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И т н о ! 
Д О:  ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО – СКОПЈЕ 

 ул. „Кеј Димитар Влахов“ б. б. – 1000 Скопје 
 тел.: 02/31-33-417 | факс: 02/31-33-417 
 www.jorm.mk | jorm@jorm.org.mk 

 
 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
 
 

П Р О Т И В: 1.  ЈОХЕН ХАГЕМАН – ВО СВОЈСТВО НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 
        *МЕНАЏЕР НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ (УПРАВИТЕЛ – ДИПЛ. ИНЖ) 
          Службена адреса [на работно место на пријавениот]: 
            ул. „Лазар Личеноски“ бр. 11, 1000 Скопје 
            elektrodistribucija@evn.mk | тел: 02 3205 300 
             Приватна адреса [на живеење]: 
             ЕВН Плац Мариа Енцерсдорф, А 2344 – Австрија 

   2. САШО САЛТИРОВСКИ – ВО СВОЈСТВО НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  
           *МЕНАЏЕР НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ (УПРАВИТЕЛ – М-Р) 
          Службена адреса [на работно место на пријавениот]: 
           ул. „Лазар Личеноски“ бр. 11, 1000 Скопје 
           elektrodistribucija@evn.mk | тел: 02 3205 300 

         Приватна адреса [на живеење]: 
           ул. „Лесковачка“ бр. 40-1/11 – Куманово   
 

П О Д Н О С И Т Е Л: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА 
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – Центар, 1000 Скопје 
ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка 
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645 

 

О С Н О В: НЕПРИЈАВУВАЊЕ КРИВИЧНО ДЕЛО ИЛИ СТОРИТЕЛ – ПО ЧЛ. 364, СТ. 1 ОД КЗ 

  

 

 

I. Правен основ за пријавување 

 

Оваа кривична пријава ја поднесуваме согласно 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). 
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 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. 
 

ДОКАЗ 1: Објава 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/] 

 

На ден 29 август 2022 год., медиумот Алсат М објави вест со видео-

репортажа  преку кое 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 2: Објава на медиумот Алсат М  (29.08.2022) – импринт и 
хиперлинк [https://alsat.mk/mk/broilata-za-struja-vo-
arachinovo-se-selat-nadvor-od-dvorovite/] 

 

          На ден 25 август 2022, медиумот ТВ Телмам во видео-репортажа за 

состојбата на терен од Арачиново, каде тогаш сè уште немаше струја,  пренесе 

изјава на менаџерот на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје – г. Сашо 

Салтировски, во која тој, за причината за немањето на струја, јасно кажува дека 

причината за дефектот е неовластено користење на електрична енергија! Тој, 

меѓудругото, во видео-репортажата вели: „Струјата не беше исклучена, туку 

заради неовластено користење на електрична енергија мрежата е преоптоварена 

и се случуваат дефекти“. 
 

ДОКАЗ 3: Видео репортажа од медиумот Телма (25.08.2022) – 

импринт и хиперлинк  

[https://www.youtube.com/watch?v=ZiKhH19dHVQ] 

 

Од горенаведеното видно е дека во раководните лица во ЕВН знаеле за 

извршено казнено дело Кражба на електрична енергија, предвидено и казниво 

по член 235-а, став 2 од КЗ на РМ, затоа што со изјавите за медиумите на 

претставници на групацијата ЕВН (во случајов портпаролот Вјоса Селими и 
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менаџерот Сашо Салтировски) кои користат термини како „нелегално 

приклучување во мрежата“ и „неовластено користење на електрична енергија“ и 

со инфорациите од ЕВН дадени за и пренесени од медиумите во кои се користат 

термини како „незаконско користење на струја од страна на жителите“, „штетата 

која ја предизвикуваат жителите на Арачиново од 6 милиони ЕУР годишно“ и 

„диви приклучоци во мрежата на ЕВН“ буквално, наместа и со законски термини, 

се опишува битието на ова кривичното дело и се тврди дека делово е сторено и 

тоа е ноторен факт. 
 

Видно од ова јасно е дека и менаџерите на „Електродистрибуција“ ДООЕЛ 

Скопје (компанија дел од ЕВН групацијата задолжена за дистрибуција на струја 

во Р. Македонија) – Јохен Хагеман и, особено, Сашо Салтировски, во својство на 

службени лица, знаат дека во Арачиново е извршено кривичното дело 

Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас, 

предвидено и казниво по член 235-а, став 2 од КЗ, но не го пријавиле казненото 

дело до органите на прогонот – било МВР/Полиција (192) или пак ОЈО Скопје! 

Argumentum a fortiori, тие директно и непосредно знаеле дека штетата е од 

поголем износ, т.е. од поголема вредност – за што е запретена и поголема казна 

затвор од пет години!!! 

 Според наведеното, знаењето за сторено казнено дело од службени лица, 

непријавувањето на истото од нивна страна и приложените докази за тоа, 

очигледни се елементите кои го чинат основано сомневањето дека пријавените 

Сашо Салтировски и Јохен Хагеман, службени лица во Електродистрибуција 

ДООЕЛ Скопје, се сторители на кривичното дело Непријавување кривично дело 

или сторител, предвидено и казниво по член 364, став 1 од  КЗ. 

   

 

  III. Правосуден криминалитет 

 

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

инкриминирано омисивно противправно дејствие (лат. acta humana ilicita), во 

целост се исполнети условите за кривичен прогон по службена должност (ex 

officio) за сторено тешко кривично дело „Непријавување кривично дело или 

сторител, предвидено и казниво по член 364, став 1 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 XXXI 

од Посебниот дел на КЗРМ – кој ги инкриминира Кривичните дела против 

правосудството: 
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(1) Службено лице кое свесно ќе пропушти да пријави кривично дело за 
кое дознало во вршењето на својата должност, ако за тоа дело според 
законот може да се изрече казна затвор од пет години или потешка 
казна, а делото се гони по службена должност – ќе се казни со парична 
казна или со затвор од една до три години. 

 
 

 IV. Законско битие на делото 

 

а) О б ј е к т и в н о  б и т и е  –  според законскиот опис in concreto, делото 

го врши службено лице  што свесно ќе пропушти да пријави казнено дело за кое 

дознало во вршењето на својата должност, ако за тоа дело може да се изрече 

казна затвор од пет години или потешка казна, а делото се гони по службена 

должност.1 

Непријавувањето се однесува на извршено дело (довршено дело или обид) 

или на сторител на дело. Пропуштањето на пријавувањето паѓа во фазата на 

откривање на делото или сторителот. По природата на нештата, оној што знае за 

сторител на казнено дело, знае и за кое дело се работи. Меѓутоа, оној што знае 

дека е извршено некое казнено дело не мора да го знае и неговиот сторител. 

Должноста за пријавување настанува со моментот на дознавањето за сторителот 

или за делото. Делото е довршено со самото пропуштање на поднесување пријава 

по дознавањето за сторителот или за извршеното дело. 
 

б) С у б ј е к т и в н о   б и т и е  –  одговорност постои само при позитивна 

свест (знаење) за сторител на казнено дело или за извршено казнено дело. 

По однос на сторител на казнено дело, свеста може да се однесува на било кој 

учесник во делото. Сторителот на делото треба на некој начин да биде 

идентификуван, при што не мора да се знаат сите негови генерали, тој да се 

познава поименично и сл. 

По однос на изврешното дело, умислата треба да содржи свест за 

фактичките, стварните околности од кои зависи постоењето на делото и на 

неговата квалификација како дело за кое може да се изрече потешка казна. 

 
1 Според чл. 235-а, ст. 2, од КЗ (1996): „Ако вредноста на украдената електрична енергија, 

топлинска енергија или природен  гас е поголема, сторителот ќе се казни со затвор до пет години 
и со парична казна“. 

 Така и проф. Срзентиќ Никола, проф. д-р Стајиќ Александар, д-р Краус Божидар, проф. д-р 
Лазаревиќ Љубиша, проф. д-р Ѓоргевиќ Мирослав: Komentar krivicnih zakona SR Srbije, SAP Kosova i 
SAP Vojvodina, Savremena Administracija, Beograd, 1981, str. 610. Имено, за кривичното дело 
„Neprijavlivanje krivicnog dela ili ucinioca“, каде што е употребена истата формулација: „moze izreci 
kazna pet godina zatvor ili teza kazna“ се толкува на следниов начин:  „Obuhvacena se prema tome i 
krivicna dela za koja zakon propisuje kaznu do pet godina“! 
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Извршител е било кое службено лице,2 освен учесникот во делото чиешто 

пријавување се пропушта. 
 

 

*** 

 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 пријавените. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Според чл. 122, ст. 7 од КЗ (1996) : „Како одговорно лице во правно лице се смета лице во 

правно лице на кое со оглед на неговата функција или врз посебно овластување во правното лице 
му е доверен определен круг на работи што се однесуваат на извршување на законските прописи 
илц на прописите донесени врз основа на закон или општ акт на правното лице во управувањето, 
користењето и располагањето со имот, раководењето со производниот или деловен потфат, некој 
друг стопански процес или надзорот над нив“, а во врска со ст. 8 од истиот член според кој: „Кога 
како извршител на кривично дело е означено службено или одговорно лице, сите лица наведени 
во ставовите 4, 5 и 7 можат да бидат сторители на тие дела, доколку од законските обележја на 
одделно дело не произлегува дека сторител може да биде само некое од тие лица“. 

   - Според судска пракса, во пресуден случај под К. бр. 3358/11, Основен суд Скопје I, веќе има 
постапувано по обвинителен предлог во кој како обвинети, во својство на можни сторители на 
кривично дело „Непријавување кривично дело или сторител“, се појавиле овластени лица од ЕВН.  
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Д О К А З И [ВО ПРИЛОГ]: 

 

- Тековна состојба од Централен регистар за ПП Левица; 

- Тековна сосотојба бр. 0805-50/155020220119273 од ЦР за 

„Електродистрибуција“ ДООЕЛ Скопје; 

- Листа на материјални писмени докази импринт и хиперлинкови (онака 

како што се нумерирани во поднесокот);  

- Увид на лице-место [во Арачиново]; и 

- Распит на пријавените [задолжително]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С к о п ј е 

2.12.2022 

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] 

 

________________________________________ 

 


