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КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
 
 

П Р О Т И В: Н.Н. ЛИЦЕ – НЕПОЗНАТ СТОРИТЕЛ ОД ОПШТИНА АРАЧИНОВО 
 
 
 

 I. Правен основ за пријавување 

      

Врз основа на член 273, став 3 [„Пријавување кривични дела“] и чл. 274, ст. 

1 [„Поднесување на пријава“] од Законот за кривична постапка (Сл. весник на РМ 

бр. 150/2010 и 100/12, 142/16, 193/16, 198/18), до вас – како надлежен државен 

орган – ја доставуваме оваа издржана Кривична пријава против непознат 

сторител, поради постоење на основано сомнение дека е сторено кривично дело 

Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас, 

предвидено и казниво по член 235 – а, ставови 1, 2, 3 и 4 од  КЗ на Р. Македонија.  

 
 

 II. Фактички опис на делото 

 

На ден 23 август 2022 година, медиумот ТВ „21“ објави дека Општина 

Арачиново е два дена без струја. Покрај тоа објавија дека, според ЕВН Хоум, во 

Арачиново нема струја како последица на настанат поголем дефект кој пак е 

резултат на преоптоварување на трафостаниците поради незаконско 

користење струја од страна на жителите (!) и дека додека не се гарантира 

сигурноста на екипите на ЕВН Хоум невозможно е да се направи санација. 
 

ДОКАЗ 1: Објавата на ТВ 21 (23.08.2022) – импринт и хиперлинк  
[https://mk.tv21.tv/arachinovo-30-chasa-bez-struja-evn-ekipite-
se-soochuvaat-so-verbalni-i-fizichki-napadi-od-meshtanite/] 
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На 25 август 2022, медиумот ТВ „21“, во видео репортажа, објави дека 

имало средба помеѓу министерот за економија Крешник Бектеши, 

градоначалникот на Арачиново, мештаните во Арачиново и претставници на 

приватната компанија ЕВН. Во телевизиската репортажа беше пренесена изјава 

на министерот Бектеши дека загубите на струја во Арачиново се 80%, дека 

диво приклучување на мрежите е кривично дело и дека од 29.08.2022 екипите на 

ЕВН ќе можат да оперираат во Арачиново. 
 

ДОКАЗ 2: Видео репортажа на ТВ 21 (25.08.2022) – импринт и 
хиперлинк [https://www.youtube.com/watch?v=ULsG1AB45gA] 

 

На 29 август 2022, медиумот Алсат М во видео репортажа информираа 

дека пресметките на ЕВН се дека штетата која ја предизвикуваат жителите на 

Арачиново изнесува 6 милиони ЕУР на годишно ниво, дека најчести причини за 

прекините на снабдување со електрична енергија во Арачиново се дивите 

приклучоци во мрежата на ЕВН и дека од 29.08.2022 стартува процес на 

реконструкција на целиот систем за довод на електрична енергија, по што ја 

пренесоа и изјавата на протпаролот на ЕВН – Вјоса Селими, која за тој процес 

рече: „Во првата фаза се прави инспекција на мрежата, по што ќе следи 

реконструкција со цел подобрување на снабдувањето и отстранување на 

дефектите кои беа резултат на нелегалните приклучувања во мрежата“! 
 

Доказ 3: Видео репортажа на медиумот Алсат М  (29.08.2022) – 
импринт и хиперлинк 
[https://www.youtube.com/watch?v=z29c6J-Wryo] 

 

Следниот ден, на 30 август 2022, медиумот МКД.мк објави дека екипите на 

ЕВН излегле на терен во Арачиново и затекнале искорнати кабли, оштетени 

кутии, извлечени кабли, уништени струјомери... 
 

ДОКАЗ 4: Објава на медиумот МКД (30.08.2022) – импринт и 
хиперлинк [https://www.mkd.mk/makedonija/razno/evn-vleze-
vo-arachinovo-iskornati-kabli-unishteni-strujomeri] 

 

 Заклучно, во неутврден изминат период – кој е минимум година време, 

имаќи ја педвид формулацијата ‘годишно ниво’, употребена од операторот ЕВН 

при спомнувањето на штетите кои се направени од жителите на Арачиново – 

неконкретизирани жители на Арачиново, чиј идентитет лесно може да се утврди 

на терен, без согалсност на операторот ЕВН (што, пак, се гледа од формулациите 

„незаконско користење на струја“, „нелегални приклучувања во мрежата“ и 

„дивите приклучоци во мрежата“ кои ги користи ЕВН) нелегално се приклучиле 

на системот за снабдување на струја, неовластено користеле струја и 

прибавиле противправна имотна корист која, според ресорниот министер, е во 
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форма на загуба од 80% или, според ЕВН, е претставена во парична вредност од 

шест милиона евра годишно. 
 

ДОКАЗ 5: 

ДОКАЗ 6: Распит на надлежни лица од ЕВН 
 

Распит на надлежни лица од ЕВН 

Увид на лице-место 

          Според наведеното и приложените докази очигледни се елементите кои го 

чинат основано сомневањето дека непознати лица, жители на Арачиново, се 

можни сторители на кривичното дело Кражба на електрична енергија, 

топлинска енергија или природен гас, предвидено и казниво по член 235-а, 

ставови 1, 2, 3 и 4 од Кривичниот законик на Р. Македонија. 

 
 

  III. Дела против имотот 

 

 Со ваквото нивно умислено, безобразно, безобѕирно, дрско, неетичко и 

инкриминирано комисивно противправно дејствие (acta humana ilicita), во целост 

се исполнети условите за кривичен прогон по службена должност (ex officio) за 

сторено тешко кривично дело „Кражба на електрична енергија, топлинска 

енергија или природен гас“ казниво по чл. 235-а, ставови 1, 2, 3 и 4 од 

консолидираниот, т.е. Пречистениот текст на Кривичниот законик на РМ (Сл. 

весникна РМ бр. 37/1996 и 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 

139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 

27/14, 28/14, 115/14,132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 97/17, 170/17, 

248/18)– сместено во Глава XXIII од Посебниот дел на КЗРМ – кој ги 

инкриминира Кривичните дела против подвижниот имот. 

 
 

 IV. Законско битие на делото 

 

а) Објективно битие – според законскиот опис in concreto, делото го врши 

тој што со приклучување без согласност на соодветниот оператор на системот, со 

превземање пред уред за мерење, со отстранување, онеспособување, 

премостување, промени и слично ракување со уред за мерење или на друг начин 

неовластено ќе користи електрична енергија, топлинска енергија или природен 

гас. Делото има и свој потежок облик, а тоа е во звисност од вредноста на 

украдената електрична енергија, топлинска енергија или природен гас. 
 

б) Субјективно битие – за одговорност за делото се бара тоа да е сторено со 

умисла [dolus], и тоа директна, т.е. со намера за себе или за друг да прибави 

противправна имотна корист! 
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*** 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на 

основано сомневање дека пријавените свесно и злонамерно сториле кривично 

дело кое се гони ex officio, до Вас – како орган надлежен за гонење на кривични 

дела по службена должност – ја доставуваме оваа издржана кривична пријава, 

поткрепена со докази, со полна верба дека ќе постапите по истата bona fide и, 

согласно Вашите должности и надлежности во предистражна и истражна 

постапка, предвидени со Законот за кривичната постапка (2010), истата 

понатаму судски ќе ја процесуирате, а нас – како подносители – повратно 

писмено ќе нè известите. 

 Сметаме дека во целост се исполнети сите таксативно наведени законски 

услови за кривичен прогон за конкретното кривично дело, па за таа цел, во 

прилог Ви доставуваме и Листа со предлог-докази, нумерирани според редните 

броеви дадени погоре во текстот, од кои јасно се утврдува дека пријавените се 

сторители на посоченото кривично дело од КЗ. 

 

 НАПОМЕНА: Заради целосно расветлување на овој кривично-правен 

настан, предлагаме да се изврши распит на надлежни лица во ЕВН и увид на 

лице-место на терен. 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

С к о п ј е 

31.10.2022 

П р и ј а в у в а ч: 

                                                    ПП ЛЕВИЦА 
 

Застапник по закон:  

проф. д-р Димитар Апасиев – претседател  

(Пратеник во Собранието на РМ) 

 

_______________________________________ 

 


