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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 нас-
ледство, 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 кул-
турните 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 тру-
дови 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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Рубинчо БЕЛЧЕСКИ
1 

 

ВЕРА АЦЕВА – ХЕРОИНА ВО ГЕН 
 

Повод: 100 години од раѓањето  

 

Апстракт: Оваа година се одбележуваат 100 години од раѓањето на nарод-
ниот херој Вера Ацева, бестрашната и неуморна хероина, организатор на 
востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор, а по 
ослободувањето учесник во ,,изградбата“ на својата татковина, вршејќи 
разни раководни функции на републичко и федерално ниво. Таа со својот 
револуционерен ген, наследен од своите предци, само го продолжила револу-
ционерниот од на фамилијата Ацеви. 
Уште пред почетокот на Востанието, таа имала активна улога во прогре-
сивните друштва во Прилеп, организирајќи ги напредните младинки и мла-
динци за она што следувало наредните години, борба за слобода на Македо-
нија. Карактеристично за неа е фактот што и покрај ,,двоумењето“ на ПК 
на КПЈ за Македонија за одложување на почетокот на Востанието, реши-
телноста на Вера Ацева била пресудна на 11 октомври 1941 година да 
започне Востанието против фашистичкиот окупатор. Одбележувајќи ја 
100-годишнината од раѓањето на Вера Ацева преку овој труд, го забележу-
ваме и нејзиниот придонес во повоениот развој на нашата земја.   
 

Клучни зборови: Вера Ацева, Прилеп, народен херој, борец, ген.  
 

Имало времиња кога жената немала можност гласно да го искаже 
своето мислење. Таа била робинка, потчинета и лишена од секакви права и 
можности за учество во каков и да е општествен живот. Сепак, имало и такви 
жени кои низ историјата и покрај сите опасности, имале храброст јавно да 
говорат и да дејствуваат, а со тоа да предизвикаат големи промени во 
општеството. Во светот низ историјата познати се хероините на бојното поле, 
оние кои се бореле за женските права или се истакнувале во своите професии. 
Во меѓународни рамки во оваа пригода ќе ги споменеме: Јованка Орлеанка, 
Клара Цеткин, Роза Луксембург, Александра Колонтај, Долорес Ибарури Ла 
Пасионарија, Марија Склодовска-Кири, Валентина Терешкова, Индира 
Ганди, Коко Шанел и многу други. И во нашата историја има знајни и 
незнајни хероини, кои се бореле за својата татковина. Меѓу нив се: Сирма 
Војвода, Румена Војвода и други жени - борци, а имало и жени кои биле 
напредни и се истакнувале во своите професии. Во победоносната НОВ од 

                                                           
1
 Рубинчо Белчески, кустос-советник, историчар во НУ Завод за заштита на спомениците на 

културата и Музеј - Прилеп, ул.Александар Македонски бр.142, адреса на живеење ул. Димо 
Наредникот бр.89/39 Прилеп, e-mail: rubin.belceski@yahoo.com 
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1941 – 1945 година во Македонија, меѓу другите, се истакнале 7 жени - борци 
кои се прогласени за народни херои, меѓу кои загинатите: Вера Јоциќ, Елпида 
Караманди, Естреја Овадија и Ибе Паликуќа, како и преживеаните: Вера 
Ацева, Мара Нацева и Фана Кочовска. Поголем број жени се носители на 
високото признание ,,Партизанска споменица 1941“, како и други одлику-
вања. Во оваа пригода, секако, треба да ја споменеме најпознатата жена во 
светот, по потекло од Македонија, Гонџа Бојаџиу, односно нобеловката и од 
неодамна светица Мајка Тереза.       По 
однос на женските права кај нас, во 20-тите години на 20 век работите посте-
пено се менувале. Со појавата на Социјалистичка работничка партија на Југо-
славија (комунисти) – СРПЈ (к), подоцна КПЈ, правата на жените, правото на 
глас и изедначување на положбата на жената со положбата на мажот, биле 
ставени во нејзината Програма. Новоформираните партиски клубови низ 
градовите се омасовувале. Тоа било знак за решавање на социјалното пра-
шање, преку борба за подобар и посреќен живот и вклучување на жената во 
таа борба. Во таа борба за подобар живот и слобода се вклучиле и многу жени 
во Македонија.        

Во Прилеп во 30-тите години се појавиле разни групи и друштва кои 
преку разни форми ги организирале прогресивните младинки и младинци. 
Такви биле друштвото ,,Абрашевиќ“, ,,Трезвена ложа“, ,,Женско младинско 
коло“ и други. Во нив активна улога имала една младинка, која подоцна ќе 
стане неуморна, бестрашна хероина и организатор на востанието на македон-
скиот народ против фашистичкиот окупатор, една од творците на слободата 
на својата земја, тоа е ародниот херој Вера Ацева.   
 Таа потекнува од револуционерното семејство Ацеви од прилепското 
село Оревоец. Многу членови на ова семејство, меѓу кои учители и револу-
ционери со долгогодишно учество, се вклучени во борбата на македонскиот 
народ за слобода и сопствена држава. Нејзиниот дедо, Аџи Костадин, бил 
убиен од Турците. Чичковците: Петре, Гога и Мирче (по кого е крстен нејзи-
ниот брат, народниот херој Мирче Ацев), биле членови на Македонската 
револуционерна организација, како и нејзиниот татко Дончо, кој бил задол-
жен за обезбедување оружје, храна и облека за борците од прилепските чети, 
за што често бил и затворан. Во ослободителната борба на Македонија се 
појавиле уште во предилинденскиот период како водачи на групи, а подоцна 
и борци и војводи на организираните чети во Илинденското востание, во 
Младотурската револуција, како и против пропагандите на соседните држави. 

По Првата светска војна, Ацеви биле вклучени во редовите на ВМРО 
(Обединета), а биле истакнати организатори и раководители во Комунистич-
ката партија и НОБ од почетокот на Втората светска војна, па сé до нејзиниот 
крај и победата над фашизмот. Во борбите за ослободување и создавање 
самостојна македонска држава, семејството дало 14 жртви и двајца народни 
херои, Мирче Ацев и неговата сестра Вера Ацева, една од седумте жени 
народни херои на Македонија во рамките на Југославија.   
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                                   Вера  Ацева 

Семејството на таткото Дончо, кој на своите деца им всадил невиден 
патриотизам и љубов кон Македонија, и неговата сопруга, односно мајката 
Пара, имало седум (7) деца, пет (5) женски и две (2) машки. Од оние кои 
останале живи биле: Цветанка, Менка и Вера, а од машките, Мирче и Димче.
           
                                                                                  

                     

                   Дончо Ацев                                      Пара Ацева      
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Вера е родена на 24 ноември 1919 година во Оревоец, Прилепско. Од 
рано детство слушала разговори за своите предци кои ги дале своите животи 
за слободата на Македонија. Татко и Дончо често бил затворан и тепaн, но 
постојано ја продолжувал својата борба. Често на своите деца им велел: ,,Ако 
те затворат, ништо не признавај... Подобро да не ти го чујат гласот... Ако 
си револуционер – пред ќотекот не потклекнувај и не плачи... Ако не приз-
наеш можеш да се извлечеш, а призна ли – жив не ќе те остават“. 
 Поради лошата материјална состојба, Вера Ацева, иако солидна уче-
ничка, принудена е да го прекине образованието по завршувањето на втор 
клас гимназија и да се вработи. Работела на  тутунските полиња. Таква била 
судбината на многу напредни младинки поради социјалната положба.  
 На напредното младинско работничко движење, Вера му пристапува 
на 16 години кога започнува да чита забранета литература од Евгениј Бори-
сович Волгин, Максим Горки и други, кога и ги посетува првите илегални 
курсеви на СКОЈ за политичка економија, за меѓународното работничко дви-
жење и други. Станува член на КПЈ во почетокот на 1940 година. Младоста и 
револуционерниот ентузијазам кој го надополнувала со секоја партиска 
средба, состанок, акција, не предизвикувале умор, не создавале препрека за 
младата комунистка, за која немало дилеми, одлагање или колебање во извр-
шувањето на партиските задачи. Набрзо станува член на МК на КПЈ за 
Прилеп, каде е еден од главните организатори на бројните акции, како: пишу-
вање на пароли, растурање на летоци, организирање штрајкови, советувања, 
состаноци и друго. Во септември 1940 година, на Покраинската конферен-
ција, е избрана за член на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија. Од 
тој период до ноември 1941 година е секретар на Месниот комитет во 
Прилеп. По окупацијата и капитулацијата на Југославија, МК на чело со Вера, 
без директиви ,,одозгора“, преземаат решителни акции за организирање. 
Особено треба да се спомене формирањето на комисијата за собирање на 
оружје, облека и обувки и комисијата за извлекување на затворениците од 
затворите, потоа формирањето на партиската техника и други активности. По 
нападот на Германија и нејзините сателити врз Југославија, а особено по 
нападот на Германија врз Советскиот Сојуз, МК на КПЈ за Прилеп на чело со 
Вера одржува состаноци, советувања, за подобра организација во новонаста-
натата ситуација. На 23 јуни 1941 година формиран е месен воен штаб, 
првично, во состав: Вера Ацева, раководител, а членови, Марко Ристески – 
Стариот, Орде Чопела, Стеван Стојаноски – Роскопо и Лазо Филипоски – 
Лавски, а подоцна во неговиот состав влегува и Ѓоре Дамески – Боксерот. На 
12 јули, Вера е уапсена поради растурање на летоци, истиот ден е сослушана 
и пуштена поради недостиг на докази. Набрзо, следува акцијата организирана 
од МК кај тунелот во Гостиражни и убиството на бугарскиот стражар. Вера 
Ацева, со партизанско име Доста, била еден од организаторите на првиот 
прилепски партизански одред. Неколку дена пред 11-ти октомври 1941 
година, еден од најзначајните датуми во поновата историја на македонскиот 
народ, Вера, во куќата на Јонче Бучинец, се состанува со секретарот на ПК на 
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КПЈ за Македонија, Лазар Колишевски, кој и ја соопштува директивата за 
почетокот на востанието. Но, по ден - два, стигнува нова директива за 
одлагање на почетокот на востанието. За тие значајни моменти од историјата 
на македонскиот народ и учесник во истите, народниот херој Крсте Црвен-
коски ќе истакне: ,,За мене беше пресудна решителноста на Вера Ацева. Таа 
цврсто остана на ставот да ја извршиме акцијата и покрај писмото од ПК 
за нејзино одложување“.        

По заминувањето од партиските и воените функции во прилепската 
организација, кон крајот на октомври 1941 година, Вера станува член на 
Бирото на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, во кое уште члену-
ваа: Бане Андреев, Мара Нацева и Борка Талески. По однос на понатамош-
ното дејствување и ставот на ПК за расформирање на Прилепскиот партизан-
ски одред, настанал судир во самото Биро. Вера и Борка имале идентични 
ставови, да се продолжи со партизанската борба и да не се расформира При-
лепскиот одред. Стекнатото револуционерно искуство од Прилеп, нивната 
сериозност, некомпромисност, храброст и одговорност, го пренесувале во 
работата на ПК во однос на борбената линија на партијата и омасовување на 
вооружената борба. Сепак, кон крајот на декември 1941 година, по директива 
на Бане Андреев, одредот бил расформиран, што довело до незадоволство кај 
прилепчани, и во самиот ПК и кај оние од одредот. Судирот во Бирото 
продолжил на тој начин што Бане, од останатите тројца (Вера Ацева, Мара 
Нацева и Борка Талески) е отстранет. Многу брзо станува преврат во ПК, 
Бане се враќа во истото, а на 7- јануарското советување, во Скопје, 1942 
година, ,,фракционерите“ (Вера и Борка) се отстранети од ПК и заменети со 
Трајко Тарцан и Страшо Пинџур. По извесен период, Вера е испратена како 
партиски инструктор во Струмица, Битола, Охрид, Велес, организациски да 
им помага и на други партиски организации, особено во источниот дел на 
Македонија. Во Штип ја извршува и функцијата секретар на МК. За 
состојбата во ПК реагирал Кузман Јосифоски – Питу, кој не е задоволен од 
работата на ПК и бара избор на ново партиско раководство, а со истиот став 
излегол и МК на КПЈ за Прилеп. Набрзо потоа е избран привремен ПК на КПЈ 
за Македонија на чело со Мирче Ацев, а по паѓањето во затвор на неколку 
члена од истиот, Вера станува, краток период, и член на ПК. На 2 март 1942 
година го изгубила нејзиниот најголем другар, Борка Талески, не можела да 
верува на добиената сурова и кратка вест: ,,Вера, стисни ги забите, стегни го 
срцето, твојот другар Борка загина во судир со бугарската заседа“.   
      

Дали имаше нешто недоречено во тие односи на два човечки 
прекрасни ликови, на кои животот им одредил поинакви патишта од обич-
ните, човечките, секојдневните? Секако дека имале уште многу да си кажат. 
Сеќавањата за Борка и предизвикувале неподнослива болка за загубата, за она 
што не може да се врати. Често се сеќавала на зборовите на Борка: ,,Кога ќе 
ти биде тешко, земи нешто и работи, сериозно и од срце“. Сигурно тие 
зборови на Борка и ја ублажувала болката и затоа таа била постојано 
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неуморна. Со советот на Борка таа ги оттргнувала сеќавањата на него кои 
предизвикувале солзи, задушување на грлото, општа немоќ. Но болката, 
спомените и сеќавањата останале само нејзини, и солзите кој никој никогаш 
не ги видел. Таа за Борка подоцна ќе каже: ,,Поседуваше голем работен 
капацитет и темелност, бргу мислеше, лесно пишуваше и уште полесно 
говореше“.         

По смртта на Борка, таа постојано била во движење во извршување на 
поставените задачи. Таа немала страв. Паѓала во заседи и блокади, но со 
нејзината присебност, ладнокрвност и решителност, ги избегнувала сите 
опасности. И за времеа смртта на најзиниот брат Мирче, останала присебна. 
Наместо да ги пушти, таа ги голтала своите солзи, ги стегала забите и 
дланките, болката ја носела во себе. И покрај тоа, таа организирала Мирче да 
биде пренесен од мртовечницата, од Скопје, во Прилеп. Набрзо нејзините 
родители биле интернирани во Бугарија, а потоа го изгубила и нејзиниот 
помал брат, Димче. Секоја загуба ја оплакувала на свој начин, со уште 
поголемо залагање во борбата, со уште поупорна работа изразена со поголема 
омраза кон суровиот непријател. Со самото формирање на ЦК КПМ, на 21 
март 1943 година, за пооперативно раководење биле формирани и пет опера-
тивни зони во Македонија. За еден од раководителите на Четвртата опера-
тивна зона, која го опфаќала источниот дел на Македонија, била задолжена 
Вера Ацева.           

Во август 1943 година станува комесар на Шарскиот партизански 
одред, а кога на 11 ноември 1943 година е формирана Првата македонско-
косовска ударна бригада, Ацева е избрана за заменик политички комесар. На 
таа функција е до јануари 1944 година кога станува политички секретар на 
Третиот и на Четвртиот областен комитет на КПМ. На 2-ри август 1944 
година е делегат, односно учествува на Првото заседание на АСНОМ, на кое 
е избрана и во неговиот Президиум.      
 Можеби најтешките моменти ги доживува на средбата со мајките на 
загинатите во Прилеп, кога градот бил прв пат ослободен, на 9 септември 
1944 година. Тоа било помен за Кузман во црквата Свето Благовештение, на 
кој дошла и Вера. Неколкуте десетици мајки на загинатите прилепски херои, 
забрадени, во црно, со свеќи стоеле достоинствено, иако подгрбавени под 
товарот на годините и тагата за загинатите деца, кои без зборови немило-
срдно прекорувале. Со сите се познавала, со многумина од загинатите играла, 
другарувала, многумина ги примила во СКОЈ или во Партијата. Тие загинале, 
а таа, таа се вратила во Прилеп, жива и здрава. Во многу безизлезни и тешки 
моменти од борбите излегувала како победник, но најтешко и било во таа 
средба, во тие моменти како да им објасни на тие мајки дека таа не е виновна 
што останала жива, дека не е виновна што куршумот, едноставно, не ја 
,,сакал“. Набрзо, по прегратките на мајките, сфатила дека голема и недо-
стижна е нивната љубов кон луѓето, дури и кога ги изгубиле своите најмили, 
своите синови и ќерки.        
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Вера Ацева со соборци                      Указ за ,,народен херој 

По ослободувањето Ацева врши повеќе раководни функции, како: 
народен пратеник, претседател на Главниот сојуз на земјоделски задруги на 
Македонија и друго. Во периодот од 1946 до 1948 година Вера Ацева е 
претседател на Антифашистичкиот фронт на жените на Македонија. За пери-
одот на изградбата на земјата и учеството на жената во истата, во едно интер-
вју, за ентузијазмот на жената, Вера ќе рече: ,,Во тие години организиравме 
работни акции. Имаше иницијатива што ја покрена АФЖ, за изградба на 
резервоар за вода во Скопје. Се организиравме жените да го копаат истиот. 
Работеа огромен број на жени. Никому не му паѓаше на памет дали некоја 
жена е бремена и дали треба физички да работи, дали дома има дете за 
доење и слично. Тие жени никој со сила не ги тераше да учествуваат во 
изградбата. Тие доброволно учествуваа. Се натпреваруваа помеѓу себе која 
повеќе кубици земја ќе исфрли“.       

Во 1948 година, краток период била градоначалник на град Скопје.  На 
Петтиот конгрес на КПЈ, во јули 1948 година, е избрана во Централниот 
комитет на КПЈ и во истиот членувала до 1964 година. Член е и на 
Извршниот комитет на ЦК на КПМ, а била и секретар на Градскиот комитет 
на Скопје. Ја извршувала и функцијата пратеник во Собранието на НР Маке-
донија, во повеќе мандати. Во март 1948 година, при реконструкцијата на 
Владата на НРМ, е избрана за министер за земјоделство. Во Владата од 1951 
година е избрана за министер - претседател на Советот за народно здравје и 
социјални грижи. Избрана е за член на Извршниот совет од февруари 1953 
година, а член на истиот е во неколку мандати до 1960 година.    
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 Лазар Колишевски, Јосип Броз-Тито и Вера Ацева, Скопје,1954 година   
         
 Бестрашната  и легендарна партизанка и комунистка, Вера Ацева, во 
1960 година доаѓа во судир со тогашниот секретар на Сојузот на комунистите 
на Македонија, Лазар Колишевски. Имено, таа му упатува писмо со остра 
критика до лидерот на СКМ и го обвинува него за узурпација и дека со 
помош на Видое Смилевски - Бато ги донесува одлуките надвор од Изврш-
ниот комитет на СКМ. На 27 септември 1960 година е разрешена од должно-
ста претседател на Републичкиот совет за социјална политика и комунални 
прашања. На седницата од 18 октомври 1960 година, од Белград, за разрешу-
вање на состојбата, доаѓа и присуствува Александар Ранковиќ, кој застанува 
на страната на Колишевски. Бидејќи со нејзините отворени ставови ,,сметала“ 
на тогашниот ,,врв“ на Македонија, Ацева е преместена на работа во Белград, 
каде била член на разни сојузни органи во Сојузниот извршен совет и Собра-
нието на СФРЈ. Избрана е за претседател на Советот за социјални работи на 
Југославија, а е пратеник во повеќе состави на Собранието на Југославија, а 
извршувал  и други државни функции.   

Одликувана е со голем број ордени и признанија. Покрај со Орденот 
Народен херој кој и е доделен на 27 ноември 1953 година, одликувана е и со: 
Партизанска споменица 1941, Орден за храброст, Орден заслуга за народ со 
златна ѕвезда, Орден братство и единство со златен венец, Орден на трудот со 
златен венец и други. Вера Ацева не била мажена. Додека биле живи нејзи-
ните родители, живееле со неа. Мајката Пара доживеала длабока старост од 
99 години. На своите внуци најчесто им велела дека образот е еден и дека 
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човекот секогаш треба да си го чува. Последните години од својот живот ги 
живеела во сопствената куќа на Водно, Скопје, која со сопствени средства ја 
изградила, што во тој период и се зело како ,,голем грев“. За неа велеле дека 
има голема меморија и дека, всушност, претставува жива енциклопедија. 
 По неколкугодишно боледување од Алцхајмерова болест, починала во 
Скопје, на 10 ноември 2006 година, во 87-та година од животот.   
 Има напишано голем број на статии, а често давала интервјуа за разни 
весници, списанија и телевизиски емисии. Во 1991 година ја објавува својата 
книга „Писмо до Светозар Вукмановиќ – Темпо“. Во  суштина, тоа е одговор 
на Вера кон Темпо, односно кон неговите ставови во книгата ,,Борба за 
Балканот“, каде Вера на директен начин, онака ,,машки му држи лекција“ на 
Темпо за македонското прашање, за македонската историја, за положбата на 
Македонците за време на Турците, за распарчувањето на Македонија со 
Букурешкиот договор од 1913, Версајската (Париската) мировна конферен-
ција од 1919 година, потоа, за денационализаторската политика на Србија, 
Грција и Бугарија во периодот до 1941 година и става посебен акцент на 
периодот од 1941 до 1945 година, како и Темповото инструкторување во 
Македонија. Имав можност да ја прочитам оваа книга и затоа, топло ја препо-
рачувам, има што да се научи од истата. Упатувам апел до фамилијата на 
Вера Ацева, да издејствува ново издание на овој ,,абецедар“ на поновата 
историја на македонскиот народ, од страна на издавачот ,,Култура“ - Скопје. 
Со неа работите стануваат многу појасни.      
 За својот живот и борба, за својата борбена фамилија на магнетофон, 
кој специјално го купила за таа намена, снимила многу автобиографски пода-
тоци. Автобиографија која ја снимила и која е во пишана верзија, за жал, сé 
уште не е објавена. Од ова место упатувам апел, како до фамилијата, така и 
до Сојузот на борци на Македонија и други релевантни фактори, да се изнајде 
начин и средства, автобиографијатаа да ја види светлината на денот. Верувам 
дека во таа автобиографска книга ќе дознаеме многу повеќе од што знаеме за 
храбрата Вера Ацева, за партизанката Доста, за револуцијата во Прилеп и 
Македонија, а воедно, да и го исполниме и аманетот на Вера. Еден 
куриозитет за Вера Ацева. Имено, таа е можеби еденствениот борец од НОБ 
која е повеќекратен народен херој во поранешна Југославија. Велам повеќе-
кратен, затоа што, покрај поединечното признание кое го добила во 1953 
година, претходно, организацијата на АФЖ (Антифашистички фронт на 
жените) уште во 1945 година е одликувана со Орденот народен херој, а како 
што напоменав, Вера е претседател на АФЖ на Македонија, потоа, во 1951 
година, со истиот орден е одликувана и Првата македонско-косовска ударна 
бригада, каде Вера била заменик комесар, додека нејзиниот роден град 
Прилеп, или поточно, градот во кој најмногу дејствува и каде започнало 
востанието против фашистичкиот окупатор на 11-ти октомври 1941 година, 
исто така, е одликуван во 1975 година, со ова високо признание. На крајот, ги 
повикувам релевантните фактори, особено локалната самоуправа на Општина 
Прилеп и Министерството за култура, да ја реализираат иницијативата на 
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Општинската организација на Сојузот на борци на Македонија од Прилеп, во 
,,Паркот на Револуцијата“ во Прилеп, поточно, ,,Алејата на народните херои“, 
која содржи спомен – бисти на загинатите народни херои од Прилеп, да ја 
дополни со спомен – бисти на Народните херои кои починаа во слободар-
скиот период, односно на: Вера Ацева, Крсте Црвенкоски, Борко Темелкоски, 
Ѓоре Дамески и Атанас Забазноски. Тие се бореле и избориле за слободата на 
својата земја и дале огромен придонес за нејзин развој и просперитет.  
     

Тоа е најмалку што можеме да направиме за нив, бидејќи тие заслужуваат 
многу повеќе од тоа, а меѓу нив, секако, и организаторот на востанието 
против фашистичкиот окупатор во Македонија, хероината во ген, Вера Ацева.
     

Резиме  

Народноослободителната војна во Македонија 1941 – 1945 година дала 
голем број на борци и револуционери кои со своите лични примери се 
запишале во светлата страна од историјата на нашата татковина. Многу 
од нив застанале на браникот на слободата и притоа ги дале своите 
животи. За среќа, хероината во ген, Вера Ацева, не само што храбро и 
неуморно војувала во текот на војната, ами својата работливост, 
визионерство и активизам ги продолжила и во повоениот период, во 
изградбата на својата земја, на федерално и републичко ниво. Ќе остане 
како редок пример за жена, која, онака ,,машки“, секогаш се борела и ги 
бранела своите ставови и мислења. Со овој труд одбележуваме 100 години 
од нејзиното раѓање, а воедно, и изразуваме благодарност и почит, за сé 
што направила за нас и нашата земја.    

 

Summary 

The National Liberation War in Macedonia from 1941 to 1945 gave a large 
number of fighters and revolutionaries who had been enrolled in the bright side of 
our homeland`s history by their personal examples. Many of them stepped at the 
bumper of freedom and gave their lives. Fortunately, the heroine in her gene, Vera 
Aceva, not only bravely and tirelessly fought during the war, but continued her 
hard work, visionary and activism in the postwar period, in the construction of her 
country, at the federal and republic level. She will remain as a rare example of a 
woman who, stand for her views and opinions, she always fought and defended 
them as a man. With this work we mark 100 years since her birth, and at the same 
time, we express our gratitude and respect for everything that she has done for us 
and our country. 
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