad.aju nove g,radove i sela naše zemlje. 
Ali pobjeda još nije Lzvojevana. B:o bi zločin prema našoj remlp i 
onima ko}" još tr.pe od Hitlerovih .ra",bojnika i njihovih slugli, ako ne 
bismo ·požuriH 5a istjerivanjem okupatora i uništenjem njegovih poma· 
gača. Za ovo 5U potrebn' .poja ·čani ",,,<pori, samoprijegor .i nove žrtve. 
Treba pOkrenuti sve žive narodne snage, sve one koji vole OVlU zemlju, 
a još stoje ,po strani. Neka nam Il svetoj oolobodi<lačkoj borbi hude 
m!sao vodHja : što pri'je osloboditi domoyinu našim vlastitim 5I1agama,. 
Svi oni koji osuduju iwajničke bande koje se ,kupe oko Dr.aže Mihai
lovita, Nedica, Ljotica, Pavelica iRupnika, ko}i mrze okupa<tora, koji 
u svojoj neprobudenoj 5avjesti priželjkuju Hitlerov porail, mor.a,ju da 
stupe još danas tJ naše redove. Posljednji je čas za sve one, koj; 5U 
dosad 5jediJi u zapecku da se [rgnu j, da ustaju u oorhu, jer Ilakav stav 
pasivnog iščekivanja danas gran.i"i sa izdajom. Samo u bo~benim redo
vima ,narodno-oslobOOi:ačkog pokreta dokazuje se vjernost narodu i 
ljubav prema svojoj zemlji. 

Na našem putu bi.t ee još mnogo teškoea, i žrtava, ali nam nika.kv~ 
žrtva ne smije biti leška li borbi za ostvareni<> velikog djela kome je 
vee udaren temelj. Sv; na veliki, narodni ,posao, bez obzira na na,rodnost, 
vjeru i političko uvjerenje. 

Stvara,jmo nove divizije i korpuse Narodno-oslobOOilačke vojske. 
lJčvr3eujmo narodno·osl.obodilačku vlast idižimo njen autoritet. Sna· 
žimo borbeno bratstvo naš,h naroda, zalog bolje buduenosti naše zemlje. 
Zbijmo još .fješnje svoje redove oko Anfi.fašis!ič'kog vijeea iNaciona:' 
nog komi,teta oslobOOenja JugOSlavije. 

Zivjelo ,bor,beno jedinstvo svih naroda Jug06lavi'je! 
ZivjeI'a slavna Narodno·oslobOOHačka v9jska i .partizanski odredI 

Jugoslavije! 
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Zivjela slobodna,. demkoratska, federativna jugoslavija! 
Zi'l(jelo An1if.aiiist1čko vijeee H<lJrodnog oslobodenja Jugoslavije, 

jedino zakonodavno i izvršno t,ijelo Jugoslavije! 
Ziyio Naciona:ni Komitet os!obodenja Jugoslavije, jedini zakoniti 

pretstavnik Jugoslav,ije u zemlji i pred inozemstvom! 
Zivio voda, naših narod·a, junački i mudri Vrhovni komandan! naše 

s!avne vojske, M.arša,l Jugoslavije, drug Tito! 
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Zivjeli naši saveznici: Sovjetsk'i Savez, Engleska i Amerika! 

30. novembar 1943. 
PREZIDIJUM 

ANTIFASISTICKOG VIJECA 
NARODNOG OSLOBODENJA 

JUGOSLA VIJE 



KONFERENCljA 
DELEGATA člANOVA AVNOJ-A IZ HRVATSI(E 

SA DRUGOM TITOM . 

PosJije Drugog za'sjedanja AVNOJ-a drug T:to je ooržao .posebne 
,konferencije sa svakom t1elegacijom. pa i sa delegatima t.z Hrvatske. 
InteresujuCi se za dogadaje i probleme Hrvatske Mug Tito je i~medu 
ostaloga, rekao sljedece: 

Ja sam u svom ref·eralu 11 ag.lasio, da ce Naciona:ni komi,t,,! oslo
hodenja Jugoslavije izdati dekret O opcoj vojnoj obave"'i svih gradana 
ove zemlje od 18 do 50 godina . .Isto tako, morace se dati jedna ,izjava 
o sv'm onim vojnicima i oficirima, 'koji bi, se idalje nadaziJi na strani 
Njemaca, bilo u hrvatskoj vojsci bi·lo u kojim drugim jedinicama. 

Drug Tito je zatim rekao: 
Pozna>to mi je stanje u Hrvatskoj. Situac:ja u Hrvatskoj je takova 

da se domobranstvo oori protiv naše :vojske, doduše Joše, aji se ipak 
·oori. Sa domobranstvom stanoviti reakcionarci iz Mačekove .klike vode 
§pekulaci ju. Sramota je voditi takovu 'p',,!iNku, jer ovo su historijski' 
dani, u svi jetu se odigrava džinovska borba, koja je obuhvati.la čit a·v 
svijet. Zato nema ,nikakvog opravdanja ostati u domobranstvu. Mo
racemo domobrane odsada sm3Jtrati otvorenim izdajicama, l1ešto sEčno 

'četnicima, jer su .na strani okupatora i želf se da budu rezerva ,reakciji. 
Tim više nema mjesta špekulaciji, jer se rat .ne vodi za stranačke inte
"ese vec za č.'stu, pra,vu s:avensku Hrvatsku. 

GovoreCi o položaju i ,zadadma u Hrvatskoj, drug T·i,to je naglasio: 
Za Hrvatsku je preko .potrebna jednodušnost i sloga, sloga unutar 

naših redova. Ako tko zbog Mnih interesa unosi smutn ju >treba ga uklo
<niti. Ne lrebamo nepoštenih po. ,makar nam i koristili. Danas nema 
.ra"loga za nepovjerenje prema nama komunistima. On·; koji m;s~e da 
komunisti u ovoj borbf imadu neke .posebne inter·ese, da ;pekuliraj'll , mo
raju znati da konmni,sti ne ,mogu 'ginuH za neke sitne i š.pekula.ntske 
stva~i. Komun.i:>ti se ne smiju .gledat;. kroz ,priz;mu sekta;;a. Nigdje ne 
<stoji da se 'mora počeH od 1917 god., borba se počela voditi od 1941. 
U prah i ,pepeo padaju teorije o nasilju i krvi revolucije. Razumlj i.vo 
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je da je u SSSR bilo krvavo, bi:o je ,barikada, al~ tamo se tada. ruš'o 
srednjovjekovni mrak. Na.prot:iv pr,iključenje Estonije, Litve, Letonije 
i Bje:orusije rprimjer' su gdje su dobrovoljci radnici, seljaci, srednji slo
jevi, intel\genoija pr~tupHi >SSSR-u, jer su .tamo vidjeli život sre6e d !bla
gostanja. Fakat da SSSR nosi gla,vni .teret ,rata i da ,če g·lavni udarac 
iNjema'čkoj zadati Crvena armi'ja, ,garantuju i na§em narodu da če moči 
u slobodi slobodno da uredi svoju domov;nu d zemlju ,kako on to želi. 
U omjeru prema džinovskim na,porima. Crvene armije sa,veznici ,1 mi 
sa našim borbama Či01imo srazmjerno malo. 

U Narodno-oslobodilačkoj borbi Hrvatska igra važnu ulogu, jer '*' 
Hrvati i Hrvatska biH nosioci .borbe .proUv velikosrpske reako:.je. Ali. 
Hrvatska .i Hrva,t,i mogu odigrat~ još mačajni'ju U'logu ukoliko se jedi'n
stveni Hrvati ujedine u jedinstvoooj ronbi sv.'h Hrvata; Srba na teri,to
riji Hrvatske, u horbi za slobodnu, demokratsku, federalnu Hrvatsku u 
sklopu slobodne, demokratske, federativne Jl.Igoslavije. Baš zbog ~oga 
'potrelbno je Iikv;'dirati unutarnje neprijateljJ, jer su on! opasniji od 
oku.pa,tora. 

- Naša N arodno-oslobodNačka borba ,prašla je ,kroz najve·ee te
škoče ,i kroz najveee ·ofenzive. Ofenziva ukoliko ju ,; ,podu",me .neprija
telj ne može više ima!i onih razmjera, koje su imale ranije ofenzive. 
Borba koju naši narodi vode je ,pos1jednji boj. U toj borbi moramo samo 
biti uporni, jer upornost je jača od' [enkova i aviona. 

Zatim je drug Td10 iznio niz pr,;mjera upornosU koju je on spro
vodi<> ,prilikom velikih nepnijateljskih ofenziva na naš centra.lni oslobo
deni teritOrij ,i prilikom raskrinkavanja i1)bjeglitke ju.goslavenske vlade 

. u Londonu. Ta upornost danas žnje plodove. 

Govoreei o zvjenstvima, koje o1rupator vrši, drug Tito je rekao da 
ce se ako se s tim zvjerstvima nastav·i sa strane NOV -a. poduzeti repre
sa,jije i kao što okupator vješa nevini na·rod po ,telegrafštangama, da ·ee 
isto tako biti i vješani i njemački oficir.i, kofi izvršavaju gnusne ",lo
čine; nasilja. 

U ,pog.ledu ratnih zaJrob'jenika i interniraca koji se nalaze ~ Italiji, 
drug Tito je rekao da su emisari jugoslavenske i z.bjegličke vlade ,poku
šavali iste .pr.:dobiti za stv,a,r te vlade, aid da su ram; zarobljenici i inter
nirci i(ljavili da žele da se hore .pod Vrhovnim za'povjedništvom naše 
Narodno-oslobodilačke vojske. 

Sada se 'radi na ,tome, da im se omoguci (povratak u domovinu i 
stupanje u ,redove naše Narodne ,armije. 

U vez; sa zahtjevom AVNOJ-a da se .našoj !NOV dzade Il susret 
u pHanju jj,ferovanja u-atnog matenijala, drug nto je rekao da ~e se 
ratni materijoa,1 dobijati od saveznika u velikim ko:ičinama, samo da je 
potrebno osigumt.i ~tovar i ,prijem .robe. U pogledu aviona, da. se od 
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saveznika ,traže avionske haze u 'I~aHji, da su jugoslavenski piloti koji 
su rani,je w;pjel~ pobjeci iz Jugoslav,ije prilikom sloma ,poslali izjavu 
priznanj'" VThovnogštaba i svoju že.lju da se pod rukovodstvom Vr
hovnog štaba 5a avionima koje budu primiIli oore u 5vojoj domovini. 

GledajuCi na razvoj dogadaja Uto je rekao: 

Ma .kako velika opasnost prijeti>la ne ,trebamo oo ničega bojati k,ada 
je narod svjestan da se bor,i za sebe. Svjest kod naroda 1reba postiei 
upornim dokazivanjem, upornost je jača od 1enkova \ aviona. 

Tu je T,;~o spomenuo ,prim jer upornosti pri >prodoru istine u sv jet-
5koj javnosti o nama gdje smo vrlo naporno tek ,posli je 2 godine 
prodrli. 
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NACRT 
STATUTA AVNOJ-A 

1. Ustrojstvo narodne vlasti 

Član 1. J<ao najviše I'relslavn;,čko ,0010 naroda Jug<Y.;lavije AVNOJ 
je vrhovni organ narodne zakonodavne j izvršne vlasti ,i vrhovn,;, .pret
slavnik suvereniteta naroda i, države Jugoslavije kao celine <la vreme 
narodnooslobodi\ačkog rata. 

Član 2. AVNOJ deluje preko svojih plenarnih zasedanja, .preko 
svog (Prezid.iuma i svog) Pretsedništva, kao i preko iNJ<OJ kao svog 
izvršnog organa za ,celu državnu zajednku, pr~ko zema:ljskih AVNO-a 
kao najviših zakonodavnih i i'lvršnih organa narodne vlasti ,pojedinih 
ooemalja i pokrajina i, ,preko narodno-oslqbodilačkih odbora kao osnov
nih organa narodne vlasti u svima .z,emljama Jugoslavije. 

Član 3. Zakonodavnu vlast vrši, AVNOJ n~posredno na svojim ple
namim zasedanjima ili preko svog (Prez'diuma) Pretsedništva 'il vre
menu izmedu svojih zasedanja. 

II. Dužnosti A VNOJ-a 

Član 4. U na<l!ežnost AVNOJ-a spada : 

a) ,donošenje odi uka sa zakonskom snagom 'la Jugoslavij'il kao 
celinu; 

,bl potvrdivanje ili ukidanje odluka, re~enja ili naredaba koje 
izmedu zased.a,nja A VNOJ-a donosv (Prezidium) Rretsedništvo 
A VNOJ-a, Hi NKOJ m ,pojedini ,pove ren ici NKOJ; 

c) Ukidanje odluka, rešenja m na,redaba Zemaljskih veča ili nji
hovih izvršnih organa u slučaju da ne odgovaraju duhu odluka donetih 
za celu državnu zajednicu; 

dl) pitanja ra,ta imira; 
e) ratifikacija ugovora sa drug,;m drža,vama; 
1) regulisanje odnosa i rešavanje sporova izmedu pojedinih sa

veznih zemalja i autonomnih pokrajina iregulisanje odnosa ,i rešavanje 
sporov", njihovih zemaljskih organa vlasti .prema v.rhovn'm organima 
vlasti Jugoslavije kao celine; 
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g) vršenje ,prava amnestije i pomi:ovanja u okviru 1:ele države; 
h) bir anje (Prezidiuma) Pretsedništva AVNOJ-a. 

III. Dužnosti (Prezidiuma) Pre,tsedništva 

Član 5. Prets.OOn,)štvo '(Preljidium) AVNOJ-a bira 5e na p"nom 
zasedanju AVNOJ-a i sastoji se od pretsednika. šest I(zamenika "ret
sednik,a) potprehs€<lni,ka i dva sekretara I(koji sačinjavaju iPretsedni
štvo Prezidiuma) i najmanje 40 članova (Prezidiuma) Pnetsedništva. 

Član ,6. (Precz,idium) PretsednOštvo odgovara za svoj rad punom 
zasedanju AVNOJ-a. 

Član 7. Pored vršenja, u vremenu ,',zmedu ,zasedanja AVNOJ-a, 
svill u tI. 4 pobrojanih njegovih funkdja, osim samog bi.ranja (Pre
zidiuma) Pretsedni štva, (Prezidium) Pretsedništvo: 

a,) pretstavlja AVNOJ prema vanil; 
b) saziva.i otvara zasedanja AVNOJ-a, rukovod, njegovJm radom, 

sprema dnevni red za zasedanje, sprovodi' zaključke AVNOJ-a Na
c'onalnom Komi.!etu; 

c) raspušta Vece iraspisuje nove i"bore; 
d) 'menuje Nac. Komitet Oslobodenja Jugoslav ije; 
e) .podeljuje od:ikovanja i počasU; 
f) postav,lja i opoziva opunomocene prehstavnike ,prJ stranim 

državama; 
g) prima akreditivna i opozi,vna p'sma pretstavnika stranih država,; 
h) sprovodi opštena,rodni referendum po svojoj inicijativi ilJ na 

predlog jed nog odi zemaU,kih veca; 
i) objavljuje na jezicima svih save:m'h jedinica zakone l<oje je 

done:o puno zasedanje AVNOJ-a iH samo Pretsedništvo (Pre1JXlium), 
5 potpisima prets.OOnika j sekretara Pretsedništva (Prezidiuma). 

Član 8. U posebne du~no5ti Prezidiuma spada: 
a) pripremanje i1Jbomog reda za Ustavotvornu skupštinu; 
b) pr:prema nacrta ustava lja. !Demokratsku Federa.tivnu Jugo

slaviju; 
c) utvrdivanje osnovnih načela zakonodavstva u opšte u cilju ja

čanja ravnopravnosti naroda, bJižeg .povezivanja federativnih jed'nica 
i učv,ršcenja demokratije. 

IV. Poslov,a[>je AVNOJ-a 

Član 9. Zasedanje AVNOJ-a saziva (Prezidium) Pretsedni~tvo ,po 
mogucnosti dva puta ,godišnje. 

Vanredna zasedanja saziva (Prezid,ium) Pretsedništvo kad ilo nade 
za ,potrebno ,po vlastitoj inidjativi i,li nilJ zahtev jednog od remaijskih 
v~·ca. 
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Svako zaS€<lanje otvara se saopštenjem dnevnog reda od strane 
(Prezidiuma) ,P.retS€<lniš!va. Dok se usvojenJ dnevni red ne iscr.pe, za
sedanje, kako redovno tako ivanredno, ne može se prekidati ni odla
gati, ooim uslučaju jače sile. 

Član 10. ,Za rukovodenje zaS€<lanjem VeCa za sve vreme jednog 
zasedanja bira zasedanje odmah ,po ·o!varanju zasedanja .šest 1Pre!se
davajucih i dva za,pisn:~ara. 

Svaki od vecnika koji želi da govori na oodnici pri,javljuje se pret
sedniku. Uslučaju potrebe pre!sednik ili jedan ili više vecnika .predla.žu 
zaključenje Jiste govom:.ka. 

Vreme ,govora udebati odreduje zasedanje na .predlog pretsed
nika i.Ji vecnika. 

Zapisničari vode zapisnik z.asedanja i pomažu pretsedava,jucem u 
tehn;čkom o!pravljanju sedničkih poolova. 

član It. Odmah iza izbora ,pretsedavajuCih i zapisn'<":ara zase
danje bira mandatnu komisiju koja oproverava .punomod veCnika. Ova 
se komisi,ja sastoji, od na.jmanje 6članova i ona bira iz svoje sredine 
,pretsed'avajuceg i .zapisniča.ra kom:si,je. Čim obavi .preg.led punomoCI 
1 sastavi zapisnik, .komisija ga iznosi .pred zasedanje. Na predlog man
da·lne komisije zasedanje odlučuje o .priznanju i.Ji n~priznanju puno
moci za svakog vecnika. 

Mandatna komi5i'ja je sl·a·lna za sve vrijeme.punomocstva,A VNOJ-a. 
član 12. Svaki od vijecnika ima pravo da, s!avlja pilanja i pre

dloge sa obrazloženjem. 
Dužnos! je svakog vijeenika da prisus!vuje svim sjednicama i da 

prihva~i i izvrši 'povjereni mu .posao. 
Nedol.aženje na sjedni.ce Vijeca bez opravdanih razloga, ne

lSavjesno vršenje oužnooti kaD i ogriješenje o čas! narodnog zas!up
nika, povlače za sobom gubi!ak mandata na ,predlog mandatne 
komisije. 

Član 13. Za otprav.ljanje ,poslova na za5jedanju bir aju se j,z re
dova vijeenika s!a,lne ,ili privremene komisije. 

Pored mandatne J<omisi,je stalne su : finans'ska komisija i zako
nodavna komisija. 

Član 14. Predloge .pojedinih vijec.nika, ako se odnose na pitanja 
za koja .pos!oji stalna ili .prJ,vremena komisi'ja, može zasjedanje upu
·(iti na prethodno razma!ranje nad:ežnoj komisij,;" 

Svaka komisija bira iz svoje sredine pretsjeda.telja i zapisničaTa. 

Čla,n 15. Puno zasjed'anje AVNOJ-a sposobno ,je za r&d idonošenje 
odluka ako zasjed,anju prisus!vuje najrnanje poloVIina ovjerenih vi
je6nika. Sve odluke AVNOJ-a punovažne su kad su izg·lasane na!polo
vičnom ve6:nom glasova, ,prisutnih vijecnika. 

Uslučaju jednake .podjele.glasova smatra se da je ,predme! o kome 
oo g,lasa, odbijen. 
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Glasa se lično ili preko j>unomoestva, dizanjem ruku, ustajanjem . 
. pormenično, te tajno ·listicima. 

O naNnu glasanja odlučuje j>retsjedatelj. 
Član \6. Odluke punog .za5jedanja A VNOJ-a imaju snagu zakona 

za .cijelu Jugoslaviju i .pootaju odmah izvršne. 
Njih je P,rezidium dužan uvesi.; po redu u popis odluka i objaviti 

odmah s potpisom pretsjednika i sekretara. 

V. Poslovanje Prezidiuma 

Član 1-7. Prezidium AVNOJ-a dužan je biti stalno na okupu baT sa 
polovinom svojih članova kako bi bio sposoban za donoŠBnje odluka. 
Pri glasanju odlučuje natpolovična veeina prisu(n:h č:anova. U sluča
jevima jednake podjel!e glasova smatra se da je predmet o kome je 
glasano odbijen. 

Sjednice Prezid.iuma saziva Pretsjedništvo koje sprema dnevni· red 
irukovodi sjednieama. I'retsjedni·.9tvo je dužno č·lanove Prezidiuma 
blagovremeno obavjestit:. o dnevnom 'redu i dostaviti im ,potrebne mate
.rijale radi blagovremenog .proučavanja. 

Član \8. Po potrebi Pretsjedni.štvo može sazivaU zajedničke sjed
nice Prezidiuma sa Nacionalnim Komi.tetom u;,i pozva.ti ,na sjednice rll
·kovod:oce raznih komisija Vijeca i-li .pojedine državne .potsekretare. 

Član \ 9. Zap'snike sjed.nica Prezidi.uma vodi drug seloretar. Zapi
snik prošle sjed.nice ovjerava sej· ,potpisuje na poče.tku na-redne sj.edn:ce. 

) 

Član 20. Dužnost je svakog .pojed.inog č:ana Prezidiuma da .prisu
stvuje sjednicama. da učestvuje u pretresanju peedmeta i izvrši povje
-reni mu 'Posao. Nedolaženje na sjedni<:e bez opravdan'ih rabloga i ne
savjesno vršenje dužnosti povlači za sobom gubitak članstva u Pre
zidiumu. 

Član 21. Prezidium je dužan pripremiti i.zvješlaj o svome radu za 
naredno zasjedanje AVNOJ-a kome ,polaže računa o svome radu. po
sebno je Prezidium dužan podnijetl zasjedanju AVNOJ-a na naknadno 
odobren je sve odluke sa zakonskom snagom .koje je donoo u vremenu 
.izmedu dva zasjedanja AVNOJ-a. 

Član 22. Ova j .poslovnik stupa odmah na snagu. 
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IZVESTAJI 
GLAVNOG NARODNO-OSLOBODILAčKOG ODBORA VOJVODINE 

AVNOJ-U 

ANTIFAšiSTIčKOM VEčU NARODNOG OSLOBODENJA 
JUGOSLA VIJE 

Učestvujue; uslavnoj !borbi za oslobode"je oo faŠisti.Čkog v·acvar
stva ,i ustvaranju nove, narodne države, Vojvodina je" od'uŠ€vljenjem 
primila ; usvojila vaše istorijske o,d!uke. 

Sa svoje .prve &e<in;ce, Glavni nerodno-oslobodilački odbor Vojvo
dine ,pozdravlja vaše odluke j n>a.stojaee svim snagama da se one ož;vo
tvore i u Vojvod,'ni. U ime naroda Vojvodine, koji su mnogo Iprepatili, 
od nemačko-madanskih oktLpa,tora i njihovih ustaško-nedi,cevsko-čet
ničkih slugu, ag ,koj; su ustali -il ne,poštednu bo~bu protiv njih, izraža
vamo vam .priznanje ?-a, dosada§nj,', rad na -ilČWŠ,eenju borbenog hmt
stva naših naroda, koje ce se rascv,etati još više po okončanju rata, kao 
i za več postognute re.zu:tate uradu 'na veličanstvoooj izgradnji bu<lueeg 
zajedničk'og doma, sv'h ;Jaših nar·ooa 1_ naše nove, narodne države. 

Vaše odlu,ke o pretvaranju A VNOJ-a. u whovno ?-a,konodavno ; 
izvršno tdo kaD i, o stva.ranju ,prve na,e na·rodne vlade, Nadonalnog 
komiteta oslo-bod>enja Jugoslavije, primljooe su u Vojvodini s odušev
ljen;'em; unačelu f'ederativnog i demokratskog uredenja Jugo&lavije 
oni su videli jedinu garanHju za svoju ,buduenost, a vaš'" odlil-ka o 
oduzimanju prava zakon',t" vlade takozvanoj j11goslovenskoj v,ladi 11 
inostranstvu odgovara opš{oj želji .naših naroda, koji prok:inju sve iz
dajnike i! na. svome tlu vode n<~miloordnu >bor-bu do istreh!j,enja ipro·
tiv .njih_ 

Glavni .na,rodno-oslobodilačk,; odbor Vojvodine smatrace da je 
ispunio svoju dužnos! ako nače:a, koja je proglasio AVNOJ, u -potpu
nosti sprovede u naro-dnosno veoma složenoj i po okupatoru nasilno ras
parčanoj Vojvo<1ini. 
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narodno-oslobodilački odbor Vojvodine 
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POZIV SVIMA DEMOKRATSKIM RODOLJUBJMA 

[zdržali smo ,najkrva,viju reakciju faI,'stičkih oku,patora i njihov,h 
otvorenih kao , prikrivenih ,pomagača, domaCih iq;dajlca. Svi nasilni· 
pokušaji nepn'ja.teilja da nas ra,zdvoje, da nas istrebljuju sam i ili prek(} 
(}ružanih s:ugu nov06tvmenih ;zdajničkih vlada na .području JugosJa
vije inenarodne vlade u in06transtvu, u.rodili .su ,drugim plodom: u 
5vima našim pokrajl'.nama .pooigli' SQl se 061(}bodilačk;1 usta,nci, iz njih 
su nikli naši d',čni par,tizanski, odredi i' Narodno-oslobodilačka vojska, a 
na ,političkom ,pol ju razvio se bor,ben~ antifašist:čki opštenarooni ,pokret. 

Ova za,jednička narodno-os['(}bodilačka borba, kojoj na čelu stoje 
od'lični prv(}borci maršal J06Lp Broz-Tito i dr Ivan Riba,r, slavija nam 
u i",g:ed ,konačno oslobodenje, uz mocnu 'podršl<u i ,zašt,',tu bratske S()
vjetske Rusije i uz p(}moc saveznič,ke Engleskoe i Ame.ri·ke. 

Naša Ib(}rba ,prot:v fa šističkih neljudi sviju vrsta, koja je teška aH 
sla,vna, pn'bližuje se konačnoj (}dluci. Dospel() je krajnje vreme da svi, 
čestiti sinovi t kceri naroda 'Punom merom učestvuju u ovoj presudnoj 
borbi, da svi dam(} od sebe sve što možem(}, da time i sami i,wojujem(} 
pravo na slobodQl ' na častan život u svojoj demok,ratskoj, narodn(}j 
držaVI: ... 

Ruk(}v(}den ovim časnim ciljem, pristu.pio sam otv(}reno i bez 
ograde ,nar,oono<-oslobodil ač~o<m ,pokretu, spremnn da, opštem !dobru 
dopr:nesem sve št(} mi je u moh Sa istom pobud(}m obracam se svo
jim ranijim pol,',tičkim saradnicima i, jednomišljenicima i ,potsOCam ih 
da smo se i pre ovoga rata, u Samostalnoj demokra,tskoj strand, u 
SeJjač.ko·de.mokratskoj koa':idji, li BIOlku narodnog sporazuma i li Voj
vodanskom pokJfetu - uvek istinski, za:agaH i horil, za narodnu slobod.u. 
i za socija,lnu Ipravdu. Dosledno našem političkom stavu 'il proš·losti, 
nalazim ne samo da nam ;e sada mesto u narodno-os!o:bodilačkom 
pok,retu, nego da treba ida ,prednjačimo pf':merom. Zato pozivam svoje 
ranije političke pristalice da ioni, ukoliko to do sad", vec nisu uč'nioli, 
što pre pridu ,za jedn" ,čkoj borbi, kaD šlo su nam t(} primerom ,pokazal; 
naš~ odlični ,po'itički prvaci dr Rade Pribk,evic, dr Vojislav Kecmanov;c, 
Sreten Vukosavljevic, (k Ljubo Leontic ,; mnogi drugi. 

Naročilo se obracam na česti,te i, napredne rodoljube Vojvoo ine, 
bez obzir'" na njihovu ,po:i.tičku pripadnost, koji su Izbog neobavešte-· 
nosh dosad ostali po 5trani, (, ,pozivam ih da se u ovom pOISlednjem 
času odlučno olpredele za cpštu .narodno-oslobodilačku borbu, jer je to· 
jedini pokret koji nam sprema časnu sutrašnjicu. 

Setimo se neprebroj',v:h, nič im noo.pravdanih žr!ava istrebljiva
nog srpskog naroda, k(}je traže pravednu odmazdu, setimo se svi!t 
teških žr!ava na našem s!ovenskom jugu: ubnimo, dakle, krajnji na'por 
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za uspeh započe!e opšloe oslobo,jj,lačke borbe do krajnje ,pobede - odu-
žimo se svome nawdu i svoj oj časti, . . 

Februara 1944 

Smrt fašizmu - sloboda narodu! 

Aleksandar Ševit. s . r. 
posednik iz Rume, član 1. O. Samostalne 
demokratske stranke i član Glavnog NOD 

Vojvodine 

GLAVNI NARODNO-OSLOBODILACKl 
ODBOR VOJVODINE 

ANTIFAšiSTICKOM VECU NARODNOG iOSLOBODENJA 
JUGOSLA VIJE 

Dragi drugovi, 
Glavni narodno-oo:obodilački, odbor Vojvodine, koji' je ,krajem 

oktobra ,prošle .godin<" formiran kao inieo:.jativni od,bor sa tri člana, kon
stirui"an je ,i .provirorno popunjen 10 marta o. g. i održao svoju prvu 
radnu sednicu. Odbor joe i dosad istlllpao javnim deklaracijama, drku
lam:m 'pismim a, lllputstvima nižim NOO-ima i :povezivao se s !Komu
nističkom partijom, Glavnim ·šlabom i svim an(j,facšističkim organiza
cijama radi što .punije saradnje na mobi.I,I.zaciji i na sprovodenju kam
panje "a .pomot vojsci, - no ~ek sada su podeljeni sektori rada i, 
olsadaee delovati kao centralno rukovodcstvo u VOjvod'ini. Prva tri 
člana Glavnog NOO su mese.cima bila na ·tri ,a",ne strane, jed an se još 
n'.je vratio iz 13ačke. Boravak na terenu je svakako -kor:stio nižim 
odborima, ali je onemogutavao funkcionisanje Odbora kao r~kovode
reg centra. 

U Glavni NOO Vo jvodine ušlo je sada pet članova, s tim da se 
izvršn~ odbor popuni ·što pre ,pogodnim llionostima ramih narodnosti, 
a da se stvori i širi odbor. Zasad još za to ima priMno smetnjio. Pore<! 
<lISta:og, vr·lo maJi broj rani'jih političkih radn:.ka, .pripadnika demokrat
skih partija, učestvuje u llarodno-oslobodilačkom pokr€ltu, i rdalivno 
mali ,broj javnih radnika ,1 inteligenata uopšte. Ranije ,političke stranke 
ili se ne osetaju. ili se osetaju kao negativna 'pojav.a" zbog svoje vere 
s okupatorima. Razume se, utoE,ko je ve.c; uticaj i .popularnost Komu
Jlist,ičke partije, koja je bila j, osta.la jedini ,pobornik .narodne slobode i 
demokratije, a čiji č!2>novi, svojim organirzatorskim "posobnostima i 
svojom avangardnom aktivnošcu od ,početka do d'anas .pružaju najdra
goceni ju pomot ,kako našim vojnim jed:nicama, tako antifašističkim 
organizacijama i NOO-ima kao ()rganima narodne 'borbe i Ularodne 
vlasti. T ako da u Vojvodini imamo pojavu da svi' oni koji oo ističu u 
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borbi protiv okupatora i iwajnika imaju težl'lju da postanu komunisti. 
A zbog nedovol'jne ~eoret.ske · i~gmdenosfj, učesnlka u masovnom po
kretu, javlja~a su se izvesn", skretanja s .linije narodno-oslobodilačke 
borbe, koja su, medl.1tim, skoro svugde lsprav,ljena. Sva-kako da predi 
nama jo; stoji zadatak da okupimo sve one nekornpromi~ovane ele
mente koji su dosad bili pasi,va;" i da prodremo jače u gr.adove. 

Pretsednik ,provizomo popunjenog :Glav,nog \NOO Vojvodine je 
Nikol'a Grulov;c, sekretar Jovan Popovič, a članovi: A'leksandar šev'č, 
posednik iz ,Rume, član 10 SDS, Luka Mrk-š'č, dosadašnji' sekretar 
ONOO-a za Istočni Srem, i dr Slav.ko 'Kuzmanovic, ',pravnik iz Novog 
Sad'a. 

Dužmosti su ovako ,podeljene: priweda, Aleksandar Ševič; snabde
vanje vojske, Luka Mrkšic; dpravno-sudski, poslovi, dr Slavko Kuzma
novic" kultuno-prosvetni rad sa ,političkom propagandom, Jovan PO
povic. Za osla:e sektor,e predvidena su pogodna Hca. 

Opšte stanje u oblasti ma Vojvodine 

Stanje u tri oblasti Vojvodine veoma je razJi.či,(o, ne samo zato 
što su one, pri ,rasparčavanju Jugoslavije, podeljene izmedu Hort',a, 
Pavelica i banatskih Švaba" nego 'što se i narodno-oslobodilač,ka borba 
u njima ,razlWto razv'jala. U Banatu tek u poslednje vreme oži.vJjuje 
pok,ret koji je na samom početku .krvavo ugušen, a na mesto najboljih 
prvoboraca, mahom izginulih, tek posle duže ,pauze stupaju sasvim 
novi kadrov,:,. U Bačkoj , gde je madarski teror besprimerno besneo, 
sve <lo skora nije bilo masovnijeg organizovanog otpora. 1 za Banat 
i za Bačku-Baranj-u sada S.rem .prelst.a,v'!ja pri,v:ačni centar, a za sve 
tr,i dblasti zajedno - Bosna, u č'ijem istočnom delu operiše XVI Voj
vodanska diviz:,ja. U Sremu ,pak, ,gde se ustanak počeo razgarati u 
leto 1942, on se razvijao tako da <lanas, iako u njemu nema stvarno 
slobodne teritori je, imamo opštenar,odni otpor, dobro organi'lOvanu 
pozadinu fronta koja je i sama neka vrsta fronta, j. -več pri!ično razvi
jenu narodnu vlast. 

Ima i u Sremu srezova gde se pokret, zbog jakih neprijateljskih 
u.porišta i zbog .pretežnosli nemačkih i, ·ustaških e~emenata, teš·ko razvi
jao i .nije ,pokazao velike rezultate (Karlovački i Županjski, srez), sem 
toga su neki delovi Zapadnog Srema ~ek .proŠ:e jesen, ,preuwti od Sla
vonaca, ,t,e ranije nesigumo postavljeno', NOO-i i masovne organiz~cije 
tek sada hvataju čvršd koren. A upravo u dva od 1ri srez", ,za,padnog 
Srema najviše su složeni inarodnosni' odnosi. U srezo~ma Zapadnog 
Srema je jedan deo Hrvata bio zahvačen ustaškim pokretom, od koga 
sve vi~e otpadaju, no veci, deo je -bio podl ulicajem iwajničke ,k,like oko 
Mačeka, -koji se još oseea. Još uvek I'ma ko:ebl'jivaca, kOji doduŠ€ de
zertiraju i,z Pavel,ičeve vojske ali još ne prilaze narodno-os!obodi,lačkoj 
yosjci. Ipak, sve veči broj Hrvata pr,laz.i našoj vojsci, .ranije slavon-
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skim a sada vojvodanskim jedinicama. Radi ometanja horbenog zbli
ženja Hrvata i Srba u -Vm krajev:ma javljaju se, uz pot.poru ustaša, 
gmpe Draže M'hailovica, koje su ,bez veze sa masama. Možemo reoi 
da Draž·a, Mihailov,j,C ,u c,e:;om Sremu nema nikakvog uticaja, na-protiv" 
naHazi na jednodušnu mržnju i otpor. Naporninjemo samo slučaj Ku-pi
nova, ,gde 5U sami se,ljaci, uz pomoc maJe .partizanske ,grupe, likvid'
raH jednu 6etničku »brigadu« >koja se, u jeku nemačko-ustaško-belo
ga.rdejske ofamive, prebadla Ipreko Save. U Bačkoj su se dražinov&ki' 
i »kralju odani« elemenH, ustvari []esamootalne klike, ,potpuno javno· 
povezale" madarsk'im okupa\orima, a isto tako u Banatu s nemačk'm 
vlastima iNedicem, tdko d", se njihov uticaj svodi na oku.patorski' 
teror, no ipak još uspevaju da donekle ,pasiv,izi,raju jedan deo masa. 
Od!uke 5 drugog zasedanj-a AVNOJ-a, "tvaranje Nacionalnog komi
teta, kao i medunarodna afirmacija .polit,'čk,ih tekovina naše borbe· 
mnogo su oslabi.I'i .uticaj j(llbegličke vJade. Mnogo je u tim oblastima 
postignuto .postavljanjem rada NOO-a .na oolidnije osnove, a i ulica
jem naše štampe koja dopire vec ,gotovo svugde. Karakte.ristična je 
poja,va da je u Banatu pret,rpela .potpu.n.i: .krah Necl'<:eva mobilizacija 'uz 
podršku dražinovskih elemenata. Dolazilo je do fizičkog otpora, a ve
lik:i deo nasi.lno obučen-ih pobegao je. Povecava se ,priliv novih horaca 
u naiie odrede ibrigade i iz Banata i, iz Bačke. Stvaranje kanala 2a 
prebacivanje ,i vezu, .kao ,i njihovo obezbedenje, Qeško je, a često se, 
provaljeni, moraju obnavljati. 

Specifičnost NOO-a u .tri oblasti Vojv,odine 

Narodno-oslooodilački odoor-i il Ba,natu i Bačkoj tek hvata ju 
čvršcega korena. Samo umalom broju mesta oni su organi,zaciono 
izgradeni. Jaš nema ,eči o tome da oni, mogu pretstavlja,ti narodnu 
."Iast, ,',ako se nastaji da se oni vec sada, osposoblj·avaju za to, ,pogotovu 
što se u Bačkoj očekuju promene koje .tre'ba .pravilno iskoristil.i. Zasad 
se rad NOO-a u tim ,pot.puno oku.pira.nim oIXast'ima svodi na molriP
zaciju i [pomot boroima, na skri,vanje progonjeni'h, .o" skupljanje pri
loga , ra&turanje narodno-oslobodilačke šlampe, a 'ponegde jaš i na 
pomoc ,paf't,',zanskim porod:icama. U Banatu radoi 17 MNOO-a, sreskih 
ni okružnih j.oš nema. Iz Bačke još noemamo tačan broj, posta,v,ljoen je 
jedan ONOO. U Sremu, medwUm, od 172 mesta 127 dmaju MNOO, i 
to Isločni Srem ima 902 MNOO-a u 107 mesla. Ti NOO-i sve .,e vicše 
osposob,javaju da stvarno vrše na,rodnu vlast. .U >:elom Sremu lima 
oko 70 mesta koja se nazivaju »oslooodenim«, iz kojih je proterana 
fašisličk", vlast anarod u potpunosti :ignori.še 6va oku'pa,torska ,'o ustaška 
naredenja. MNOO-i postole i u 4 grada, u Zemunu, Rumi, St. Pazovi 
i Irigu, iako su to jaka noe.prijateljska li,porišta. NOO :zemunski bio je 
vrjo aktivan u mobiJi.zaci}1 i snabdevanju vojske gradskim artiklima. 
Dv.a ONOO-a obuhvataju radom čitav Srem, ,u svakom srezu im'!. 
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SNOO, sem što je uŽupanjskom slab, a u Karlovačkom tek obnov:jen 
poo'e pogih!je ranijih članova. 

Broj ,»oslobodenih« mesta varira uvek za nekoliko, jer fašist;, poku
šavaju silom da uspOlStave svoju vlast. U sva ,ta mesta, f a,šisti vrše 
povremene upade, s bfokadama m 'bez nih, uvek s ve:ikim sna.gama, 
uz primenu terora. To im je jedini' naNn da dodu do namimica a i do 
r&dne snage, ukoliko nekoga uhvate. Bilo je i u eelom Sremu nekoliko 
opsežnih akcija »čišcenj-a«. Till1 ,priHkama ,padale su dragocene žrtve, 
odvodeni su mnogi u logore n-\; na ,rad u )Nemačku a neki kao taxi 
streljani. Narod se 'Pred svim Nm 'lasr.(ajima skriva i jednodušno opire, 
: ,posle prve depresije rad ,brw oživi,. U Zemunu su usta ško-nemačkc 
vlasti namerava:e da sprovedu raciju kao u Zagrebu, ali je nisu spro
veli. Činjenica je d'a je ustašk;i polio:,jsk i aparat iu (Sremu, čak i uz 
pomot Gestapoa, s:abiji od madatfskog ,pol'ieijskog aparata u Bač',oj 
(gde stalno ima ivelikih gatrniwna) i .petokolona§kog u Banatu (gde 
su garniwni mali), no odlučnije je to ~to je u Sremu izdajstvo skoro 
I,',kvidirano, a u Banatu 'i Bačkoj oo sad", tek ,pristupa drastičnijem 
suz-bij anju te raši rene pojave. 

Popaljena i raseljena sela, br,iga o postradalima 

Na okup;ranoj teritori,ji ima. veliki ,broj polpuno ,popaljenih i deli
mično istrebIjenih 'sela, no NOO-i još ne mogu preuzimaE bri'gu o po
stradalima i izbeglieama. No ima i u <Sremu se:a .koja su fašisti p,)pa
lili, opljač.ka.l'i ili tfaseli'li, oko 10. NOO-,:., uz pomot ,pozadinskih vO.inih 
vlasti 'i naših jedinica, pobrinuli su se za postrad~le, a UZ ,pomot AFŽ-a 
i USAOJ-a zbr injavaju sve one kojima je ,pomoc ,potrebna. Tu spa
daju, sem par·tizanskih ,porodica, pogorelaca ,j, izbeglica, još i bro jn: 
invalidi, ranjeniei : bolesnici,. »Bo!nice« su .razmeštene -po kucama, i 
im.a. či,tavih 'bolničkih sela, koja i, hrane i brane svoje ranjene ,j.1i tb()lesne 
borce. NOO-i su naselili ,izbeglice na novim naseljima, ali to nije bilo 
l1vek moguce, jer su ,ponekad sam: fašisti, vrš',li preseljavanje. Tako su 
okupatorske vlasti izvrši,le »razmenu« izmedu 4 sela, t.j. g,mplsal,i 
Sva,be uPutineima i Vognju, a Srbe sabiH u Gra,bovcima i Obrežu. 
Opaža se tendoocija okupatora da nemačk, živalj ,koncentriše bE~u 
prage i jačih uporišta. Vec je dos.eljen jedan broj švapsk'ih ,porodica iz 
Bosne i Slavonije, i, mogu se očekivaU da,lji ,pokušaj; prese:javanja. 
U nekim selima švabe nisu htele da pr,:.me Švabe iz drugih oola, koji 
su se ogreši!i o svoje Srbe, nit; davale da "resele »njihove« Srbe -
jer hote da ,imaju »a,lib;«. Ujeano od najormznutijih !Sela, Krčedin, 
doseljeno je 40 ,porod';ca iz Slavonije, koje medu starosedoocima-Sva, 
bama šire ,-protest protiv H',t·lera. - Naši NOO-i i a.n,tifa§istič·ke or,gani
zacije .nDstoje da iz fašističk;h uporišta ;zvuku sve koje mogu, a o 
nesposobnima za borbu vode brigu. 
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Snabdevanje vojske! mobilizacija 

NOO-i Srema s ,reIahno zadovol'javajuCim uspehom ",brinjavaju 
tu pozadinu, .pored toga što dobrovoljn:m narodnim 'pri:ollima i,zdrža
vaju šest vojvodanskih brigada u !Bosni a dva &rerneka, i jedan bački 
odred na svojoj lerHoriji. Sem snabdeva.nja vojske, NOO-i Srema obav
Ijaju i 'posao oko mobilizadje (u dva sreza je sto.postotno uspela, dok 
u ostalim još mje potpuno sprovedena), ,a, sem 'toga i, oko sn3Jbdevanja, 
smešIaja i prebacivanja reg-mta iz Srema, Banala ,i Bačke, uz .pornoe 
pozadinskih vojnih vlasti. To prebacivanje je složeno, dugolrajno i 
ponekad opasno, J13uočilo za vreme akcija»čišcenja« ili .prol.za nepri
ja tel jske vojske. 

Priložen; brojčani .pr,ikaz ,pokazuje koliko na,rodrlih ,priloga su 
NOO-i Srema, usaradnji s anlifašističkim organizacijama, .predaH 
XVI !Diviziji u loku 1943 i janu aru 1944. No sem loga naš narod " ne
posredno pomaže jed'nice na ~erenll, ,ponekad i brigade, regrute i, ,po~i
ličke radnik." davanjem slana, hrane i odece kao i mnogim uslugama. 
O lim neposrednim darovJma naroda nema staruistike. 

Priv,reda 

U Banatu, Bačkoj i Baran}i ne može se još ,pristupiti organ:zovanju 
pri,vrednog žJvola, pa se čak ne mogu iz o",'h ,krajeva dobi,ti ni po
daei. NOO-i tu uglavnom rade na tome da narod ne {j,aje niMa uzu,r
patorskim vlaeliima, da sabotira nared·be, da ne trguje s iaši6tima, da 
ne ide na ,prisi'!ni, rad nego u našu vojsku. U .prošloj ,godi ni izvršeno je 
i u Banatu i u Ba,čkojo nekokko sabota'ža koje su nanele tešku Metu ne
mačkoj ratnoj privuedi. I u Sremu je prošle godine sistematski uništa
vano sve što bi palo u ruke neprijatelju, no još više je radeno na spa
savanju hrane za narod rl za vojsku. Pošto su vršalice radile samo pod 
fai;isličkim nadzorom, neke su uništene, no mnogo češce su otete ispod 
faš'stičke kontrole a hrana skrivana, NOO-i t>pravljaju napuštenirn, 
petokolonaškim i crkvenim imanjima (samo manasiir $išalovae ima 
500 jutara), uz pomoe AFŽ-a 'i USAOJ-,a, obraduju ,imanja par,tizanskih 
porodiea i postradalih, organizuju obradivan je zemlje, razmenu doba ra, 
zana!stvo, ,ponegde i meJjavu, ,preradu ,kože i suncokretovog semenja. 
S obzirom na novu direkttivu, u vezi s perspektivom na obrzu ,pobedu, 
ove ,godine ee se organizovat,i ,puno zasejavanje obradive zemlje, To 
je ,poliUčki moguce, sem u n<;prija'te:jekim u,poriWma, samo se poka
zuje matan nedosta,tak ,ljudske i, stočne radne sIlage, ,kao i činjenica 
da ce leško biti obraditi at",re nasilino raseljen'h sela. Mnogo ce zav i-
siti i od vojn;čke situacije, naime nece li veee neprijatdjske Srlage, 
koje se ,povremeno nastanjuju u oslobodenim selima {kao upravo sada 
u dva či,tava sreza) ometati 'rad. Uzevši, u obzir te okolnosI!:, i tu osku
dieu uradnoj snazi, NOO-i su inače sposobni ' da organizuju ooradu 
čHave zemlje, uz 'pornoe radnil1 jedinica USAOJ-a i, AFŽ-a, Za ovogo
dišnju poljopriv.rednu kampa nju morace se tražiU i saradnja vojske, 
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kako u .pc;gledu .tjudske radne snage ~ stoke za vuču, tako i u UJOg.Iedu 
obezbedooja radov", za slučaj nepri,jateljskih pokušaja ometanja. 

Tr'govLna oo na os:obodenoj teri,tori-ji nalazi pod kontrolom !NOO-a, 
ubedivanjem se su:ubija i,zvožen-je 'z sela na tržiš(e, no IZbog \pri.tične 
jednoobraznosti proizvoda \pojedinih .kraj,eva medusobna ,ral)mena ne 
zadovoljav.a, potrebe, a veza s Bosnom teška je. lU vezi s doz volom 
ograničooe ,prodaje kukuruza .; alkohola po javili su se slučajevi šverca, 
koji OO mora suzbi'jati. 

Upravna služba 
NOO-i funkcionišu kao narodna vlast ne samo po »oslobodenim« 

sremskJm se.tima" .nego i ,po nekim mesLima u kojima formalno ili polu
efe,"tivno još postoj-i fašisUčka vlast. U nek"m mestima, na'ime, faši
stička opština postoji samo formalno, ,bez ikakvog uticaja, i:i čak ,po
dložna odredbama NOO-a, no ima ~ m esta u .kojim" pored zvani::ne 
<>pštine ,posto}i i žandarmerijska stanica ili manj' garnizon, a ipak 
NOO-i vrše .narodnu vlast. Od ,prošle jeseni .po NOO-ima Srema \Istro
java, se uredna administracija s lmjigovodstvom, a lo se )postavilo, u 
ograničoooj meri,. i pred NOO-'ma okupiranih obl·as-n. lpak još !.zveš(aji 
nižih odbora v·išima nisu uredni ni ,pot,puni. 

Sudovi obrazovani pri NOO-ima uspešno rešavaju sporove medu 
seljacima, narod Srema uopšte se ne obra'ca fa.šističk'm sudovima. 
U Banatu, Bačkoj i Baran}i narod još oseca st.raho.poštovanje prema 
»vlas\i«, i još t.reba nastojati da, uzurpatorsku vlast ne smatra v.lašCu 
prema .kojoj treba hiN »lojalan«. 

Glavni NOO Vojvodine štampao je formula re za pop:sivanje rat
nih z·ločinaca, a naloženo je i sast" vljanje spiskova lica oteranih u 10-
gore i na rad, kaD '0, opljačkane n arodne imov,ine. Ti se spi5kovi u eeloj 
Vojvodini popunjavaju. Kad budemo imald podatke i, \pregled, dosta
vicemo V2.m. 

Borhu ,pro(i,v i,zdajnika i ,pe!okolonaša vode ne samo organi na
rodne vlasti oli s"radnji s ,pozadinskim vojnim v,lastima il" jedinicama, 
nego d sam narod spontano. U Sremu je čitav ni·z narodnih neprija
telja, medu njima i važni ustaški, .četničkil i,!i' gest a,povsk" . funkcioner-i 
(Volf, Romeč, Kolar iM.) pohvatan i likvidiran z,ahvaljujuc.i ;nicijaHvi 
antifašista iz ,pozadine. Opaža se d'a je nekoliko uspešno i,zvršenih proe
suda nad izd,a'jnieima u Banatu i Bačkoj ,poveealo .pouwanje naorodnih 
masa u snagu našeg ,pokreta i uver-i,:o ih da f ašisVčka v,last ni je 
svemoč.na. 

Kultumo-p~osvetni rad 

Pokcet se oli Sremu razvija toliko u ·širinu, da ga rad naših organa 
na,rodne vlasti i maoowl'h organizacija ,ponekad d ne obuhva.ta <ti pot
punosti. Kadrovi su mladi i još neiskusni, iako vrlo požrtvovani i .po
letni. Kulturno'prosvetni rad umasama još je na nedovoljnom ni,vou, 
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i Z3'to što su rukovodioci wm radom nedovoljno obrazova.rri i što za 
.fii,ri ku,lturno-prosvdni rad, sem antifašističke literature, ima vrlo malo 
ma,terijala. !Najv.ece je inkresovanje za aktuelne .probleme, a najveca 
.ambicJja da se .pode .na ~eori'iski' .kurs. Da bi !NOO-i mog,Ji rukovoditi 
ku:turno-prosvet.nim živ,otom na ,terenu, upravo sada se u Sremu stva
raju KPO-i, .koji treba da usklade i organi,zuju saradnju.pojed'nih orga
nizac'ja na tom ,.po:ju. Stvar anje tih KPO-a, .koj il &e postepeno ,;nalaze, 
vet dovodi do rezultata, jer je ranije vladala ,zvesna težnja za »neza
visnošcu« .koja je remetila je<iinstvenOlSt -našega ,.pokreta. Unarodnim 
masama, probudila se velika žed za prosvetom. Sa mnogo volje .pri
premaju se i .pohadaju kulturno-prosvetne priredbe, sa pevačkim ~ reci
talivnim horovima, d>i1e.tantsk,;m grupama itd. Radi se na stvaranju 
.pokrel.nih biblioteka sa donekle stručnim r.ukovodioc;ma, kao ina, orga
nizovanju predavanja sputujučim predavačima. Sao!}racaj je, doduše, 
pr,j.Jično težak zbog i>spresecanosti Srema drumovima il prugama s fa~".
stiiSkom stražom. Analfa,betsk; tečajevi <>država ju se ,.po veeini mesta. 
Broj nepismenih je, dodu,e, ·relali·vno ma:i" ali j·e mnogo ve6i broj .polu
pismeih, naročito medu ženama, koje ,.pokazuju ve:,'.ku volju za, uče
njem. Drže se produžne šIvole za pioni,re. >Pod u;pravom NOO-a radi 
u remumskom srezu 6 ~kola, a čine se .pokušaji da škole prorade d, u 
drugim srezov;ma. Oseca se .nedOlStatak stručnog osoblja, jer se mali 
deo inteligenc,ije odazvao, a i uslovi za školski, rad su teški z,bog čestih 
upada nepro:jateljskih joedinica. Navodimo primer jedne ška!e u rum
skom srezu, koja je prestala da radi: fa~isti su i'lnenadnim upadoJT1 za
kkli decu u školi , uhapsil; uči.te:ja ibalinama silil; decu da, odadu bol
niQu i partizane. Deca su ,.pokazala jednodušan otpor, iašisti su odustal,~ 
od isp'tivanja, ali škola nije mogla da nastav; rad. .' 

Stampa 
Pobreba za ,čitanjem naše štampe .postala je vec .nasuš-na . .potreba 

naš>ih masa" samo dok .narod Srema čita samo našu štampu, u Bana,tu, 
Bačkoj i Baranji ona mora da .parQ>fa ; uticaj f,a&ističke šta'mpe, kojoj 
narod ne veruje ali se ipak njome done kle infiJtr".ra. Sem ,pokrajinskih 
listova (»Slobodna Vojvodina«, »Naša horba«, »Glas omladine«, «Voj
vOdanka u borbi«) ivlazi J ob:asni ,Ii·st tla Srem '»Istina«, a izlazio je, 
naknadno obu5tavljeni" lilSl Zapadnog Srema »Nedeljn; ,pregled«, kao 
j »džepne nov,'ne« .po raznim mestima, koje su obusla,v.ljene i .pretvo
rene u zidne novine. Pored ,toga -izlaze i neki listovi' vojnih jed'nica. Ta 
štam,pa se čitai, pror,a,duje u čita.lačkim .gmpama, .po organizacijama 
i na konferencijama.. Kada ISU se dva naša ,.pokrajinska i>'sta ,pojavila 
prvi ,put štampana, a ne umnože.na na geštetneru, to je imalo ogroman 
efekal naroči,to u Banatu i Bačkoj, 'gde su ,prv; put vi{je'li štampane naše 
listove, ; to je {jelovalo ,kao demonstracija snage našeg pokreta. U .po
slednje vreme je stiglo '. Ineš·to centralne štampe. Sem dobijenih bro, 
šu·ra, i kod nas je š-tampano .nekoliko brošura. 
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Rad · na okupIjanju anlifašisla svih narodnosti 

Još uvek je pretežno sr'pski živalj akt,ivan unašoj !\Jorbi, iako se 
hrva(ski antifašisti sve više 1JbJjžuju sa .,rpskim. !.pak se dešavaju po
jave, kaD .na pr. u 6lankamenu, da u istom selu !Srbi, imaju svoj !NOO 
a Hrvati svoj, jer još uvek nema,ju ,potpuno 'Poverenje jedni u druge, 
iako su prišl'i istom ,pokretu. S~ovaci u Sremu ve.:im delom uče5tvuju 
u n.-o, pokretu, iako manjim u vojsd. U 'Zapadnom Sremu .prilaze 
Rusini, čak i nešto Madara. Najslabije se pridružuju Nemci, i'ako i, .kod 
njih ima di,ferencija, ima sela koja su ».neutmln.a.« iN plašlji'vo »bJago
naklona«, a ima ih koja su skroz zlikovačka gnezda. 1 u mešovitim 
selima se nejednako drže, alio uglavnom ih " je mal~ broj ak(i,v.no pri6ao 
borbi protiv fašizma, UiBačkoj, zacel0 Č, rz,bog .ned()Stataka u radu, bilo 
je slučajeva da su Slovaci i Bun;evcio svoje antifašističko raspo:oženje 
pokaziva\i odvojeno, a da sr'pski antifašisti s njima nisu na:aziH ,kon
takta, Sada, se mnogo više nastoj':' da se stvori jedins(veni front sv,ih 
antifašis(a, kao i da se prodre u ,gradove, koji su, naročito u Bana(u, 
bm dugo van domašaja ,pokreta. Uvereni smo da ce ,pojačani' ra.d na 
-okupijanju antifašis(a svih narodnos(,i i na pr,tvl,ačenju dosad .pasivnih 
rodoljuba dZ gradova ,poka,za(i rezultate, ,i, da cemo i u naš Glavni NOO 
moci da uzmemo istaknutije pretstavn.ike ,raznih narodnosti 'i društvene 
-odnosno ,poli,tičke pr,i,padnosti. 

1(t>nferenoije i milinzi 

Odluke NOO-a i direkt,ive višJh rukovodstava redovno se dis<u
tuju i, prihvataju lOa mesnim 'konferendjama, na kojima učestvuje 
veliki deo stanovništva, svih doba i oba spola. Mitinzima se .pros!avljaju 
svi veliki, dogadaji i datumi ,po qx>lu05~obodenim se.Jima, a užim konfe
rencijama po neos~obodenim . Odluke AVNOJ-a sa dru-gog zasedanja 
prirnijene su u cel oj Vojvodini s odušcvljenjem, auSremu proslavljene 
vrlo svečanim mitinzima, na koj-ima su te odluke .protumačene, a, koji 
su se pretvarali u manifestacije. 

Savetovanja 

Pretsednik G\av.nog NOO pr,'sus(vovao je na save(ovanju ONOO 
za Istočni Srem, a t,akva savetovanja održace se i s ONOO-ima ostal,'h 
krajeva. Jedan član odbora, dr KuzmanoviC, bio je na terenu u Bačkoj, 
-odakle treba da se vrati. Zbog njegovog zakašnjenja podac,i o Bačkoj 
su oskudniji. U Ba.natu još nije formiran ndjedan ONOO, a.Ji radi iz 
dana u dan više odbora. U Banatu se ve.: može videti ,početak novog 
poleta. Mora-temo nastojati da se NOO.i 'li Bačkoj više učvrsle i ospo
sobe, jer se baš tamo mogu uskoro očekivati promene koje nas ne 
smeju iznenaditi. 
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Uvereni smo dacemo vam sledeci izv&šta,j moci sastavJti Ila oonovu 
više podataka iz svih oblasti Vojvodine, ; da ce donde i, unašoj .pokra
jini opšti stupanj više odgovaraU dogadajima u ooloj Jugoo:aviji i 
u svetu. 
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Smrt fašizmu - S ·loboda n ·a,rodu! 

12 marta 1944 

S druga,rsl<im .pozdravom 
Glavni narodno.;oslbbodilački odbor Vojvodine 

Sekretar 
Jovan Popovic, s. r. 

Pretsednik 
Nikola (""ulovic, 5. r. 



PREGLED 
STANJA PRIHODA IRASHODA NOO-A U VOJVODINI 

OD 1. 1943 DO J. 1944 

Prihodi 

i~1 _______________ O_d __ kO_g_a _________________ , ~I ___ D_in_a_ra __ _ 

1 od dobrovoljnog priloga preko NOO-a za Ist Srem 
2 od arende za napuš(enu zemlju NOO-a za Ist Srem 
3 Od SNOO-a 
4 od priloga preko AFŽ-a za Ist Srem 
5 Odi priJoga preko USAOJ-a za Ist Srem 
6 od priloga NOO-a za Za,p, Srem 
7 Od ,priloga preko AFŽ-a -za Za,p, Srem 
8 Od priloga preko USAOJ-a za Zap, Srem 

Svega 

17,788.100,-
1,467,236,-

580,627,-
2,213,589,50 

623,917,-
1,717,767,-

141.419,-
84,380,-

24,617,036,50 

Rashodi 

Za čega 

I Za nabavke robe, Jekova i dL za NOV j POV 
2 U go(ovu NOV-u d POV-u 
3 Za (roškove MNOO-a 
4 Za (roškove SNOO-a 
5 Za ,!roškove ONOO-a 
6 Za ra(om ,pos(rada:e d pogoreloe 
7 Za opravku javnih bunara, pojila i dL 

Sa,ldo za j,zravnanje 

Dinara 

1,795,996.-
17,614.889,-

550.054.-
431.913.-
55.202.-

1,147.230,-
174,620.-

1,865.132.50 

Svega 24,617,036.50 

Sekretar 
Jovan Popovic, s. L 

18 ' 

Za NOF 
Luka M1rkšiC, s. L 

Pretsednik 

Nikola Grulovic, s, r. 
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ODLUKE 
NAC[ONALNOG KOMITETA OSLOBODENJA JUGOSLAVIJE 

Na svom 'Poslednjem saslanku Nacionalni komite! oslobodenja 
Jugoslavije odlučio je posta;vi,tJi tahijev savemiDima da bude preIstav
ljen u savjetodavnom evropskom odboru kao i u save,~ničkoj sredo
zemnoj komisiji. 

Na 'istom saslanku Komite! je odlučio postaviti zahtjev isporuke 
ratnog materijala na temelju zakona o zajmu i najmu za uspješno 
vodenje borbe protiv zajedničkog neprdjatelja. 
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UPUTSTVO 
NACIONALNOG KOMITETA OSLOBODENJA JUGOSLAVIJE .. 

O ORGANIZACIJI PROSVETE 

NACIONALNI KOMITET OSLOBODENJA 
JUGOSLA VIJE 

Povereništvo za prosvetu 
13 maja 1944 g. 

ORGANIZACIJA PROSVETE 

1:' " 

Nova ce se Jugoslavija kao federativna jed;inica kz-gradi,tir na fed~
rativnom načelu koje u duhu prava na samoodredenje tim naro
dima prkznaje pravo na vlas!Hu na·rodTIu ,kulturu j .pravo na .odredivanje 
vlasUtog nawdnog odgoja. Tako narodi Jugoslavije veC danas ostvaw}ll 
svoju narodnu prosvetu i u opsegu svoje narodne vlasti izgr.aauju i 
svoj vlastiti resor narodne prosvete, učijem ce se o.psegu samostalno 
rešavaN nacionalna prosveta, odgojna i kulturna ,pitanja. Zadatakpak 
držav,nog povereništva za prosve,tu, sastoji se danas u tome, da pro· 
svetnim odelenyma, kod pojedinih Izvršnih odbora iJ,i Pretse<lništava 

·'narodno·oslobodiJaČkih veca, medusobno povez'llju njihova ra",ličita 
iskustva i daje njima inicijativu i opšte smernqce za izgradnju 'pro' 
svetne organizacije i prosvetne delatnost:. ' 

U tom smislu šil:jemo vam danas slede ce l!pute: 

1. Prosvetna organizacija 

Izgradnjom oslobodilačk,h pokreta kod pojedin ih naroda u organi
ziranu na·rodnu vlast, prerastanjem AVNOJ·a iz opštepar-tijskog tela 
II vrhovno zakonodavno izvršno .pretstavništvo narod,a Jugosl,a,yije,. 
stvaranjem Nacionalnog komiteta,. najvi,šeg ' zvršnog i naredbodavnog 
or'gana f\arodne vlasti, anapose proglašenjem feder",tivne Jugoolavije, 
naši narodi ulaze u novu fazu izgradnje državne zajednice i stvara,n ja 
narodne prosvetne organizacije. U toj falZi težište .prosvetne delatnosH 
jeste u Mesnim i OpWnskim narodno-oslo~'lačkim odborima, koje 
pretstavl1jaju osnovne jed'nice 'novog narodf\og državnog života, a 
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lellište prosvetne organizacije jeste u Izvršnim odborima ili pret
oodništvima Zemaljskih veca koja rukovode narodno·oslobodilačkim 
pokretima. 

I(od Izvršnih odbora ili Pretsedništava zemaljskih veca potrebno 
j6 osnovati odelenja koja odgovaraju PovereništV1:ma kod Nacionalnog 
komiteta oslobodenja. Jugoslavije. To znači da ce moraH kod svakog 
Zemalj&kog veCa hiti i odelenje za prosvetu ,koje ce rukovoditi celo· 
!<upnim prosvetn'm radom na ,području Zemaljskog veca. 

Odelenje za prosvetu pri Zemaljskom veču imače 4 otseka: 

a) Otsek za opšte narodno prosveti-vanje (koj; vod; bnigu za anal· 
fabetske teč,a.jeve, na'rodne univervitele, pn:redhe i ,pppularnu štampu); 

b) Otsek za škole (koja se brine za OOTlovne škole, sve ostalle ško:e, 
srednje škotske lečajeve, snabdevanje škola, tečajeve za nastavnike, 
nastavni plan i program); 

• v) Otsek za kulburu (koji narod1u pruža književna dela" umetnička 
inaučna, potst'ča ,kubturnu inicijatftvu u narodu, organizira domove 
kulture, organizira knjli.ževnike, umetnike inaučnike) ; 

g) Otsek za .prosvetnu administraciju i .personal (Ikoji vodi p0-
datke o školama, teča.jevima, tečajeima, nastavnicima i 5vim ostalim 
prosvetnim kadrovima). 

Ova ode:enja kod Zemaljskih veca i nji.hove otseke vode stručna 
I'ca čiji je broj odreden razgranatošcu prosvetnog ·posla. 

I(od odelenja za 'prosvetu pri Zemaljskim veCima može se po p0-
trebi ostvariti još sa.vetodavni organ koji ce konferencijama, stud;
jama i predlozima ,pomoči rešavanju prinoipijelnih .praktičnih pitanja, 
koja se postavljaju kodpojed'nih naših naroda. Osim toga bice po' 
'trebno da se obrazuju i: .posebne komisije ,za obradu konkretnih pla
nova i programa te za izdavanje ud~benika. 
. Odelenje za .prosvetu kod Okružnih narodno-oslobodilaokih odbora 
im,ace uglavnom ,istu strukturu kao odelenje kod Zemaljskog veca i 
"iste otseke, ,ali umanjem opsegu, to wači u opsegu svojih stvarnih 
potreba. Ovo odelenje i njegove otseke takode vode stručna !ica koja 
-saraduju 5a prosvetn'm odborn'kom kod Okružnog narodtno-os:obod·i· 
lačkog odbora. 

Odelenje za prosvetu kod Sreskih n.a,rodno-oslobod.ilačk,ih odbora 
·organizirace se u širem opsegu jedino u slučaju da srez pretstavlja, 
vetu !eri,!orijalnu jedinku, ,inače zadovo1ji':e se 5a četi ri s!ručna Ika, 
koja izvršuju zada!ke ,pojedinih otseka : sa ,prosvetnim odbornikom u 
Sceskom narodno-oslol>odilačkom odboru. 

U Mesnim i O.pštinskim narodno·oslobodilačkim odborima. br,iga 
:za prosvetni rad pada na najšini krug naroda. Radi toga je potrehno 
kod svih osnovnih Narodno·os1obodilačklih od'bor,", organ;zovati na-
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rodno-pr06vetne odbore u koje treba pozvati pored pretstavnika NOO 
još i pretstavl1ike rodj,(e~ja, nastavnika, omlaclinskih, kulturnih ,i 06talih 
antMašističkih organizacija. Ov; pr06vetni odbori dužni su da se kao 
ceJ:ina. staraju za sav pr06vel'l1i rad i da što tešnje povezuju školu i te
čajeve sa narodom. Prosvetni rad mora pootati zajedrJlička bniga svin 
nosioca nove političke svesti i vlasbi na terenu. Narodno-prosvetni 
od·bor bira iz svoje sredine rukovodioca kof., vodi i kontro1i§e prosvetni 
rad po svim granama i na Č'ita.vom sektoru svog Narodno-oslobodilač-
kog odbora. . 

2_ Prosvetna delatnost 

Naša prosvetna delatnost danas ima tri različita i odredena oblika: 

a) o.pšte narodno prosvecivanje; 
h) Skolsko prosvecivanje; 
v) Kulturna delatnost; (književnost, umetnost inauka) . . 

Op š te na rod no pro s vec iva oo je: Sva tr·i ohl'ka pro
svetnog rada dolaze u obzir uvek i. svuda. Prosvetna delatnost osnov
nih prosvetnih jedinka Mesnih i Opštinskih NOO mora obuhvatiti sva 
tri ob:ik3 prosveCivanja. Medu njima oblik opšte-narodnog prosveCi
vanja pootao je najvažn' ja grana prosvetne delatnos!i. Zad.atak Na
rodno-prosvetnog odbora pri NOO-ima jeste da prosvetnim radom obu
hvabi čitavu svoju teritoriju inastoji d.a, celokupnom narodu svoga 
kraja .pruŽJi elemen!e narodne prosvete. To ce se moCi, pre svega, da 
izvrši anaHabetskim teč ajevima koji 1maju zadatak da smanje proce
nat nepismenih ljudi unarodu. Ov;i tečajevi su do sada izvršili u nekim 
krajevima veliki uticaj. od ,posebne važnosti mogu biti večernji .poli
tičko-prosve!n; tečajevi za odrasle, koji treba da .pruže narodu osnove 
stvarne ,i sistematske naobrazbe. U nekim krajevima ovi, tečajev; mogu 
dobiti oblik starog narodnog univer;>;iteta. UQPšte se 'postavl,ja Ipitanje 
popularizacrlje nauke i sistematskog društveno-političkog odgoja. Na
.ro<i.no,prosvetni odbori dužni su da prema ,potrebama svoje teritor.ije 
'vode brigu ri za stručne tečajeve koji osposobJjavaju pojeclince -il rarznjm 
granama, delatnosti. Ukratko Narodno-prosvetni odbori moraju uči
niti sve što je moguce da se organizuje opš1e obrazovanje i stvore 
takvi uslovri da se svaKo može obrawvati . 

S k o 1 s k o pro s vec ~ van je: Sto se redovnog ško:Skog 'Pro
sveeivanja tiče, zada tak čitave prosvetne organizac,ije jeste da, danas 
sVlim silama oživljava i ustanovljavanje osnovne škole, te organi'wje 
oba vezno pohadanje istih. 

Kod osniv,anja osnovnih ško1a ne breba se ppidržavat,i dosadašnjih 
ško1skih područja, nego treba osoiva,ti osnovne škole po moguc-nosti, i 
tama gde oh pre nije bilo. Neka nam bude prav·ilo: što više osnovnih 
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;kola. Ako nema dovoljan broj nastavnika ili ako deca ne mogu poha
dati školu u udaljenim me;;tima nek", se sprovede sistem periodičnih 
osnovnih škola, gde nastavn'd odreden,m redom obilaze neko!iko ,puta 
nedeljno sva sela sv.ogpodručja. Iskustvo pokazuje da i, ovakiiv sistem 
može doneti vrlo lepe rezultate. Takva se sela mnogo više brlnu za 
školske prostorJje i njihovu spremu, ,a, i nastavnid se tako mnogo 
tešnje povezuju sa narodom. 

Tamo gde nema ško!skih zgrada ili su razrušene, neka se obični 
seljački domovi upotrebljavaju kao učion:ce ili .neka se i(uade posebne 
školske barake koje mogu sluŽ!i.ti ujedno kao domovi Ikulture. 

Sa posebnom .pažnjom {reba pristupiti p~t,anju nastavnika, jer 
svuda oskudevamo unastavnicima za osnovne ško:e, moramo dopu
stiti privremeno poučavanje od strane lica koja .nemaju obi,č,1U stručnu 
spremu .i.J.i tmaju tek minima,lnu kval.ifikaciju, , a,l~ koja .pokazuju jaku 
volju i smi&ao za školski rad. U tom pogledu moramo regrutovali na
stavnike iz redova sposobnih ljud.i i obrazova·(i ih na dva načina: prvo, 
preko stalnih nedeljnili struonih sastan<Lka na kojima se .proraduje pro
gram za budu6u nedelju " preko stalnih p'smenih stručnih uputstava, 
a drugo, preko sistematskih nastavničkih tečajeva, na kojima se prou
'čavaju svi .predmetu koj'i se predaju uosnovnim školama, osnove meto
dike i ško!ske ,administracije, razvitak narodno-oslobodilačkog pokreta . 
te organizaaija .narodne v: asti, i prosvete. Pored podrizanja novog 
kadra važno je prevsapitavanje starog kadra koje treba dia se vrši po
sebnim ,tečajevima. Osim tog'" pri!ičan broj učitelja mogao bi se po
vu6i sa ra])nih drugih sektora rada natrag u osnovne škole. Nastavni
c:ma treb", daN potstreka da se u opsegu ']lOjedi.nih naroda organizuju 
stručne zajednice i udruženja, koja bi svojom iniciojativom mogla 
mnogo da doprinesu oživlja vanju narodne prosvete, a ujedno 'i vlasti
tom . polilt,Č'kom i stručnom usav·ršavanjll. AJi je zato na drugoj strani 
potrebno na&tavnicima, oo'gurat', stan i hranu i sna-bdeti 'h život.nim 
potrebama. Ovo je dužn051 Narodno-oslobodilačkih odbora, a na .pro
svetn'im odelenjima .pri Zemaljskim veCima, Okruwim te Sreskim Na
rodno-os!obod'lačkim odborima, jer ce da kontroliraju ovu materijaInu 
brigu Za nastavnike. 

Zadaltak današnjih osnovnih škola ostaje da deci daju osnovno 
znanje. A:i je sasvim razumljivo da ce svakrl pravi i rodoljubivi na
stav,nik pomocu tog oonov.nog znanj'" MaH' da podigne u ded opšte
pozitivno raspoložeoje za oo!obodrilačku borbu. Potrebe narodne borbe 
traže da se oduševljenje za ciljeve narodnog oslobodenja i~ražavaju u 
glavnim ertama nastavnog plana ,i programa u pr"vremenim lldžbeni
ci ma, osobito u bukvarima. Predratne udžbenike treba cenzurisati, a 
sve one ko;e je uveo okupator ili njegovi ,pomagači ukidati, te nasto
jah da se što pre na.pišu i izdadu udžbenici u duhu nove države. U tom 
smislu potrebno je ostvarivati i tešnju saradnju omladinskih organi-
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zadja sa školom iradom .nastavnika. Omladinski Iistovi moraju podu
pirati nastoj,anja ško~e i služiti, kao pomoeni, 'udžbenici. 

Tamo,. gde to prilike zahtevaju, postavi6e se pitanje obnav:jarija 
gradansk;h škola i gimnazi'ja. Prosvetna odelenja pri Zemaljskim ve
cima pripremice sve potrebno, da, oo to, pre m kasnije, solidno izvrši. 
AlIi danas se može .pitanje srednje školskog obrazovanja rešiti druk
čije j bolje. PoMo ima na terenu kao 'i' u volsci velik,; broj mlad'h ljudi 
iz naroda, koji žele produbiti svoje elementamo znanje ,i koji se mogu 
u specijalnim granama usaNršavati tek posle 'produbljenog e:ementar
nog :manja, potrebno je da se kod zemaljskih prosvetnih odelenja ~to 
pre organi,zuju stalni Mednje školski tečajev; koji bi u neko[;'ko meseci, 
pod dbbpim metodičnim voestvom pružili skraceno srednje obrawvanje 
i Ume položili osnovu za formiranje razliU,tih i preko potrdmih orga
nizatora novog javnog života, organizatora koji ce nam uskoro tre
bati u svim granama državne izgradnje. Obracamo pažnju Zemalj
sl<im prosvetnim odetenjima na veliku ,potrebu i mogucn()sti re;enja 
srednješko'skog obr,a,zovanja. 

Narodno-oslobodi:ački .pokret, koji je izgraden na najdemokratski-
j im načclima bori se za .poštovanje slobode savest' ,i verskog ubedenja. 
Radi toga stoji na stanovištu da se rodi,telji sami i ,individualno izjasne 
da ,li žele da nj'hova deca uče veronauku j,l;, ne. Narodno-oslobodilačk,i 
odbori duŽ!n~ su, da onoj deci koja jave da žele učiti, omoguce versku 
obuku i da im stave u tu svrhu na raspoloženje školske .prostorije j ' 
druge ,potrebštine. 

Ku I tur nad ela ,t n o st: Zadaca svih prosvetnih faktora jeste, 
da zajedno sa školskim i opštim obrazovanjem pružaju narodu kul
turna dobra u književnom ku:tur.nom i ume·tn'čkom obliku, i to tako, 
da bude ,težnje ne samo za kulturnim prim anjem, veC i za kulturnim 
stvaranjem. Raznim priredbama u DomoV'ima kul.ture treba narod upo
znati sa pr,a,vim umetničkim delirna: pozorišnim, muzičkim komadima, 
ume(.ničk" m igrama, književnim recitacijama i izložbama Hkovnih 
umetnosti. 

Posebnim 'tečajevima treba odgajati rukovodioce Domova kulture, 
a opšloim umetničkim tečajevima dava,ti osnovne pojmove i,z !književ
nosti i umetnosti nad'arenim 'pojedinc-ima. Iomladinski, pevačkJi horovi, 
te' powr,:š.ne grupe, razvijaj-u se u vrlo zahvalne grane narodne kul
turne delatnosti. Prosvetna odelenja pri Zemaljskim veCima neka na
stoje da se org,anizuje književni, umetnički i naučni ~ivot oko novih 
centralnih ognjišta, (kulturna centrala, centralno 'powrište, naučni insti
tut, književna i umetnička revija), gde bi se mogli uplanskom radu 
udruži tJi knj,iževl1'ici, ume1nic.i inaučnici, kako bi moglG svoje radove 
vec danas davati oslobodilačkoj borb' j narodnom prosveci,vanju (knji
ževnim zbornicima ~ antologijama, umetničkim mapama, motiv,ima Na
rodno-oslobodilačke borbe, pesmaricama i kompoz,ioijama). 
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Na kr.a,ju ivražavamo želju da bi se i1>medu .prosvetnih radnika 
na terenu i onih u vojsci ostvarila naj,tešnja saradnja. Prosvetna delat
nost svih triju navedenih oblbka neka hude .pomot prosvetnim institu
oi'jama u vojsoi, a vojska neka učestvuje u sV'im teč.a,jevima, školama 
'i prosvetnim pr,iredbama koje organizuje teren, tako da ce se sta1no su
sretati, oopunjavati i medusobno usavršava·ti ibor.ci 5a puškom, }er 
svima jednruko lebde pred očima ciljevJ narodnog oslobodenja. 
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UPUTSTVO 
POVER.ENISTVA ZA EKONOMSKU OBNOVU NKOJ-a O R.ADU 

OR.GANA NAR.ODNE VLASTI NA OBNOVI 

NACIONALNI KOMITET 
OSLOBOIlENJA JUGOSLAVIJE 

Povereništvo 
za ekono~ku obnovu 

ZEMALJSKO ANTlFASISTIČKO VIJECE NARODNOG 
OSLOBODENJA BOSNE I HERCEGOVINE 

U pr.jJogu dostavljamo vam Uputstvo Za rad koje treb", da poo!uži 
vašim organima za rad na obnov·i·. Molimo vas dia ovo Uputstvo uru
čite te da rim naredHe da .nama u što kracem roku dosta.ve rezultate 
dosadašnjeg rada. 

Smrt fašdo:mu - Sloboda narodu! 
27. IV. 1944. 

(M. P.) 
Povernik za ekonomsku obnovu 

Todor Vujasinovi':, s. r. 

NACIONALNI KOMITET 
OSLOBOIlENJ A JUGOSLAVIJE 

Povereništvo 
za ekonomsku obnovu 

UPUTSTVO ZA RAD 

1. 
1) Uvod. - Rat svojim ru~;Iačkim dejstvom, -koji je okupator 

nametnuo našim na.rodima, unoo je strahovilu pustoš razarajuci i same 
'OSo!love naše privrede. Naši .narodi, QJ svojoj oslobodHačkoj oorbi, često 
su prinudeni da raza·raju saobrataj i mnoga važna pri.vredna .predu
zeCa, kako bi sprečili neprijateJj.", da ih koIT.6ti kao sretstva za produ
ženje svoje vladav.ine i odlaganjoe svoga sloma. 
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Rat i dalje besni nesmanjenom žestinom i nije uoj>Šte mogu~e 
predvideN koliku ce meru dOstici pustošenje naše privrede pre konač
nog os:obodenja zemlje. AH vec danas se može sa sigunnošcu re6i, da 
ce za obnovu pnivrednog života Jugoslavije <!Jiti potrebni udwženi na
:pori sVlih naših naroda, IILZ puno korii5cenje brze ; pravedne na·knade 
štete ,koja ce biti nametnuta okupatorskim državama i nJihovim poma
"g.a,č;ma. ,,,to tako hice ,potrebno kor.ist.i(.j medunarodna &reistva, predv,i
dena za ove svrhe, te naci način za privlaš6enje potrebne pomoCi" kako 
save~ničkih zemal'ja, tako .i naših iseljenika. Jasno je, da ce :z,a. eko
nomsku obnov-u naše zemlje biti potrebna ogromna materij-alna sret
stva. Medutim, ne treba zaboraviti·, da ce se pred sličnim problemom, 
ma da u neMo manjoj meri, na,lazi~i gotovo sve evropske zemlje. Radi 
toga se 11e smemo previše pouzdati i osloniti na .pomo.: ,i,z ,inostranstva. 
Taj raz;log, kao i ·potreba da se što manje finansijski vežemo za ino
stranstvo, stavljaju pred nas zadata,k, da problem ekonomske obnove 
nastoj,imo rešit; u što vecoj meri našim unutrašnjim sre\stv,ima i 5na
gama. Rezul·ta't uspeha zavisice od toga, u kolikoj cemo meri uspet·i 
da koristimo te snage i sretslva. 

Obnov,a. naše privrede bice moguca i efikasna, ukoliko bude izvo
dena 'po nekom opšlem p:anu, koj,' ce ujed~niti napore svdh naroda Ju
goslavije, kor·isti,tj prlvredne izvore i bogatstva svih remalja naše Sa
vezne države. Radi toga rad na ekonomskoj obnovi wmlje mora biti 
centralizovan u Poverenišlvll z;a ekonoms·ku obnovu Nacionalnog ko
mi,teta oslobodenja J.ugoslavjje. 

II. 

Zada!ak Povereniš!va. - Zadalak Povereništva za ekonomsku 
obnovu je slede6: 

1. OrganilOvali rad Povereništva, kao i rad orga,na za ekonom
sku obnovu pri Zemaljskim vebma. 

2. Koordinirati saradnju osta.Jih povereništava po pitanju prouča
vanja i stvaranj.a. opšteg plana i obnove njegove realizacije. 

3. Organu(lovavi prikupljanje ,potrebnog maten:jala i podalaka za 
rad povereništva. 

4. Izrad;.(i opšH plan obnove na temdju prikupljen-ih i proučenih 
ma·terij.a,:a i podataka. 

5. OrganilOva1i ev'denoiju sretstava i kadrova potrebnih za eko
nomsku obnovu. OrganilOvati nj.ihovu raspodelu. 

6. Organ',lOvati kootrolu Jada do najnižih instanca po pitanj-u 
održanja linije plana. 
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III. 

Etapa rada na obnovi. - Ma da su radovi na obnovi delimično 
neophodni vec u toku rata, ,ipak je ekonomska obnova zemlje uglav
nom posleratni problem. Radi ,toga 'rad na ekonomskoj obnovi zemlje 
izvodice se u dve etape: r",tna etapa i· ,posleratna eta.pa. 

Ratna etapa. - Ramo stanje neminovno ograničava mogucnost~ 
rada na ekon omsk oj obnoV'i. Ono sužuje obim " ne dozvoljava defini
tivne forme. Radi toga u ovoj eta.pi dolaze u obz;1r uglavnom r.adov.i, 
koji neposredno i numo služe potrebama vojske, ,te ;du za tim da 
bbez;bede najnužnije, minimum potreba stanovništva. To je momenat 
koji se prvenstveno uz,ima u obzir kod -procene, koje 'radove moramo 
uzeti u posao u ovoj etap;,. Ratni usloV'i' onemogueuju stv,aranje jednog 
opšteg plana obnove za ovu etapu. AH i u najog·raničenijim uslov:ma" 
potreban je izvestan plan. Radi toga ,radovi na obnovi u ovoj etapi 
izvodice se u okv,iru u~ih planova, predviden,ih 'li obimu uslova zemalj
'skih ter,;,torija ihl oslobodenih sektora. 

U .pogledu obnove industrije, dolaze u obz.1r samo naroCi>to važna 
preduzeea, koja odgovaraju pomenutim uslovima. Njihova se obnova 
vrši prebaoivanjem atata, strojeva m delova iz ,preduzeca koja ne rade, 
ili su u tom času manje potrebni. ISilo važi i po pitanju dodelj-ivanja 
radne snage. 

što se tiče obnove porušenih ~ ,popaljenih sela i gradova, te poje
dinih iman ja, do:aze u obzir na prvo mesto radovi na obnavljanju kuea 
nezbninutih porodica iug'inulih boraca, invalida ·i interniranih, te nezbri
nuLih .porodica vOj'nika i 'pozadinskih radni>ka. U ovom periodu treba 
omoguciti i pomoti .ičnu inicijaHvu uopšte jer ona u ovoj etapi n.aro
čito dolazi u obz;ir. 

Radi velike oskudice srelstava proizvodnje i, ,potrošnje potrebno je 
plam;loi predvideti njihovu raspodelu ·i snabdevanje njima. Ovo naravno 
kako za civilno stanovništvo, tako i za preduzeea koj,"" rade. Naročitu 
pažnju posve(,j.(i skovinama ~ pogonskom materijalu, ,koje nadležnim 
putem ,blokirati. Vec u ovoj etapi moraju biH izvršene izvesne ,pripreme 
Č radovi za sledeeu, .posleratnu etapu obnove. Prikupljanje l srectiv" nje 
materijala i poda taka potrebnih za rad u drugoj etapi', treba dia bude 
tlovršeno, ukoI.iko to i kako .(0 .prHi,ke budu dozvoljavale, vec pre zaV'r
šetloa rata. 

Posleratna etapa. - Glavni rad .na ekonomskoj obnov'i zemlje biee 
izvršen u ovoj etapi. Ogromne potrebe stanovništva i sami uslovi rada 
na obnovJ .nameeu .potrebu šlo hitnijeg ož,:.vljavanja svih grana na.šeg 
privrednog života. Radi loga plan rada 'i njegova orgar1izadj-a moraju 
biti u svakom .pog,ledu pnimerni. Tim planom mor.a blti obuhvaoon sav 
ekonomski život, sve .pr.j\rredne grane, kako na lerilord,ji bivše Jugosla
vJje, tako i u svim onim krajevima koji joj po završetku rata imaju 
biLi .priključeni. Cilj plana jeste: 
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1. ObJ;oviti i ooposobW, sve grane naše privrede za maksimainu 
proizvoonju pri najracionalnijim uslov,ima rada. 

2. Organizova,bi proo:ukoiju naše pri,vrede tako da u što veeoj meri 
i što kracem roku mogne da zadovo:ji najnužnije ·i najh'itni.je potre·be 
stanovništva. 

3. Ustanoviti potrebe U sirov,inama, opDgonskom materijalu, alatu, 
strojevima i insta,lacijama i drug.m potrebama. Regui,isati njihovu 
rasopodelu. 

4. Orgal1l:,zovat~ raspored i korišcenje kva1ifikovane 1 nekvalif,iko
vane radne snage. 

5. Organizovati korišcenje iraspored ,ivradenjh ,i nabavljenih pred
meta potrošnje. 

Izrada takvog plana zahteva organizovano pr;kupljanje, irzuča
vanje i sredivanje materijala ,po celom niozu pitanja našeg .privrednog 
života, vooe6i pri tome računa opravima i interesima našegčoveka i' 
države bo celine,. T,aj rad 1reba da dade što jasniju sliku o stanju 
našeg privrednog života do rata, o njegovom korišcenju oo strane 
okupatora, za vreme rata, te o daljim mogucnostima 'razvoja našeg 
ekonomskog života. 

J<ao što je vec rečeno, tak,a,v plan moCi< ce da hude definitivno 
i2raden .tek ,po završetku rata, ali njegovi, osnovni e~ement:. '; okvir 
moraju biti gotovi vec pre završetka rata. 

IV. 
PrikuplJanje podataka od strane našeg ekonomskog života. -

Jedan' oo v.ae;nih zadataka ovog Povereniš!va i njegovih organa pri 
Zemaljskim veCima, sastoji se u pri-kupljanju opodataka ,i ma,t>E'rijala 
koj; t'reba da dadu šlo jasn'ju sHku o stanju našeg .privredno@' života 
do rata i utoku r.aJta, te da posluži kao osnovni materijal za izradu 
plana obnove. 

Ti opod'aci treba da obuhvate slede ce momente: 
1) Podaci o stanju ekonomskog života i privrede, o pr'iroonim bo

g<l,tstv'ima zemlje, oprivrednom kapacitetu. 
2. PooaCli o pr.ivre<l,i 'i veHčini štete, materija,l o <azorenosLi poje

dinih gr,ana privrede, okorišcenju preduzeca od strane okupatora u 
toku rata. Materijal za pravdanje zahteva na naknadu štete. 

3. Pooaci o vlasniku - kapitalu. 
4. Podaci ,o uzroku štete i .poč,initelju. 

5. Podaci o potre:bnom materijalu, sirovinama i finansijskim sre:t
&tvima neophoonim za obnovu i oživljaval1je ekonomskog života. 

6. Pod,ac'i o kolonizaciji i dekolonizaciji, opromenama nasta,lim 
uništavanjem 'i,li selen jem s(al1ovništva li toku rata, opodacd o kolonivira-
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nim strancima pre ili u t-oku rata . Materijal o zemlj~šnom -posedu u 
vezi sa ovim. 

A) Podaci o stanju privrednog života pre rata. - Podadi se kupe 
za sve grane privrede ~ obzir.a, da li su razorene ili rade. što se tiče 
voo.n privrednih .preduzeca, podao. se kupe za svako preduzece napose. 
Podacl o si.tnoj domacoj privredi kupe se globalno za srezove. Podatke 
kupi·ti slede6im redom: 

1. V1asnHtvo - kapita ·l, 

a) Ime v!asnika ili akcionar.a. 
b) Poreklo i uČ<lŠce kap>ta.l.a\ da li učes!vuje i u drug.im .predu(le

cima i u koj,im 
c) Državljam;tvo 
d) Karakteristič.ni podaci o njegov.im odn05ima prema našem 

narodu. 
Kod -prikupljanj.:!i ovih -poda taka ·treba voditi računa o tom da su 

stari b'.Iansi koje su preduze':a' predlagala državi· nesigurni. Treba vo
diti računa da je .priličan deo vel'kih preduzeca hoio U rukama nemač
kog, ita.\ijanskog i madarskog ·ka]1i,ta.la. Važno je utvrditi učešce stra
nog kapitala u .našoj .privredi. 

2. Stanje preduzeca: 
a) Veličina' i o]1S<lg -preduzoca 
b) Stanje .inventara 
c) Instalacije, 'podaci ostrojevima .j njihovom poreklu 
d) Pogonska snaga, dalekovodi, ,podaci o pogonskim strojew.ma 
eo) Podaci o načinu rada. 
Ove podatke prikupiti tako da da ju mater'ijal za eventualne 

opravke .preduzoca, kao, zamenu ·istrošenog maternja,la .ukolil<o je 
preduzece radi\o za okupatora. Podatke .prikupiti tako da služe za kal
kulaciju rada u obnovljenoj produkciji. 

3. K ." p a c ite t pre d u zec a. - Minimalna, normalna i mak-
simalna moguCnost .produkcije. 

4. Predmet produkcij e 
a) Vrste produkata koje preduzece prOizvodi 
.b) ULvrditi u kojima se produk.Ema postiže najrac;onalnija pro

izvodnja 
c) ispi.tat>i mogucnosii preorijentadje predu,zeca, za iz.radu potreb

noijih predmeta. 

S. Potrebe u si,rovinama pogon sko m mate-
rijalu 

a) Količina .potrebnih sirovina .i pogonskih materijala 
b) Odakle su vršili nabavke, način snabdevanja. 
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rata 

6. B roj rad n .i kai str u čno g o s obl j a 

A) potreban broj radnika 1 struonog osoblja 
b) Da H je pobreba preduzeca bila u .radnoj snazi podmirena pre 

c) Sastav radniMva (koliko stranaca i podatke o ni'ima). 

7. Podaci o obrtnom kapitalu 

a) Za nabavke 
b) Zadiržavanje preduzoca 
c) za. plate 'i nadn:ce. 

8. Prod aja 

a) Količina produkata za prodaju u zemlji 
b) Količina produkata za ,io>:voz 
c) Način prodaje. 

Treba prikupiti podatke i za takva .preduzeca i poslove koji su 
bili 'projektov","i aU usled rata i;i dru~ili razloga nisu bili dovršeni ,ili 
nisu ,počinjali sa radom. 

B) Prikupljanje podataka o šteti. - Ove podatke pr,jkupljali, o 
svim o§iecenim granama privrede, vode;;v računa da ti, podaC'i ima,ju 
da služe: 

1) Za utvrdivanje potreba u materijalu nužnom za obnovu 

2) Za utvrdivanje veličine štete radi postavljanja ,potr.a-žnje za 
nak'nadu 

3) 'Za utvrdivanje pGČinitelja i uzroka štete rad~ ,posta'.'ljanja po
tražnje za naknadu. 

Podatke klasirati: 

1. Podaci o preduzecima potpuoo porušenim 

2. Podaci o preduzeč!ma de:'imi čno porušenim ili ošteeenim. 

Podatke kupili kao P{XI A) od 1-8, vodeb računa da odgovarajll 
gornjim .primedbama. N aročitu pažnju obrat,iti na eventualne promene 
il v,l'asništvu, pošto su mnoga predUO':eca ,po slomu bivše Jugoslavije 
prešla u ruke nemačkog, italijanskog ,i madarskog kapita,la. Osim toga 
,postoji mogucnost da ti strand poklIšaju da se ;zvuku na taj nač;n 
što ce svoje aokdje prenos;!i na. naše Hi savez-ničke državljane. Pri 
utvrdi,vanju štete treba vodit,i računa o šteti .koju su preduzeca imala 
u toku rata usled zastoja, izradenosti strojeva i stično. 
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V. 
Po kOjim granama priwede ikako IprikupJjati podatke 

1. Podatke kupit; po slede6im privrednim granama: 

a) industr .i j a 

1. e1ektrocentr.a,le J dalekovodl 
II. rudarstvo; ugalj, že:ew, lake kovine itd. 

III. ~eška industri jaJ; visoke pe;:i" Mar,binove peCi, \Qpionice, žele
zare, teška kovinska industrija itd. 

IV, laka industr':,ja; alat, radne mašine, želewičke radionice, bro-
dogra<liliMa, aJvionska i automobilska mdustrija 

V, hemi,jska industrija j solare 
~l!. nafta i rafinerije 

VII. industrija gradevinskog materijala; Iabr;ke cementa, d.glane, 
kreč ane, keramika, kamenolom 

VIII. teksiiln& 1ndusir,ija 
IX. kožarska industrija i industri'ja obuce 
X. drva,rska industri ja; pilane, suva destHaoi ja drveta, ce:uloza 

Xl. industn:ja životnih namimica 
XI/. razne 'industrije 

b) poll jopr ,ivreda, s.(oČars.(vo, vocarslvo 
c) šum .:o;rstv0 
d) rOba r IS t v oil o v 
e) prom,et - saobracaj - .pošla 
f) ishrana stanovni štva 
g) ob n o v a gra d" v a ise I a 

2. Za prikupljanje ma.ierijala i podatakaJ ,po gore navedenim gra
nama pnivrede Povereništvo na prvom mestu mobi!iše svoj aparat. 
Osim toga nadležnim .putem korisi: saradnju organa ostalih Povere.l1'i'-

, š\,aJva, te vojnihi poz ad inskih vlasti, Pod1ac; se prikupljaju kako za oslo
bodenu tako i za neoslobodenu teritoriju. U tu svrhu \oreba pu-tem naših 
-veza vrbovaU stručna lica .na neoslobodenoj ,tenitorij; dajuc'i .im kon
kretne zada tke. 

Ov; ,podaci moraju da budu tako od,aibrant da bi mog!Q da .posluže 
l<ao materijal pniHkom medunarodnih razgovora. 

3. Izvori za prikupl'janje podataka. - N ajbo~ji i,zvor za priku
pljanjepodataka je samo -pred-uzece ~ direk-tan kontak1 sa rukovodeeim 
l iČJ1oslim'a i rad:ništvom .. Takav posao može se obavljaH direktno Ipreko 
naših organa ili putem pozadinskih vlasbi,. Osim toga ,postoji i stati

,S[;.čka Htera1ura, bi,lansi, aZV>eštaj.i koji su redovno W ,povremeno izda-
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vani te ko}i mogu da dadu dovoljno ma.(erijala u ovom p<Jgledu. Ta
kvu Hteraturu ,i dokumenta potrebno je organi'ZOvano oprikupbjati. 
Navodimo najpoznatije radove: . -

Jllgoolovenski Lojd, godišta 1938-,'39, 1940--41, (Hrvalski Lojd) 
Lakatoš- Desnic, Indu&tri'ja Bosne i Hercego\\\ne 
Lak,.toš- Desnic, Industrija DaJmacije 
Statistika rudarstva ministarstva šuma i ruda 
Statistika poljoprivrMc Jugoo:avije ministaffitva poljoprivrMe 
Izveštaji Ind.-trg. komora Beograd, Sa,rajevo, Zagreb, Skoplje, 

N. Sad, Osijek, Lju1lljana 
Rudarsloi zbornik 
Trgovinski g,lasnik, Beograd 
R:udarsk~ vesnik 
Narodno blagootanje 
GraševiC, Industrija Srbi je i C. Gore, Rudarstvo u Srbiji 
Kompas Jugoslavije, Kompas NDH 

Poverenišlvo ce vršiti raz;menu dokument,. j, p06rMova.(i urazmeni 
materijala, I,;terature i iskustva. Radi, toga mora da bude obaveštavano 
o rezultatima rada. 

VI. 

'Podaci o izvorima sirovina 'i drugih sretsta.va pmizvodinje ipotrošnje 

Ral je uneo ogroman ,poremecaj u .proizvodnju, kako unašoj 
zemlj.i ta,ko i u ostalim zemljama. Preorijenlacija .privrede uraIne 
svrhe, njena preopterecenosl i iskorišcenost, ujica,la je [Ja smanjivanje 
prodtuk<lionog potendja!a. Pri vredni odn06; &Il ;u tolikoj meri poremeceni 
da ce trebati duže vremenaJ da obr se vratili 'il normalno stanje. Mnogi 
artikli koji su do rala dolaziH u obzir za izvoz kod nas i' u drugim 
zemljama, 'Postalii su .prav·i .problem. Sirovine su u tolikoj meri ,iscr
pljene da ce nabavka naročito onih koje su nužne za najosnovnije po
trebe stanovništv,a" biti veoma teška i zahtevati veoma duge rokove. 
Slično je i po pi,tanju nabavke si,tnog alata, rad'lih mašina, le tun
sportnih sretstava. Radi toga podaci o .potrebama simvina oj dpull':h 
srelstav,,. proizvodnje ipotrošnJe, moraju da budu naročito 'P,ikl1pljeni 
i ,podrobni, da b) se mogle što si gumi je u.tvrdioU njihove potrebne kol,i
čine 'i planski organklOvati njihova raspodela . Njiliovo prikupljanje 
vršili na siedeCi način: 

1. Povaditi .j zasebno "rediti podatke prik'll.pljene pod IV! A ~ B, 
ovo učiniti za sve ~ndustrisi<e grane predvidene pod V, i, to za siedeCe : 

a) sirov,ine, prvenstveno pamuk, vuna" koža, si,rova guma itd. 
b) si,tni ala,t, čekW, ,Idješta, lopate, rkrampe itd. 
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c) radne mašine ,i mašinske instalacije 
d) pogonski materijal, gorivo, nafta, mašinsko ulje. 

Za sve gornje potrebe ulvrditi: 

a) kolika je potreba. pri normalnoj produkc,lji 
b) kolike su zalihe sada 
c) koli ke su ·potrebe za obnovu i oživljavanje preduzeca. Količine 

predvidet,; za duže "adne ro~ove, a za rede predmete bar jednu godinu. 
Podlatke kupi.tj i odvojeno za ono što se može dobi;(j, u zemlji od 

onog što se mora uvoziH. . 
Po p',tanju sretstava za potrošnju podatke prikuplj3'li globalno 

(odeca, obuca, hrana). 

VIL 

Osnovne linije obnove. - Pri postavljanju p:ana naše ekonomske 
obnove, osnovna linija je ta, da naš privredni' hvot ož.ivimo i ospooo
bime- tako da u Mo kracem roku mogne vr.a.titi ·i našeg čoVeka normaI
nom životu i da~i mu mogucnosti da oS~ura povoljni,je us!ove razvoja 
u skorijoj buducnosti. Ostvarenje te linije namece niz problema ko;'; 
moraju da budu Mo pre proučeni. Jedrinstveni plan obnove i njegovi 
detalji treba da idu za tim da ovo što budemo obnav.I}a.\i" radtmo tako 
da' bude zaista uweno. Realizacija plana zavisi ukoliko cemo planski 
p05taviti redosled rada. Ve:ika potr.a"nja sretstava za ,potrošnju, u 
kojima tolike- oskudeva naš čovek, je Qolika da zahteva najhitn·ije re
šenje. Ono što se prvenstveno name~e, jeste da našem čoveku što pre 
obezbedimo stan, odecu, obucu ~ hranu. To su uostalom predmet;, i po
trebe koje ce se mora-ti rad,ti u najmasovnijem ohimu. Tako, na.prime.r·: 

1) Obnova g.radova i sela zahteva duži rad. Radi toga potrebno 
je vec sada pripremiti planove koj'i bi urbanistički i ar-hi,tektonslo:. 'r·ešioli 
ovo pitanje. Kao ma·tenijal za takve planove treba .pripremHi i prostu
dir.a,ti i·zvesne deta,lje, napr. idealne modele seookih i .gradsk,ih kuca, koj.i 
bi odgovarali uslovima svakog pojedinog kraja. Prostudirati uslove 
izgradnje u,orenih sela ukrajevima gde ·tog,a, do sad nije bilo. Masov
.nost obnove t'ram ogromne .ko:.ičine materijala. Njegove količ/ne i, hit
noot obnove namecu potrebu normalizacije izgradnje gradevin5kog 
materijala. Treba stručno ispitati uslove za normaJizaciju izrade crepa, 
c;gle, drvarskih radova, .prozora, vrata, bravarak·ih radova Md. 

Svode6\ sve na što manji, broj modela i formi. 
2. Pošto ce gradnja kuca zahtevati duŽi; rok, namece se potreba 

hitnog rešenja stanbenog pi·tanja. U tu svrhu treba proučiti i pr.ipre
mili izradu pokretnih baraka, koje hi to pitanje privremeno rešile. 

3. Prouč.iti uslove izrade najnužnijeg ,kucnog nameštaja i doma-
6ič.kog pribora. 

291 



4. Pot.rehno je predvideli način rešenja pHanja, zemljišnog .poseda 
i unularnje koloniza0ije, ukol,iko ona zas4'že u delo obnove. Prosludirali 
podalke o kolonizacij,; i dekolonizaciji koja je vršena pod okupatorskom 
vlašcu. Pr.ikupi1i podabke -ti pooedima na ko jima su do ra.ta, i u ·Ioku 
rala bili kolonizirani Nemci, Madari, italijani, prikupHi podatke o ny
hovom držanju prema našem narodu do rala i utoku r.a,ta. Proučiti 
mogucnool naseljavanja naših ljudi na njihova napuštena imanja . 
Proučiti pi,tanje obnove sela upasivnim ha,jevima, le eventualno po
trebu njihova obnavljanja na pogoonijim terenima. 

5. Problem snabdevanja odecom i obucom usled svoje obimnosti 
namece takode potrebu normalizacije. Prouč it.i to .piotanje, te pripremiti 
predloge svodeei fabnikaciju na odredeni broj modela . 

6. Treba iSipila.ti moguCnosti preorijentiranja izvesnog d,ela indu
strije za izradu nužnijih ~ normaliziranih predmeta potrošnje. Pr.ipre
miti i potrebne projekte. 

7. Najosetljivija tačka obnove i uspostave normalnog privrednog 
živola bite pit.anje prometa - saobracaja. Rušenje pojedi.n'h železnič
k.ih :inija ,j objekata, vršeno je u takvoj meri da ce obnova na pojedi
nim linijama trajati mesece i godine. Vozni park je gotovo potpuno 
upropašcen. Slično je stanje u rečnom i .pomorskom saobracaju, a nije 
mnogo bolje ,i, 5a drumov.im.a,. Medutim, bez obnove saobracaja nemo
guce je zamisliti obnovu privrede, a naroči,to industrije. Radi toga, pi
tanje obnove saobracaja zahteva prednost. Materijal z.a. njegovu 
obnovu treba odmah pripremi.t; i to na način kao što smo predvidel. i 
za osta:,e grane pr,ivrede, jzostavljajuoi ono što se na saobracaj ne 
·odnosi. Pri tome vodeei računa o sledecem: 

a) Predvideti i pripremit.i najhitniju obnovu ruleva, jer je ona 
moguca u na,jkracem roku. Vodit,i ·računa da njihova obnova odg-ovara 
lerelno-aulomoboilskom saobracaju. 

b) Predvideli slvaranje voznih parkova, ispilal,i mog,uOnosl na
bavke teretnih automobila, mogucnost f abrikacije automobila i oprav
nih radionica" pi,tanje mobilizacije 'Privatnih auto prometa. 

c) !spHati s tanje fabrika lokomoti,va, železničkih rad-ionica, brodo
gradilišta, te njihove obnove i kOrišCenja. Jspitati mogucnost nabavke 
sa strane. 

d) Utvrditi ·potrebe si,lnog ala·ta za opr,a,vke saobracaja. 

ej Ulvrditi štelu koju je naš saobracaj pretrpeo okupacijom. 

fJ Prikuri1i ,podatke o saobracaju ukrajevima ko:ii treba da budu 
pnikijučeni Jugoslav,ij,i, podatke o vecim lukam.a, (Trst, Pula, Rijeka, 
Zadar i oslalim primorskim ~ dalmatinskim veeim lukama), 'Prikupiti> 
podal.ke o parobrodskim opreduzecima na loj ler.;.tori ji. 
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VIII. ' 

I(adrovi za obnovu. - Problem obnove zahteva ne samo mobi,'i
zaciju Q korišcenje prirod!nih bog,atstava zemlje i njene privreM, vec 
takode i .plansku mob;!izaeiju k adrova , tj. ljudske radne snage, te 
njeno pravilno korišCenje . Ne sme se zaboraviti da je vec 'U bivšoj Ju
goslaviji .problem stručne radne snage bio veoma ak'utan. Taj .problem 
je ratom još više produbljen. R,adi 'toga moramo predvideti najraeio
na,lnije kori,šcenje radne snage, a naroo:·to kvalifikovane. Broj radnika 
kval,;[ikovanih i rukovodeceg osob:ja manjkace gotovo u svim gra
nama privrede, ,naročito u južnim -krajevima,. Radi toga moramo vec 
sad nastojati da utvrd~mo potrebe 11 radnoj snazi u raznim granama 
pr,ivrede i vecim privrednim preduzeCi-ma. Moramo vec sad prikup'iti 
podatke, sred·ivati preglede kOj,i ce dati što ta('nij';, uvid u stanje toga 
-ritanja u svim granama privrede, u svim krajevima zemlje. Naročilu 
pažnju obratiti' da oo na ·temelju tih podataka može utvrd:,\.i u kojim 
cemo vrstama struOne r.adne snage naročito oskudevat,i, d'a bi tako 
mogl,; predvideti na0in rešenja toga pitanja. Možemo očekivati da 6~ 
završetak rata izazvaH veci .poremecaj uradu us!ed kretanja stanc·v
ništv~ naročito gradskog. Radi t·oga ,potrebno je isp'taH način kako da 
omoguCimo rad bar najvažnij.ih grana industrije. Vec sad moramo 
pokušati da predvidimo rukovodeee str.učne .k ad rove i' .plansk; pr.ipre
mimo njihov raspored. Potrebno je predvideli raz,ne mere koje .ce po-
budi.ti interes i ·obez,bediti povoljne uslove života pri preduzeCima. 
U tu svrhu: 

1) Ispitati stanbene uslove pr·! preduzeCima., te uko!iko je potrebno 
pr,ipremi\-i njihovo plansko rešenje. Za, prvi čas predvideH gradnju po
kretnih baraka. 

2) Ispitati uslove ishrane i snabdevanja .i predv,'deti, mere kako 
da budu pravilno rešeni. 

3) lspitat·i problem radniči<ih nadnica', naCi načina da bude rešen 
prema radnim uslovima i da zadovolj,:, osnovne potrebe radnika. Vod'-\.' 
ra·čuna o njihovom rel.a,Livnom ujednačavanju da ne bi .postale raz,log 
menjanja preduzeca. Potrebno je izvršiti morainu mobilizaciju kadrova, 
za obnovu zemlje. U tu svrhu proučiti stvaranje propag,andne službe 
koja bi imala zada tak da moralno prtpremh mase i obezbedO, pomot i 
saradnju masa, ,pobudujuci na-teeanje i samoinicija,tivu. 

Vec sad, putem naših veza mocamo stupiti u dcdir sa svim onim 
stručnim lie·ima, ,koja momentalno žive i, rade na neoslobodenoj· te(
toriji, a koja bi došla u obzir .pri radu na dbnovi iH rukovodstvu pri
vrednih preduzeca .. Takvim dav",ti konkretne zadatke uvezi sa nj'ho
vom buducom namenom. 

P.rikupljati podatke o stručn;m "'dma koja 'Se nalaze u vojsci ili 
·pozadini. Pripremiti pregled i vodi·bi evidencijl! o njima. 
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IX. 

Organizacija ndnog tela povereništva za ekonomsku obnovu. -
Organizaciju radnog te:a Povereništva ~ njegovih organa prb Zemalj
skim vedma ne možemo pri današnj-im uslovima utvrditi u definitivno! 
formi. Ona ce oo razv·ijati para·lelno sa razvojem ostalih uslov,,,, rada. 
Zasad, Povereništvo je centralni organ koj. oradi preko svojih otseka 
pri Zemaljskim vec.ima, te organizuje rad putem referMa llO va,žni'jim 
pitanji.ma i .problemima zema,ljske obnove. Dok taj razvoj poslova ne 
bude zahtevao, na ovim referatima radice manji broj stručnih lica,. 

Pri Zemaljsk,m veCima formira se Otook za obnovu, čijim radom 
rukovodi nal:eln.ik otseka a koga bira' pretsedništvo Zemaljskog veca. 
'Otook onganizuje svoj radi, za prvo v,reme, s~jčno Poverenišlvu. Kako 
Poveren'&tvo ,za ekonomsku obnoV'U, usled svoga zada.(a,ka ima opMe
zemaljski karakter, to neposredno rukovodi radom jima pra,vo kon
trole do najni,žih instanca. 

X. 

Mere za očuv,anje privrednih preduzeCa. - U spor.a,~umu sa <resor
nim Poverenišiv';ma iU Otsecima pri Zemaljskim veCima, treb", odmah 
preduzet.i ·potrebne mere za očuvanje preduzeca', kako onih koja rade, 
tako i onih ,koja ne rade. Pr-ipremiti, stručno onesposobljavanje predli
zeCa u sluč,a'ju da bi mogla da padnu u ruke neprijatelju. Treba nac·j 
na·čina da vec .u ovoj etapi stav,imo pod i,zvesnu kontrol.ušto više pre
duzeCa koja oo nalaze na neoslobodenoj teritoriji. To oČiniti bilo pove
zujue.; se sa pojedinim slručn;m licima, obilo stvarajuei boIibene organ,'
zacije unutar takvih preduzeCa, sa. zada1kom da prema uputstvima 
vrše sabotažu ilb dostavljaju podatke potrebne za rad ovog Povereni
·štva. Osim toga nj>ihova bi ,zadaca hi,la da ,po završetku rata Hi ,pri po
vlacenju okupatora "pre če uništavanje preduzeca te omoguce njegovo 
što brže korištenje. 

XI. 

Odnosi sa medunarodnim faktorima i institucij>ama za posleratrru 
obnovu 

Jugoslovenska 'rzbeg:ička vlada stupila je u voezu s'" raznim save
zničkim faktorima i institucijama čij,;. su zadaei da rešavaju problem 
posleratne pomoti i obnove u zemljama postiada'~im uratu. Mora,mo 
odmah naci načina da preko save7>ničkih vlada dobijemo .podabke o 
sadržaju, ob;mu i ' obavezama t'h odnosa,. 
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UPUTSTVO 
POVERENlšTV A ZA šUME I R.UDE NI(OJ-a 

NACIONALNI KOMITET 
OSLOBOIlENJ A JUGOSLAVIJE 

Povjereniš tvo 
za šume i rude 

Br. Or. 1 
10 maja 1944" 

IZVRšNOM ODBORU ZAVNO CRNE GORE 1 BOKE 

Organizacija i Ul'l1tstvo za rad 

N.ije pot.rebno naglašnva,t' od kako velike va~nosU i 'koju ekonom
sku vrijednoot pretstavljaju za našu privredu šume i rude, Upravo rad, 
toga moramo hitno or,ganizovati mjere 'i' preduzeb!, izvjesne radove, 
koj. ce omogu6Mi daije čuvanje naših šuma' ,i pripremi.ti potreb an mate
rijal, koj,i treba da posluh za organizovanje buduceg gospodz,renja 
našim šumama irudama, 

Rat je unio velikli poremecaj u naše šumsko i rudarsko goopoda
ren je, On idalje ograničava uslove za, šire organizovane posl ove , Al: 
vec sada možemo imoramo pr,istupi.(j sv,lma onim radovima, koji' se 
mogu vec sada u toku rata počet.i, pos:ovima kojima ce se pripremi,u; 
sve što je potrebno, za temelje naše buduce organizacije, n.ašeg šum
skog i rudarskog gospodare,nja, 

Ne sputavajuci inicijaUve naših organa pni Zemaljskim Vijeeima, 
Povjereništvo za šume i rude daje s!i,jedeca prva kratk,ru uputstva 
za rad : 

II 

Organizacija radnog apara,ta. Pri svim Zemaljskim Vijecima 
(Izvršnim odborima) ,potre'bno je odmah formirati Odjeljenje za, šume i' 
rude čiji se zadatak sastoji uslijedecem: 
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1. da organizuje prikupljanje podataka -prema o;~e daUm uput
stv.i.ma; 

2. da organizuje apar.",t za čuvanje i podizanje šuma' uključujuči 
i privatne šume; 

3. da organ-izuje prav,j,lno gO&podarenje našim šumama za vri
jeme rata; 

4. da pripremi plan za budu6u poslijeratnu eksploataciju igospo
daren je našim šumama irudam a. 

U D',lju što efikasnijeg rešenja ovog zada tka, Odjeljenje stvara 
potreban broj Otsjeka, prema, -pr.irodi pojedin ih stručnih problema. 
Odmah :na ·početku treba, predvidje-t i odvajanje .poslovanja sa šumama 
od ;poslovanja sa rudama. . 

Praktično ,izvodenje zad'ataoka zahl';'jeva formiranje n,žeg stručnog 
.aparata, koji se organizuje kaD samosla:no str učno tijelo. U tu svrhu 
Odjeljenje formira: 

1. pri Okružnim n. o. odborima okružne otsjeke za šume i rude 
na čelu 5a §efom (rukovod'ocem) otsjeka; 

2. pri sreskim n. o. odbor,ima sreske uprave za šume i rude na 
čelu sa šefom (rukovodiocem) uprave; 

3. pri op§tinskom n. o. odboru, jedan od članova n. o. o. imenuje. 
se opštinskoiompovjerenikom a' !zv'ršni odbor Zemaljskih V'iječa po' 
stavlja čuvare šuma (lugare). Povjenenik odgovara odboru a čuvar 
šuma, je .poWnjenšefu 5reske šumske uprave. 

Obim ,i veličina ovih organa zavisi od konk,retn;,h uslova. Ukraje· 
vima, na prim jer, koji nijesu u tolikoj mjer·i pošum!jeni, ne moraju se 
l! prvo vrijeme formira,l,j sreske (kotarske) uprave za šume ·i rude. 
Ovaj stručni aparat formirali irazvijat.; tamo gdje je polreba i gdje 
to objekti\fl1i uslovi zahlijevaju. 

III 

I(onk'retne zadace. Kao što smo rekli, ratne -priHke u kojima se 
nalazimo, ograničava'}u mogu6nost rad", ovog Po~j,ereništva. Al' 
Otzvjesni ·poslovi moraju Mli odmah započeti. Tako napr. ,potrebno je 
odmah pristupiti prikupljanju podataka o slanju naših šuma i ruda, na, 
temeLju kojih oo se moči planski pred vid jeti mjere ,i način ,poslijeratnog 
koriščenja ,i unapredenja (racionalnog g'ospodarenja) oV1'h naših pri· 
vrednih gr,ana. 

Opim toga potrebno je preduzeli potrebne mjere za čuvanje : ko· 
liko je moguce racionalnije koriščenje naših šuma u toku rata. U tu 
svrhu da'jemo sl'i'jedeoo zadatke oj upule: 

Prikupljanje podataka. Potrebno je hitno pristupiti svestranom 
prikupljanju podlatak", o stanju našeg šumskog i. rudarskog privrednog 
bogatstva i njegovu 'kor.iščenju kako pr,i'je rata, tako i utoku. Podaci 
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moOraju biti takoO prikupljeni da daju šloO rea.lniju Sli ku oo mogu6nostima 
daljeg koOPišcenja i razvoOja nai5e šumske i rudarske pri,vrede. Oni treba 
da obuhvate slijedece: 

A. Sume 
1. vlasnišlvoO - kapiila,1 
a) državne šume 
b) šume imovinskih oOPština 
v) privatne šume 
g) šume koje su oslale bez vlasn.ika 
d) šume ~ vlasništvoO narodnih neprijatelja. 
Ovi podaci treba da daju sHku o vlasniku, .njegoOv·u državl'janstvu. 

vremenu od kad je vlasnik, akoO se radi oo straneu, oo njegoOvu držanju 
prema oOkupatoOru i n. OO. boOrbi. Obrat·iti paž-nju na pnikupljanje materi
jab oo šumama koje su ostale bez vlasni.ka dekoOloOnizadjom, depopula
rizae.ijoOm j 51. Podaci oo privatnim šumama treba da daju sliku oo oOpštem 
·'moOvnoOm stanju vlasnika. 

2. Podaci oo pošumljenoj površini, te količini li hektar.ima: 
a) poda ci o stanju doO rata 
b) .podaei oo šteti i kor.i,šcenju utoku mta 
v) podaci oo raspoloOž·ivim koOličinama za eksploOataciju doO rata 
g) mogucnosti raspoloOžiVih koO\;ičina. za eksploOatad ju posli je rata . 
3. Podaci o eksploatadji 'prije ra,ta d, u toOku rata: 
a) podaci oo preduze.:u, pojedincu, koOncesij.i 
b) ,poda"i oo količini u m' i mjestu eksploOatacije 
v) PoOdiaai oo toOme u šta je drvoO preradenoO 
g) podaci oo koO\oičinama koOje su podmirivale domače tržilite 
d) podaci oo ,koOIičinama koOje su ,preostajale za izvoz.i kuda su 

izvožene. 
Ove podatke daH za vrijeme doO rata i u toOku rata. 
4. Podaci oo drvnoOj 'industriji (pilane, [,a,bnike celu~oOze, suva desti

lacija, drvnoO-hemijska industr,ija, tanin, terpentin itd.). Ove 'pod'Mke 
prikupiti da služe za kalkulaciju količina ,potrebnih za rad ,industni,je ,j 

iZVoOZ posli je rata. 
5. Podaoi o šteti, .njenoOm uzroOku, počinitelju u toOku rata: 
,a.) šteta nastala eksploOatacijoOm u koOr,ist oOkupatoOra .j njegoOvih 

slugu 
b) šteta nastala uslijed sječe šume oOkoO utvrdenih PoOložaja, pruga, 

,puteva 
v)šteta nastala uslijed neraoioOnalne i noorganizovane sječe od 

strane stanoOvništva 
g) .§teta nastala usli jed nemogu6nosg odbrane od šumskih štetoO

čina. (kukac, zarazoo boleshi itd.) 
d) šteta nastala usLi jed nemogu6nosti eksploOatacije. 
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1. Vlasništvo - kapital: 
a) drža,vni rudnici 

B. ~ude 

'bl priva,tni rudniC<i, podaci o v'l,a~mi,ku i a,l<cioner5ma, njihovo držav-
1jartstvo, odn.os prema okupatOJu i nar. oslob. borbi,. 

2. Podaci o privrednom kapacitetu do rata .i u toku rata : 
a) bogatstvo na,lazišta utonama 
b) količina eksploaEsane rude utonama 
v) k-oličina rude tkorišcene u zemlji inačin kor,ilicenja 
g) količ ina rude koja je izvožena J kuda 
d) podaci o stanju rudničkih instalacija i, mogucn05ti nj,hovog ko

ri šcenja poslije za,vršetka ·rata. 

3. Podlaci o šteti nastaloj u toku rata, njenom uzroku i .počinitelju : 

a) šteta nastala eksploatacijom od strane okupatora r njegov.i·h 
slugu, količina i vr,i,jedn05t iskorilicene rude, iz.raden05t ili ošteceo05t 
strojeva i insta.lac';ja itd. 

b) šteta nastala djelirriičnim , ,Ji potpunim rušenjem rudnika i nje
gov.ih instalaciJ'" itd. 

v) šteta nastala us:ed zastoja 
g) -podaci o mogu6n05H osposobljavanja za· rad ,porušenih; ošte

cenih instalacija i rudnika (šta je sve .potrebno) 
d) 'podaci o eventua,lnim mogu6n05(,ima buduee eksploataoi,j,e. 

V. Podaci odosad preduzetim organizacionim mjerama 

1. Da, Ii je i kako je d05ad organ;zovana šumska i rudarska služba 
od strane Zemaljskih V,i,jeca i nižih ustanova? 

2. Da ,J.i jei kako je vršena zaštita naših šuma J šta je uč·injeno 
u tom pogledu? 

G. Podaci o org>aJnizaciji šumskih i rudarskih institucija za v·rijeme 
bivše Jugosla vije i pod okupacijom 

1. Podaci o org,anizadji ; . načinu rada banovinskih, okružnih .i sre
"kih I'mtitucija (šum. i rud . direkcija, uprava itd.) 

2. Podaci o oooblj'll rukovode,cem i st-ručnom: inženjerima, tenn'
čarima, rkancelariskom struč.n om oooblju, šumarima, luga'rima. 

Ove podatke kupi,ti kako za one koj-i su radili u pomenutim insti
tucijama za v[ti,jeme biv. Jugoslavije, tako i za vrijeme okupacije za 
one koji su na os:obodenoj terd,toriji, kao ,; za one koji su na ne05lol>o
denoj teri~or·iji. U -podac-ima navesti gdje se i na kakvom pas:'ll na:aze. 
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v 
Mjere za čuvanje .i racionalno korišcenje šuma. Konsta.toovano je 

·da u pogoorelim kr.a,jev,ima seljaci sijeku potrelmu gradu oobičnoo u ne· 
.posrednooj bliziru: sela i .puteva. Takoo su na izvje~mim mj,estima izvršena 
prava pustošenja naših šuma. Jasnoo je da moramoo oomoguci[j, seljaku 
.pogorelc'll da obnovi SVooj doom, a'li je .potrebno da se oorgan·izov,a.noo i 
Korisno reguliše ·i sprovede dodjeljivanje ,i sječ.aJ šume. S druge strane 
dešava se dia seljaci kooji stanuju na nekoont roolisanooj terHooriji iH u bli
zini neos:ooboden~h gradova vrše gorosječe i kf.i'jumčare drvo na nooslo
bodenu t,eritoriju. Radoi sprečav,aalja goornjeg Odjeljenje ce putem SVoojih 
nižih oorgana .preduzeti slijedece mjere i OOPunoomoo6'ti svooje izvršne 
oorgane da: 

I . vrše plansko .j racioonaino dodjeljivanje drveta za gra!lu ,i goorivoo, 
2. sprečavaju samovoljnu sječu i oonemogucavaju snahdi'jevanje 

neooloobodene teritori'je, 
3. oorg,alOi:wj'u mcenje i čuvanje šuma od šumskih Metočina (kukac, 

zarazne bolesti). 
O OOV1'm mjera.na Odjeljenje ce nadležnim putem oobavijestiti se· 

Ijake i upoznati ,ih 5a oorganizovanjem šumarske službe, te im saOOPštiE' 
da ce dodjeljivanje sječe .- za gr2du i goorivo - vršitiJ oorgan:, postav· 
ljeni od str alOe Zemaljskih odjeljenja za šume \ rude. 

Drvo za goorivoo i ,gradu dodjeljivace se takoo da se goorivoo drvoo 
dodjeljujoe prema brooju oognjišta i gJav,aJ a drugoo za gradu prema pot·rebi 
obnoove popaljenih iLi uništenih zgrada. 

OVOO dodjeljivanje drva za potnebe stalOovništva vrši ee šef sreske 
uprave ,po procjeni narodnoo·osIoobOOli!ačkih vlasti hesplatnoo m uz na· 
platu. UDbičajena istečena prava pojedini:h doomac.instava .imaju se 
j>03tOOVat: . Zlooupotrebe strogoo progonjt·i. 

VI 

Kadrovi. O pr.a.V1i!noom izboru kadroova zavisi da li ce .biti pravi,lnoo 
postav,ljena organizacija službe oovog Poovjereništva, Zemaljskih odje
ljenja ·i ostalog radnog aparata. Radi toga, na izbor rka<lroova, a na,roo
čitoo rukoovodec:h potrebnoo je oobrat·iti naroči,tu pažnju. Takoo napr. za 
načelnike (rukoovodiocej odjeljenj,aJ pr,i Zemahjskim vijebrna potreoooo 
je postavioli stručna Ika (š-umske i,:i wdarske inženjoere). Too istoo važi 
·i za mkovod'oce ookružnih ootsjeka a :po mogucnosti i za ostaloo ruko
vode ce osobije nižih instancija. Razumije se dia na rukoovodeea mjesta 
ne mogu biti postavljeni I;udi kooji su radili loaJ ookupatoora. 

Odje:jenja pri Zemaljskim Vijecima, narooči,to ukrajevima gdje 
šume .i mde igraju važni ju goopodarsku u.~ogu, mooraju posvet.i,ti naro· 
čitu opažnju pri biran ju ; p " v,lačenju stručnih kadrova, kojima ce povje· 
riti oorganiz,adju i pcaktično izvoodenje Tada. Radi toga valja posveti,ti · 
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, 

pažnju pr,ikupJjanju podataka o šumsk,im " rudarskim slručnjacima koji 
su ranilje radili na ovim poslovima. Potrebno je naCi načina za organi
zovanje stručnih škola i teča,jeva .za 06jXl5Obljavanje struČllDg oooblja, 
anaročilo čuvara šuma. 

VII 

Izmjena iskustava i predlozi. Radi što efikasnijeg i šlo uspješn' jeg 
rada Ila organizovanju ,i sprovodenju službe polrebna ee biLi Mo češea 
izmjena materijala i iskustava postignutih uradu pojedinih Zem2Jjskih 
odjeljenja i nj"hovih nižih organa. Radi toga ,treba d06taviti sav ta,kav 
mater-i'jal kao i eventualne pFedloge i primjedbe ovom Povjereništvu 
radi proučavanja. To č;nMi i ubuduee. 

Najz,ad, radi odgoja naroda, prepoqlčuje se da se putem štampe, 
brošura i predavanJa ukazuje na važnost čuvanja igajenja šuma ka<J. 
opštenarodnog dobra. 

VIII 

Zaključak. Ova kratk", uputstva za rad imaj~ privremeni karak
ier i ni u kom slučaju ne .idu za b'm da ograniče 'inicijalivu odgovornih 
organa našeg organizacionog aparata ukoliko se ta inicijaliv,,,, ne kosi 
sa linijom i ,interesima narodno-<l6lobod.ilačkog pokreta. Povjereniiitvo 
ee slaN konkretna uputstva na svakom važnijem p'tanju koje spada u 
djelokrug rada Povjereništva. Zasad je potrebno da Zemaljska Vijeea 
preko svojih Izvršnih odbora pristupe odmah prim jeni ovih upu.tstava 
lIkoliko lo nijesu ve.: djelimdčno učinili. 
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PREDLOG 
NI(OJ-a ZA FO~MI~ANJE NA~ODNIH SUDOV A 

NACIONALNI KOMITET 
'OSLOBODENJA JUGOSLAVIJE 

Povjereništvo za sudstvo 
19. V. 1944 

narodnih sudova 
Prijedlog za fonniranje 

ZEMALJSKOM ANTIFAšiSTIčKOM VIJEČU 
NARODNOG OSLOBODENJA SANDZAKA 

ZA VNO eme Gore i Bosne 

ZA VNO Hrva,tske 

ZA VNO Boone i Hercegovine 

Slovenskem na'rodno-o<svobodllnem svetu 

I. Gradanske sporove i kfi.vične predmete (ukoliko 'ih nisu .rješava.Ji 
vojni sudovi), koji nisu trpjeli odlaganja, rješavali su do sada Narodno
oslobodHački odbori,. Razumljivo je, da se razvila takva ,praksa, jer 
n' je bi,lo ni~a,kvog drugog autol'iteta, "roo koji bi se mogli iznijeti, a 
njihovo je hezodvlačno rješavanje zaht:,jevao dnevni živo!. 

Ovakvo se rješavanje sporova ni.je protivi!o funkci.ji Narodno
oslobodilaokih odbora, jer su ovi kaD narodna vJasl .pret5tavljali njeno 
}edinstvo, jedinstvo vlasti. 

Danas su se Narodno-oslobodilačk.i odbori afirmirali kaD narodna 
vlast kroz 6tavu našu zemlju (usp~kos nestabilnosti njihovog funkcio
niranja upojedinim mjestima, pa i krajev-ima, .zbog okupatorove akVv
n05ti). Oni su se i razvili do izvjesnog stupnja. 

Taj razvoj narodnih dviinih organa vl·asti traži, d'a se i uvršenju 
;udske vlasti ide korak dalje. Vr~nje 5udske (jurisdikcione) v;asti 
:reba odvajati od izvršne vlasti (užeg izv.rŠJ1og tijela :NOO). To su 
'azJiči!e funk6je, ra:diči-ta je i odgovorn,,.,! njihovnh nosi1aca, P'" ih 
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va,lja i <Xlvajati. Odvajanje sudske vlasti <xl polHičke može nam samo 
koristiti, jer jača ugled i, jed ne i druge, 

l!. Iz tih razloga .predl'ažemo, da, Zemaljska vijeca pni6tupe osni
vanju nar<Xlnih sudova; koj il ·ce za vrijeme trajanja rata vrUi sudsku 
vlast bo samostalni organi sudske vlasti, gdje god 'za to vec postoje 
U6:0V~. 

T, .. kvi ce sudovi sudih u svim gradanskim sporovima, rješenja 
kojih zaqnteresirane stranke .traže, u svim van.parničn\m stvarima, koje 
ne ,tr.pe <XlIaganja, i. u svim ik['iv'čnim predmetiIma, koji ne ,potpadaju 
!>oo kompelenciju vojnih ratnih sudova, a ,takoder ne trpe <Xllag,a,nja. 

Formirati treba nar<Xlne sudove ,za opcinu, srez (kotar) i okrug, 
Op6nski .nar-odni. sudovi sude u .predmel<ima sasV'm male vri

jednosti, da se iz.bjegne neekspeditivnoot, dok gran;ce kompetencije 
sreskih (kotarsk:h) i okružnih na,r<Xlnih sudova treba, odredi,ti .prema 
lokalnim .prilikama , 

Sudove više od okružnih ,ne 'treba ,formirat.;., jer ni, ujednoj zemlji 
ne .postoje sada uslovi za .takav sud (ni ,po ,teritortju, ni po sporovima). 
U evenlualnom slučaju izvanredne takve potrebe mogao bi se formi
r,a,ji i,zvanredni sud za taj slučaj. 

Svl sudQvi trebaju biH ;,:?)oorni. Držimo, da opeinski sud treba bir ati 
sam narod direktno, a sreski (katarski) i okružni <Xl,govarajuca sku\>
ština nar-odnih ,pretstavnika (plenum NOO). Na koje se vrijeme Ibiraju 
sudovi treba da ocijene zema,l'jska vijeca, 

Sudovil za svoje <Xl'luke ne odgovaraju Narodno-oslob<Xlilačkom 
odboru .pa n', skupštini (plenum). 'Dužni su suditi zakonito, IProtiv nji
hovih od:uka ~reba dopustiti pravni J.ije\(, No za prvo vrijeme, a zbog 
kon.t,role .naroda nad sudovanjem, ne tre.ba kruto ,posl.a,viti vrijeme, na 
koje se sudovi' biraju, KTime se, naravno, .rJe lsključuje odgovornost 
sudaca uslučaju malae ,fidel), 

Dužnosl je svakog gradanina, da se primi funkdje suea, ako bude 
iz.a,bran, Jednako je dužnost svak'oga, da svjedoči-, vještači itd. 

SUdenje treha biti ,porotno, gdje god to ,priHike do,puštaju (osim 
možda kod silnih predmeta), 

Za kameno (krivično) sudova.nje treba postayHi, javne tužioce kod 
svakog suda i okr;'vl;enom dopustiti ili postaviti branioca, te se držati 

, akuzatornog načela, 
Sve r,asprave trebaju u ,pravUu bilL javne. 
Kaiko se sudov,i vjerojatno nece sastojati od stručnih Ilica, trebalo 

bi, da svaki sud ima sekretara .pravnika (suca, advokata itd,), kOji' ce 
proučiti predmet, tehnq'čki .pripremit& raspravu, re.ferirati, kod, glasanja 
imati, savjet<Xlavni' glas i izrad·ivaH nacrte sudskih odluka, No kod 
okrulJI1,ih .; sreskih !Sudova trebalo bi težiU, da Ibar jedančlan suda ",ude 
stručno Jice, 
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Sve ,bi civilne vlasti Irebalo pozv,a,li, da ,pomažu ,i,z\1ršavanje sud
skih (xUuka. 

IlI. Radi šlo vece jednoobraznosti uradu sudova predlažemo, da 
Vije.:e poslavi Hrivremeni sudski savjet (pri Vijeeu) od siručnih Fea 
(barem vecina), -koji bi Savjet rješavao žalbe proEv odluka okružnih 
narodnih sudav·", (Ij. ,polvrdivao ili ukidao njihove odluke, bez .prava 
donošenja odluke usamoj sivari,) i lumačio kako treba ;la se danas, 
utoku rala, ostvaruje pravni ;pou-edak (možda nekim ,ple'narnim rje
šidbama). Sve to strogo u granioama onoga što je []ajnužnije i što ne 
trpi odlagan}a. 

Predlažemo nadalje, da Zemaljska v;,jeca os.nuju svoja sudska 
odjeljenja, koja ,ce pomagati, sudove, pratiN njihov ,md, a mogu i po
stavljali javne tužioce i sekretare sudava (konzultirajucl Privremeni 
sud5ki savjet). 

Ova .bi se odjeljenja trebala brinuti, da sudavi -pravilno tumače 
odluke Zemaljskih vijeC.", kao zakonodavn'h lijela (ukoliko lakvih bude) 
i po ,potrebi traži.ti aulentična ,tumačenja IPrelsjednišlva. Ona bi tre
bala kontrolirali rad javnih tužilaea i sekrelara sudava. 

IV. Molimo, da nas izvješta.vale ·0 vašim odlukama u pogledu 
organizae,ije sudsIva ionjegovom razvoju. 

Smrt fašnmu - sloboda narodu! 

Za Povjerenika sudstva, 
Potpretsjednik 

• 
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PRETSEDNISTVO 

ANTJFASISTJOKOG VEČA NAIWDNOG OSLOBOElENJA 
JUGOSLA VIJE 

Moša P,ijade 
Josip ~us 

~,odoljtlb Ool,akovic 

Pretsedntk 
Dr Ivan ~ibar 

Potpretsednici; 

Marko V ujačic 

Sekretari; 

CJanovi; 

Antun Augustinčic 
Dmitar Vlahov 

~adonja Glllubovic 

Broz Josip Tito, Babovic Spasenija, Belovukovic Milan-Deva, Buto-
2>an dr Va.so, Grulovic Nikola, Karamatijevie Jevstatije, Kecmano
vic dr Vojislav, Lekovic Voja, Ma·rkovic Momčilo, Neškovic dr Blagoje, 
Opa čic Stanko-Oanica, PetJrovic Nikola, P,opovic Koča, P,rlbicevic 
dr ~ade, Pucar Dum-Stari, ~ankovic Aleksandar, Ribnikar Vladisla v, 
Stambolic Petar, Stevic Luka, Vukosavl~vie Sreten, Zečev,ic Vlada, 
Ž'lljovic Sneteln, Baka:ric dr Vladimir, Vf'kljan Ante, F~ol FJ1ane, Grego
rie dr Pavle, Gržetie Maca, Hebrang Andrij·a, Krajačic Ivan, K,rce 
Pavao, Krstulovic Vicko, Lakuš Filip, LeontJie dr Ljubo, Magovac Bo
židar, MandiC dr Ante, Nazor Vladimir, Preka Alekoondar, Smodiaka 
dr Josip, Sremec dr Zlatan, Avšič Jakob-Rade, Bev·k France, Fajfar 
Tdne, Jeras JOS]P, Kardelj Edvard, .Kidrič Boris, Leskošek Franc, 
Mikuž dr Metod, Vidmar Josip, Karalbegovic Osman, Kurt Husnija, 
Sudžuka Muhamed, Dilas Milovan, Miljanic dr Niko, AndolllOv Meto-

dija-čento, Apostolski Mihailo, P,op-Tomov Vlado 
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VECNICI NA II ZASEDANJU A VNOJ-a 

josip Broz Tito 

Avšič .Jakob 
Alargič Judita 
AndoDov Metodija-

Cento 
Andrejev-Ronkata Bane 
Andrejevič-Kun Dorete 
Apostolski-Mitic 

Mihailo 
Augustinčič Antun 

Babič Ante 
Babič Ljubo 
Babovič Spasenija. 
Bakarič dr Vladimir 
BaJaš Boris 
Balen Sime 
Ba.rbali6 Ivan 
Bebler dr Aleš 
Bevk France 
Begič Jure 
BeliDič Marko 
Belovukovič Milan-Deva 
Berus Anka 
Becele Franc 
Biber .Josip 
BjeJadinovič dr Boško 
Bjelica ing. Janko 
Božanič Andrija 
Božičevič Ivan 
Božovič Nikola. 
Bolt Ivan 
Brecelj dr Marijan 
Brkič Dušan 
Brkič Hasan 
Brozina ing. Nikola 
Brstina Dušan 
Bubanj Andrija 
Duljan Vice 
Butozan dr Vaso 

Vavpetič dr Lado 
Veinovlč Svetozar 
Veselinov Jovan 
Vidmar Josip 
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Vidovič Nikola 
Vilfan dr .Jože 
Vipotnik Albin 
Vlahov Dmitar 
Vrkljan Ante 
Vuja.sinovič Todor 
Vujačič Marko 
Vukic Sveto 
Vukmanovic Svetozar 
Vukosavljevic Sreten 
VUlin Sava 

Gaži Franjo 
Glzdič Drago 
GluWč Omer 
Grbič Mihailo 
Grgurič dr Jakov 
Gregorič dr Pavle 
Gnetlč Maca 
Grk Dušan 
Grkovič Radovan 
Grujič Radovan 
Grulovič Ačim 
Grulovlč Nikola 
Guberovič Nikola 

Davidovič Ra.dlvoj 
Danilovič ing. Uglješa 
Danilovič Stanko 
Dapčevič Peko 
Dedijer Vladimir 
Detoni Marijan 
Dimitrijevič Milorad-

Mikan 
Dobra.šlnovič Miloje 
Došen IWa 
Draušnik Jurica 
Dug.njlli Balo 

narlli Ljuban 
Dilas Milovan 
Dor(levič ing. 2iva 
Dukanovič Pero 
Durič Ljubodrag 
DUrič Momčilo 

Erakovič Simo 

Zanko dr Miloš 
:ligIc Bade 
"Zujovič Sreten 

Zemljak .Jože 
Zečevič Vlada 
Zečevič Stevo 
Zlatarič Branko 
Zogovič Radovan 

Ivančič Marija 
Ivekovič dr Mladen 
lvovič Dušan 
Ilič Pavle 

Jakac Božidar 
Jakte Velimir 
Jakša dr Uroš 
Jambrišak dr Milivoj 
Jeras Josip 
Jovanovič Arso 
Jovanovič Zivko 
Jovanovič Isa 
Jovanovič Radivoje-

Bradonja 
J.klli Splran 
.Josipovič Dušan 
Josipovič Srboljub 

Kavčič Stane 
Karabegovič Osman 
Karamatijevili Jevsta-

tije 
Kardelj Edvard 
Kecmanovič dr Vojislav 
Kidrič Boris 
Kneževič Nikica. 
Kov~evic Mi tar 
Koliševski Lazar 
Komadina. Pero 
Kosovac Vujo 
Koharevič dr Alek-

sandar 
Kocbek Edvard 



KraJačiC Ivan 
Krajger Boris 
KranzeUc Ivan 
Kraus dr Herberi 
Krži§nik dr Anton 
Krmelj Maks 
Krsta.jič Pero 
Krstulovič Vleko 
Krce Pavao 
Kdulj Mate 
Kukoč Ivica 
KulenoVii: Skender 
Kurt Husnija 

Laku§ Filip 
Lekovii: Voja 
Leontic dr Ljubo 
Leskošek Franc 
Livada Dušan 
Lubej France 
Lunaček dr Pavel 

Ljujic Vojo 

Magovac Božidar 
Majcen Sandi 
Maksumic Omer 
Mallšii: Panto 
Mandii: dr Ante 
Mandžii: Pašaga 
Marii: Ignjat 
Markovič Blažo 
Markovii: Momčilo 
Markovski Venko 
Mastilovii: Novak 
Maček Ivan 
Medan Savo 
Mijatovič Cvijetin 
Mijuškovič Radovan 
Mikuž dr Metod 
Mikulič jure 
Milojevič Miloje 
Milosavljevič Milosav 
Milutinovič Ivan 
Miljanič dr Niko 
Minič Miloš 
Mirkovič Joso 
Mitrovič-Dilas Mitra 
Mrazovič-Cofek Karlo 
Mraz Franjo 
Mujkič Hadžimehm.ed 
Mutapovič ing. Dragoslav 

Nazor Vladimir 
Naceva Mara 
NedeUkovič dr Dušan 
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Nemec Ivan 
Neškovič dr Blagoje 
Nikoliš dr Gojko 
Ninkovič Dmitar 
Novak Ivan 

Omanovič Hamdija 
Opačič-Canica Stanko 
Orovič Savo 
Osmič Omer 

Pavič Janko 
Pejnovič Kata 
Penca Joie 
Perkovič Mile 
Peruničič Mile 
Petrovič Dušan-Sane 
Petrovič ing. Nikola 
Petronič Srečko 
Pijade Moša 
Pobri6 Edbem 
Polič Zoran 
Polovič Marko 
Popivoda Krsto 
Popovič .Jovan 
Popovič KoCa 
PopovIc Milentije 
Počuča Mile 
Prvčič Stjepan 
Preka Aleksandar 
PribicevIc dr Rade 
Pribišič !Lazo 
Pucar touro-Stari 

RadovIc Jok.im 
Radosavljevič Dobrlvoje 
Rakovac Joakim 
Rankovič Aleksandar 
Redžič Enver 
Ribar dr Ivan 
Ribnikar ... Vladislav 
Rodič Vojislav 1 

Rozman Franc 
Rumbak Ivan 
Rupena-Osolnlk Mara 
Rus Josip I 

Savič Brano 
Savič Pavle 
Savič Savo 
Svetek France 
Semič Stane-Daki 
Simonovili Jagoš 
SmodIaka Idr Josip 
Sokol Vid 
Soldat Mimr 

Soric Mate 
Sofijanič Ratko 
Sremec ,dr !Zlatan 
Sremec Nada 
Smmbolic Pemr 
Stante Peter 
Stevič Luka 
Stefanovič Rista 
Stefanovič Svetlslav 
StIlinovIc iMarijan 
Strižič Tomo 
Subotič T. Mitar 
Sudžuka Muhamed 

Tiljak Duro 
Todorovič MUalko 
Todorovič Simo 
TrbovIc ;Rade 
Tudman Stjepan 

Cemerlič dr Asim 
Cemer1ič Hamdija. 
Cukovič stevo 

Uroševič Sredoje 

Fajfar Tone 
Filipovič Sulejman 
Frol Frane 

Hadžilsmailovič 
Muhamed 

Hebrang AndriJa 
Hodži6 Mujo 
Hribar Janez 
Humo Avdo 

Cazi Josip 
Cerovac Antun 
Cetina Josip 

Calič Dušan 
Camo dr ~dhem \ 
Colakovič Rodoljub 

Salamon Stjepan 
Sašič .Jevto 
Segrl Vlado 
Si1jegovic Boško 
Skare ~tanko 
Skerlj Franc 
Skundric Mihailo 
Slander Marinko Mica 
SnuderI dr Maks 
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Katic Adam 
Spoljaric Duro 
Komar Slavko 
Biočic Franjo 
Marušič Simun 
Skunc Luka 
Sučič Martin 
Banak Franjo 
Maga.šič Moro 
Saili Dragutin 
Zlatič dr Sava 
Polak dr Milan t 
ZarkovlC dr Grujica 
Kufrin Milka 
Janjič ,Vlado 
Bolt Ivan 
Sekul Blaž \ 
Zastavnikovič Marica 
Bož1čevic Ivan 
Mutak Vlado 
Jergovič Ivan . 
Vojaček Josip 
Blarevl6 Jak" \ 

Ambrožič Miroslav 
Avbelj Viktor 
Babič Vlado 
Belušček Tone 
dr BrIlej Jore 
dr Cemej Darko 
Cerne Franc 
Dvojmoč Tone 
.Jordan Marija 
Kimovec ,Franc 
Kralj )Jože 
Krivic Vlado 
Kveder Dušan 
Lampret .Jože 

Boško Simato\.ic 
Pejo StanišUevic 
2arko Buema 
Lazii: Lazo 
Branko Copič 
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IZ HRVATSKE 

Jakša dr Uroš 
Antoikovič .Josip 
Grabovac Bude 
Jerkovle Male 
Kuzmic Ivan ~ 
Sikirica Nikola 
Pajie Neva 
Kovačič Ljubica 
Radič Marijan 
Oreščanin Bogdan 
Zmajic )Josip l 
Kopitar Marija 
Winter dr Franko 
Biber Antun 
Bems Anka 
Holjevac Vječeslav 
TiJardovie Ivo 
Bataš Boris 
Rapajlc Bogoljub 
Došen Miško 
Zalac Tomo 
Bjelajac Stanko 
Skubič Ivan 

,IZ SLOVENIJE 

Maček !Polde 
Novak Franc 
dr Novak \Franc 
Ocepek Angela. 
Osolnik Bogdan 
Pirjevec Dušan 
Polak Bojan 
PopU Franc 
Repič Viktor ,1 

Rupena Zora 
Sluga Jože _ 
Stanovnik .Janez 
dr Stanle Jernej 
Stopar Viktor 

Budicin Giusepe 
Jakšl. Male , 
Kovačevic Gojko 
Rupčič Nina. 
Sremi Franjo 
Guberovic Nikola 
Mikan Lovro 
Matetic Vlado 
Lukič Simo 
Rumbak Ivan 
Jelaš Tomo 
Bego Antun 
Borojevič .Jovan 
Vukelič Sava 
KranžeUč Ivan 
Die Miljka 
Bori. Franjo 
Kneževtc Pero 
Pavic .Janko 
.Jovanič !f>oko 
Detoni Marjan 
Jukic Jure 

Sentjnrc Lidija 
Tomšič Mira 
Tumher Edmund 
Vrhovec Lojze 
Ziherl Boris 
Zeleznik Tine 
Tomšič Vida 
DekvaJ Ciril 
Jerman Janez 
Klančar Tone 
Klarič Jože 
Knez Silas 
Plavšič Stefan 
Taurer Franc 

IZ BOSNE I HERCEGOVINE , 

Simo Sevič 
Zarko Vranješevie 
Durad Bojinovič 
Džemal Mabmut Cehaie 
Adem Hercegovac 

Milan Bursač 
Miloš Kecman 
l\Jlhailo Popovič 
Dujo Ivezic 

• Hadžiismanovic Smajil 



Hotic Mesud 
Pero Radiša 
Mustafa Porobili 
Tola Niko 
Jovo Rosic 
Mehmed Pehlivanovič 
Nikola Mandie 
Abdulah Pjanic 
Muhidin Begic 
Jovo Mitraševic 

Ivan Vujoševič 
Jakša Brajovic 
Gojko Garčevič 
Obrad K:lcmil 

Ante Kamenjaševič 
Mujbeg Rustembegovič 
Ignjat Radojčič 
Milan Pantič 
Matija Kneževič 
Grujo Novakovič 
Enver Meškovic 
Mišo Jokanovič 
Obren Starovic 
Božo Vukoje 

IZ CRNE GORE 1 BOKE 

Miloš Radovič 
Radonja Golubovič 
Mirko Krdžič 
Mihailo Vickovic 

Simo Radie 
Ibrahim Sator 
Vaso Miskin 
Doka Pašajlič 
Ivica Bubai 
Nenad Vasic 
Fazlija Alikalfic 
Nikola Draganič 

Petar Lekovič 
Mirko Matkovič 
Mato Petrovič 

UMRLI ILI POGINULI VECNICI AVNOJ-a 

Vid Sokol 
Ivan Milutinovic 
Joakim Rakovac 

(izmedu Drugog i Treceg zasedanja) 

Dr Milivoj Jambrišak 
Omer Osmic 
Tomo Stružič 

( 

Franc Becele 
Franc Rozman 
Hadžimehmed Mujkic 
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НАПОМЕНЕ 

ПРВО ЗАСЕДАЊЕ АВНОЈ-А У WХАЋУ 

СВЕЧАНА СЕДНИЦА 1(26 НОВЕМБРА 1942). При ~peђ",,_y мarreJ>Иliала 
ове !Седнице I}{I()РИС11lflЛИ IOМO , iЛiре IOBera;, оригиналан fIOЗИЋ са !ДlfевНИ'М реДОМ' iкоји 
је <:а toIПOCК<ЈМ IПрв:иос \ВећниlCЗl ОИtO УiМ.JЮЖСЈН !На warutpOГ,ра:фу. ПО3НВ lНa :э.асе
дање '}lПyrnо 'је !Врховни iКОЫa:JfД<Иr tlOB iИ ,пОЈ иосшr, !Броо Тиrro, ,који је :кар 
ИRIJЦ.Иlјarюр rи к:.аэ.ивач од II'lO'чеwз 'Третиран ,КЭ() члан !АВНОЈ·а, ~ lН"e !НИ :као 
претставНКК х.рвarocке, mtТJ'ИI (и једне дiPyre j-уroСЛQвеиоке земље. ~eћ ;као rnptT
<cтa:ВJfifК ICВ'ИХ: lIfapoAa Југослamије. Зато lДJ)yгa' ТИ1ТЗI :не !НWlЭЈ3}!;\fIOI !КОО lВеhНИlКoЗi IПI 
у једном 'Опиюку ·BeMH{lKa !који >су I1ЮЬе·ни 100 зе.мљ'Э/Мљ ,ИI I1ЮкраЈ,јина..'\tЗ. 

ТОК ICeДlWlще, IПОз.д,{pЭm-fИ телег,рзМ'И IИ говори lП"РИlPеђе:ни .су ~a .,ншрољнQtМ 
ослоООђењу" бр. 1 од 1 децембра 1942 год, О]Ј<"З!!fy AВHOJ-~ (,изawла С)1 ю • ..-. 
три број.) " .. Д"""н",,у" - Први део - јјл. ДеЩјорас iPефеpalf Iщpyr. 'Гиra "'-"'" је 
према 'КfЫf3K: ;1, Броз Тито: 1 !Борба tНapoдa ЈуrOGЛar8lњј.е, 1941-1945, Mд.alњe 
"К Y'JТYij)<" , 1947 ""'" 

ПРВА rPАДНА СЕДНИЦА ,(27 IiOВЕМБРА 1942) IПрпређ.". ае ,ПО "Народ· 
НОМ осJ1'Ol'Юђењу" 'ба>. 1 ОД 1-ХII-I942 roд. "<П(> "Борби" 6,р. 29 од б-ХIl-I942 год. 
Говори су дarти rпpoe.:мcu 'И3ВОJ])fМ"Э,I 06јаэљeниIМ у бр. 1 "н,apoД1JfOГ OCJIo6obeњa" и 
.другим .11lfCТiOвима, "Дgre,&НИ:ку" Вл. Дe.Д1Jfjepa, IРytКOOJiICИМЭI дpyI"OПЗ др И. PiиlБЗ!раI, 
М. Пер)1ПИЮih''I. Вл""'''МИIj>' Дедијера, Р. Мијушков1lћ •. Своје rooope П;овао Крце, 
Лyuca Стerвиm 'и Вицк() Крс.туЛО'ВlИh \д<ХПУIJfИiЛИ .су м ТЗiКО uюве'3a!1tи поједIИНе деЈЮВе 
<РЗ!ffНје објављене у' , ,дневН'Ику" , "Народ'НОМ (')СЛ'()60ђењу" IИ д!Рyt'ИМ ЛЈ!С'ООЋим:а 
tИ пуБЛИКЗЦIoђaмЗ! којл 'оу Нl3JIЭ3'И'JГИI У roху ОслООод1И,лачке 600:>бе. 

Резолуц..vЈа 1() jOIQ}пmзњ'У !АВНОЈ-а· дата је fПрем31 LКЊIИI3'И •• Пет ,,",ОДI-DНЗi НlЗ/P'Oдие 
:д!РЖ'Зiве" . 'Издз!Ње "КУЛ'I"Y'ре", 1951 {'()д, Рооо:луција ј() к:эpгamre.aщији АВНОЈ-а 
ДОС'З!Д је једiИrНIO 06јэвље!НЗ! у' бр. 1 "НС!ЈродкОС' l()Cоо6о'ђеЊlЗl", !М'КО Д3Ј је., иако 
врло IЗначајнв. 1OC'I"aл.а !CК0tJ}0 ме3aI1аж.ен& ОстЗl1lИ ~окуме1fIlИ у.несени ;еу !у ову 
књпгу rпрема QPИf)инa!.1rИIt.fа 1ООоfи 'Се НauIЗ'3е 'у архиви Иc:ropискос одељењ<u Саl8еэз 
комуниста Ј}ТOICЛЭfВИје [11 Са!Веза 'КoмytИиста Xpв.amCK'e. I 

При .сре1}ивању материЈа:ла [трвог 3З1Седањ31 АВНОЈ-а IКIOIJ)'КCiНO ICY lПослу
ЖИЛ'И 1и !МЗ'ЮрИiјaтrи }(i()ljeJ!Н'aМ ~ tc1<Шоо на tpаслолarање ДPyt' iIФ Леон Гершков'Нh. 

CrH~Ca!К NJIa'НЮ'В'З AlВHOJ-.3 јредиroвЗ/Н бе IПреМaI ОРИГИНЗIJIНQМ ЮШfОК)'l 'и пода
цима iК'OјИ!М'з је tPa'CIЮлarаю д'РУТ !Миле Перунич.ић. Grmc::эк већникЗl '1Иi3 СЛQвен:ије 
.ниЈе ~ио Irrоз.нarr на IOaIМ Ilџш rЭЗlCеда'Ња~ ми 1е у.окоро '3ЗmИМ I1з8IJ)ШНИ одбор\ 
OcIЮ6oдюrне фронте СловеНlИј'е. од.редlЮ IC'BQlje fi:ре'I'CТЗООЈ1{!Ке 'у ·АВНОЈ. То lIИ!Тање 
разВ1fJјало се овако: . 

За !Време офан:ЭIШе 'На Po.rу :yiI{,ищтена ~e јрЭдИОВе3З, iИЗ'Ыеђу Словеније. IН 
ВрховнО{' шта6а !llре.1Ю Де:да. l36ar ;rora, m IИ l3'6or 'iCЗМe IOфанаиве, IСЈЮВefl'aчка де
легa.IЏtј-а !IfИIје у;чествовЗIJIЭ !На ос l3асtЩa:tbу АБНОЈ-.аЈ ЈУ Бm.Мiу. НлЗlН'OВИ ИООФ 
прву 'ВоОСТ () оонив.зњ'У АВНОЈ-<а ICЗt3НЗ:ЛИI су од IдPYГ.al к.идрича тек 111 \деце.\fIбра 
1942 I'o",,"e (Коцбек. ,,,'Говэpнumј-а{', <;np. ~79) ~oгa ие '" тorмe ... Љу6љ ... е <>6а· 
IIоС1'1Ю Д!>У" КЩ>А"Љ • • 
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К3!д.а 6е џupyг d{~pAeљ, 12 .д~цембра '1942 roдиrне, !И'зишаю:JI13 Љу6љ'а'Не, ИООФ 
је IOдрЖШ> <ОеДllfИlЦy lIOlI !Којој Ice ГОIВОР:WЛО !о \МIаlЧ'Щју ОClИИвatЫII \АВНОЈ-а, :и Iпосле 
које jet IИ!зд.arr овај iК'()ми]НИ-К~: 

"Из те'ХЮlЧЮИОС ip<3!злоrа IIIретставници "о.с,вобод,иЏ][не .фpororе'" amrcy !МОГЛИ 
да цр:и:су,ствују Y<CТ3JBQlГBOPНOj tСКymш1'ИН'ИI Анmф.ашис.11JtЧког ,веЈiаЈ 1Н3IpOДIНoг ОСЛIQ
бођења ~)'1roСЈra'ВIИlје, lКioja/ Ic.e 'ОдР'жа!ваЈ,IШЈ у 60с.аноком ~ЈЩД'У !БИiXahу 126 IИ' 27 !но
'вем:бра оое IГОДИlНе. MeђymIlМ, беа I06зира, аНЈј "ГО' ИЗ&Р,ШНИI одбор ОФ ty целости 
сагЛ3ЈС3IН је !Са опшmм lCМерн:ицаlМ8I ове Iс.Кy;rI:ШГИЈНе rгe Iћe ICКOIЈЈО iOд,{){щиrrи ювоје 
'делегarrе !За ИЗВРШ:ПИ одбор јА!нтиф.ашИ'с.тичкIO'Г IВeћal mIЮ~II}Н'or ос.ло6оЬења JyiГO
lCљаВИlј.е ,као IИ ,за II-Ь'еговО щре-осе,дiп,ишт:БО. 

УСТ3ЈВО11ворна С!куifi111'11Ина Анrr.пфаIШИlCТТИЧК'ОГ већаЈ !На'ЈЮАНor ослобођеЊаЈ Ју
гаслarвије птре11СТаЈВља IВрло IBamнy iщюк,ре'I1НИЦУ ;у iЖ!li'воrry .и: ICЗlЖиliу lНаlI)()щ,а Југо
tЛЭЈВиЈе. Ова ЮКУ1ПШ1'И'Н3I !3наlЧИ iPс'зул118.'Т IСК(>itЮ QO...мосечне :зщјеДlН'и:чке )политичке 
и IOружа'Не борбе њзфода Ј)'iГ'ослаВИlје lП·роrrnв зar,;еДјНИiЧКОГ lНе'ПIрwјarrеља, фan.uи
сТИ'Чкor 'о:к~паТОlра IИ јЊеговњх II"fOtМ'8rЗIЧа у 1<:$.1'OJ1 ЈУ['Ј(ж:љ:mИlји, ;yIстзшщ IЧеТIНлка 
Драже !М.ихаlЊIЮlви!i.а, lНедиhеl8аца, Iсл-овеlН'З)чке [беле гарде IИ ЈОваlкаја:ких IНЗ'lЏю
IНI8ЈЛНИХ !Издајица'. iY roј зщјеДiНИiЧкюј ~Qlр6и !На1ЮДJII \1уrо:сл.ааПi!је lИЗбацИIJIII-Јј !су Иl~ 
СВQјиос јре,ДоОВ'З\ 'с.ве ОЋе inpOТИЋН3IpОД;Не. реЗЈКЦl-юнарн:е елеменre lK-ојИЈ !су !Више I]-{'Ci"'O 

20 r,одИlRЗ! ювојО!М IПРОrгив.нatpодноtМ IП'ОЛИ1I11-ПЮ •• ~ юнеМОГУi!iљвat.IfИ IOBaKY И'С'ГИlњvку 
СЗipа:Д\Њ'у 1'r.И'Х lНatpOда !Наl !бави ђед:наЮОЦРаЈВНОС1'И и саЊЮО.ДЛУЧИЋањщ КРМИIIЮ !Суд
бине lJ-Ia!piOАа LfУ'ГОCЛI3'в·иЈе узеле (су у lQВoje 'PYlКe iд.е.МI()IК.Рaгrn'Чне' !Н'З/ЈЮдiНе ICiН3!"e:. UlТО 
је ()!Могy:liил,о lдЗl је у lс.тародре'вН'ом Би~ahу одржаl}{'aI 'У1СТООО'11в,орна ICКУ,fIШ11иона бу
:д:ућег Је'ДИН:CТlва IИ lCЮКиhа јуrОСоЈювенокиrx lНародщ iCзnраljе.нJ()f' 11Ш! 6а'ЗIП 1С:а!.\f'OОДЛУ
чивања tИ јед,накOIПрав'нO!C'I1И', У борби IC!КOВI3iНO ј'едияCТIВО uуroСЛOrВetJ-roКИrx l!-fаро!д'З', 
на 'начел'И!мЗI ICaI1paђeHQ IC<Юhm'liе ICS'1i'X lНap:o~a ТЗlКО бе 1Ч'Врсro !Де! twx1 IIWaJКBaJ IQ1ла 
не.Ђе ,вш.uе 1М'О,hи ,раздtpужити. iY Бwxату !СУ l3ацртаlНе ООНОВНеЈ .лИlНиЈј-е IНI(}B~ iд.'e,м{)o
КР·ЭI11ичне Ју,гослаlВије, lНatpOд,не Ју;г.ослЗiВИ'је, 1д000ОВИlИе сл060!МПroс: IИ' је~lНаКОIIрав
ниос lН<lIJ)OIдa. 

У 'I'IY I!-ЮIВУ ЈуorослаВ'Иlју IСЛ()ВClRаIЧКИ IH3IpOA iНeћe, !СТУ'Пиrrи :КЗlО roдruне 1918, j1{al() 
иа1Юд !без i33fCJly;ra IИ (Пра!Ва~ јкоо. l1tЗород IКIQ;-мe >су ~РУrn IIroвали \ЊеРООУ 1с.у!дбиuty и 
)'1стаов. СЛOIВенаrчки Пatp()д ювQjом борбоМ И iCВOIј'ИlМ жртваlМ;1Ј IдI()'ЛРИ:НОО је /Зајerд
R:ИЧКо..W ослобођењу ГЮЛИЮО lКa'O p€ТiК'O IIюји lНapoд lY ЕврOlПИ. У IН'QlBOj ЈУ,f'JOlCJfа'8ијн 
би1i.е 'зато ICЛОООдЈНа /и !уједињена Сло,венИја од Т!рСТЗi що Шпиљ.а, 'Од Купте IДО 
ЦељовцЗl улa3'Иlliе IOвИIМ IOI~ щра~и.маЈ, i!{lQIja. ће ј'()ј IOм{);гу,hав.amИiJII.З! 1i:e оНа ЊC,HOIМ ТЛ'У 
ГОСПО~3IPИ:rИ ~ј-е.дИ;Иiol IСЛQ;ве.њl'ЧКИ IНЗiРОД \сам'. 

Каш:а Из'вр:шни одбор ОФ IИзРажава 11Иiме ювоју саrлaIOНОСТ са О!ддуосам-а 
WстаЋо"Гворне Iску,пшт.ине АнruфашиcrИЧК<ЈГ lВeћa IНЗiРОДН'Оl" ,осл0601jе.Њ-al Јyrосла
вије, ШаоЈЬ·е И!сТtOвремено у !Име l('JI'овClН'аIЧК'OiГ lRalJ}OJдa 'П~:аlМеЮf jIЮЗд:IЈЗiВ браrгcком 
qрпокО'М, ~'PBa'11CК!()){. црноroрс.ком I-f lМa'Кeдo()Н'c.K{)IМ ,"apo~ IК:ЗiO и Iмук:лимањс.ком 

СТаЈНЮВЯИШТВУ Ју!г,ославије, IИ 1'00 !у /ПIРВOIМ Iреду (са жеЉIQIМ \Ц'ао (tfaШal lв'еШJlка з.arјед
ничка бqpiба IJI'РОТ:ИВ заје:дничког 1НCIП·РИ1јarrељ'З' !Доносе јСюорatJllњу IJroбеду, iК'Oja ће 
ом·огу1ш'Т.и IOре·liниј-у 6у.дућност 'у љубав,и\ ДО lCJIобо!д:е lI'aJКO великим Jl<l!ро:дwма 
ЈyrОСЛЗiВије. Исroвре.мwо Изв-ршни одбо,р ОФ 1I100д1)Э2ЉЗl и' наш .за~'еД:НИRКИ Вр
ХQВНИ ш-тб НatpОДН:О-IQoCЛ·ОООДИЛ:8lЧк,е !Војске ЈУI"ОСЛЗiВНlЈе, ;}{()Iји Ije правИЛН1mfl ,во
ђељем (),РУ;ЖЈаНе борбе Н3ipoIДЗ! Јупхлави1е ()'могућИОЈ ~allCe је .y,cTanOrгвOpH3. iOКУП
ШТiiша АН'11Ифашwcтњчк« Iseha 1НaJpOДIНOГ 0'СЛ·о60ђења ЈyrослаlВщје iМогл,а >В:piШит.lf 
на IслоБO!!lJН'Ој југословеЊQк,OIј те.p.и1'I(),Р'И'ји. Ова IIIpВаЈ IC.КУ'IIШТИН'3 lCЛо6од;ног npcT
стаlВ'НИШТ1ва 1Н,з'рода ЈyrОСЛarБWје ocTadie l.з.аЮележ,еЈНta. .у ЊИIXОВ'OIј ј,уначкotј и:сторИ'ји 
КЗQ јед:lЮ од rн·ајдалеп<'Осежнwјих Iдела. 

Живела lCIЛо6одпа IдељюкраГJ.1OКЗl ЈYif'OCлавијщ зајеДlНlJща СЛOЖJ!-lИOC јеДflIЗ'КО
цра'ВlНИОС ј:ylIlOtCловен'С1GIX IНI8!IЮд'Й:! 

Ж'ИЋела ICл,ООод'Н'а и уј~ињetНЗ! CJroвeIНњјщ У ,Koioj ће одлучиrги !СЛободан 
iCJJIOЋенаmси lНap<)д! 

}Кявела lВеЛЮGl lIТобе-да, 'Сло60дољу6И1R'ИХ народа саl CarвеЗOl.\I' GoвЈе'ООКих 
СоцијaJl'И'С11ИЧЮИХ РмуБJlИIК3, Великом Бр'И'rаlН1l1јом он Америком lНa челу! 
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ЖИIВОО lI-Iе.п06ед'Иви Саl8ез Со'вјеl1СКИХ СОЦИlја:)ЈИСТНЧК'ИХ !Република, .веЈН1КИ 
за ШТIIПШК IСЈюве.начкос IИ 'Ових lН·аlJ}O!д!<i Јуroк:ЛЗВlIlје,! 

Смрт фашИ!з:~у - Слобода IНЗrpoду! 

Изврши и 'одбор 
Освободилне фронте словеначког Hapoдa.'~ 

На rroј !сеДНJlЦII лредложе'Н је оо менум АВНОЈ·Э1 целOlКУ'Паи ИООФ, 11[ то: 
ЕдвЗip.Д КОlЦбе'К, к·оо IПОТПр'е11С~Нlfl(, .аЈ \3'а !ЧЛ,Мlове mштумаIAВНОЈ·а· дру;гови: 
Едва.рд ,Кардељ, $орис Ки'дрич, Франц Ле.скошек, Јооип ~щm'''talр, !ФРаЈНце Лубе,ј, 
ЈООИ!I1 Pyrc 'и То;не Фајфа<р (Коцбек, .. Товаришија", геч>. 281). Talj Iпре'длог щруг 
Кардељ ~e l!lоста'lНIЮ IПИС~I()М. 14 Jtецембра 1942 IrOAmre, /другу rrifry Ју lБи!Хаh. 

у MeђYlВpe:MeHY УiOпоста.ВЉе!Н'а је ,у ДОоЛОМИТИ~fa' ра.дяовез<t iПре,ко Деда. 
дана 11 uaнyapa 1943 roдине 'прехо \РЗlЛија' стигао је rnoзив ПретсеШlИшт·ва 
АВНОЈ·,Э! !ДаЈ iE1IJВapA К,оцбек ~ LJосип :Pyrc IOДМЗiX tкpeнy IЗЗl Бњх.аћ 1(IКоцбе.к, \о,Тона • 
.рИLl1'l1lја", С"ЈТР. 3()8). Пре '!i>'ИХ 'ОоВОIГ :полак:.ка одржа.на је, 14 ја'Нузра. 1943 IГОд.'ине, 
tедн:ицз ИООФ,!На ,којој су у ИООФ КQOпти.раIНИ Зора'Н Полич ,И МЭЈРНlјая Брецељ. 
ДalНa 17 tl 'ЭlН'ytаора 1943 >год. !дРугови Коцбе.к, Рус;и Иван ,мте.к юре.нулн 'Су мао (11УТ. 
Међуrnм, -ОНJI IЈ·ШСУ јС.'n1'Гли U],'() Бихamщ lI()1ШТО ,су !Н'З Ј1У'ГУ, 'у ДолеЊСКQј, tCal3наЛI! 
3а IV 'НetПРil~аrгељ'ску офа!Нзиву 'и 29 }ЗlНуаlPа одлучили ~ 'сс Bparre у ,Доломоите. 

После trora 'П!редложеко је, lПисмо),! ОД 16 d~НУ-аа>ЭЈ \1943 IГIQIДИfНе, !Које је IДРУГ 
Едвард КЗlрдеЈЬ "У1путио дру;гу Титу, дЭl у ИзвршН1f' одбор АВНОЈ·а f'j l1'Ме ИООФ 
Уђу !AtрУroви .ЕДВЭlрд Коцбек ,као II100'ПРСТlCСДН'IIК ~ IEJlBapJl (Кардељ. ~ lJlогледу 
OCia:mtoc 'чланова друг Кардељ је lНarласио да Ihe IЊJlOCOBa ",r,.\lе,нЭЈ li:а'В'ИIТ!И1 IJlPYf 
КиДtpНЧ - Летеор у ~ЮСelбном ШI1СМУ, lКoje, fМеђути:м, lН'ије Iсачувэ.'Но. 

Због тога lюrје 1I10знато rдЭl ли су бљл.и ЗЭЈ IП'Лffi)"r.f АВНОЈ·а ;11:редложе.ни и 
другови БреН,еЈЬ I !. iI10ЛНЧ. 

Према Iказивању 1д!Ј :Ивана РиБЭIPЭI и Мила i1lClJ>)'1Ничи'fiа, Изв.ршни' одбор 
АВНОЈ.ц јје rнeгдe IкрЭ!јеiМ lд.ецеМ.брЗl 1942 !или! \Почетк(Щ jjarнyapa 1943 f-ОДИНс(, 
кэща је Icrurao IЛРIШ [Iредлог Iиз Словеније, а ry !ОМИ1CJlУ IQдлyrке IД.QIне'се.не IHa 
предлог Ве.РllфИКационor од;60ра !На iПРВООЈ заоолању 1АВНОЈ·ЭЈ у IБихаtћу, 'Be.PII· 
фиковао !изv()ор rделегrИ'])аЈНlIiх. .већН.Ј.1ха tњз Словею~је, 11-1 'ГО: 1ЕдвЩЈоДЗ' Коцбека~ 
Јосипа Р,YICЭ'о, БД:ВЗlpда Кардељ-а, .fiори'саl Књдри'l а, IФра'fща Ле.ск(Јшека', Јосипа 
Видмэра, Франца Лу6еја IИ Тона ФајфЩ)а. За !шугпре'ОСеДil-ИIКЭЈ ЊН;ЈЈ!ШНО'Г одбора 
(меоСl'о 1"реће.г пorrпрпсеДfНlfка било је још lНa Првом Gжедању у БИiXаhу рез~р· 
ви:с·а'Но \за II1реТоСт<шни.ка Слове.нИiје) 'И>за6рЭIН је 'fiJ>оф . JEJtBal~ I!(оцбе-к. Међути:о.1, 
о' IIlредлOf'У IИзВоРШНОГ од6о:ра Рсоободилне фраН1'lе' ~ловеније !Да Ice ЈОCl'DП ЈРУС 
КOOiПТJ.Dра за члаrна ИзвJXlIНо.г одбора АВНОЈ.·а IНИlје tНИ!Шта дру;го Qдлучеа-ю до то 
д;а ,се он Iпре:ко Врховног штаБЭl !fю:зове I!tal IOд'Ma!X !д:оl}е 'у Бw.xа!ћ. 

Иcro 'ТакО', IИЗВРШflИ lOд.6о,р АВНОЈ·ЭЈ !није lJ)еша!Вао. Iни tO \избору Едварла 
K~pдeљa, 100' Iпред.л:orу iOД 16 баНУаЈра, 1943. Џе.р је 'ГЭ,д:а Извршии \ОЈ100р rЛВНОЈ·а 
због IV IнеПРИlјarr:ељ-ске' I(}фаонзиве (био веП натrytстиЮ! Бих<ili м! ~lИје !се у то ш.оба 
уопште IНИ ,сас.таlјЗIQ. Отщда ,па ,ове iдO' Друго,' оЗЭiседања АВНО]·а у Јајцу rније 
БИJlО' 1I·lИкаКВ1I'Х .цРОЈо{ена IНИ:У Извршн().\{ (Одбору !ни У л,ле:НУ'~IУ АВНОЈ-а. 

Иа ет,раоНИ 59-б3 tдзт је тех,ст l1рorлаlCа К'()I'јНI је АВИО] у.ПyrJ1fO најХ)ДИr~.а 
ЈугослаВltlје. После зэхључеНQr за.сеД<lЊЩ IIlРО,ГЛас !СУ П{)l1ШI!С'аllI~t: 

П р е т с е Д н .н К: Рибар др Иван, .аДiюкаrг, бlfВШИ iПp€Т1С~ДНН;К У СПI'БО'fВОpiiС 
qкуmшw/!щ 

П 'о т п 'р е т с е 'д Н:И ц.и' : Поздерац Нурија, бивши ceHarro,p из ЦаЗlIна, члан 
r.lJ aOВHOf одбора ЈМО; Сави" Павле, професор 'Уl}ifИ'верзите1"а' .из Бoo.rрада; 

Чланови ИзврwOiОГ Q,дбора.:Перуничиli Миле 'ИЗ МаlQlЧЉ (CaIНџaK), 
бивши 'нЗ1рОДНИ 'fЮCЛЭliИК Де-моюрз'ОСке 1C11p3.oн:кe, .э'ЭМеник IЈ(()маfJIДЭН'l'ЭЈ 1 II 1II,J>O"'f(_'~ 
-ге.'Ј)Схе бригЭ!Де; МИЛУТИНОDиti Иван, [ТРИIВаТ1Пl ч~пновник из Пипера:, члarн Врховнor 
шта6а; Милошевиli др Симо, lIрофе'Сор Уuшве:рзитета' IИЗ БеОf1р-аща, ; ПОП 3ечевиti 
Влада, Iсвеште:ник из Кру;пња, 'ЧЛан iВpXOOHOГ wтаб.а,: Ивекови1i др Младен, 
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ceKpeTarp Об.JYIlНИчке 'к()море ,из 3агrреб.а'; Маслеwа Веселин, .пубдицн<:та из 
Ба'ЊGJIyrке. 

Ч л а н оо в и 8 е ћ '(I: Бакари1i др Владимир, (ljдв()ка'tICКИ .пРНПРЗ'ВЮfК ю 32-
гре6а, iПЮЛИ11И1ЧКJr /КОМОСЗlр НОВ rи ПО Хрваrrюке; Балабан Миле,. 'ЗtlМI1Ь'1)РЗ'Д'Н11К ':i'э 
Ле1ip08.ЦIЗ., {)J1lВШИ ПOCJI!aНИIК СЗlВе'за Зе..'\fЉopa!Д1fИК'З!; nален Шиме, IНОВWН'ЗlР ИЗ За .. 
г..ре6а м П(W1Ю'IИIЧК'И 1КrO.'Че.сар IY НО '6р:и:rаде XpB1iIГCKe; Беловукови1i Милан-Дева, 
Зе!Мљоращк'}fК !НоЗ Мачве; Бјелајац Симо, mре1ltеЩ.I}fИК НОО !из Ру.јишке; Брстина 
Душан, IМ'3pинiCJ@fj нarpeAН'JflК !ИЈЗ Не'вес.иња; БУ~.18јић др Јован, oJIеЮlip Iиз Вилу,са; 
Бурић r8идо, (.ељЗ!К iИ tпо'J'tП1}e'ОСteЩНИК ОПШ1'ИlКе (ИI3 Че'Вз:; Церови1i !Стојан, rЩ>O
феюор ИЗ !Някшића; ЧагоровиIi. Ђуро, lЗе'мљорauurn:к из Дозниловград3Ј; ЧОJlаковнh 
Родољуб, НiOIiНfН'Щ) НОЗ iБијељине, члан ЈГЛЗ!В!fЮг wтаБЗЈ НОВ, );ii по 13'а1 IБоану 'и 
Херце'Гов'И:НУ; Дедијер Владимир, lJfOВ%Н'ap :НЈ3 ,Беогр&!Ј;ЗЈ; Добрашикови!; Милоје, 
професор ЈИ ,Биј.елог ЛољЗЈ; Драушник Јурица, ~'ОСfIД'НИК IOiпшm:ffе iВРЗ'IТче крај 
3anpeБЗt, lJI'ачеЛ:НИIJ( IШта6а IIЮКУiIl<жо-жумбер<ш,коr одре<ЛЭt; ДугоњиJi Ратимир, ди
плmшрани fП:РЗWIИК ИI3 Ca.'J)aIje'Ba,; Гаји1i Војин, ~3&"\fЉОpta!д.ник МеЈ Арз!Нђедов.ца; 
Гapкh Манојло, оЗеЈМ'љор<u:н'ИЈК m Праоче; Грегорић др ПаВJIе, ле.кар !из 3эгребз' ; 
Груловиh IНИКОЛ3, притва'11fИ чиновник IИЗ CpelМ'oCKe. Миrrров·иuе; Хебранг Андрија, 
Пpи82lI'·НИ 1ЧrИ!Н'ОEЮiИК !из 3З!ГpWЭЈ; Хумо Авдо, :к'њпжевн'lIlК IИзlМ-остз·ра; Ј<арабеговиfi 
Осман, cтy)Ц:eIН"Г Nе:д1ЩИне., ·полиrпrчК'и !J{OIMeoa,p I 6OIcatК:Kor корпуса; Ј<арамаtи
јeвиli прота Јевстатије, ;цретседmп(' НОО ИЗ Нове 1Вароши; Комнени1i Петар, 
професор оо DЗЈЊalН'а, JOOIМt3;liIда'Нт 6ИlXаћ'К'Q,-ЦЗrзи1НICК{)I{' rЈ1Одrp-учјЗl; I<овачевић Бо
рислав (Бориша), 'П.роф"eOOlp IИ13 ~YBIfH:; !l<рце Павао, ~ежа'к ~fЗ ОИ!Ња~ .БИВШИ 
НЗIPOДНИ 1I1'0(ЛЗIIfИIК :ХСС; ~рстаји1i Миро, калет.зн IУ ltlе'К3И1јИl ICЗ! Жа6љЗЈКао ; Крс1)' .. 
ло8Ић Вицко, lpa!дюrк rи,з ICплитта, !кома'Нл:а.ят IV ооеРaпI'8.'Не GOНe Х:РВЗr'[1ске; Лекиfi 
Маријаи, 'У1.f'ИI'ГeЉ IИIз A[J-{,.љРИlјеВИIЦе; Љумовиh. Божо, nр'ЈflВamни !ЧWНОВЮIК /НоЗ iП'О!д.
г'орице; Марковиh Блажо, ювеште:ниrк .и суди.ја: Цркве'lilO'Г IC)'1Aa iCЗI Цеmња, вере-ки 
референт 1 IJJр'олеТеф'Оке IНOY 6РИ'Г3i1l:е: Мнјушковиti Радован, lЗ!д!вокат lCiЗI .уба; 
Мирковиh Јосо, 11Роовзц lИ3 Пље-ваљ'а; НнкоJПtШ ДР Гојко, :лекар, референт IGaНИ· 
тета \Ори iВpXQВHO'М 'ШТа6у; Новакови!; Срдан. 'КaIlетзн у !Пe.tНзи}и 11\13 Пипера; 
Опачиfi Станко .. Ћаница, lIroиаlНiДант IIOOpЛ:'flНЭJШIке прупе ПЗlIYJ1fIЗaНс.киrx. ()Дp€д'З. 
х,рвaroc.ке; OCMнh Омер, l3е1Мљора.д'ник 100 [1розораl; ПавиtiевиIi. Марко, 'РадИ'ИК .иа 
Ћаље:ва; Пави1iевиti Ъоко, IКЭпет.а:н 'у! Лe1iЗИlји !из ,горљег [lољЗl; Павлови1i Ристаи, 
учиreљ IИЗ Пље83IЉ3I; Пејновиh !Ката, lCељWlfКЭ оо ЛЈfке, lJIPeТICеДlIИЩ1, АФЖ за 
Ляку; Леровиli Ристо, trюmylК()IВIНИК /ИI3 БјеЛО;IJЗ!Влић'ar; [1етровиh Срећко. земљО'
,рar.ЩНИк !њ3 Дра.же.ВIJ;ЗJ; Пијаде Моша, .ЗЈКадељюк'и !(;ЉИКЗЈр м' IНЮВИНЗlР МI3 IБеоораlда; 
Попови1\ ,Јован, aciЊlИЖе.мmк !из Велике !К'ИКИ'нде; (f(ооовиfi .коча;, 'I<iЊиже-вник и'3 
Бeoгpэc,zщ комзндЗfIТ '1 лро.лете.рсже НОУ \lJ,'JfВlOJtj.e; [10повиh Милентије, 'И'Нже
њер 1и'3 SeG{lIЩIJ.ЗI, .полит. iJ(OIМec.8Ip Официrpcке ШКQЛ't.j" Вросовнос ш-roба ; iJlyuap 
Ъуро, јр'з!д'НИК ;ИЗ fparxoвa;; СавиJi !Брано, IП;.ОО'В!ЊИIК lИ13 ВЛ.,ЗЈсeamце; Симоновић 
ЈагоUl, ,цротојере;ј из К'ОIЛЗlШИЈН>а, .верс.юи -ре.ферe.rнт IV щ:m.огорске 6ркгаде; СрдиJi 
Нииола, Зе;).fLЉОРalд!НИiК iКЗ ЈелЭШifН'OВЦ-аЈ; Стамболи1i Петар, !С.тудеtп ЭГЈ){УК'о:~шје из 
У>fQ1lца, чла:и Г..ла:'В'Н'OI" шта6а НОВ 'и ПО за Ср6њју; Стеви!; Луиа, з.еМЉОРаЈДНн.к И'З 
~јlЮВца У Ра1јев.и;Н'Нi; Флоријан Сучиfi, бивши fiре'ОСедии.к IГрщдlCке оргаН<Иr3<щије 
хес !и!з ЛИ<Б.на.; Тиљак Ђуро, 'а'ка1демюки 'СЛIJКЗIJ) !ИВ 3аrpеба; 8еиновић Светозар, 
,эеИlb()'ра!АН'ИК из Блатне'; 8ешовиti Мирко, aДBO-кatr ЈnЗ А<НIДЈУИјевице; ВујаСИНОВИ1i 
Тодор, привarгнИ ч-иновник из Тузле; 3nатарн!; Бранко, ЧИНQВЮfК Гocnодзрске 
CJII()f"e и!3 ЗЗf"реоЗl; 3рењанин Жарко, УЧИlтељ ИЗ Вршца!. 

Про'ГлаЈС lJIи.је rJюrrrпИЮЗlO !.Л!IJYlГ ЋЛ1О, а' омашк'OIМ је W3QICТЗlВЉеfЮ I}{Iме Душана 
Ивовиtiа, IвеЋпика М1З СаlНџакЗr. 

I 

l1lPyrO I3АСЕДАЊЕ 'АВНОЈ-А ,У ЈАЩУ 

СЕДНИЦА од 29 И 30 НОВВМБРА 1943 год. п\>њреЬен," је по стено
f!pафсКЮt белешкама ,и по ,.BjOC:J-fИКУ" , оргапу ЈerДИНIC11Вerне Я'ароДtl'()()lCJIо6оди,ла1ЧКС 
фронте Хрвзmmre, бр. 32 'Од 19 децембра, .1943. По РУК<JmИiCУ QelПо.ртзи<е Шиме 
IБалеlН'З (~,ХIИlС-roрикжо eaк:jeдatы. АВНОЈ-а IY' Ja~цy") IWrr је !реД 'ГОВ()iJ)Н'И'КЗ!, IIl'Oшто 
заШЮНИI( се1JlН'Ице није 1СЗ.iЧуван. Ре.фе·рiП'И др И. Рибара· :){I Јосипа Броза Тита н 
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ГOВOPI'! Марка lВујачић,з, Пера Крстајића. Новака МalC11lМОIИi'hа 'Н Вице 6уљЭ!На 
дњТIИ су према :РУiКо.nИlOWМЗ' а oQICтащи IГ{)Ђ()РИ према. Ю1фзhенИ'М crенorрафQким 
6елешкa'МI(f, .пQUJ11Q I}(QМпл.е11Не белешке нИ'СУ iCаЈчуВCИiе. М'ИlХа!ИЈОО Шва/бн:fi скренуо{) 
'На!М је пажљу !из! 1'0 ,ItЗlIМУ re 'ч:mш Aal је ,на Дрyrом еак:едањУГОВQРИЮ " Стојан 
Бјелајац, или у lJfNе ОКОЈ--а ИUПl у 'иrме УСАОЈ-а. МеђУТИ'М, /II.рк 'РЗlЛУ на 'О,Бој 
IJ(!Њ'ИЗИ di'arAe у 1~1IзтериЈ'а'лима. 'које' \ClotO КОРИС1!ИЛ1f ЈЫЮМ() :изишли на то.. - Те-к
IC'l'()ВIИ ОДЛу!К3: дати 'Су преlМЗ 6ро,шури "Одлуке Дpyгor ..за<:ед'ЭњЗ! АВНОЈ-а," , коју 
је 1944 год. ИЗд'Э.О АВНОЈ, ." према "Служ.бе"ом Лllcrу ДФЈ", 6р. 1 од I-Н-
1945 il'oA. 

'СПИIC3!К чланQВЗ АВНОЈ-& IПрире.ђе'Н је lIГPемз ОРИrnlНЗJtIН'OIМ IИЗвештају (Вери
фlfК'3Ц.ИOКOI' одбора на Н заседању, fИ3В'euJт"';у IДpyгa Мила lI1еP'YlН'њчи1l.а, к:екре
T~pa АВНОЈ-а, на III 3ЗЈС<д" ... у АВНОЈ-" у Б_у ,(Стек. !белешке НlоасеАања 
АВНОЈ-а Iи Прwв,реlМене tl'aJIЮдRe СЈRУIПШ1ТИне" 'аР. б, Iб !и 7) Iи према IQI111OCкови,ма 
И3 apx1wвe ИC"ЮfXllIOКОС одје.ла Ga!везз К'O.."'YflIIfC1'a1 ХРВаЈГОКе. 

на 1I Iз,ак:е.1I!(lIЊ'У ЈУ Ја1јц'У, IrrpeLM<1I /ИзВetшТ3'ју lВерифИIКаци{)'lf(){' одбора. АВНО.! 
је имао 250 fВclmИЈКЭЈ, 6е'з Be1Hill'1<C11 1ИI3 Маке,дони:је IИJ СЗIНџаЮ11; IJIPe'М!a! В. Де'дњјејру 
("Ј. Б. Титго", ,с.тр. 382) 208 ,већ'НИI(Зо, а 'n:pема чланку "Борба !Народаl lf10р0бљ~tlе 
Јyrосла:ви.је" (Tmo: "Борба НЗ·ТЮ·ДЭЈ Ју'ГослаВИЈје" 1, изд:ање "Култура/', 1947, 
CIip. 212) ,,'На 'I1:ленум'У Је СУДlјеловзЈЮ 240 деЛef'ата 'из IOвиос юра~ева, наше зе.мље". 
ПЈЮМЗ IQ:Р:ИJf'ИIНЗIlНfИМ ·оmюко.вИlМа Iи\з 'ГИ'Х дао·ш· тешко је УТВРДИ11И ICТ8Щ»1Q <:ТЗlЊе. 
Су.деhи 1110 Д'()IК'У~\tеtlrJ\И'Ма и .по 'Саста'Ву Претсе-днишгва АВНОЈ-а. и,забраЈНОГ исто
рис.ке IНОПrи измеljу 29 :и зо !НO'Berм6pa 1943 ГОД., АВНОЈ је !It."'dЗО В'JfШе 'Be.ћIНHKa 
'Hero што ГQ.Вори IН' je'AalH И дrpУf'И 'ИЈзвар, јер д:а, IЈШrc.у били ,веР'ИфИlКОВЭ!Н1И 'Мзнда'iИ 
в'епника из СанџЭIК'З 'и МакеД'OIНије fle 611 они 'МОГЛИ бичи изэ6раюr у' Пре-ncед'Ни
Шl1ВО АВНОЈ-,з. У11врf)ивање ICTBaJpHOC <таља (УГе'Жа'ваIlЮ је 'и. то што је :меЬу 
учооницима 6И1ЛО 'и ЗЗМenilИка1, IIlЗ су вetpифико;ва'Ни. ма<JflД<tТJf ЈИ 0IffИ1X веПнwкa., Y\.\reCTO 
којих ICY з3)се'Д'а:њу IIТpИ!CYlC'ГооваoJrИ ЊИХОiНl ('изабра'Ни) ЗЗ!.\tекицИ'. Тако, у с.пи:еак 
flе.hяик.а ytН,е.'СeI}fИ с'у iИ Душа," ЈOICИlrIOЂнifi, Омер ГlЛу~,иdi iи др AtcиI.\{ Ћеме.'Ј,МиЋ, 
чија !су ,ПytНlOМ'оhјЗl кЗQ IвеЈшик:З' ЋеРИфИКОВalНа, 'Мщда \су Н'ЗI !Заюе'lЮЊЈ1 3:А'ВНОБИХ~а 
у МркоњiШi Граду юа6palНИ l3а· за'МеЈ{'WКе ЗI 'Не за 'вепн,ике АВНОЈ-а. Н3'ко је ДО 
1'ОГ3 Д<>IШЛQ, IНIЮМО IМ()rЛИ "у.'ГВ<IЩWnf .. - На IQЮнову ,anискЭI ;IOOј.и Је IН'З! .!JJpJ['OIМ 
ЗЭIOeдањ'У >саiЧ>ИЊ'еН :и к'Оји је' п)Ючитао APyr Т. в.ујасИII-Ю,В'И'h , АВlЮЈ-у је ДOiТЗL!I.а 
6иuJ:() Iпp!ИlЈаlВљепю У1кyrnно 269 iВеhнwкЭј, ЗlЗгro што 'извewта:ј иl3 МаЈКеОДlQнИ'је Юlје 
!ПримљeIН до ~РЭlјЗl, юrа;че би их било ј.о.ш IfИше. НИlје (И1ЗВеЈОНО да Је ЗЗlCедаlЊУ 
ПpиlCly1CТ,вова~о ICЗI:\1'Q 142 1ВeЂIНH'кa~ јер 'је ту 6И'ЈЮ И Шl!ме'Н'и.I('ЗI !КQји tC!Y iJJYIНICЩPёlВНО 
одлу;чивали на оонооу својих уверења 'И!JlИ ()IВлаш1iења оrrcутних ,ве1iюtка. Ве.h!Ници 
и ЧЛа'НI(),ВИ Ј1'РerrtСе.дЈН1МШWЗ АВНОЈ~ЗI 'МОГЛИ ICУ овластити !друге :ЧJNlНOве fД'З у ,",ме 
ЊИ!Х II"ЛacaUУ, То ~e 'у fPЗ'ТiНИМ III'pИ~IFИ!GJМЗi биоЈЮ tнeoJlХОДIНОI ~'al 6 ... !се могао roeв
бедиrrи IЈNЮрутм .за' lJЮШЗ!вањ-е., Та !l1p3!IOCЗI бе rrpајала !ОКоро lC8e !до ,краја .1945 ГO~ 
ДIИiIre. ;Према r'I'O.\te. јНЗ' Дpyr<>IМ З'аЈС,едi<l!ЊУ II"Л8јCЭlЛО је ~e.к више !од '144 је.р !су 
прJ.tCY1C1lвовали '" ~аменИlЏf, .аЈ "1: lWЗ'DеСЈни 'в~1uнИЦИ' !mtaJLИI су то !дЈва .н 'Г,ри JТY'Н!OIМoћja 
ОО'\СУТНИХ: 'ЧЛaJllOOla АВНОЈ....а,. 

Ве-1шици Аl}fГИфЗЈШ'ИlCТИЈЧ'IOOr' 'Већа НЗip'O'ДIНlOГ ослобоljења ЈYII'ослав:И'ј"е ма д.ру
гло:м ЗЗiCeдзњу: бирани су, iПpeIМа ,ра.звоју Р311НИХ !ОперацИlја IИ iПpИJlик-3'МЗ 'у йТО'је
:Ц;И!НiИiМ 13e1М'Љ~ IПОК'РalјJ.ftf~fа IИ ОО.rua'Cтима, ИiJГИ lНa ОК'УIПШ11mlама ЗeL\fIЗ\1baOIХ 
81НТифа.шистичкиос !Вепао, ИЛИ су .ИХ бирали иIЭВ.рШНН IOIд60ри ОДНОСНО ffJреlfiс.е.ДНliШтва 
sемаЈЉ'СК'ИОС ЗlН'ГlИфашИICТИ!ЧК'IiX lВena 100 редова ве'h.ЈЈИк:а lЗемаљ'ОКIИ!Х веП3\. IКЗlд Юflје 
6Ј.МО могућнQlCТ1Иl !ДЗ !Се .састану JIЛенумlИ, !ИЛИ !Главни IJШ)ЮЩПО-ОСЛ'060дилЗIЧКИ 
()д60ри у !Спорэзу;м)' м:а ["ЛЗWИfМ OlITa6oM !И'ЛИ их је I()Дре,Ьиnэo IГлавни шта6 
tlародно-ослоБОДИlЛачке IвоЈске зе.мJt,е 'И\1IИ покрајине. 

ВeJI.'ник:е. не GрБИ1је одре:д'И'О је iГла'Вdi'И oH'ai(Xl\ll.JJIO-QCлю60щ!иIЛЗ\ЧК'И ' одбор Cp~ 
бије !На UlIPflД,1Ioтe шта600аЈ СЈ).I1С'К!И'Х lLI:ИВИЗИ1ја!. (А'ii!'ГИФзшИ/С'J'W.IКО веће Gpб'Н,је, 0001' 
ПРИJIИiка које ,~ 'у 1943 ВЛ<ЦЗllfе у Gр6и:ји, IНпје МОГЛО БИl'flИl Фoipм'ИIJ)aIJЮ; QНI() је 
образо.вано тек iIЮ!CJIе OCJI'ООоIjeњ'а БеOl'1P3lд:а). Штз60'IПt су те .пред;юrе достаВИЛИ 
Изв.ршњом одбqpу АВНОЈ-а 1l'0000e npe'f\XOA'НOГ jк,oIНIc'y.лТ'ОВЗЊЗl бораца. (Забе.ле~ 
.жetНо ПО IКOOlfВ'ЗЊIY' МИiXанла, Ђ.о.рЬооиnао, ICУдlИ!је Са18е3оН0f' <врхО!В1ЮГ СУ'дЈЗ1). 3аЈСе
д:arњe Велике mrmфзши!сmнке ~(ЖymI.l1'ине нщродJJfOC ослобођеља Ср6ијес од.ржа'Ко 
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је 11 и 12 !НОвембра 1944 I'O'дине у Бeorpэду, КЭlда: еу noтrв·рђепЈ( дОО"atD.ЗШЊ'И lleh
ШЩИ 'Иi нза()рани !НОВИ. 

Већнике ;..t'3 XP8afrClre ОдЈредило је IJl.ретседiНИШl'ВО ЗемаlJь(:'КОС mпифашњстич
'IЮ:Г '8'ећа lН'aip'OДНОС ослобоljења Хrpпаrгск'е !ПОСЛе IOКу'!Ј1ШТНlНе 'К·ојЗ! је QщржаНaI 'На 
ПЉИТВИЧ}(!ИМ Језе.рим" 13 и 14 lјУ1На 1943 i'O!Дине. 

8ећнике [и ЊlИiX()ве 3ЗМlбнике ~3 Uювелшј.е OJI.реДИО је Изв.РШ:JIIИ1 lOдl>op 
Оовоб()Диџl'Н'е фро.нте СлOlВени~е ( 'дшщије Словен~ки наРО:lI.11ю-осл060ДИЛaNКИ 
свет). 1 

Већ.mщи а.й Њ'ШСQВИ .заменици за Боону I}f Хе.РЦ€:i"O.ВИJlУ lИЗа6ptаюг !су на Првом 
'засе.даљу Земаљс.к.ог анrrифаши'СТ'ичко:г lDеiiз !Народног осJl1060ђењЗi Босне и Хе.р
цeroв'Ине I!{оја је IOДРЖ'аiНа 26 !и 27 IНOBeI.\fOpa 1943 roљmre FY М'Ркоњп1i. tг'paдy., 

Веlrн:ици IИ IЊИХ()ВИ 3Зl.\fеН1ЩИ !НОЗ ирне Џо.ре lIf Ј)о.ке .wза6ptafн'И су на IПpвој 
СК)IIПШТИ'НИ Земаљског 3Н'Ј1ИфашиС'ГИЧк·ог 'Be,ha !Народног осло6оljења ЦрНе Горе [и 
Боке ,у КQлашиrну, 14 ~I 115 !liOвем'бра 1943 IГОД. Тада ае' r»за6рЗIНО 11 /Веliюrка ,И 
'ЮJlЮЮ !3З1МeaiИ'КЗ, WlИ 6е IИзвршни одбор 3ем'а:1Ь'ОЮОГ .а.нтифaш.IИlСТИЧК'ОС lВeћa, 
Н'ЩЮДИQГ 09ЛобоljењЗl Црне !Г()ре IИ !Боке IТзU IбpOIј 'I1!рещ Дрyrro васедање у Јајцу 
повеhаю 1(1ј 16 ~еtнi'И1КЩ \IЮЛИlКО ј:е та,дЗЈ ршло nредвиljеНI() \Да 'у IдBHOJ·y -rpеба 
да бу,де IПретст.а,ВНИК'l1I Црне IrOpe !и Боке. 

ВehHIIKC из МЗ1кеД()(И'И1је делепчрао је Главни штаб Народно-осл06()ДилаlЧке 
1Ю)с.КС IИ ПаРТ'И3аIЮКlI..Х ()Дреда МЗЈкедаиије, у слораозУ'МУ 0С:ај ИНlIцијалти.вним 011-
борОМ .за' <ЮНИВ'ање Земаљс.ког а'Н"Гlfф ашJ.flC1lJrч.ког ,ве1iз M~Kfjд.OHНlje , k-оЈе -се као 
АнтифашисЂИЧКО !CЮiбра.ње IH~POJlHOr QCJ1сбоЬења IМЗ1кеДQilнnје CЗlCта:ло на ICв{)је 
прво зоседзње tлeк ~ alВгycтa 1944- OOДlfНe. 

Ве.liнике 11[3 !ВОјоодине д'СЛWИРао је Гла в1fИ штоо ра. Војводину IJЮШro Вој
водина у то д06а, оси'м lНаРОIДНО-ОСЛООО)1илаЧЮDХ одбovа, 1Ни-~е имала ДРУ!Ге 0pГaIНe 
УICТан'ИЧ'Ке влЭlСТiИ. 

Веli,ющи 11113 lCa.IНџaкa IНlзабрани к:у [на iПРВQМ l3a'ceiд'aњy 3емањ!сюо:г ;а.НТ'И
фаш.иС11ЊЧК{)'Г lВeha IHa!pOJlHOr ослобођеЊal СМlџа;кЭI 'које је <>ШРЖ3lН'О 20 l}i'Olвем6ра 
19441 orС»:дин.е ~ Цр~е:пољу. 

IТод Iка'Квим је !у,СЛОВИ:\lЗ радио Верификационrи 'Одбор !Н'<! Дру,го.\f за'Седању 
у Јајцу, м.ајбоље [се ВИДИ ;ПО томе n.пro је ry IИl3вW1тщi у.несеЈНО Щ.а.' 1113 Бооне И ' 
Херцеговпие 'ПРИСylCТвују 46 'Од 53 lJ.f3аБРЗН'Эl lВеliнмка, док је Босна IИ Херцеroвинао 
ИМЭlЛа 57 'Иl3абраних lВe:ћHHKa, IC3l.\Ю !су fl-fМена lIlоследња четирИI !Ве.1'шикЗ! БИЛal Hd 
следe.hај tCТРЗНИ, IШТО !FI'ИIје )'t 6рзнни !I1iрамеliе.но. • 

Поред rroга, )'1 току 1944 !и' 1945 ,Г'ОДИIНе АВНОЈ ое ЩЮШИ'ре!Н веhННЦИiМа (ИЗ 
oorиx офед~рЗiJ[Н1fIX ~единица ~[ опоюра.јана \1юје дотле 'Нису II-IМ'ЗlЛе I()НОЛИКО 1В,е.hника 
ЮОIJJИК'О ИМ [је юрЗlзме.рН'О IСТ<lIЊОВНИllFI'ВУ IП.рипадмо. ТruЮ је АВНО] [на tд.:aн 24 
феб.рУ·'щ)'а 1945 !год. '"МaIO ЗЗ2, ,<1- :УОЧИ 'tpehe'I" IЭ3Јседоа!ЊЗI [УIК:\о~ПН'О Зб8 rве'hЮiКЗ1. (Види 
.. ЗЗlКООЮДЗ'ВIfИ IРЗ!Д Прет.седIНиштва АВНОЈ-а .и IПретсеДНИШf>ва ЛlРWВР'емене на ... 
родне скytПШ1ЧIне ДФЈ", (:тр. 58, tи пТреЋе )3аседзњ'е JABliOJ-а IИ IЛривреме.не Юr 
родне IСКУПШТlJне", 'с.те'Н. lбеЛtЩ.Iке, стр. 11). lМеIН'1'И~I, IНИ ОВО јСе ICTaIbe lНe !Слаже 
са 1И1звеШТЗiјем о() rвеРИфИIIЮВЗ'НШI L\fЗIНдаrrИМ l1! [на дP)'lГOP.of 3'alCеда:њу АВНОЈ- ... 
ПОШ11О Ue јИЗ !Списка I(ИICТО, 1CТip. 6) 'ЈТа!Кође (IIмаuп\,()'м \И3()Iсroвљено юtе 'Веhникз 
инж. )KIfВe ЋорђевнЋ·а. ~p Љубо ЛеОНТ'Ић је IJ1РС'СТЗ() РИ1I1l IЧла!Н АВНОЈ·а ји-ме· 
HOOJaњ~\t ,за .а~fб~СЗlД()ра у Лондону, Ia ДР д'нте МаlНlди.ћ Iименовање.м l3а' ~амооника. 
др Ника МИlЉани.hа, Милuва!Н'3I ЋIlJUIiCЭ/ ( 'ПО пуа-IС\'\юhју IЛроте Јaroшal Gи:мо
н:овиnа IИiЗ lКолаши:нЗI) ~ Пе!{l(l Дanченнћа, Крста Попиводу, РащоnаlНа 3orОЋиhа . 
СтЗ!Нка Даlнњлов'иhа (Деле.гираI1Ю 1'е У АВНОЈ Преl1сеДНИЈIIJТВО AiНТI1lфаlШИСТИОЧКОГ 
ne1i.a lНalРОДНоОГ ослобођења ирне Irope !и' 'Боке. МУХlЗIмед, lCуџ,У1К'Зi <и !БоDКИ\Ц,а'Р !Ма· 
говац 1I1IJ>OCтали ~y rБИfI!И чланови AIВHOJ-a ,иЈ3.\tеljу Другог ,н T'pe.he;r Iзак:е.даlЊа, а 
Ив·о-Лол.а- IРи6а'Р j~ IПOfИIНуо 'Уочи !С ЭlМ:ОГ Др-утor ,3асе·дзњз~ !Као Iвеhник !из Србије. 
ВЗiЉа. IНЗlпомf.'Н'У'11И да ;el 6иIЛО IИ lД!PynfIX о:мa.tLIки, ш'ю ~e м (рззytМЉ'И&Q '3IЈЮ \Се има 
у 'ВИДУ џ:ra ICY l1Ш'( дана dlIl-I!l)()"~1 Gf.'),rље IВOЏeнe IIOp'Baee оор6е !CaI бројниј/Ю.{ 1()J{.)lпа-
1'Оpct<'Њ\( трутама ~I чеllНIIЧКИi.\{ и устаШWJlЯ одреДln1'З. /и Јд,а: су lOе l8еп1ПЩИ на IIlУТУ 
за Јајце (не !Caм~ прООијаml .lфOO борбу !веп !су 11-1 1Cа'~f1II1У_чеС1'Вооа.IПfl 'уј ОI<Jршll}tј ;Jt,'1З. 
Тшк,о је, УОЧИ IcaмOI" lЗЗ!Седањщ КЗiд. је ~ Рибар rnpeмao 'говор, IC1'И!Гла .!Вест !Да је у 
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ПОСЛ~Ј:ЬИМ: бор6~ма rnО[Ћ}ђ'1О' .и mеhЮfК Gвет,OOЭIp Вел-ШОDиh .• Mebyтm.t,. iJtpyr Вен
'нови:ћ Је Iсреhио ICт.И.rэo жив !На l3aк:e'Дlaњe., О roм: !д,р ,Ри6ајр !НИlје Iбио 06Зiвewтен. 
ТЗlIOO 'СС догодиЛiO .ilIJa !је др Рибар ЩШЛИКQМ }(o().\fe1tfорнсањ-а !CMpni' lВећника 
АВНОЈ-а !ItpOчитЗIQ IИ GвеroЗ8!Рао ВеиНОВ'ИЋа, iКоји је., ICTO'jetal' у lдJiy юале, .ауто
Ма'11QКИ, lцpн rчИТЗЊ'У ICВo.r 'име-к", !рекао: . ,СлЗIВ.а !Му!". НЗIpaВНО, iВерифи:кациOlНИ 
од60.р ~e 6ла'roвре'!tIе!Н'() \био ооавештен и! fI1ytНQМiOlije 8еИНQвића 6иl.lJо ~~e верифи
К'ОВaJlЮ. Том: II1'РJ1IЛИlЮQIМ др Ри6ар НИIје 'I(Шlем'ОЈ)lf,СОО IQМРТ ОВОГ 'СИ1ЈаЈ Ив-е-Лоле 
Рибара. в.ећкиК'з: ИiЗ Србије, ве.ћ 'је ТО УЧ'ИIНlИIO М'ИХа'ИlЛО Шв'аЈ6и1i.. 

Ос.км тога, ЈУ IПOПИiС nеh!юl'КЗI, I1(QЈи је ~зв.ршен IШI JQalМ'()IМ Другом зак:ед'зњу 
у Јајцу, нису !била )у\несен:а w,leнa ~fpJrnX. члзно'.ваЈ IAВНОЈ-'<Ј, ~ fY!В'Ршhени су 
0liИ ~а1Ме.ници IКQји ICY У IOВЈ()је !Време /били ~нза6:ра~f.а, !Као Јшro је 110 !6ию IСЛУЧЗЈј У 
ХРВЗТСICој, 'Боони ~ Хе.рцеговини lа ЦРНОј IГОРИ. Отуда lи JНlocrnjy ове lНез:на1'lне 
Р(l!3Јшке 'у брОју IЧЛЗ'IЮва АВНОЈ-а ty mеРИQдУ између .прoor IИ Дрyf'Qf' W /l-m.fe1yy 

.Дру,roг IИ (ГlJ)eпег .з8lсед'ања~ По ЮIИIlс.ку IК-оји 6е .овде yrнeceH, !а JrrOCJte претходних 
провеp<m~ња, IA'ВНОЈ ~e. !На ДРУ1Г1О1М 621Сед'З1ЊУ ICTBapН'O IИМЗЮ 268 !tJЛЗIНQВ& 

У \Ивв-ештају 'М' Рм6арз при .реюrrовЗlЊу је Мl3ОСТa!DЉОО1() 'Име IвеhН11lК'ЗЈ Све-
1'\ОО'зрз Вeюroвиhа. 

ТелеГipЗI.\fIИ 'Су LIl'artiIf !ПО ~ГИНЗ!/Iима }КО}И !се IНЗ!ЛаGе' (Ј' crpХИ'ВИ ИСТОЈ»ЮКог 
оде:љењз (Савеза' !К'()М:ynIИlC.та Хрв-аrrrске и ;re1\I1cy (из ~,Нацриј~" !БР, \32 \ОД !8 де
цембра 11943 Ј'одиие. 

При iOреЈ;ивЗiЊУ Iмате;ријмз' <у1својeaiих!На Iсе.шница:мЗ' тешкоhу 1е rnретста8Љ&10 
'и ФО /Шro H'WCY ЈСаЧytВ-3!НИ ~ВИ ilТОДЗIU!И 10 \ТOIМ'e )ко lеу !били !П;P'fIlI.ЩlJГarчw (Појединих 
одлу,ка Ina д.РУ1ГОМ Iззсе-д.ању IA'ВНОЈ-.(!! у Јајцу, !Изу.зе:в ДР Војислава lКеЈЈ;М'ЗIНооиtiа., 
М()Ше ПlНJјаде !и Пера Кrpста1иhщ је.р ~Y 1II.00ку.мefl'Ј1И О JtiИхов'им преДJrоои-ма 
'Са:чу·вани. Зато !се L\Юра..lО IПIри6еliи ,'К()IНсуЛ"ГОвзњу 'веЛИllюr броЈа ЖИВ'ИIX уче.аника 
"'ИЈС1'\ориеке ЮК)1ПШ1lИIНе у ЈЗЈјцу iИ IНЗ !ОСнову ЊИХ()ВИХ !Ка'ЗИIВањз' /и mРО'веравзња 
11ИХ ИiскЭI3З у;н'осена IC)II имена преДЛЗГ(1јЧЗ!. !НэроtгиЈГО пе iСЈ10РИО J1'ИIТање било !ко је 
'ОД Iвећникз пре.ДЛОЖИ1О лwсту 1п.з60РЗ [lrре1lсеДIНJ-I'Шl'ОО АВНОЈ-а. НЭlјнеli'И број 
тaщawњ'И1Х. веh.НИКЗIIМ1КЛИI дз! је 1'0 учинио. Gpeтeн Жујов:иti, ПЗl је rmкo IИI )'iHoceHO. 
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НАПОМЕНЕ УЗ ПРИЛОГЕ 

ПРВО ЗАСЕДАЊЕ iд<ВHOJ-A У iБИХАЋУ 

ПОЗИВ !НА 3АСЕДАЊЕ. Ов·акви (fЮ3ИВИ ')1пу1;ени !су !СВИМ !веhlНици.ма за 
ПРIl'О зак:ед'Эље. Поз:ин ~yгy :ЧЗ:[l()lfЮ!виliу 600 и'е II1IРИказЗIН' Iна Ј1злож6и ()I tпо
-станку. P&3BWJ1КY IИ делwН'ОСТ1И народних одбора К'Оја је била прироеђerнЗЈ 1950 
годН'Не !у ,Београду, IЗI t3М'Ю.f {ИI 'у (Другим ipeпу6ЛИЧК'НIМ IЦеЈНIГJ)lflМ(i. Ориmна:л овог 
nози.ва, IКQј:и је !Изгледа Једино ICзчуlВ<Щ, ty ro 'доба IНа:лЗl3.ИI(). ICc ry ЗlPх,И8'Иi СНО-а у 
Да:ни1l101Вграду; 'Овај .д.оку;менЗIТ се оН'<llIlзеи у ИС'ЮРНIОКО:М одељељу iUmooa: кому
'ЮfС'Ј'3 Ј у,rocлзвије. 

ПРОЈВКТ РЕЗОЛУUИЈЕ 1д0000к..\fO iJ1 .ремз фQТlOког.ији ОРНГИ1НЗIIIЗ који tCc 
налази 'у arpX'lrBH .историскос (}дељеЊ'з Савеза IКО!Му,нИЈСТ'Зј Х,рв<Пске. 

РАОПИС О OGНИВАЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОТСЕКА Д3Ir ое <према фoro
КОШllјlf IOfJJfЛfIН3IJ1З pro.ји \Се IIЈа.тr<IIЗИ ry а,рХИВ}1 ИС'ОО!Ј>11ЮК()IГ Јсщ.ељења Са-веза iIЮМУ
ниста Х р ВЗlJ!C'Ке.. 

ИЗВЕШТАЈ И УПРАВНОГ, ПРИВРЕДНО-ФИНАНОИОКОГ, ВЕАОКОГ. ПРО
ПАГАНДНОГ, СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНОГ И IlPOCВEТHOr ОТСБКА дати 
су 'Према ОРИГИН3.1IiНИ.\f даКУ,МЫIrгиiма .који !Се !НЗlЛaI3е У архИ'Вп ИсropиюкQIГ оде
љења Савеза IЮYМУ1Јиоста Ј:у.гОСЛ3IвИ\је. 

СТАТУТ НАРОДНОГ IУНИВЕРЗИТЕТА :даrr је IПр.еЈМ'ЗI I{)!рИГИПaJIУ Iкоји оСе 
Н(tЛЗ!ЗИ у Зip'ХПВ:И ИсториrсlЮГ одељења GаЈВезar Iк()муниrcта ЈУ;ГQCлЗtВИ1је. 

УПУТСТВА ЗА Ј1АД ,У ОСНОВНИМ школл,МА 1дa1'~ !ОУ "рома Iд()K~MOHТY 
који lQe IНзлаiЗИ у arpХ'ИВИ С'З'Ве3а IК'ОМу!нИlСТ3Ј ЈУГО:СЛ'Зlвнје. НЗIЖ3IЛOICТ, OCT3!1Ie д{)tКy
MWTe ,юој» (се !ОПОМИЉУ ЈУ IИЗ:В~ШТ3Iју Проовеl1Н'Оf' 011re~ЗЈ 1Н1(ICI~ro IМОГЛИ IПронаћи 
у Зlрхивзмз које юмо 'ИМaL/ЈИ lНa раюrюлаГЗIJbУ. 

ПИСМО ИВАНА МИЛУП1НОВИЋА 3АВНОХ-у МЈГО је 01!><>М3 Фотокопији 
ОРИГИIНа1llа који !Се 'НЗ!Лas3и у !аРХИЋИ IИс'I'Ot])lИcooor !ОдељеЊlЩ '(,а!везЗi 'KQM)'IIfH!CТ.a 
~Р8З1I'Cке. 

РАШИС О ОДЛУКАМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АВНОЈ-а на treДНИци 0,1 
28 децембра :1942 (roд. iКоји (је /био ryJПУ'liw !ови,\{ I(ffiU]11ЫЮКlIiМ lНа;родн()-IOCЛо6о
д'И'л·ачким QдбарИlма !На !ОСЛобођеној територ~ји , lдШГ Је !Il~'\fa IOрИГИН&1ЈУ оооји оСе 
налоои ЈУ I<l.рх,иви (Исторжжог IOдељеwа Савезаl КQ),tУЮilCТа Ј}"IIX)CJIЗnИiје. 

НАЦРТ ОДЛУКЕ 10 !МЕСНИМ IOРГ л,НИМА НАРОДНЕ IВJlAСТИ ",ат Је "р .... а 
о.риrиналу [l(Оји !Се [НЗlЛзtЭИ у арх'И'Ви rИC1"OIJ»OCКor одељеља /Сзвез<! tJ<d\ђ1Н'Iicrа 
Ју:гослаВ'l!је. Овај 'Нацрт QДлу.ке., IЮји 'је према IКЗI31fвању д.р И. Ри6arpа' ПОДНео 
Миле Перу.нчић, Изв:ршни одбор АВНОЈ.-а ,"Иlје nР'ИХ1ВatrИо, јер \Се lQМатрало .дз 
још fI1Pf6a' 1J>3ДИrrи IЈЮ !Наредби Врховног ш'ГЭба lНаРОДНOOICлобод,и'лarч:ке lI1а.рти
запске rи Iдооpom:оља;чке lВ.ojoKe Ју;юслаlВије од .c.e.Ift1eJM(5,pa 1942 године, Међутим, . 
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ИзвrPWНII одбор одЈЈУЧИ'О је да се по ПЈЮПИ'С'ИIМ.З ОД септембра месеца р300ИШУ 
Ilоз6~РJt 133 !НЗ!рОLIJ,lНоосло6од}мачке ољООре (ко;и ICY та.д'а юпроведеюr у БО!Саяокој 
КРЗЈИЈН'Ио KQiPAY.нy ·И lIиця. 

УРЕДБА О ВАЈМУ НАРОДНОГ ОСЛОБОЪЕЊА р оораоnоокоњем " 1110-
ЗИВОМ lНa tyi11И!С зarјмЗЈ \Цarгal йе Inpe.м,a OiРНГИНЗJI1ној обвезници ~ ориnrнaлпм.а КО}И 
се lНалазе у IalpХИВИ ИC1QPЈЈ<СWОГ 'Одељења tCruпезз 'К'ОМ'У1НИlста Ју,гославЊје. 

ИЗЈАВА ВРХОВНОГ ШТАБА i1 АВНОЈ-а Aa~a је према Лe'l'ку који је 
нвдэrr 18.11.1943 ,-одине. Летак Ice lНaџtззи ~ архиви ИСТQP1flOКОГ :одељења Савеза 
КOIМYiИ:иIOТа Јyrocлавије. 

НОТА ВРХОВНОГ ШТА&А И ИЗВРШНОГ ОДБОРА tЛВНОЈ-а САВЕ
ЗНИЧКИМ ВЛАдАМА дата је iПР~fЗ' Д<Жj'lМеН'ТУ к()ји !се чy.nЗl У arрхllfВИ ИСЮРIf
ског одељеЊа/ Сав'е.ЗЗ KOM)"H'JfCТa Југослакиј'е IИ IЩ)е1\fаЈ k-ЊtИЗИI "докуrмеН'ГИ О 
развоју tlapoдJНe l8JIак:.т" I(),Д IДJ> Л. ГершlЮВиhз, ]С'Ј1р. 14G. 

КОНФЕРЕНЦИЈА mре:Ј!Стаmшка СНОО rи I)Ю){.анди lПод·ручја од 15-1-1943 
год. utaТЗ (је \I1pe:Ma "Ha'POtЉНo..\f lOICЛо6ођењу" !од Q5 ја1lУЭј])З' 1943 roд.. Први 
реф~рент 'На ОВ1()ј ,КО!Н'ференциј'И био је друт Моша П.I,ј'Зtде lЮј1f. је имао IПЗIpТlf· 
зmюКQ 'Име Чика Ја'нко; у то време ЗI 'ИI доцније ,све . 'акте дiPYГ ПНIј-<l.lде, КОО 
шеф i()tГCe'K3 ВРХОВНОГ шта!бц ,за !ВOIјие IВла.с.ти у IПОЗЗЈД1ЊIfИ. поml1.С~lва{)l Је са 
"ЧIN<З Ја/ИКО". и·ли само "Јанк'о". 

ПРОГЛАС АВНОЈ-а ПОВОДОМ IV НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ОФАНЗИВЕ лат је 
премг. приrмерку лет.ка lJ<Oји је Icачувао !дРУ,Г М. Пиј<liде. 

ПРОТБСТНtA ИЗ1lAВА ВРХОВНОГ ШТАБА И АВНОЈ-а - Ову изја'ву 
~а!lШ ICY 18 октоб,ра 1943 roA. Воховюtl шта6 НОВ Jf ПОЈ 'а Извршнw одбор 
АВНОЈ . '<11 IOaIД ,се с.азН3I,1Ю дЗl ICY з'ЗiПЗ!lJ.НИI Qвезн1ЩИ lП'pедЭiЛН 'И36егJrW.lкој 6Л<Щ'И 
че1lИPИ Wмбаме:ра 'IiWrТa "Ли6ерamop". И~јatвЗl у цел'QICТИ' Н'Јгје 'сачyrвзн& 06јaIJИЛИ 
ОМО .сЗIМО ,део који је lCЗIЧуваl() Вл. ДедИ'јер. У ОIЮ.\t дрyrам (;саlЖе'f'OO.f иg.дав.ьу) 
" дНiев-н'Ика", стр. 615, Ел. Jlеш.Иlје.р је, 1П0000д те.КlCТЗЈ Iкоји ОСМО овде ДOlнелщ забе· 
Јlежоо 'и ОВО' : "У овој изјаlВlf иrсro тако ,се 1ff00креЂе lIWГaњe lНЗ[l(eI" Qружја и 
М'СфЖЈЈрИце К'ОЈе је Италија з.anлем'Ила после :rrЗ1дЗЈ Ју~ла:в'Иlј-е 1941, 1ПЗ1 и Тlj)ЗDftlf 
AW се све 1'0 преда нэл.uој нојщи, ",1(I()Ija је једини IфЭ6НИ lНаrcледl\fИК Iјуrос.л а:венске 
војске и која ,се боРИ ПporI1JfВ з'а1јеДо1fИЧ;юor !Н-etпри.јarrеља СВIРХ ел.ооодаљу6и.в,их 
IHapoAa". 

ДРУГО ЗАСЕДАЊЕ АВНОЈ-А W ЈАЈЦУ 

ДНЕВНИ РЕД ДЗ,Т је пtPемз, фоток<mНIји ОРИТННЉЛЗl ,који је ICво,јина ИЮК. 
}Киве Ъорl}е,вића. Сви веhющи IП.РИiМИЛИ су· уз U1ел~mIlмащију 111' I()ВЗlј \.IIIНевни !ред 
зэ-седањ il. 

ЛВГИ11ИМАUИЈА је даrrэ прем'з фoroКQrnflји ОipИfЧffiа:ла кО!ји чуВ ЗI инж. 
ЖИ'ВЗ Ћо:рЬевиli.. Ориmн3ЛНУ л.еПI'Г1!мацију км:.а J-t ДР !ХЦ>6ерт Ј{'РЗIY'C. 

ПРОГЛАС АВНОЈ·а! од 30 н'Овеыбра 1943 roд. дм је 'ПРе!~ ле'lЖУ ,к()ји: се 
налази у '8IDХИВИ Исro.РЊСКОС roдељења Савеза .к-ОМУIН1-tста: Јуrocлапшје. 

НАЦРТ СТАТУТА АВНОЈ-а је у"есен у ову к",,"гу према 'Р)'м!шсу APyra 
Mowe Ilијаде, који .се 'Чува у ЗipХЮШ Ис.Т'ОРИСКО<[ од.ељења' !СЗ/Ве,з3t ком:у,юrcта 
ЈYi1'ОСШi'tшје. Овај на.црт !WИlје дВНОЈ ИИ ЈП.~тре-саЈО [НII усвојио. ДрУ'" iЉilјаде је 
'Овај 1Н3rЦp1' (у. 'fЮМе је 'ИlCiпyrш"reН члЗ!Н'. 14) Iд'O!C:1'<mИOl YI3 једiПО !СВоје Пl1'О.\!'О од 
ЗО·ХlI - I94З год. ДP)'IГY Каlрде:љу,Э!Л'И' 'се IН'Иiје ·пристуiIПi\ЛOI ЊеЈ'ОВСХМ п,реl1ресању. 

Из овос '[fИ!CIМ З' AOHO,ClfМO део lJ<оји гее НеЈПосреДНQ 1'Њ'Че OIIЮГ нацртз> кз lКoгa 
'се вще mrreНЦИlје ТЗlДзшњег IPЗЩ31 !На раЗp.:lђИ'ва'Њу одлу,ка ДPYf"OГ з'З/Седэња 
АВНОЈ-а у J~jцy: 

"Ј'3' ICaм ПОСЛОВНiИК АВНОЈ·а приредиоО, YIНOO lНe'Ke ОС1'вари, онеш1'О lfЗ~femю и 
дооунио, маt1Ю ~РУLКЧИ1је f'РУ'П'JfСЗО њиorвe 'OIд.peд.6e. 
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Неке ICЗМ 1И'3мwе IitЗiправ'И'О по.гrазећи са глеДl1шта A'31 у' cтarryттy !Не МОЖ'е:\fQ 
наша· те.;Ја! к:арatк.тернсaтrи друкчњје неro што је 1'0 у основ.ffш.1' одлукама које 
је ДOlНел'О П за1Clе~а!ll::.е ,иl које су 3<11 НlЗ!с 'заКQН ( 'НЗlп,р. К'ЗР3IКтеРWC'Т1ltка АЈВ.НОЈ-а). 
ПОЛуЈС1'ИIO сам. ДОКаЈзивању 11ю~а дз! !Се !НeJШIМ теРМIИ~н:о..\l1 РЗIЗЛШ(ј'1ј:е уrж,е од 
ширer rnретседништва АВНОЈ-'а, 'П& -сам }'iBeo у -CTarryт "Пpet3ItIlЩУМ", "Претсед
!Н!lfШТВО През}шију!ма"" .З'ЛJf сам ACUJa:o до ЗЗlкључка Д:аЈ је то '3IIIC'OJIуЋЮ пorреJlШЮ, 
је.р -и ТО 3ЈнаlЧИ ·неДi()ПYIJJ.IТ.е;но 'МeњalЊe одлytк'е' Il ЗЗlсе,дања. к:оје 3/Н'3Ј ЗЗi 1Г1:peтc.eд
IНИШтlЮ, :а не ·ЭlнЗI зз) flреЗl5Дијум (заЧУД}flЛО ме је и lJаш'f'Oi је IJШI lnporшосу аютпщ:ан 
.д1рез1tдп~)'IМ"). А 'и .c:ТlВapHO, 'када· .се узме, 'Као ШТQ СМ'О YGели. дз је .. ПреЗ-ИДI~јум" 
IСГЗЛ:НQ IН-' ()(К)'1ПУ~ д:Зt уже Iпреllсе'ДНИШl1В-О не реша'Вз ,}{'ИILLГГЩ ве,ћ 'СЭМО плetНУ':\I, 
онда је и пюrгреба' :нежor рЗЈЗЛ1I:К'()fIЈ'СШ-ЬЗЈ уже,г н ширеrr rnреl1се'д'Н'НW1lВЗI <::aIMO ПРИ
видна. Зaro IМИiСШR,\i: \Да оорЗ13 "lIlреЗlf\Д.'ИlјУi!ot" 1!РС6а И'збзцlfltП If ОСТЗ/ТИ ИЗ! "Пiрет· 
сеДlfИШ1'ВУ". У lистој Iвез'И ми.сл'ИМ да) се никако !lfe може щ)и!миtJ',и', што IМИI је 
дlPyг Јово1 ) lJ)e.к:ао. д.а /Сте у 13З!конодаВlН'<Xј КQIМИ'rCИjН (I~ЛУЧ'ИЛИ. да ~e. ЩХ»'fеЈНе. !НазИв.н 
rНе~их IlювереНИIlIтава ( ... праЋосуl}е" мосro .. <СYiд<ство" итд). Неи:юстаlВrНО морају 
ocтamt :називи каји I(.e IНаЛЗЈ3е 'у одлyuи< о именоваљу Н'ЗЦКQма2) .", било не
озбиљно да р'зди rтзкв'lfX ,с,ИrJ1Ница узм.е:мо НаЈ себе неrrOiштовЗ!њ'е даиете одлу.ке, 
,која је веп тако ШИРОК()I I}f оБЈављена. 

Одлу\ке., 'КЗiК'О <с.у ДQIНeTe на.н зосеlдањ,У' Иi ICalКO СУ' 11U1'а'Мп·жне' у 6РОШУlJ)И У 
Бoowи lhирилицО!м јесу ОДЛYlке rнa 'С'Р'П 1СIКО/м ј-езику. Како !СУ ,ове оојаЈВЉе!Не у 
XipnarrreKoj (lНапр. ,у "НаПРИ1јед-у") 'Оне <су !Наl х РnЗТiClК'О IМ јеЗIIКУ. Слоп.е.НЦIf 
су одлуке 06јаslМИ ,на сlЮ'М' јООЈfК)', МакедQIНЦИ 'На !СВОМ 1f'Тд. rПре"f<l томе нема 
С:I'1рЗlX.а· IНЊ за кога од туђе' теРМИНО'Л'ОГИ1је. TalКo ће lИi 'У,БYlдуће 6И'Т1И оСЗ' ,СВlи,м,а 
заједничким одлукамЗl 'Ј.fЗа:коЮfМЩ TJ~ оне ће IJrMarrnt) д'3! 1C'e објављују у СВИ'М 
јеЗ'lЩl1ма (у СловенијИ' i(JJовеначки, у XPSarr<:.Koj ХрБ'afI'i(Ж!И и ICрпGКИ', па ту чаl( 
може 6иmи: IПО11ПУiНО .ieJшlЗ\К те.юст~ 31 'Р3i3ЈПI'КЗI да 6у!де, .само у .лarJ'lWН'lЩИ и hири.лнци, 
у СрБИјИ 'СЈ)Ј]\ЖИ тј. elК'8fВ'ОЮИ' и ћи.ри:лицом, у Црн'ој ГОРИ qmоки lIIјекавсжrщ у 
,Босю:r q:mс.ки 'и хрватска 1ИIТ.д,.) О томе !МорЗl д'а IJOДIН IJ)'aчytН& М З'З'К()НОДЗВ!НЗ! ко· 
Iмисија. Она lНегкЭЈ Iправи пројекте 6wлО> 1113 'Орп.UК'<ЈМ БИIЛО НЗ) ХРП311QКQМ (.са:мо 
не каlfЮ !ОМО 'РalНије. !сви Irшсз'JfИ ијек.аш:ки. а. н.и\је било ни Xlрвarroки IIШ 'арпск,и), 
а КЗЈД /Се тeКICТ уовојщ iНeк:aJ осе пре.вetде на' OCТ<Ыle језике. 

За В.реяе док сам ,"реюИ!НYQ пис,~ю ОдРжалlJ.f' 0."10 ICИ'ПОЋ !СЗlCТанак да диску
Тј'1јемо о пројекту "IJlОЛпrJ1И'ч,ка: 'а'КциЈа/' iИI 'о jeдlНO'М ПРOlјerкту "Уре'Дбе о НЗlр. ОСД. 
од60рYGМЗ", 'fЮј:и ЈС&\{ ја 1Н'а.rrиосЭQ. АлИl смо 'зЭlП·а:д'ИЈ у !дlJ)yrе дlИ'UК'у;сије. дowлlИ ОМО 
!ДО закључщ да IЮfCМО неко тело ОООСООН()I за решЗ'Вање !Нег'О само можем'О 
ра:3ГОВalJ)ЗfI1{> и Д11ICК'Уrroв<пи, те да IIf' ICBa,IHI појединoo.t, ОД !НЗС 1М000е IПQДПОCИ'IIИ 
llредл·осе, .цpoje:К"Jle иrтд., iКОlјИ1 ће проћИl !Кроз ЗЗКOlНlод:ЗlВНУ КОМИlC!Иlју И из ље 
01!И1ш 0IfИМ телима., кroja е.у IQвл..ашherна UlЗl 'ОДЉ)'1Чују. 

Ја ти ШffiЉеј:\{ моју прерЗlду "Ста'fYТЗi АВНОЈ-з/' . Алц, <кад је J'080 синоћ 
оојаан'И'О, КЗlКQ ICTe I8lt' хтеЈШ 'и '~З!К'О ,сте' II1'Л3!Н'ИiРат1Ј 'Р.alзн.е Iпроu:еIКТеј, ја ти моју 
IЦ>e:РЗ1ДУ IJ-Ie шзље.м 'као IЩЮДЈЮГ, ,BeJi само lКao 'АfЗ!Ј'еРИlју. Ја сам једноставно 
у3еО rвanI пројект, онакав какав је , но Jfl3ме1ИfО re да би био 6ољњ Има измена 
troje <су В1РЈЮ вaжmе и iНwпходне. HaI!lf»lrмep: по вашем пројекту, а B!iAOO' С'аМ 

'СИII'Ю'h да Јово TaIKQ' С1Ћ3'рНО МИI(.ЛИ - :ИlOПзщз да Ice През.'lIД'њјуму даје праlВО да 
врши заК<mодзвне ФУ'Н-кције у име АВНОЈ-а са.,iO прив..ремenю, :JlЗl сте ТО УйН~ЛlI 
у ",прелЗ\Зна lifIЗ<реljења", док 'го IНИlје тач'НOI, јер ће Пре.ЗИLZtију;м у\ве.к а\IОО1И ту 
ВJIЗICТ Iизмеljу ,заседЗiШЗl АВНОЈ-а, :што је IПQIТIПj7lНО jalCJ-Iо ИIЗ'1ХЮWе.но у .одлуци број 
1 П. заlCедз,Њ'э. Према Т{)Iме, OiС /Може ;МУ с.е то I1раво .саДЗl jt~Ј)а"и IПРШЗ'Рerме.но, 
до :првог Иlду.ћег заседањЗl АВНОЈ-а. f1ЈЮКО ,~rпрелэзНrOГ Iнзреljења", кад је 
формулација тачке 4 одлу\ке бр. 1 јаюнщ те је могла 'и "Ј1р.ебма дз! бу де унеоонз 
и у '110СЈ10в,ник. 

1) Др Иван Рибар, - примедба приређивача 

~) Национални комитет ослобођења Југославије (НКОЈ) - примедба приреl)ивача 
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Ако желите да <е il3.'Ilpa6Н1 једаы привремени ПОсловник за О~i'Oгућење pa~a 
fЂ>e.з.»дИЈјумаЈ, QНДЗ: га Н<Щраrвwrе тако ~'a то заиста 6YiJ1.e амо 'I1I()СЛQS1fИК, Али 
!Моје је I~П1lliљење. да пdc.1Ј.О'&НИЈС 'М'Op~ 'IН ,нечегЗЈ даз се изведе·, ла је заrго 'l10-npeбно 
lf!CTOB.peMelfO rнanРЭ!8 liIТ'И он једЭIН ОlClJювнн за'кOIН о државmf!М ОРГЗlНИfма' (cтartYT ИЛИ 
одлуку IИли У1Ј>едбу), К()Iји би 06ух'ватэо све ШТО 11Р:еба iДЗlсе' ,кЭ!Же; О А.ВНОЈ-у 
Jt Њf<llСМВам Пре.зИ1д,ијУћfry, о 3eIМOObI(KIIM за'lю'}{'()ДаIВ'НИМ теЛ:ИI~аl и' ,з~{шљоwи!М из
н.РШНЊ.\f теЛ'f-n.\fЗ (земаљСК.Н~f нац. кО'.\ПI'Тет»~а,) те о Њ~СNIIЮМ ~1'ebyк:.06H()I,M од
,"осу. Тек 1113 та:К'вor З<rКQна ондЗl 'Могу да 'Се l~звед'У ПО'СЛОВНИIЦIII 11 1СТагут.Ј-f' за 
разна тела. 

Gви ЮЖ)., меt))"Ј1И..\f , СlНюh, ПОIЮДOl~ ~1OC rrројеlПЗЈ ..., У,редбе 'о нар. ()1C.<1. одБООРII
')ш" (-о !Каме у детаље У!ОJlште IЮI!Cl\Ю дискyro:вaJ.fШ) ДQШЛff до. З8ЈКључкаl да је по
тре6н() .сЈ1lЗдеhе: IН'з1ЩДWТ'И јед,"у декл 'з,рац 'ију о. HapoДlН-oj власти. 
Та декла:раЦlllја reадржала: 6и - ,H<li основу неп важеihllХ 'Одлу,кЭi - ооновне 
ЧРlfJщипе 11{ ОСНОВН'О )'1Сl1рој.ство и " каР:l1<ТСРwcrику иаPQДIН'С' влаlСТИ, те би била 
ООЗ'8'езно-\ДИ!реК1'Imна 11 на ос.нову ње би QU-IАа' 'биле JllЗPађerне уре'дбе QI 'РаI3НИI)f 
сфrarнИNi1 ВЛа!СТИ, тј . .о l8.рх,ов,ној ДlJ)жавној у;п,раIВ'W (АВНОЈ , Нацком, зсмшьс,ка 
већа, земЗIЉ:СКИ гнац(коми и њ'И,хi(}'ВЈЈ Oiргз'Ни). о IHa:p. ()(:л. одборима (од eeQtCKO{' 
ДО оолаоног) IrrA. На осн.ову так'ве ,деКЛаЈРације донели би ОНlда 'И'I зе~1'а\ЉСКН 
ОрУ1aif1И, ,CBaIКH Iпрема 'Својим IIlри-ликамз, неке ззltЮНе, )'11. "мр. ОСЛ. одборима. 
Сви 'С..\tO ree, веhина. СЛОЖЈ1ЛН да је так,ва! декл.зраЦllја с Kap3'KТCopo~'! ДнрекТ'Ива 
It оо<шезна, IПреко потребна." 

ИЗВЕШТАЈЕ ГJlАВНОГ НАРОДНО-OCJIОБОДИJlАЧКОГ ОДБОРА ВОЈ
ВОДИНЕ са IПРОГЛЭlCOМ 11 преоглело'М .стања lIl!рихола и IPz'CxOAa НОО-а 'у ВQJ . 
BOMnн1i IOA ј<Jllђ'З!ра 1943 ,дО јЗiН·уара 1944 <Го,дине даје~ю 100 (ФIIПIНЗЛНИIМ рукопи
cн:~a 'К'оје је сачувао ЩР:У'Г Р. ЧолаКОIJ'иh. Ови ИЗВeIШ'Таlји, КОЛ'ИК'О је познато, 
сад 'Се !IlрllИ пут ,објављују и 3iначаl,jШI 'Су IKalQ ,грађа за 'ПРОУЧЗlвање 'раlЗвој., 
НаЈродне власти у Војводи.Ј-Ш 11 cтaњ~ за време На:РОДоlюосл060ДИЛ<Fчке борбе у 
оо-ој ПОКР3.lјНJ-IН, 

КОНФЕР[НUИ.ЈА ЧЛАНОВА АВНОЈ-а ИЗ ХРВАТСКЕ СА ДРУГОМ 
ТИТОМ. За щ>е.ме д.ругог зоседања АВНОЈ-а у Ја!јцу друг Тито је ОДlржао 
конференције посебно са cBaKo~f .деЛl-аЦl1lјо'М ЧЛaIНова АВНОЈ-а 1113 XPB3II',cI<C, 
Словеније, 1 tPlie Гпре н Бооне 61 Хе.рuегоои:не. Са .crшм rтllM д.елегаUИlјама друг 
Тито lee и фо·юграфисао. ОСИ~f }I,звештаја 'Са IQBC IКСlНфе.ре.:нЦlI·је, .КQји Ice ч уна 
у apx~lВ:Н I1 СТQJЩСКОГ ,одељења Санеза, lК{)IМуШllCТа XpBarгcKe, белешке IHIf Ј10даци 
-о оста1ЈИ1rм К'OIнфеРClНЦИЈ;а1Ма ,ниrcy <СЗlЧУВЭ!Н'If. ЛруlГ Т,иrго је ,са дслег.аЦluјl()'М ,сваке 
зе:М)Љс ,гов'орио О нruјlJмкюrјrwм пи'ТЗ!њ'И!Ма н ИЗНОСНI() 'своја гле'дишта 'на 'реша
вање текуhих шпања и уреЬења земље 1110 коначно·м 'G<:л060Ьењу, [0I80Р друга 
Тита овде је JAarr према .(,крајњним белешкз'М'а lюје ПОТJlЧУ од два З<1lI1иtCничара_ 

ОДJlУКЕ НАUИОНАJlНОГ КОМИТЕТА ОСJlОБОЪЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ. 
- Од ЗО ,новембра 1943 годњне, ·ка"1а је образа-ва,", НКОЈ је оо:ржао ШIЗ 
.седница на Iкојима је д.'ОНОGЮ -одлу,ке и pClшења о м,ноги.м текуhИlМ 'ПИ'fЗ/Њ'нма 
н О QJ>rujН'lflЗ(}ваљу новог држа;в;н.о1f ап аlparrЗЈ, међу Iкq.ји.\{ЗI 'и одлу,ке 'о нашим .оД
tiQCJilMa <Са ,савезюсщtlм& МеЬУТII~\{, те одлуке и IJ)elШењЗЈ, 'КОlји су доносени пре 
ослQбol)eња IБеООр3Д'а, КОilШКО <И<IО{, је lIознаrro, 'НИIC'У сачувани ниl'l~ ,су У тада
шњој 'ШТЗlм.пи -били оојООЉeiiИ_ Овде !С!МО да'Лн јед'ну 6елОО1КУ о Д!ве:мЗI ВЗClК:ННМ 
одлу.кама НКОЈ-а !lюју је 06ја,вио "Вјесник" у 'СВОМ бр_ 30-31 од 13 деuембра 
1943 I'OIJ1IWHe, 

УПУТСТВО НКОЈ-а - ПОВЕРEI1ИШТВА ЗА ПРОСВЕТУ од 13.У. 1944 ГОД., 
рзl)eно иа ШЗlJrIfРОl"раф!у tшрилицо..\f, :НЗ1Л3I3И !Се у аРХЈ}flВИ' uк Ср6Н'је, бр. 6859. 

УПУТСТВО ПОВЕРБНИШТВА ЗА ЕКОНОМСКУ ОБНОВУ НКОЈ-а <) рЗЏ!)' 
opra-Ha ПЗlрод;не 8ЛЗICl'И НЗ оБНОВI1 дз·то је премз ОРНl'lf'НЗ'лу ~"ny4ie.нO"'f 
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3АВНОБИХ·у 24. аПРИ.Jfа 1944 године. Ово УПУ1'ство је достављено (:'fШ){ зе
маљсЖИ\.\t 'веtШ:'f3 и Глзшн'OOf 'If'Зiј)ОДНО-О'С.l1<>60Д'Ј.fла:ч кrot одбору Ср6lује. QРIП'И'НЗlJIНlI 
примеРа/К ),пyhен ЗАВНОБИХ-у нал2!3И tCe 'У аР:'<'IIВ11' Историског одеље.њ>й Сооез;} 
к,омуник::.та Југославије, 

УПУТСТВО ПОВЕРЕ.НИШТВА ЗА ШУМЕ И РУДЕ НКОЈ-а да'ГО је прес"" 
QВејре.IЮМ .препиlCУ који ,се iна!Лз'зи у а'РХфfВ'Н и.СТОРII.СКОГ одељењЭЈ Са,ве.за К'()IМY-
9il1tCТз Ј}"Го-сл'а'В]'је. ОВО У'ПУ-ГСТВО :поред ЗАВНО Црне Горе 'И Боке ),'l1ућс-'Ио је 
и оста,лим земаљским ШНТllфашИtCТИ:ЧК'1IМ већи'Ма и Глаlню)t на!]Юдно-осло6оди..
лачко'м од60роу СрБИ1је. 

ПРЕДЛОГ НКОЈ-а - ПОВЕРЕНИШТВА ЗА СУДСТВО - ЗА ОСНИВАЊЕ 
СУДОВА дзrr је iIlpe:мa rnре.пису 'Ра:а[Ji~СЗt ко.ји је бао из.ложw НЗ: ИзлоЖ'б1l ,нароДiЖ)
осло6оЛJiлаrчких одбора. Један примерак се IIзлази у арХИВ1i ЦК СК Србије, 

• 

, 



Садржај 

ЈН>ВО 3АСЕДАЊЕ АВНОЈ-а - 26' И 27 НОВЕМБРА 1942 У БИХАЋУ 

СВЕЧАНА СЕДНИЦА - 26 НОВЕМБРА 194~ 

Пре д.невног реда: 

1 - УТlВрl}ивање дневног реда 

Дневни ред: 

1 - Избор ЛОЧ&;iИ()f' 1f paднor пре1lCедНШllТsa 

Говорници: пре110е.даВЗlјуhи Ста.нко Опачяћ-Ћа:ница 
lfl1)e.'IICе~аваЈјући Д!Р ИвЗiН Рибар 

Избор љва запИ!С.Н.иtfЭlpat - - - - - -
Ут.врl}ивање броја 1П000аlff1fХ и n;pисущшх sећIOm(Э! 

Говорници: 3ЗlПИlC:Юtчар И'Нж. Милetl1'Иlје Лоооюm 

Избор В<JmФИ'каЩIЮоН<>r оФор. - - -

2 - ПО3'д:равна реч BpiXOBHOГ К<Х.\fIЗJЦД,.a!НffЗ НОВ И ПОЈ 
Apyra Ти:та - - - - - - - - - - - - - -

ГовоptПtци: ВРХО1Ј.НИ ~Ю'ма:нд3[Н1' НОВ ,н ПОЈ ].ООИЛ Броз Tнтro 

з - ПQЭДip3ВIНЗI ipe'Ч пре:оста;в.'Н'ККа UК КПЈ -
Говорници: Ср,т,," Жуј<>в><Ii-lIртt 

4 - ПООДРam.нз !реч npeт.стаВЮfка: СКОЈ-з 

ГОВОРНИЦИ: Иво-Пола Ри6ар - - -

5 - [].озщра8lНa ipe!Ч trфeТcramiИка АФЖ-з 

Говорници: Gпас.e.trnја ... ц.аяз Бабоsић 

6 - ПОЗДpaiВНЗ реч IПрехтавЮfК'al Штаба 1 Бoc3tюxoг 1<opIIyc a 
НОВ и ПОЈ - - - - - - -- - '- - ~ 

ГОВОРНИЦИ: Ooмaf Ка.ра6еroЈшh - - - - .

ПоодраЋR3 реч ащ>е11ОО.дJН1f!ка .но ОЈЈ.:6фа IfIPЗ!Д.ЗI Бихahа 

Говорници: Омзил Д~JIlllћ - - - - - - -

7 - Чкrгaње IfЮ3JIJPЗ1SНИХ телег.рarыа - - - -
Утв-рtjива.ње дiНeBНOf' ре-да эat iI1(JВ'Y peд'O'ВfllY (!е.ДјН:НЦУ 

# 

21' 

Ст.рана 

9-10 

10 
10 
10 
11 

11- 14 
11 
14 

14-17 
14 

1S-19 
18 

19-20 
19 

20-21 
20 

21 
21 

21- 22 
22 

22-24 
24-25 

зга 



ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА - ~7 НОВЕМБРА 1942 

Пре ,цневног реда: 

1 - Читаље ,и у.сВЗlј~ње З311ИОКИКЗ ICВеЧ3lJiе с.едtнще од 26 
новембра 1942 roдине - - - - - - -

Дневни ред: 

1 - Читаље ЈIf УоСвај ање извеШТ8!ја ВеРI!фl1Јк а цн.с'~юг одоораЈ 

ГОВОРНИЦИ: 'И'3lВе'СПfЛ'Зrц Влащ·Q Зечевић - - - - - -

2 - ·НЗЈЮД1lЮ.-ослоБОДИЛ<lч-ка борба 'i1 осниваље АВНОЈ-а-
реферат ВelCелина МЗСЛ edllС - - - -

ГОВОРНИЦИ: SоселИ'н Маслеша - -

3 --- ОргаЮi3ЗЦИја АВНОЈ-а - Lреферarr Мооше Пија,де 

Говорници: Моша Пијаде -

4 - ДiИ!СКУlOИlја 10 рефЦ>аrJ'lИl).1а 

ГОВОРНИЦИ: Лаl8аlO Крце -
РЗ!Д>QВан МИ'ју,ш}ООВ'ић 

. ООЖ<> Љумовић -
ЛУ'ка СтеВ>ић - -
Вицк,о КРСТУЛОlВиti 

Саопштење восrn Q ослобођељу ГlPзда ЈЗЈјца 

Говорници: Вла.д'}рмир Деднје,р 

4 - Наставак д1tСК)''lClt.је о рефеорМlИ:.ЧЗ! 

Говорници: прота Јаroш СИlм'онооиti 
ОroјaIН Ц~:вић 
Вл.ади!о!:ир Дед:ијер 
ШИ1ме Балоо 
ВојШi Гајић 
CTaJ-I'КО ОпаЧlfh-Ћ а.Нlща 
д'р Uоro м.Иl1юшеоо.h 
Миле UlеРУН11чиt\ - -
Pwo Ду,гоњнћ 

Из6ор КQМИIСlfје за ~tэраду резолуција и прогласа 

5 - Чиrraње и УоОва·јање Предлога !ре3ОЈ1уције о ()oQ}f'Ивању 
АВНОЈ-а, ПpeдJFOга !реЗОЛУЦНlје о ОРГ3iНl1З3ЦИlји ABHOJ-3I I\f Прогласа 
АВНОЈ-а НЗIpOДИlм.-а ЈуroслЗ<В"ије 

Говорннцн: Iltзвес:гилац Моша Пиј3lде -

6 - Избор И~врш'Н<>1' одбора АВНОЈ-а 

Говорници: Срете.'Н ЖујоВlић - - -
ПрекедfНИК Извршнor од6о:ра ABHOJ-3I др Иван 
РЈЮаv - -- ---- --

'ПОО'Ј1рет.седин-к Изs-рu.nror 'Одбора' АВНОЈ-а .нурија 
Поздерац - - - - - - - - -

Coo!nшreње вест да је Црвек.а зр~tИlја 'изврши:ла велико r3щю6-
ља;вање Немаца код СТЗIЉ>И!Нr;pЗIДIЗ - - -

Говорници: опрекедН'н;к Д'Р ИВЭIН Рибар - - - - -

324 

Страна 

2& 

26--27 
26 

27-31 

27 

31-33 

31 

33-41 

3з 
з4 
37 
38 
40 
42 

42 

42--,52 

42 
43 
43 
46 
'~7 
48 
48 
48 
50 
52 

52-65 
52, 59, БО 

65--66 
б5-

65 

66 



ДРУГО ЗАСЕДАЊЕ АВНОЈ-а - 29 И 30 НОВЕМБРА У ЈАЈЦУ 

ЛР,е .Цневног реда: 

1- Уreрl}ШЈаIЫ днеююr реда 

Дневни ред: 

1 - УСВЗlјање иrэвеULтЗ!ја 'о 1JXIt!m" АВНОЈ-а од његовor ОС;:ЯН-
вањз до Дру.гor заседањ:а - - - - -

ГОВОРНИЦИ: пре'Ј1СеднИ'к др ИВЗ!Н Ри6аор 
Моша п~!,ја,де - - - -

ПОЗДlраВ41Н! гов'ори - - - - -

ГОВОРНИЦИ: Алек<андар РанКО6и1i-Марк<о 
генера:л-ла·јтна,нт Аороо ЈовafЮВиЋ 
IПyIКОВНИ1< Мнја.лк<о ТодО')Ювпti 
JW Павле г.реГQ,риrh 
Марк<о Вујаяиh 
Ъ:у;ро П),цар·Стари 
Јoom BНlДMap 
Митра МИ'fровиh-Ъ:нла!С 
М'ИХа'ЊЈЮ Швоои'h - -

I 

'2 - Избор ра!дног прет.сtд·нишгва, 8е.рифнк~ЦИ'OiНОГ ,од6<)орз, Н 
З311.ИIQll1tчarpа - - - - - - - - - - -

(ОВОРНИЦИ: Моша Пијаде - - - - - - -
претсеДЗiвају1iИ д.р Војислав Kel1МaнOВHЋ 

Предаја веhШ1'ЧК'И'Х ПУLНОМQhја - -

з - По.зДРЗ1Јmе дмеше 

ГОВОРНИЦИ: ЗЗOlЈЮН'ИЧар Ши.~е Балсн 
ззпик:.ннчар Осман Ka-ра6е1'()ВИЂ 

4 - Читање '1-1 УGпз,ја.ње иэпешmја Ве.рнФикЭIЦ1ЮНОГ од60.ра 

Говорници: 'l1>зве'С1МЛа!Ц TQД<Op ВУ'ј3'СИ~ЮR1rh - - -

5 - Развитак НЗIpOДН()o-QCЈЈЈ060дила;чке бо;р6е ЈУГОСД3'ВНlје у 
в.е.эи са rме.1ј~ЗipOtlJ.НИlМ д.осЗ'1јајИ"!.lа - рефеJ}'ЗIТ Врхо.в.1Юl" команданта 
НОВ и ПОЈ ЈQCМIПа Бјюза' Twra - - _ - - - - - -

Говорници: Врх·авн:и K(~MaHдaHT НОВ 'и ПОЈ ЈооШ1 &роз lIит<о 

6 - Дискуюиоја <о ре.фераrrу 

ГОВОРНИЦИ: ,Do>юwдар Ма.-овзu 
др Љу60 Леон'J1ИI; - -
Бори.с Кrишрич . - ;- :.-

I I 'енevaџt-МЗЈјо.р Јак06 Авшич 
Перо Крстај"" 
Сулејм&н Фllлипов-ић 
Новак МасТ'илооић 
ЛУlКа С'JIetВиh 
д'Р МИ'Л1пюј Јам6р1ltшак 
Франце Лу6еј 
Вице Буљан - -
,р.одољу"6 Чо.лaкuв:иti 
д'Р Метод Миюуж 
РЗдЈОња Год~Юi 
Срет.е.:н Жyt)О'ВИЋ-lIspнИ' 
Јооип Јорас - - -

Страна 

141-142 

142-14Уо 

142 
149 

149-16.5 
149 
151 
152 
104 

156- 160 
1611 
161 
162 
164 

165 
165 
165 

165- 166 

166-175 
166 
170 

175-179 
176, 177 

179-190 
179 

100-218 
190 
191 
192 
193 
195 
2()2 
2()1 
2Q5 
2(fl 

207 
209 
211 
212 
212 
213 
214 

325 



Xal,l}\JМe""eд Myj1m!i 
Едвам Ко<цоок 
.др Вл"""""1' Бзкарић 

7. - Читаље 1}{ у\оваја.ње: Предll()а"а де.клар.ацwје Д!p'j't'(»'" 3ЗЈС:е
дања АВНОЈ-а; iJ1peд.l1'ОТЗ ОДЛ)'iКС 'о в.pXOВН()IМ 'Э3JIroНIOда8lНll»( 'НI 1И3-
в-pu.aюм H3pOI!U(<XМ 1ПIpCТС1'<mЮIЧК<Щ reлy Југославије и НКОЈ-у ОО<Ю 
1tри'Нремeн'ИlМ ОРПIIНИМЗ 'ВIpxQВIНe народне ,влзcr.и у Јyt'OCJIЉВ'НIј:и за 
181iem-е . НаtpOДIlЮ-<OCЛо6од,илзчк{)f' rpaтЗI; Предлога одлу.ке о ОДУG'И!Мању 
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