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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно 
наследство, како и од  музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, 
историја на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во 
културните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално  „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение 
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе 
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни 
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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УДК 323.113:061.3(430.115:=163.3)“1972” 

Марјан ИВАНОСКИ1 
 

ВТОР, ВОНРЕДЕН КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКАТА 
ЕМИГРАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОСЛОБОДИТЕЛЕН КОМИТЕТ 

НА МАКЕДОНИЈА (БРЕМЕН, 1972 ГОДИНА) 
 
Aпстракт: Организацијата Ослободителен комитет на Македонија / Движење 
за обединување на Македонија била најбројната и највлијателна организација на 
македонските политички емигранти во Европа. Главната цел на организацијата 
била создавање на независна и обединета македонска држава. Овој труд има за 
цел да го презентира Вториот вонреден конгрес на организацијата кој, од повеќе 
аспекти, бил од голема важност за нејзиниот натамошен развој и дејствување. 
 
Клучни зборови: Македонска политичка емиграција, Ослободителен комитет на 
Македонија, Движење за обединување на Македонија, конгрес, Бремен, ЦК, 
Драган Богдановски. 

 
Македонската политичка емиграција во Западна Европа по Втората 

светска војна, главно, била концентрирана во Франција, Западна 
Германија, Белгија, Данска и Шведска. Главните причини за нивното 
емигрирање во овие земји биле неприфаќањето на парцијалното решение 
на македонското национално прашање и новиот општествено-политички 
систем во Југославија, односно Народна Република Македонија (НРМ). Па 
така, во Шведска во 1962 година била основана организацијата 
Ослободителен комитет на Македонија (ОКМ), со главна и примарна цел: 
„да се бори против секоја тиранија над македонската слобода... како и да 
ги организира сите Македонци во светот кои имаат отворени срца и 
патриотски чувства за Македонија“.2 

За прв претседател на ОКМ бил избран Димко Нечевски од 
Копенхаген, Данска.3 Целите на организацијата биле спротивни на 
интересите на Југославија, Грција и Бугарија, поради што нивните тајни 
служби започнале со следење на активностите на организацијата. Особено 
била заинтересирана југословенската служба за државна безбедност (СДБ) 
која, меѓу другото, имала за цел иселениците од Југославија на некој 
начин да ги држи под контрола.4 Во таа насока оделе и првите 

                                                            
1 Проф. д-р Марјан Иваноски, виш научен соработник/вонреден професор, ЈНУ Институт 
за национална историја, ул. Григор Прличев бр. 3, 1000 Скопје, електронска пошта: 
m_ivanoski@yahoo.com. 
2 Документи за македонското национално движење во дијаспората (ОКМ-
ДООМ-НОФМ), Прв том, редaктор Миле Илиевски, Штип 2006, 21. 
3 Истото. 
4 За таа цел биле формирани југословенски клубови меѓу иселениците од Југославија, кои 
претставувале своевидна политичка организација раководена од Сојузот на комунистите 
на Југославија и Социјалистичкиот сојуз. Во активностите на овие т.н. југословенски 
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несогласици во организацијата кои се јавиле непосредно по основањето, 
односно  желбата за превласт и моќ на одредени личности лесно била 
искористена од СДБ, која имала за цел пасивизирање на организацијата 
или целосно нејзино преземање. Несогласиците во раководството довелe 
до апатичност меѓу членството и пасивизирање на Организацијата кон 
крајот на 60-тите години,5 што во одредена мера Службата успеала во 
својата намера. 

Кон средината на 1970 година Драган Богдановски, кој од 50-тите 
години активно бил вклучен во активностите на македонската политичка 
емиграција во Западна Европа,6 решил, со издавање на ново списание, да 
го исполни вакуумот кој се создал со пасивизирањето на ОКМ. 
Списанието добило звучно име „Македонска нација“, со кое требало да се 
испрати јасна порака за постоењето на македонската нација до сите 
нејзини негатори.7 

Набрзо потоа, по иницијатива на Драган Богдановски во 1971 
година следело возобновувањето на ОКМ, со одржувањето на првиот 
вонреден конгрес на 30 мај во Копенхаген, Данска. Списанието 
„Македонска нација“ станало печатен орган на организацијата. На 
конгресот биле воспоставени и главните постулати на ОКМ објавени во 
Политичката платформа во која, меѓу другото, било потенцирано дека 
‘Ослободителниот комитет на Македонија’ својата политичка основа ја 
изградува врз националната самобитност на македонскиот народ“ и дека 
ги „продолжува револуционерните илинденски традиции на нашиот 
народ...“, како и тоа дека ќе работи за разобличување на пропагандите 
што ги ширеле балканските националисти во однос на македонската 
нација, но и против оние Македонци кои потпаднале под туѓите 

                                                                                                                                                               
клубови силно била присутна политиката на потиснување на националната самобитност. 
Иван Катарџиев, Македонија и Македонците во светот, Скопје 1996, 46-47. 
5 Марјан Иваноски, „Активностите на Драган Богдановски во емигрантската организација 
Ослободителен комитет на Македонија, (1964-1967)“, Историја XLVIII/1, Скопје 2013, 
229-237. 
6 Драган Богдановски уште како студент во Франција во 1956 година ја формирал првата 
македонска политичка национална организација во Западна Европа – Македонски 
национален фронт. Потоа ја формирал Македонски национален комитет во Шведска, 
клубот „Јане Сандански“ во Белгија, а од средината на 60-тите активно се вклучил и во 
Ослободителниот комитет на Македонија.  Види повеќе: Марјан Иваноски, 
„Македонска политичка организација во Европа: Судирот на Драган Богдановски со 
ванчомихајловистите (1958-1964)“, НУ Завод и Музеј – Битола, бр. 17, Битола 2013, 43-
52; Марјан Иваноски, „Активностите на Драган Богдановски...“, 226-238. 
7 Државен архив на Република Македонија, Фонд: ОЗНА/УДБА/РСВР/МВР досиеја 
водени од поранешната МВР/УДБ (885), Досие за лице во историски архив Богдановски 
Наско Драган, бр. на лично досие 20218, кутија 746, папка III, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 21.06.1977 г., стр. 2. (Натаму: ДАРМ, ф. 885, досие за Драган 
Богдановски...). 
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пропаганди. Крајната цел на ОКМ била создавање на самостојна 
обединета македонска држава.8 

Наредната година Централниот комитет (ЦК) на ОКМ свикал нов 
конгрес заради решавање на проблеми од идејно-политички карактер. Тоа 
бил втор, вонреден конгрес одржан на 30 април и 1 мај 1972 година во 
Бремен, Западна Германија. Претседател на работното претседателство 
бил инж. Јован Гарвански.9 Конгресот го отворил Димко Нечевски, кој во 
својот говор потенцирал дека бил свикан заради решавање на некои 
ургентни организациони проблеми на организацијата.10 

На конгресот присуствувале 26 ополномоштени делегати од шест 
западноевропски земји.11 

По отворањето на Конгресот, на дневен ред биле поставени четири 
точки: 1. Досегашната работа на ОКМ; 2. Одредување име на организаци-
јата; 3. Реорганизација на организацијата и 4. Избор на ново раководство.  
По првата точка бил поднесен извештај за дотогашната работа на ЦК и, 
главно, се дискутирало за финансиското работење на организацијата со 
констатација дека на тој план било „хаотично“ заради недостигот на 
финансиски средства. По првата точка од дневниот ред во дискусијата зеле 
учество поголем број на учесници, меѓу кои: Димко Нечевски, Јован 
Гарвански, Драган Богдановски, Стојан Арализа и Блаже Блажевски.12 
Како констатација од искажаните бројни мислења и согледувања од 
дотогашната работа на организацијата било извлечено дека ОКМ ќе имал 
уште поголеми успеси во своето дејствување ако водел една „семакедонска 
национална политика без партиско-идеолошка ориентација“, и прераснел 
во организација во којашто би влегле сите Македонци кои биле со идејата 

                                                            
8 Македонска нација, год. I, бр.4, јули-август 1971, 4-6.  
9 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 743, папка VI, RSVR na SRM, SDB/II, V 
oddelenie; Izvor: „Atko“, Skopje, 3 maj 1972 godina, OBJEKT: OKM, Lica: Dragan 
Bogdanovski,  Dimko Necevski, Dragan Radinski, Blagoja Sambevski, стр. 2. 
10 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 744, папка III, Разговор со Драган 
Богдановски воден на 22.06.1977 г., стр. 421. 
11 Македонска нација, г. II бр. 9, мај-јуни 1972 г., стр. 1; Од полициски извори ги 
дознаваме имињата на 24-те делегати: Драган Богдановски, Тодор Коцевски, Никола 
Брзовски, Блаже Блажевски, Панде Колевски, Димитрија Ликовски, Драги Радински, 
Ангелко Малчевски, Атанас Тошев, Младен Марков, Стојан Аралица, Благој Шамбевски, 
Јован Гарвански, Стеван Дамевски, Асор Макиовски, Атанас Коцев, Мемет Идризи, Илија 
Петковски, Сотир Пастенаров, Ѓорѓе Даниловски, Миле Трајковски, Богдан Лазарески, 
Димко Нечевски и Јован Исаковски. (ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 743, 
папка VI, РСВР  – СРМ, Испостава на СДБ – Гостивар, Разговорот е извршен на 6.08.1973 
година во Гостивар, СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА, ПРЕДМЕТ: Понови сознанија за 
непријателската дејност на ДОМ во некои земји од З. Европа, базирани врз оригинална 
преписка помеѓу некои раководни личности на ЦК на ДОМ. Писмата и актите на ОКМ во 
оригинал ги прилагаме со белешкава). 
12 Истото. 
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за обединета и независна македонска држава.13 По втората точка од 
дневниот ред се водела долга дискусија, а која се однесувала за промена на 
името на организацијата, затоа што меѓу дискутантите имало спротиста-
вени мислења. Идејата за промена на името потекнувала од Гојко 
Јаковлески, кој живеел и имал свој бизнис во Западен Берлин и финан-
сиски ја помагал Организацијата. Тој на една средба со Благој Шамбевски 
и Јован Гарвански во Берлин, кои му биле блиски пријатели, извесен 
период пред да се одржи Конгресот, предложил ОКМ да го промени своето 
име, со аргументација дека тоа име не одговарало на методите на 
дејствување на Организацијата, затоа што асоцирало на воена организација 
која со оружје ги остварува своите цели. Неговиот предлог бил Организа-
цијата да се именува како „Движење“ во кое би се додале и зборовите „за 
ослободување и обединување на Македонија“. Благој Шамбевски му го 
пренел предлогот на Драган Богдановски, меѓутоа во скратена форма, 
односно како „Движење за обединување на Македонија“.14 Ова име од 
страна на Богдановски било прифатено, за што дознаваме од  неговото 
писмо упатено до Димко Нечевски и Драги Радински во периодот на 
подготовките за Конгресот, каде за прв пат ја споменал потребата од 
промена на името на Организацијата. Во писмото, меѓу другото, напишал 
дека „комитет“ се однесувало на мала група луѓе, но и дека два пати се 
содржи во името ЦК на ОКМ што претставувало конфузија за некои 
членови. Негова сугестија била името на Организацијата да се промени во 
„Движење за ослободување на Македонија“ или „Македонско ослободи-
телно движење“.15 

По долгата дискусија за промената на името, било одлучено 
Организација да се именува како „Движење за обединување на 
Македонија“ (ДОМ).16 Единствено против ова именување гласале Благој 
Блажевски, Драги Радински и Димко Нечевски.17 

На крајот се говорело за реорганизација на Организацијата, а биле 
претставени кандидати за избор на ново раководство. Бил избран и нов ЦК 
на ДОМ во состав:  

Претседател – Димко Нечевски  
Потпретседател - Драги Радински  
Секретар - Јован Гарвански  
Редактор - инж. Атанас Ташев 
Благајник - Димитрија Лилкоски. 

                                                            
13 Македонска нација, год II, бр.9, мај-јуни 1972, стр. 1. 
14 Сеќавања на Гојко Јаковлески дадени на авторот на овој труд, Скопје, февруари 2013. 
15 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 747, папка VII, Писмо до Димко 
Нечевски и Драги Радински, б.д. 
16 Македонска нација, год II, бр.9, мај-јуни 1972, стр. 1. 
17 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Извештај бр. 2, 10.06.1977 
г., стр. 6. 
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Во контролна комисија влегле: Благој Шамбевски, Ангелко 
Мојсовски и Никола Брезовски.18 

Меѓутоа, веднаш по завршувањето на конгресот, членовите на ДОМ 
од Австралија и Северна Америка реагирале поради нивното невклучу-
вање во ЦК. Таа забелешка била прифатена и од страна на новоизбраниот 
ЦК и било решено да се преземат „чекори за што поскоро формирање нов 
– општомакедонски комитет во кој ќе бидат застапени и Македонците од 
задокеанските земји“.19 

На конгресот била донесена и специјална декларација во којашто 
бил нагласен обидот и желбата на Организацијата да прерасне во 
општонационално движење, што било една од причините за промена на 
името. Па така, во декларацијата, меѓу другото, пишувало: 

„...Во интерес на општата Мајка Татковина секој Македонец треба 
да направи лична жртва со тоа што прво ќе работи за обединување на 
Македонија, а потоа, кога Македонија ќе се обедини, негово право е да се 
бори за режим за каков тој милува. Во овој наш шарен свет од нации, 
македонската нација е една од најретките нации која уште нема дојдено до 
национална слобода. А од поделбата на светот на лагери и системи - со 
други зборови: тоа треба да остане општонационално македонско 
движење, кое својата политичка цел ја остварува онака како што може, 
како што ќе му пружаат приликите. 

Нашата организација Ослободителниот комитет на Македонија, 
така го разбираше македонското прашање уште од нејзиното создавање, го 
разбираше не како партиско, не како комунистичко или антикомунис-
тичко, туку како татковинско-обединувачко, како општомакедонско наци-
онално прашање. И токму заради оваа, ваква, своја политичка платформа, 
Ослободителниот комитет на Македонија си стекна приврзаници и 
симпатизери и ‘на лево’ и ‘на десно’. Си стекна и непријатели, зашто, за 
жал, сè уште има Македонци кои се заслепени од комунистичкиот 
фанатизам или од антикомунистичката хистерија, па не можат да ги согле-
даат вистинските интереси на својот народ и татковината. Вистинскиот 
интерес на Македонија лежи во нејзиното обединување, а не во тоа каков 
ќе биде режимот во еден дел од неа или во целата. Режимите не се вечни, 
тие се менуваат, а татковината и државата си остануваат за вечност. 

Нашата организација и во иднина ќе води таква општомакедонска 
непартиска политика, која ќе си остане независна и од комунизмот и од 
капитализмот - ќе си остане македонска национална обединувачка и 

                                                            
18 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 743, папка VI, РСВР  – СРМ, Испостава 
на СДБ – Гостивар, Разговорот е извршен на 6.08.1973 година во Гостивар, СЛУЖБЕНА 
БЕЛЕШКА, ПРЕДМЕТ: Понови сознанија за непријателската дејност на ДОМ во некои 
земји од З. Европа, базирани врз оригинална преписка помеѓу некои раководни личности 
на ЦК на ДОМ. Писмата и актите на ОКМ во оригинал ги прилагаме со белешкава, стр. 4. 
19 Македонска нација, год II, бр.9, мај-јуни 1972 г., 1. 
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државотворна. Нашата организација ќе бара сојузници и помош за обеди-
нување онаму каде што ќе ги најде. 

Главната цел на нашата организација е обединување на распарчена 
и поробена Македонија во самостојна македонска држава, па затоа таа го 
прима во своите редови секој кој сака да работи за обединување на Маке-
донија без разлика какви се неговите лични идејни и филозофски разби-
рања, без разлика на тоа дали е демократ, комунист или антикомунист, 
како и без разлика на неговите поранешни идејно-политички разбирања и 
партиска припадност. Во нашата организација веќе активно работат под 
знамето на великиот Илинден, како бивши членови на Комунистичката 
партија, така и луѓе кои под комунистичкиот режим имаат лежено по 
затвори како ‘ВМРО’-вци и антикомунисти. Нашата организација работи 
за едно семакедонско национално измирување, од коешто нашата 
распарчена и поробена татковина има толку голема потреба. Со цел уште 
повеќе да го истакне својот семакедонски национален карактер, со цел 
уште подобро да ја дефинира својата главна политичка цел: обединување 
на Македонија, Вториот, вонреден конгрес на Ослободителниот комитет 
на Македонија кој се одржа во Бремен, Германија, на 30 април и 1 мај 1972 
година, реши: името на нашата организација да се промени во ДВИЖЕЊЕ 
ЗА ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА...“.20 

Било договорено да се направат грб и печат на Организацијата. Па 
така веднаш по завршувањето на Конгресот, од страна на Бранко 
Зенделски било изготвено првото идејно решение за грбот на Организаци-
јата. Грбот кој бил во тркалеста форма се состоел од три факли кои ги 
симболизирале деловите на поделена Македонија. Во кругот околу 
факлите било испишано: „Движење за обединување на Македонија“. 
Подоцна грбот трпел извесни измени. Печатот со симболот пак, бил 
направен по скица на Јован Гарвански. Биле направени три примероци од 
печатот.21 

Додавката „Движење“ во името и новодонесената декларација го 
отсликува визионерскиот и демократски капацитет на Организацијата, 
односно на Драган Богдановски и Гојко Јаковлески кои биле главните 
промотори на новите промени. На тој начин требало да се придобијат сите 
оние кои без разлика на политичката и идеолошката ориентација би 
работеле за главната цел на Организацијата – независна и обединета Маке-
донија. Тоа било направено со цел да се придобијат новодојдените 
Македонци, кои од 60-тите години па натаму масовно доаѓале во Западна 
Европа на привремена работа. 

Покрај веќе наведените причини, со овие промени Богдановски 
сакал да ги елиминира старите раководители на ОКМ – Радински, 
                                                            
20 Истото, 2. 
21 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 747, папка IV, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 1.07.1977 г., стр. 1. 
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Нечевски и Блажевски. Со тие промени Богдановски знаел дека порано 
или подоцна, ќе се случел расцеп во Организацијата, па за да не биде 
прогласен за виновник, тој го предложил целото раководство на 
Организацијата избрано на Конгресот и станал обичен член.22 

Предвидувањата на Богдановски се оствариле, па така промената на 
името на Организацијата и новодонесената политичката платформа, од 
страна на  Димко Нечевски, Драги Радински и Благој Блажевски било 
сфатено како „комунизирање“ на Организацијата. Не согласувајќи се со 
новите промени, оваа тројка, веднаш по Конгресот, распространила глас 
дека новото име и политичката платформа на Организацијата се отфрлаат 
и дека ОКМ си останува онаков како што си бил порано.23 Нивните 
забелешки биле дека, наводно, тие промени биле изгласани незаконски од 
лица кои не биле членови на Организацијата. Меѓутоа, причината за 
таквиот нивни потег лежи во фактот што Богдановски, со прифаќањето на 
сите негови предлози на овој Конгрес, демонстрирал моќ и големо 
влијание, со што авторитетот на старите раководители Нечевски и 
Радински бил доведен во прашање. Во исто време Богдановски излегол со 
изјава дека се повлекува од Организацијата поради тоа што претседателот, 
потпретседателот и политичкиот секретар ги бојкотирале решенијата 
донесени на Конгресот. Тоа го направил од тактички причини и со умисла 
за да потоа од членството биде повикан како спасител на Движењето.24 

Несогласувањата отишле дотаму што, во август 1972 година, 
Нечевски и Радински во Брисел донеле одлука да се поништат решенијата 
од Бременскиот конгрес и да работат без Богдановски.25 Веднаш по таа 
нивна постапка, Благој Шамбевски и Драган Богдановски, за да ја добијат 
поддршката од Македонците од прекуокеанските земји, во Минхен 
формирале заеднички ЦК на ДОМ со организациите во Австралија, Канада 
и Соединетите Американски Држави (САД), во следниов состав:  
Претседател: Драган Богдановски (Париз, Франција);  
Потпретседател: Благој Шамбевски (Минхен, Германија); 
Политички секретар: Панко Стамковски (Мелбурн, Австралија); 
Организационен секретар: инж. Јован Гарвански  (Бремен, Германија); 
Касиер: Петар Димовски (Мелбурн, Австралија); 
Редактор на списанието „Македонска нација“: инж. Танас Ташев (Брисел, 
Белгија); 
Членови на ЦК: Киро Гоцев (Минхен, Германија); Киро Којчевски 
(Торонто, Канада) и инж. Киро Матраков (Лос Анџелес, САД).  

                                                            
22 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 29.06.1977, стр. 7. 
23 Истото. 
24 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 747, папка III, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 22.06.1977, стр.7. 
25 Истото. 
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Во Главната контролна комисија на Движењето за обединување на 
Македонија биле избрани: претседател - Благој Блажевски26 (Трелеборг, 
Шведска); секретар - Ѓорѓи Јовановски (Париз, Франција); член - Васил 
Гаџов (Штутгарт, Германија).27 

Ова раководство понатаму ја претставувало организацијата ДОМ, 
кое како привремено требало да функционира до следниот конгрес. 

Новиот ЦК во списанието „Македонска нација“ објавил дека: „по 
советувањата и братското разбирање со организациите на ДОМ во Австра-
лија, Канада и Америка, се формира заедничко раководно тело под името 
Централен комитет на Движењето за обединување на Македонија“.28 

Богдановски објаснувал дека новиот ЦК на ДОМ бил формиран со 
цел да се спасело Движењето, односно решенијата од Бременскиот 
конгрес, кои биле саботирани од Димко Нечевски, Драги Радински и 
Благој Блажевски.29 

Овие промени извршени во ЦК се многу значајна пресвртница во 
Организацијата, најмногу поради две причини. Првата е дека со 
елиминирањето на старите раководители и основоположници на ОКМ, 
настанува целосно „преземање“ на Организацијата од страна на Драган 
Богдановски. Од таа година тој станал неприкосновен лидер на истата, 
како претседател на ДОМ и редактор на списанието „Македонска нација“. 
Одговорноста околу сите организациони проблеми и задачи, како и 
подготвувањето на содржини за весникот и неговото навремено 
излегување, во најголем дел ја преземал Богдановски. 

 Втората причина е фактот што ова е прв посериозен обид за 
ширење на организационата мрежа на австралискиот и американскиот 
континент преку инкорпорирање на членови во ЦК од тие два континента. 
Тоа било особено важно за Австралија, каде имало најголем интерес за 
читање на списанието „Македонска нација“, а, воедно, истата година бил 
формиран и првиот поткомитет на ДОМ на тој континент. Оттогаш 
започнало омасовувањето на Организацијата во Австралија, а со тоа 
растеле и апетитите на тамошното членство за целосно преземање на 
раководството, кои станале поизразени во наредните години. 

 
 
 
 

                                                            
26 Кратко време по поставувањето на оваа функција, Блажевски бил исклучен од ДОМ 
„заради тешко предавство” со злоупотреба на печатот на Организацијата (Македонска 
нација, год. III, бр. 13, јануари-февруари 1973 г.,  24). 
27 Македонска нација, год II, бр.10, јули-август 1972 г., 3. 
28 Истото. 
29 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 22.06.1977 г., стр. 9. 
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РЕЗИМЕ 

Конгресот извршил промена на името на организацијата од 
Ослободителен комитет на Македонија во Движење за обединување на 
Македонија, со цел да се приклучат сите лица чија идеја е независна и обединета 
македонска држава, без разлика на идеолошката припадност. Тие промени 
иницирале и промена на раководството што се случило неколку месеци подоцна. 
Старите кадри биле истиснати од новите предводени од Драган Богдановски. 

 
SUMMARY 
 The Congress changed the name of the organization from the Liberation 
Committee of Macedonia in the Movement for the Unification of Macedonia, in order 
to join all the people whose idea is an independent and united Macedonian state, 
regardless of the ideological affiliation. These changes also prompted a change in 
leadership that occurred a few months later. The old cadres were pushed out of the new 
led by Dragan Bogdanovski. 
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