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ВРЕМЕНИ НАПАСТВИЈА XI)( 
за организација и функциите на народната милиција 

во федерална Македонка 
I. ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 

Чл. 1. 
Народната милиција е исполнителен ор-

ган на народната власт. 
Службата ја врши по своја иницијатива 

и по барање на народните и војните власти и 
други установи. 

Чл. 2. 
Во однос на дисциплината, стручното 

обучуење и извршуење на службата, како и 
контролата на работата, единиците на Народ-
ната милиција се одговорни и директно под. 
чинени на старешните и раководителите на 
Народна милиција, а наредби за извршуење 
на разни службени работи добиваат од про. 
челниците на одделите за внатрешните ра-
боти или референтите на истите оддели при 
народните одбори. 

Чл. 3. 
Единиците на Народната милиција гребе 

да бидат во тесна врска со прочелниците, 
односно референтите на одделите за внатре-
шни работи, но не требе само од нив да оче. 
куат заповеди, ами во вршењето на служ-
бата да пројавуат самоиницијатива во рам-
ките на законот, зимајки ги сите мерки за за-
штитата на народната сигурност и јавниот по-
редок. 

Чл. 4. 
Сите народни и војни власти можат по 

надлежен ред, т. е. преку органите на вна-
трешните работи, а не непосредно, да. бараат 
од Народната милиција извршуење на нивните 
закони и тражења. 
II. ФУНКЦИИТЕ НА Н А Р О Д Н А Т А М И Л И -

ЦИЈА И НАЧИНОТ З А В Р Ш Е Њ Е НА 
СЛУЖБАТА 

Чл. 5. 
Како изполнителен орган и пазач на на-

родната сигурност, јавниот ред и мир, Народ-
ната милиција ги исполнуе следните задачи. 

1) контролира извршуењето на законите, 
издадени од страна на Сојузната влада на 
Д. Ф. Југославија, законите, уредбите, наред-
бите и др., издадени од Народната влада на 
федерална Македонија и извршувањето на 
сите наредби на народните одбори во место. 
служењето; 

2) води борба против шпекулата, краж-
бите, разбојништвата, саботажата, проститу-
цијата, хазарните игри и се оноа што е про-
тивно на здравиот морал и од штета за јав-
ниот поредок и сигурност; 

3) води борба против разбиачите на 
братството и единството на нашите народи и 
прикриените непријатели на Народната 
власт; 

4) дава заштита и го пази државниот и 
народниот имот и се грижи за личната и 
имотната сигурост на сите грабани; 

5) води борба против заостаналите про-
фашистичми и терористички банди и нивните 
јатаци и помагачи; 

6) одржуе ред на улиците, парковите и 
на останалите места; 

7) ги известуе органите на Народната 
власт за елементарните непогоди и превзема 
мерки за нивното отстрануење; одржу ред и 
ги чува имотите за Бреме елементарните ката-
строфи, а на п о с т р а д а л о ^ население му дава 
нужна помок; 

8) дава прва помош на пострадали од 
криминални дејанија и болести. 

9) соработуе со органите на Народната 
вл,аст, кога поединци одбиваат 'да се покорат 
на наредбите на властта; 

10) прибира најдени документи и други 
ствари од вредност. 

Чл. 6 
Народните милиционери ја вршат служба-

та во прописна милиционерска форма, со леко 
или полно вооружање, што зависи од при-
родата на должност, која требе да е вршит. 
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' - I 
Ако интересот на службата бара, ор-

ганите на Народната милиција можат служба 
та да ја вршат и во цивилни алишта. 

Чл. 8. 
Кога милиционер при исполнуењето на 

службата требе да покани некое лице да пос-
тапи по законски пропис или службена на . 
редба, должен е да каже дека тоа го прави 
„Во име на законот". 

Чл. 9. 
Секој орган на Народната милиција, 

безразлично да ли е во моментот на должност 
или не, должен е на секого, чив жевот, 
слобода или имот е во опасност, веднаш да 
даде потребна помош и заштита и да превзе-
ме нужни мерки за заштита на општестве-
ниот ред и сигурност. 

Чл. 10. 
Народниот милициоер не требе да ја на . 

пушта својата должност без нарочна служ-
бена потреба, па макар и животот да му е 
доведен во опасност. 

Чл. И . 
На народните милиционери и нивните 

раководители се ставуе во должност, при 
исполнуење на службата да лазат на својот 
службен углед, спрема секого да бидат при-
стојни и по возможност во својата надлеж-
ност да му ја удовлетворат молбата. 

III. ФОРМАЦИЈА 
Чл. 12. 

Народната милиција како институција 
е дел од внатрешната управа и како таква во 
својата целост е подчинена на Министерство-
то на внатрешните работи, а организационо 
се вклјучуе на одделението на Народната 
милицја — отсек за Народна милиција, од 
каде прима наредби, инструкции, напатствија 
и до. 

Чл. 13. 
Непосреден старешина на милицијата во 

округот е командирот, односно неговиот за-
меник, кои се органи на внатрешната управа 
при окружниот народен одбор. 

Чл. 14. 
Командирот и неговиот заменик примаат 

И исполнуат наредби од Министерството на 
внатрешните работи и од прочелникот —ре-
ферентот за внатрешни работи при окружниот 
народен одбор. 

Чл. 15. 
При о к о л и с к и о т народен одбор непосре-

ден старешина на Народната милиција е ко-
мандирот, односно неговиот заменик на око-
л и с к а т а Наводна (милиција, кои се (органи 
на внатрешните работи, при о к о л и с к и о т 
народен одбор. 

Чл 16. 
Околискиот командир и неговиот заме-

ник примаат /и исполнуат Наредби од 
прочелникот, односно референтот на отде-
лот за внатрешни работи при о к о л и с к и о т 
народен одбор, како и оние кои п р о и з л е з -
ат од погорните инстанции. 

Чл. 17. 
Во Скопје и поголемите градови на фе-

дерална Македонија, каде се укаже нужна и 
(има доволен број (милиционери, се обра-
зуат одделни м и л и ц и о н е р и ^ секции и тоа; 
кримилна техничка и с о о б р а ќ а ј н а (соопшти. 
телна). 

Чл. 18. 
Криминалната милиција се грижи: 
1) за личната и имовната сигурност на 

грабаните . 
2) за одржуење на јавниот ред и мир; 
3) за спречуење и гонење на криминали-

тетот во сите негови појави, како: борба 
против разбојништвото, одметништвото и ски 
тнишгвото; 

4) за истраживање и спречавање на по-
роците: хазарни игри, пианчење, употреба на 
опојни дроги (опијум, ашиш, кокаин, и др.) 
борба против проституцијата и трговијата со 
„бели робови" и др.; 

5) борба против шпекулата, привредната 
саботажа, незаконата трговија и лихварство. 
то; 

6) води надзор над работодавците во 
относот им спрема работниците, за работ-
ното време, општите работни услови ја и 
минималното законско плакјање; 

7) за редовното отворање и затварање на 
дукјаните, работилниците, претпријатијата и 
фабриките; 

8) за контролот над мерките и теглилките 
со цел истите постојано да бидат пропиени 
и точни; 

9) води надзор и е в и д е н ц и ј а над пресу-
дените, сомнителни и лица склони на престап 
леине; 

10) води преглед на извршените престап-
ленија чии извршители не са откриени; 

11) се грижи за пропиениот ред во публи-
чните установи театри, киноматографи, 
игрилишта и др; 

12) го контролира пријавуењето и одјаву-
ењето на сите лица одредени во часни домо-
ви, хотели, ханови и други преноќишта. 

Чл. 19. 
Криминалната милициа води предвари. 

телни следствија при сомнение и по јавана пре 
стапленија обфанати во погорниот член. 

Чл. 20. 
Ако интересот на следствието бара кри-

миналната милиција може привремено (чл. 
51) д а лиши од слобода лица п о д а р е н и 
во престапление. 

Чл. 21. 
За секое лишавање од слобода треба да 

има специално решение, донесено од надлеж-
ната власт — предпоставени старешина, освен 
во случај на флагнартно (при извршеното на 
делото) дело и има опасност извршителот Да 
одбегне од рацете на власта како и во случај 
кога требе брзо и енергично да се дејствува 
за да биде запазен општествениот ред, мир 
и сигурност. 
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Чл. 22. 
Решеното зл лишавање од слобода 

требе да биде писмено, заведено во делов, 
кик и снабдено со печат и подпис на надлеж-
ниот орган. 

- Чл. 23. 
Криминалната милиција го раководи мили 

ционерскиот затвор, дава органи за надзор, 
ред и чување на општиот затвор и за експор-
тирање, (преправале) на затворниците. 

Чл. 24. 
Техничката милиција службата ја врши 

како самостален орган и како помокјен 
орган на Криминалната милиција. 

Чл. 25. 
Како на (самостален орган службата на 

Техничката милиција се состои во след-
ното: 

1) изработуење, средуење и водење карто 
течен преглед на сите извршители на кри-
вични дела, сомнителни лица и наклонени кон 
престапление, со прописани фотографски 
снимки и точен дактилоскопски отисок — бе-
лег, на тие лица; 

2) евиденција на фалсификовани пари, 
парични, банкноти, бонови, обвезници и др.; 

3) евиденција на меѓународни крими-
нални типови, за кои добиа сведенија од 
надлежните служби на другите држави, со-
гласно меѓународните конфенции, за борба 

Чл. 26. 
против криминалитетот. 

Како помокјен орган, Техничката мили-
ција го исполнуе следното: 

1) одржуе стален контак со Криминал-
ната милиција; 

2) врши технички прегледи и прави фото 
графски снимки на местата каде са извршени 
убиства, самоубијства, кражби, разбивање, 
разбојништва и други престап лени ја. 

3) дава шематски приказ во основна 
траговите и обстојателствата на делото, како 
е било извршено престапленито; 

4) утврдуе идентитет на убиени и само-
у б и е ц лица; 

Чл. 27. 
Сообраќајната милиција се грижи за 

регулирањето на пешачкиот и колскиот мо-
торен и безмоторен саобракјај на патиштата 
и во населените места. 

Чл. 28. 
За таа цел Сообраќајната милиција из-

дава наредби на возачите, како, кога и каде 
можат да ги тераат сообраќајните средства, 
определуе максимална брзина на возењето, 
за да се избегнат сообраќајни несрекји и 
одржуе сигурост на патиштата. 

Чл. 29. 
Води точна евиденција на сите превозни 

средства: бицикли, коли, сите врсти автомо-
били и моторцикли. 

Чл. 30. 
Издава наредби за преглед и регистаци-

ја на моторните коли и останалите превозни 
средства. 

Чл. 31. 
Води преглед на издадените дозволи за 

теране на моторни првозни средства и се три 
жи да само оспособените од надлежните вла-
сти возачи тераат моторни сообраќајни сред 
ства. 

Чл. 32. 
Организира и ги поставуе сите меѓуна-

родни патокази и води надзор за нивната ис-
правност. 

IV. ПОПОЛНУЕЊЕ НА МИЛИЦИОНЕР. 
СКИОТ КАД,АР 

Чл. 33. 
Во народната милиција првенствено ќе се 

примаат борци од Народно-ослободителната 
борба. 

Кандидатот требе да ги исполнуе следни-
те условија: 

1) да е поданик на Д. Ф. Југославија, Ма 
кедонски грагјанин; 

2) да е телесно и душевно здрав; 
3) да го исполнил военото задолжение; 
4) да има навршени 18 години, а не е по-

стар од 30 години; 
5) да е писмен, честен и прошлоста да му 

е безпрекорна; 
6) да не ги изгубил граѓанските и поли-

тичките права; 
Чл. 34. 

По примањето во Народната милиција, 
милиционерите полагаат прописна заклитва 
пред своите старешини. 

Чл. 35. 
Милиционерите се службеници и како 

такви примаат плата по буджетот на Мини-
стерството на внатрешните работи. 

Чл. 36. 
Бројот на милиционери'^ се опрделуе 

спрема кредитот предвиден во буджетот на 
Министерството на внатрешните работи. 

Чл. 37. 
Униформите, обувките и војната спре-

ма за милиционерите ќе ги даде Министерство 
то на внатрешните работи. 

V НАСТАВА И ПРАКТИЧНИ НАПАТСТВИЈА 
ЗА ОРГАНИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 

Чл. 38. 
За стручно оспособуење и усавршуење 

на милиционерскиот кадар, Министерството 
на внатрешните работи ќе дава инструкции и 
напатствија и ќе отвара специални курсеви, 
во кои етапно ќе минат сите милиционери 

Чл. 39. 
Должностите на Народниот милиционер 

са: 
а) да служи на народните интереси; 
6) свесно да ги исполнуе законските на-

редби на своите предпоставени старешини; 
в) да го чува редот и мирот во местослу-

жењето и да се грижи за безбедността на си-
те грагјани; 

г) во односите спрема грабаните д а ' 
биде коректен и учтив. 

д) да ги дава сите напатствија, кои се ба-
раат од него, а не са противни на законите и 
народните интереси. 
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е) да интервенира во сите случаи, кога 
,законите и народните интереси тоа налагаат. 

Чл. 40. 
Правата на народниот милиционер се: 
а) да биде третиран справедливо од свои-

те старешини; 
б) да бара уважеше и поштовање за 

себе од предпоставените му старешини и гра-
баните ; 

в) да м!у се даде нужна помош, кога бара 
законска интервенција. 

Чл. 41. 
Личноста, жилиштата и работните ло-

кали се неприкосновени. Милиционерот не 
смее на своја рака да врши претреси, освен по 
случај на флагрантно (извршено кривично 
дело) согласно чл. 23 од ово ј Правилник. 

Во сите други случаи требе да има спе-
циално решеше во смисол на чл. 24. 

Чл. 42. 
Претресите се вршат во присаствие на 

двојца грагјани и за секој претрес се соста. 
вуе записник подпишан од органот на власта' 
присатните грагјани и лицето-собственикот 
на жилиштето или работното помештение 
при кого е извршен претресот. 

Чл. 43. 
Никој не смее да се противопостави на 

органот на власта при изполнуење на зада . 
чата возложена му од законата власт. При е-
вентуално давање на отпор, органот на 
власта бара помош од суседниот пост и со 
помошта на последниот ја исполнуе возложе . 
ната му задача. За сето тоа составуе записник, 
подпишан од присатните грабани, помошни-
от орган и лицето кое се противело. Ако тоа 
лице откаже да потпише, органот на вла-
ста констатира тоа во записникот, кои го 
подпишуат присатните грагјани. 

Чл. 44 
Во случај на одзимање било на ^ д е к л а -

рирана стока, скриени или недозволени ства-
ри, ќе се состави записник и постапи точно 
по предходниот член. 

Чл. 45. 
При лишавање од слобода народниот ми-

лиционер ќе постапи согласно чл. 21 во врска 
со чл. 22 од овој Правилник. Во случај на со-
протива, бегање и др. народниот мили-
ционер може да (употреби оружје само во 
краен случај и после ќато го покани најмалку 
три пати престапникот да застане и се пре-
даде, а ова ј не стори тоа. 

Оружјето ќе се употреби не со намера 
да се убие бегалецот1 ами да му се спречи 
бегањето. Секој пат при овакви случаи 
требе да се нишани во нозете. 

Чл. 46. 
Лишениот од слобода граѓанин , требе да 

се сослуша во срок од 24 часа од притворуе-
њето му. 

Ако важноста на делото бара подолго 
задржуење, притвореникот може да се з а -
држи подолго, ама во никој случај не повекје 
од три дена. 

Бр. 18 

Во горниот срок задржаното лице тре-
бе да биде пуштено на слобода и предадено 
на редовниот народен суд со саслјушањето 
му и сиот доказен материјал. 

Чл. 4 / . 
Ако делото, за кое грагјанинот е лишен 

од слобода, спагја во надлежност на Народна-
та милиција, оваа е должна во срокот предви-
ден во погорниот член на ово ј Правилник да 
го приврши делото и определи пропишана 
казна. 

Чл. 48. 
За кои нарушенија ќе биде надлежна на-

родната милиција е посочено во специалниот 
Правилник за нарушени јата. 

Чл. 49. 
За саслушањата, претресите, лишавањата 

од слобода се составуат записници по при-
ложените обрасци. 

Чл. 50. 
Овој Правилник влегуе во сила во денот 

на објавуењето му во „Службениот весник" на 
федерална Македонија. 

Министер, 
К. Петрушев, с. р. 

9 Ф 

О Г Л А С Е Н Д Е Л 

џ Ф 

ОБЈАВА НА ПРЕСУДА ЗА КОНФИСКАЦИЈА 
I Согласно чл. 15 од Законот за конфиска-

ција „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 
1945 година и неговото автентично толкува-
ње „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 ав-
густ 1945 година, се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот суд на Скопската војна област 
бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со к о ј а е осу-
ден на конфискација на имотите Др. Коста 
Миле Чохаджич. од Скопје, која гласи: 

„Пи1 осудуе како следуе: 
3) Д.р Коста Миле Чохаджич на две годи-

ни присилна работа и конфискација на имо-
вината му". 

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и 
неговото аутентично толкување во истиот 
„Службен лист" на Д.Ф.Ј., се канат кредитори-
те на осудениот да во срок од 15 дена од 
објавуењето на оваа објава во Службениот 
лист на федеративна Македонија ги пријават 
на овој суд своите барања. 

Од Скопскиот околиски народен суд бр. 
1567/45. 
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