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ДД  ОО::                                                                                                                                                                                                                                                                    И Т Н О  ! 
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
С К О П Ј Е 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
од страна на Политичката партија ЛЕВИЦА –  

врз основа на член 274 од ЗКП 
 
 

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

 
О С Н О В: ОШТЕТУВАЊЕ И НЕОВЛАСТЕНО НАВЛЕГУВАЊЕ ВО КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ 

– КАЗНИВО ПО ЧЛ. 251, СТ. 2 ОД КЗ 

 
 

П О Д Н О С И Т Е Л:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА 
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
ЕМБС: 7108192 и ЕДБ: 4044016512070 
(*застапувана од Претседателот: проф. д-р ДИМИТАР АПАСИЕВ) 

 

 

 

I. Правен основ за пријавување 

 

Оваа Кривична пријава ја поднесуваме согласно член 273, став 3 

[„Пријавување кривични дела“] и член 274, став 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). 

 
 

II. Фактички опис на делото 

 

На ден 18 јули 2022 година, на машината со IP адреса: 174.138.5.128 

хостирана на платформата DigitalOcean, а каде што се наоѓа официјалниот веб-

сајт на Левица (www.levica.mk), е направен обид за насилен влез преку SSH!  

Користејќи ја методата на brute force пребарување, нападот стремел да го 

открие корисничкото име и лозинката на корисничката сметка со root 
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привилегии. Овој напад е извршен од машини со две IP адреси кои се познати на 

ИТ секторот на Левица: 150.138.208.113 и 20.24.83.186! 

Непосредно после нападот, за кој станавме свесни на 18.07.2022, откриено е 

дека на машината успешно е сменета лозинката на корисничката сметка со root 

привилегии!? Не е познато каква штета е направена, но ИТ Секторот се сомнева 

дека цел на нападот било крадење на податоци од Политичката партија Левица, 

промена на информациите, како и можна злоупотреба на личните податоци на 

членството. 

 
 

III. Имотен / компјутерски криминал 

 

Со ваквото умислено, безобразно, неетичко и инкриминирано комисивно 

противправно дејствие (acta humana ilicita), во целост се исполнети условите за 

кривичен прогон по службена должност (ex officio) за сторено кривично дело 

„Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем“ како јавен 

деликт (delicta publica) насочен против имотот, а казниво по член 251, став 1 од 

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

весник на 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 го инкриминира 

т.н. имотен/комјутерски криминалитет [Кривични дела против имотот], како 

дело класифицирано во тематската подгрупа на т.н. „Дела против општите 

имотни права и интереси“: 
 

(1) Тој што неовластено ќе избрише, измени, оштети, 
прикрие или на друг начин ќе направи неупотреблив 
компјутерски податок или програма или уред за одржување 
на информатичкиот систем или ќе го оневозможи или 
отежне користењето на компјутерски систем, податокот 
или програмата или на компјутерска комуникација – ќе се 
казни со парична казна или со затвор до три години. 
 

(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој што неовластено 
ќе навлезе во туѓ компјутер или систем со намера за 
искористување на неговите податоци или програми заради 
прибавување противправна имотна или друга корист за себе 
или за друг или предизвикување имотна или друга штета или 
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заради пренесување на компјутерските податоци што не му 
се наменети и до кои неовластено дошол на неповикано лице. 
 

(3) Со казната од ставот 1 на овој член ќе се казни тој што 
неовластено ќе пресретне, со употреба на технички 
средства, пренос на компјутерски податоци кој нема јавен 
карактер до, од и внатре во одреден компјутерски систем, 
вклучувајќи и електромагнетни емисии од компјутерски 
систем кој поддржува такви компјутерски податоци. 

 
 

IV. Законско битие на делото 

 

а)  О б ј е к т и в н о   б и т и е:   според алтернативниот законски опис, 

делото го врши лице кое на било каков, познат или непознат начин, продира во 

туѓ комјутерски систем, со претходно декодирање. 
 

б)  С у б ј е к т и в н о   б и т и е:   за одговорност за противправното дело се 

бара тоа да е сторено со умисла, в. в. чл. 13 од КЗ, поточно да постои намера за 

оштетување! 
 

*** 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на 

основано сомневање дека свесно и злонамерно е сторено кривично дело кое се 

гони ex officio, до Вас – како првостепен 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 сериозно кривично дело – по 

принципот numerus clasusus. 
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Д О К А З И  [ВО ПРИЛОГ]: 
- Тековна состојба за ПП Левица од Централен регистар; 
- Листа на писмени/материјални докази (слики и принт-скринови); 
- Сослушување на сведок – одговорно лице од ИТ Секторот на Левица: Иван 

Јованоски, ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 45 - 7500 Прилеп (моб. тел. 076/449-
774); 

- Распит на пријавениот (да се обезбеди преку сопствениците на IP 
адресите); 

- Компјутерско вештачење од Единицата за економски и комјутерски 
криминал при Секторот за внатрешни работи Скопје – МВР на РМ (по Ваша 
наредба). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

С к о п ј е, 
26.VII.2022 

                                                                                 
П р и ј а в у в а ч: 

ПП ЛЕВИЦА 
 

Претседател - застапник по закон:  
проф. д-р Димитар Апасиев 

(Пратеник во Собранието на РМ) 
 

_______________________________________ 

 

 


