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ТОТ
1. ЗА ПРОЕК

Овој извештај е резултат на проектот „Превенција од дискриминација и спраување со
криминалот од омраза и говорот на омраза“, кој беше финансиски поддржан од Мисијата на
ОБСЕ во Скопје, а спроведен во периодот помеѓу 1 јануари и 31 декември 2017 година. Проектот
имаше цел да се занимава со прашањето за делата од омраза и говорот на омраза преку
унапредено законодавство, подигнување на јавната свест, градење на капацитети и регистрирање
на инцидентите сторени од предрасуда. Поконкретно, овој извештај е наменет да послужи како
индикатор за опсегот, природата и зачестеноста на кривичните дела од омраза извршени во
земјата.
Во рамките на неговиот мандат на имплементирачки партнер во проектот, Хелсиншкиот
комитет за човекови права на Република Македонија (МХК) ги спроведе следниве активности во
однос на злосторствата од омраза, и тоа:
1. Понатамошно следење инциденти/злосторства од омраза со посебно внимание на
насилство во спортот мотивирано од пристрасност;
2. Ревидирање на пријавените злосторства од омраза и придонес во Годишниот извештај на
ОДИХР за злосторства од омраза и инциденти во регионот на ОБСЕ;
3.

Одржување, ажурирање и превод на веб-страницата www.zlostorstvaodomraza.mk;

4. Изготвување на месечни информатори за состојбата со злосторствата од омраза во
земјата;
5. Подготвување, превод и објавување на извештајот од следењето на злосторствата од
омраза за 2017 година на македонски, албански и англиски јазик;
6. Oдбележување на предложениот Ден на жртвите на дела од омраза (22 јули) преку
организирање на прес-конференција и настан „Турлитава“;
7. Споделување на наодите од Мониторинг извештајот за 2016 година со институциите кои
би можеле да имаат интерес за тоа;
8. Организирање на прес-конференција заради споделување на наодите од годишниот
извештај; и
9. Вклучување информации за злосторствата од омраза во месечните извештаи на МХК во
поглед на ситуацијата со човековите права во земјата.
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2 . М Е Т ОД О Л О

2.1

И ЈА

Мониторирање на националните печатени и електронски медиуми

МХК мониторираше бројни дневни весници со различни идеолошки наклонетости и
политичка афилијација. Мониторирањето на електронските медиуми беше правено на дневна
основа, преку двата најпопуларни генератори на интернет вести (www.time.mk и www.grid.mk),
како и преку користење на опциите за напредно пребарување под рубриката „Вести“ на www.
google.com. Штом ќе беше забележано делото или инцидентот од омраза, МХК го запишуваше
насловот на сторијата и интернет-врската, по што пристапуваше кон објавување на истиот на
интернет порталот за пријавување дела од омраза www.zlostorstvaodomraza.mk (види активност
2.3 подолу). Како резултат на спроведувањето на оваа активност, во периодот помеѓу 1 јануари и
31 декември 2017 година МХК успеа да запише и објави 70 дела од омраза/инциденти.

2.2

Известување до Мисијата на ОБСЕ во Скопје
за инцидентите и злосторствата од омраза

Деталите во врска со инцидентите (кус опис, датум, време и место, извор на информации,
инволвирани жртви, сторители, статус на случајот, одговор на надлежните власти, влијание врз
жртвите и врз заедницата) беа постојано приложувани во Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а кон
нивното полесно прикажување во голема мера придонесе натамошното успешно функционирање
на веб-платформата на злосторства од омраза. Освен што инцидентите на злосторства од омраза
можеа да се следат на интернет откако ќе се случеа, Мисијата на ОБСЕ во Скопје доби и еден
привремен и еден завршен извештај, подготвени од МХК. Овој завршен извештај ќе биде споделен
со ОБСЕ/ОДИХР за нивниот годишен извештај за злосторства од омраза на земјите учеснички во
ОБСЕ.

2.3

Одржување интерактивна веб-страница за
пријавување злосторства од омраза

Веб-порталот www.zlostorstvaodomraza.com (од 2014 година исто така достапен и под www.
zlostorstvaodomraza.mk) претставува интерактивна алатка која им овозможува на граѓаните да
примаат информации и да пријавуваат дела од омраза. Тој содржи интерактивна мапа која ја
покажува точната или приближната локација на инцидентите. На главната страница се наведени
кататегориите на дела од омраза и пристрасни мотивации, таа обезбедува информации во поглед
на начинот на кој граѓаните можат да пријавуваат (e-апликации, Твитер, електронска пошта, и
електронски формулар), и на неа се прикажани статистички графикони. Исто така има и рубрики
посветени на најчесто поставуваните прашања, материјали, и поимник на веб-порталот, во рамките
на кои можат да се изнајдат информации во поглед на проектот, значењето и опсегот на делата
од омраза, како и публикации за злосторствата од омраза. Освен на македонски, страницата е
достапна и редовно се обновува и ажурира и на англиски и на албански јазик.
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А
3. РЕЗИМЕ Н
ГЛ А В Н И ТЕ Н А ОД И
3.1 Контекст
Извештаите за напредокот на Европската комисија објавени во периодот од 2013-2016
година за земјата наведуваат дека „Нема на располагање собирање на систематски податоци за
известувањето, истрагата и гонењето на говорот на омраза и делата од омраза, собраните податоци
покажуваат дека таквите кривични дела не се адекватно гонети од властите и неопходно е да се
обезбедат обуки за носителите на спроведување на законите, јавните обвинители и судиите“.
Посебната анализа на делата од омраза регистрирани во 2013, годишните извештаи за криминалот
од омраза во земјата за 2014, 2015 и 2016 година, овој извештај и веб порталот за пријавување на
делата од омраза, www.zlostorstvaodomraza.mk, претставуваат први и најсеопфатни напори да се
мапираат, мониторираат, и пријавуваат инцидентите на дела од омраза во земјата.

3.2 Број на инциденти
12

58

Во периодот помеѓу 1 јануари и 31 декември
2017 година, Хелсиншкиот комитет регистрираше
вкупно 70 инциденти и дела од омраза.
Инцидентите беа регистрирани веднаш штом
истите беа пријавени од страна на медиумите или
од Министерството за внатрешни работи. Притоа,
од вкупниот број регистрирани дела/инциденти,
58 инциденти беа потврдени, додека 12 инциденти
остануваат непотврдени.

Мнозинството инциденти беа потврдени по пат на контакт со полицијата, полициските
билтени и медиумското известување. Непотврдените инциденти се сепак вклучени во извештајот
со оглед на постоењето на индикатори на пристрасност, вклучувајќи ги: перцепцијата жртва/
сведок; коментарите дадени на лице место; разликата помеѓу жртвата и сторителот врз етничка
основа; образец/зачестеност на претходните инциденти; природата на насилството; отсуството
на други мотиви; и местото и времето. Попрецизно, непотврдените инциденти се вклучени
поради информациите примени во поглед на местото на инцидентот (на пример, етнички мешани
соседства и училишта, автобуски линии кои ги користат припадниците на различните етнички
заедници, места каде делото од омраза веќе се случило во минатото, итн.), видот на инцидентот
(на пример, поголема група малолетници напаѓа една или повеќе жртви без провокација, групни
тепачки, напад во автобус или на автобуска станица, итн.), време на инцидентот (по претходна
тепачка како облик на одмазда, по училишните часови, во текот или по спортски настан, итн.) и
имотот оштетен за време на инцидентот (на пример, места за верски обреди).
Непотврдените и потврдените инциденти може да се видат одделно на веб порталот за
пријавување на делата од омраза (потврдените се обележани со зелено текстуално копче, додека
6
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непотврдените со црвено текстуално копче). Во Анексот прикачен кон овој Годишен извештај, по
насловите на инцидентите потврдениот/непотврдениот статус е означен во загради.
Политичката припадност (35 инциденти) и националноста (30 инциденти) претставуваат огромно
мнозинство од основите по кои биле извршени делата од омраза во 2017 година. Дополнително, 2
инциденти настанале со оглед на религиските уверувања, 2 индиценти поради расна дискриминација,
2 инциденти поради статусот на бегалец или мигрант на жртвите и 2 инциденти биле регистрирани
по одржување на спортски натпревар. 3 инциденти ги исполнија критериумите за кривичното
дело „Предизвикување национална, расна или верска омраза, раздор или нетрпеливост“. Жртвите
и сторителите најчесто се младинци и членови на различни етнички припадности (претежно
Македонци и Албанци). Честопати кривичните дела сторени како еден инцидент ги исполнуваат
критериумите за две или повеќе наводни кривични дела, па оттука постои поголем број кривични
дела отколку инциденти. Повеќето инциденти предизвикани поради политичката припадност или
политичките уверувања не инволвираат луѓе како жртви. Наместо тоа, како жртви се јавуваат правни
лица, а тоа се должи на фактот што мнозинството од овие инциденти се однесуваат на оштетување
на имот и предизвикување материјална штета.
Мнозинството од наведените кривични дела вклучуваат: насилство (34), оштетување на имот (30)
и телесна и тешка телесна повреда (30). Дополнително, 5 инциденти потпаѓаат под предизвикување
омраза и нетрпеливост врз национална, расна, верска или друга дискриминаторска основа, 5 под
загрозување на сигурноста и 4 инциденти под закана со опасно оружје за време на тепачка или
кавга.
Детали во поглед на инцидентите, како што се краток опис, датум, време, место, извор на
информации, инволвирана жртва/жртви, сторители, статус на случајот, одговор од страна
на властите, и влијанието на жртвата/жртвите и на заедницата можат да се најдат во Анексот
насловен „Инциденти на злосторства од омраза во 2017“ на овој извештај. Во истиот анекс, има
поле за „индикатори на пристрасност“, што е инкорпорирано во секој одделен инцидент. Тој
вклучува податоци за: перцепцијата на жртвата/сведокот; коментари направени на лице место;
разлика помеѓу жртвата и сторителот врз етнички основи; образец/зачестеност на претходните
инциденти; природа на насилството; недостиг на други мотиви; и место и време. Освен
обезбедувањето на дополнителни информации во поглед на инцидентите, овој оддел е посебно
корисен за разбирање зошто непотврдените инциденти се исто така вклучени во овој извештај.
Во април 2017 година МХК го испрати својот Годишен извештај за дела од омраза за 2017
година до ОБСЕ/ОДИХР1. МХК останува единствената невладина организација која го информира
ОБСЕ/ОДИХР за ситуацијата со делата од омраза во земјата.
Бројот на инциденти регистрирани во 2017 година е идентичен со бројот на инцидентите во
2016 година. Сепак, постојат значителни промени во поглед на пристрасната мотивација со оглед
на која биле извршени делата од омраза.
Најзначајната промена се однесува на бројот на дела од омраза сторени поради политичката
припадност или уверување. Додека во 2016 година 30% од сите инциденти биле извршени со
оглед на политичката припадност или политичкото уверување на жртвите/сторителите (21 од
70), во 2017 овие инциденти имаа остар пораст и нивната бројка достигна 50% (35 од 70) од сите
1) http://hatecrime.osce.org/former-yugoslav-republic-macedonia
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регистрирани инциденти. Порастот на овие видови на дела од омраза е особено евидентен пред
и за време на изборите. Овие видови инциденти беа во пораст пред и во текот на предвремените
парламентарни избори во 2014 година, претседателските избори истата година и предвремените
парламентарните избори во 2016. Притоа, дури 26 од 35 инциденти пријавени по овој основ
се однесуваа на кршење, демолирање или друг вид на уништување односно оштетување на
штабовите, односно имотот на политичките партии.
Оваа година гореспоменатите видови инциденти особено се интензивираа откако политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ не успеа да обезбеди мнозинство од најмалку 61 пратеник во рамките
на уставното временско ограничување и во текот на преговорите за формирање на Владата.
Во натамошниот тек од годината, бројот на дела од омраза извршени со оглед на политичката
припадност или политичкото уверување повторно порасна во екот на предизборната кампања
за локалните избори. Ова покажува непосредна причинско-последична врска помеѓу говорот на
омраза кој е нашироко користен во текот на предизборните кампањи и извршените дела од омраза.
Втората значајна разлика е видлива од аспект на бројот на инциденти со оглед на македонското
или албанското етничко потекло на сторителот/жртвата. Во 2013 година, овие инциденти достигнаа
до 84% од сите инциденти (98 од 116), додека во 2014 година процентот беше 61% (53 од 87). Во
2015 година се случија само 34% од таквите инциденти (15 од 44), а во текот на 2016 година, 34
инциденти (речиси 50%) настанаа помеѓу Македонци и Албанци. Во 2017 година дојде до благ
пад во бројот на инциденти кои вклучуваат припадници на македонската и албанската етничка
заедница (43% од сите регистрирани инциденти). Сепак, ова не покажува тренд на значително
намалување и овие инциденти остануваат најзагрижувачкиот проблем, особено со оглед дека
големото мнозинство на жртви и сторители во овие инциденти се малолетници.
Идентично како и во 2015 и 2016 година, во 2017 година не беше регистриран ниту еден инцидент
од омраза со оглед на сексуалната ориентација/родовиот идентитет на жртвата. Овој факт нужно
не значи дека општеството станало потолерантно во однос на ЛГБТ заедницата. Во оваа прилика
треба да се напомене дека домашните власти не успеале прописно да ги истражат инцидентите
во 2013/2014 година, и ниту еден сторител не бил уапсен од страна на полицијата. Пропустот на
државата да дејствува во заштита на жртвите, одбивањето на Парламентот да ја вклучи сексуалната
ориентација како основ врз која би можеле да се појават дискриминација и дела од омраза, и
плановите на претходната Влада уставно да го дефинира бракот единствено како заедница помеѓу
еден маж и една жена во 2013, имаа негативен ефект врз ЛГБТ луѓето кои би можеле да се плашат
да ги пријавуваат делата против нив. Сепак, во 2017 година, новата Влада ги презема првите чекори
во насока на зголемување на заштитата на правата на ЛГБТ заедницата. Викендот на гордоста кој се
одржа во Скопје во јуни 2017 година беше официјално отворен од страна на министерот за култура
кој зборуваше за подготвеноста на новата Влада да работи на подобрување на третманот на ЛГБТ
заедницата. Тој посочи дека културните политики кои биле доминантно базирани врз застарени
културни концепти треба да бидат заменети со стратегии кои ги земаат предвид плуралноста и
хетерогеноста на различните култури и културни практики, што од друга страна ги изразува
потребите, спецификите, жалбите, интересите и уверувањата на различните групи во општеството.
Исто така, за прв пат во историјата на земјата, Претседателот на Владата, Зоран Заев присуствуваше
на прославата на 5-годишнината на ЛГБТ Центарот за поддршка кој е подружница на МХК. Со ова,
тој отворено искажа поддршка кон ЛГБТ заедницата и ја нагласи посветеноста на Владата да го
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хармонизира домашното законодавство со меѓународните стандарди за човекови права преку
подготвување на нов Закон за спречување и заштита од дискриминација. Воедно, тој соопшти дека
наразрешените напади врз ЛГБТ луѓето и ЛГБТ Центарот ќе бидат прописно истражени и напаѓачите
ќе бидат изведени пред лицето на правдата.

3.3 Видови на кривични дела
5

насилство

5 4

оштетување на имот

34

телесна и тешка телесна повреда
предизвикување омраза, раздор и нетрпеливост

30

загрозување на сигурноста

30

закана со опасно оружје

Мнозинството инциденти беа сторени од млади лица. Исто така, постои голем број на
непознати сторители. Жртвите и сторителите се вообичаено припадници на различни етнички
заедници (македонска и албанска). Регистрираните инциденти беа поврзани со некои од
кривичните дела што се пропишани со Кривичниот законик. Најголемиот дел од наводните
кривични дела ги вклучува: насилство (34), оштетување на имотот на другите (30) и телесна и тешка
телесна повреда (30). Дополнително, 5 од инцидентите потпаѓаат под предизвикување омраза,
раздор и нетрпеливост врз национална, расна, верска или друга дискриминаторска основа, 5
под загрозување на сигурноста и 4 инциденти под закана со опасно орудие за време на тепачка
или кавга. Честопати кривичните дела сторени во еден инцидент ги исполнуваа критериумите за
две или повеќе наводни кривични дела, па оттука и поголемиот број на дела отколку инциденти
претставени под ова поглавје.

3.4 Инциденти според локацијата

2
51
3

2

2
3

2
4
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51 инцидент (73%) се случија во Скопје и неговото пошироко градско подрачје. Беа регистрирани
и 4 инциденти во Битола, 3 во Прилеп, 2 во Кавадарци, Свети Николе, Охрид, Кичево и Куманово и 1
инцидент во Штип и Велес (локација базирана врз поширокото подрачје на тие градови).
Инцидентите во Скопје и
Скопје
околината вклучуваат напади помеѓу
21
2
припадниците на македонската и
Битола
4
албанската етничка заедница, како и
Прилеп
оштетување на имотот на политичките
Кавадарци,
партии. Ваквите инциденти беа
Свети Николе, Охрид,
забележани во повеќето општини,
Кичево,
Куманово
и тоа: Центар (15), Гази Баба (7),
51
Аеродром (6), Бутел (6), Чаир (4),
Штип, Велес
Кисела Вода (4), Ѓорче Петров (2),
Карпош (2), Илинден (1), Сопиште (1), Студеничани (1), Чучер Сандево (1) и Шуто Оризари (1).

Центар
2 1

Гази Баба

4

Аеродром, Бутел
Чаир, Кисела Вода

15

6

Ѓорче Петров, Карпош
Илинден, Сопиште,
Студеничани, Чучер Сандево
Шуто Оризари

7

3.5 Инциденти по месеци

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

Најголемиот број инциденти се случија во февруари и октомври – 18 инциденти месечно
(повеќе од 51% од вкупниот број инциденти регистрирани во текот на целата година се случија
во овие два месеци). Беа забележани и 13 инциденти во март, 7 во септември, 5 во ноември, 4 во
јули, 3 во декември и само 1 инцидент во јануари и јуни. Од друга страна, нема регистрирани
инциденти во април, мај и август. Во февруари, инцидентите се интензивираа откако политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ не успеа да обезбеди мнозинство од најмалку 61 пратеник во рамките на
10
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временското ограничување утврдено со Уставот. Причините за остриот пораст на инцидентите
во октомври најверојатно се должат на ескалирачките нивоа на говор на омраза во текот на
предизборната кампања и локалните избори.

3.6 Инциденти според
пристрасна мотивација

3 3

29

политичка припадност
35

етничка припадност
раса
верска
припадност/уверување

Делата од омраза настанаа со
оглед на политичката припадност
(50%), етничката припадност
(43%), расата (4%) и верската
припадност или уверување (3%).
Повеќето инциденти вклучуваат
етнички Македонци и Албанци и
како жртви и како сторители.

3.7 Жртви и сторители
Во текот на годината имаше најмалку 60
60
жртви и 255 сторители на делата од омраза.
Секогаш кога во медиумите беше известено
Сторители
за недефиниран број (на пример, помеѓу 10
и 15) сторители, за целите на овој извештај
Жртви
беше користена помалата вредност. Секогаш
255
кога беше известено дека „група“ сторители
го извршиле делото од омраза, вредноста
користена во овој извештај беше 3 лица. Во
најмалку 31 од вкупно 70 инциденти сторителите дејствувале како група. Мнозинството жртви беа
млади машки лица. Најмалку 24 жртви беа малолетници.

3.8. Статус на случаите
Со оглед на тоа што не постои база на податоци за злосторства од омраза, случаите беа
регистрирани преку контакт со полицијата, следење на медиумите и информации добиени
директно од жртвите.
За секој забележан инцидент, МХК испрати барање за информации до Министерството
за внатрешни работи за да добие информација за статусот на случаите. Последните барања,
вклучувајќи ги и последователните барања беа испратени во февруари 2018 година, а
одговорите по нив примени до средината на март 2018 година. До затворањето на овој
извештај, МВР обезбеди информации за 63 од вкупно 70 регистрирани инциденти. Притоа,
само за 3 инциденти не беше доставен никаков одговор. Дополнително, добиениот одговор од
Министерството во однос на други 4 индиценти беше незадоволителен и не содржеше никаква
конкретна информација во врска со статусот на инцидентот, бидејќи во него само беше
констатирано дека посочениот настан не бил евидентиран, односно пријавен во евиденцијата
на МВР.
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Од
добиените
информации
произлегува дека во 3 случаи лицата
идентификуван
15
одбиле да пополнат записник за
сторител
примање на пријава за инцидентот,
поради што истите биле затворени
под истрага
34
од страна на полицијата поради
констатирано
непостоење
на
непознат статус/нема
19
каков било кривично-правен или
информација
прекршочен настан. Полицијата
лоцирала осомничени сторители
поврзани со најмалку 15 од вкупно 70 инциденти. Најмалку 19 инциденти се под истрага, а статусот
на 36 останува непознат, без постоење доволно информации од страна на полицијата. Кривични
пријави биле поднесени против 24 сторители во само 8 од регистриранитеслучаи, додека во само
еден случај дошло до поднесување на прекршочна пријава против едно лице.
Од вкупно 35 инциденти во кои пристрасниот мотив бил политичка определба, односно
политичко уверување, само во 2 била поднесена кривична пријава, а во 1 прекршочна пријава.
9 од овие инциденти сè уште се под истрага, 2 инциденти воопшто не биле евидентирани,
односно регистрирани од страна на МВР иако се потврдени на друг начин, додека во еден случај
не било утврдено постоење на каков било кривично-правен или прекршочен настан. Сепак,
статусот на најголемиот број, односно на сите останати инциденти останува непознат. Притоа,
овие инциденти вклучуваат жртви кои се или членови или поддржувачи на политички партии,
вклучително и кандидати на локалните избори во октомври 2017 година.
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ТИ НА
4. АКТИВНОС
П Р О Е К ТИ Н О Т ТИ М
4.1 Следење на националните печатени и електронски медиуми
МХК следеше голем број дневни весници со различна идеолошка наклонетост и политичко
убедување. Следењето на електронските медиуми се правеше на дневна основа, преку
најпопуларните интернет-генератори на вести (www.time.mk иwww.daily.mk), како и со користење
на напредните опции за пребарување под секцијата „Вести“ на www.google.com. Штом беше
забележано злосторство или инцидент од омраза, МХК го објавуваше на веб-порталот за
пријавување злосторства од омраза – www.zlostorstvaodomraza.mk (види активност 4.3. подолу).
Спроведувајќи ја оваа активност, МХК забележа и објави 70 злосторства/инциденти од омраза во
периодот помеѓу 1 јануари и 31 декември 2017 година.

4.2

Ревидирање на пријавените злосторства од омраза
и придонес во Годишниот извештај на ОБСЕ/ОДИХР
за злосторства од омраза и инциденти во регионот на ОБСЕ

Во април 2017 година Хелсиншкиот комитет го испрати неговиот Годишен извештај за дела од
омраза за 2017 година до ОБСЕ/ОДИХР.2 Хелсиншкиот комитет останува единствената невладина
организација која го информира ОБСЕ/ОДИХР за ситуацијата со делата од омраза во земјата.

4.3

Одржување, ажурирање и превод на веб-страницата				
www.zlostorstvaodomraza.mk

Во текот на извештајниот период на порталот беа поставени 70 инциденти, 37 слики, и 7
видеа. Годишниот извештај за делата од омраза во 2016 беше објавен на македонски, албански,
и англиски под табот „Материјали“. Сите инциденти регистрирани во 2017 година ќе бидат
преведени на албански и англиски и достапни на порталот на овие јазици.
Помеѓу 1 јануари и 31 декември 2017 година порталот беше посетен од повеќе од 8.649
поединечни посетители кои генерираа 19.630 прегледи на страницата. Освен самиот портал
и групата на Facebook и сметката на Twitter беа редовно ажурирани. Бројот на фановите на
Facebook во 2017 година изнесуваше 4706, додека во 2016 година тој број беше 3668. Воедно,
порталот беше промовиран и преку спонзорирани објави на Facebook што експоненцијално го
зголеми бројчаникот на посетители на веб-страницата. За споредба, долната табела го покажува
бројот на посети за периодот помеѓу 2013 и 2017 година:

Година
Посетители

2013
1,752

2014
11,971

2015
13,694

2016
6,541

2017
8,649

2) http://hatecrime.osce.org/former-yugoslav-republic-macedonia
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4.4

Изготвување месечни информатори за состојбата
со злосторствата од омраза во земјата

Во текот на проектниот извештаен период МХК изготви и објави седум месечни информатори.
На овој начин, преку графичко претставување на податоците, на јавноста и беа обезбедени
информации за ситуацијата со злосторствата од омраза во земјата. Месечните билтени за март,
јуни, јули, септември, октомври и ноември беа објавени на веб-страницата на МХК,3 како и на
Facebook страницата Zlostorstva od omraza (Злосторства од омраза).4 Со оглед дека не беа
евидентирани какви било инциденти во април, мај и август, за овие месеци не беа објавени
информатори.

4.5

Подготвување, превод и објавување на извештајот
од следењето на злосторствата од омраза за 2017 година

Ова е континуирана активност, која се комплетираше по прибирањето одговори по
поднесените барања за информации од Министерството за внатрешни работи.

4.6

Oдбележување на предложениот Европски ден за жртвите
на дела од омраза (22 јули) преку организирање
на прес-конференција и настан „Турлитава“

МХК го одбележа 22 јули, Европскиот ден за жртвите од дела од омраза преку организирање
на два засебни настани. Првиот настан се состоеше од прес-конференција за медиумите, додека
вториот настан беше организиран во Градскиот парк во Скопје. Прес-конференцијата беше
организирана во просториите на МХК и за време на истата беше презентиран Годишниот извештај
за криминалот од омраза за 2016 година. Вториот настан, пикникот под наслов „Турлитава 4“
беше организиран по четврти пат со цел за прославување на толеранцијата и мирниот соживот
помеѓу припадниците на различните заедници во земјата. Настанот вклучи вкусување храна од
традиционалната македонска, албанска, турска, ромска, српска, хрватска и бошњачка кујна, како
и музика и социјализација помеѓу учесниците со различно етничко потекло. Настанот ја нагласи
важноста од еднаков третман на различните групи во општеството и неопходноста од нивна
коегзистенција. Медиумите присуствуваа и на двата настани и објавија 12 статии на македонски
јазик и 9 статии на албански јазик во поглед на нив.

4.7

Споделување на наодите од Мониторинг извештајот за 2016
година со институциите кои би можеле да имаат интерес за тоа

Електронската верзија на Годишниот извештај за криминалот од омраза за 2016 година беше
споделена со повеќе од 50 институции и организации. Во август 2017 година, извештајот им беше
исто така испратен на овие чинители во тврда копија.

4.8

Организирање на прес-конференција заради
споделување на наодите од Годишниот извештај

Поканата за прес-конференцијата беше споделена и на веб-страницата и на Facebook
страницата на МХК.

3) http://www.mhc.org.mk/pages/reports
4) https://www.facebook.com/zlostorstvaodomraza
14

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2017

4.9.

Вклучување информации за злосторствата од омраза во месечните
извештаи на МХК во поглед на ситуацијата со човековите
права во земјата

Посебна рубрика за злосторствата од омраза беше вклучена во рамките на месечните
извештаи во поглед на ситуацијата со човековите права во февруари, март, април, септември и
октомври 2017 година, кога беа пријавени и најголемиот број инциденти.

И
5. ЗАКЛУ ЧОЦ
• Бројот на инциденти регистрирани во 2017 е идентичен со бројот на инциденти во 2016
година;
• Има зголемен број инциденти извршени по основ на политичката припадност или
политичкото уверување и бројот на такви инциденти достигнува алармирачки 50% од сите
регистрирани инциденти;
• Политичките партии често користат говор на омраза во текот на јавните дебати и изборните
кампањи што има за последица сторување на дела од омраза од страна на нивните
поддржувачи. Говорот на омраза е исто така во голема мера користен во рубриките
наменети за коментари во електронските медиуми што генерираат политички вести;
• Постои благ пад во бројот на инциденти помеѓу припадници на македонската и на
албанската етничка заедница, но тие сè уште остануваат најзагрижувачки имајќи предвид
дека огромното мнозинство на жртви и сторители на тие инциденти се малолетници/
младинци;
• Владата ги презема првите чекори во насока на зголемување на заштитата на правата на
ЛГБТ заедницата;
• Сè уште е нејасно дали властите ја знаат разликата помеѓу делата од омраза и говорот на
омраза;
• Некои од делата од омраза се извршуваат поради одмазда или ретрибуција (освета) поради
претходен инцидент помеѓу македонската и албанската младина;
• Делата мотивирани од пристрасност сè уште не се прописно пријавени ниту истражени од
страна на полицијата;
• Беа направени многу малку напори за превентивни мерки вклучително и едукацијата за
човекови права и подигнување на свесноста во јавноста;
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• Со тоа што феноменот на дела од омраза не се третира како издвоено прашање, државата
не нуди посебна заштита и поддршка за жртвите; и
• Мнозинството жртви се малолетници.

И
6 . П Р Е П О РА К
1. Да се земе предвид искуството на државите-членки на ЕУ во проширувањето во рамките на
нивното кривично законодавство на опсегот/обемот на казнивите кривични дела од омраза
и вклучувањето на другите мотиви на пристрасност позади овие дела;
2. Да се осигура брза, ажурна и ефективна истрага и гонење на делата од омраза гарантирајќи
дека пристрасните мотиви се земени предвид и во текот на кривичната постапка;
3. Да се преземат соодветни мерки за да се потпомогне пријавувањето на делата од омраза
од страна на жртвите, вклучувајќи мерки да се изгради доверба во полицијата и во другите
државни институции;
4. Да се соберат и објават сеопфатни и компарабилни податоци за делата од омраза, колку
што е можно повеќе вклучувајќи и за бројот на такви инциденти пријавени од јавноста
и евидентирани од страна на органите за спроведување на законот; бројот на осуди;
пристрасните мотиви позади тие кривични дела; и казните изречени на сторителите;
5. Да се осигура дека жртвите на делата од омраза се поддржани и заштитени;
6. Да се унапреди обуката на релевантните практичари кои доаѓаат во контакт со жртвите на
дела од омраза, притоа овозможувајќи им ефикасно да им помагаат на овие жртви; и
7. Да се зајакнат превентивните мерки, меѓу другото и преку рефлектирање на едукацијата за
човекови права, наставните планови по историja и релевантните обуки, преземање чекори
за едукација на јавноста за вредностите на културната разновидност и инклузија, со цел
сите општествени сектори да имаат одредена улога во борбата со таквата нетолеранција.
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А Н Е КС

ИНЦИДЕНТИ ОД ОМРАЗА ВО 2017 ГОДИНА
1. Расна дискриминација во Битола (потврдено)
Што се случило: На ѕидовите од Основното училиште „Ѓорѓи Сугарев“ во Битола биле нацртани
графити со кукести крстови и испишани пораки „Смрт за Ѓупци“ и „Умрете Ѓупци“. Во училиштето
најголем број од учениците се од ромската етничка заедница (околу 80%). По реакцијата на
неформална група граѓани претставници на ромската зедница од Oпштина Битола, графитите и
кукестите крстови се отстранети. Случајот е пријавен во СВР Битола.
Датум, време и место на инцидентот: 19 јануари, околу 00.30 часот, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола.
Извор на информации: ТВ Тера-Битола.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна,
верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ), Расна и друга дискриминација (Член 417,
КЗ), Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
расна дискриминација, а пристрасните индикатори се:
1. Содржина на испишаните пораки – Навредливите и заканувачки пораки се директно насочени
кон ромската етничка заедница;
2. Целна локација – пораките се испишани на ѕидот на училиште во кое мнозинството ученици и
припаѓаат на ромската етничка заедница.
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување на туѓи предмети“, кое се гони по приватна тужба како и дека СВР Битола работи на
расветлување и откривање на сторителите.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на
различните етнички заедници во земјата.
2. Тепачка меѓу средношколци од Скопје по турнир во фудбал (потврдено)
Што се случило: Непосредно по одржувањето на турнир во фудбал на ниво на средни училишта
од Скопје во средното училиште „Зеф Љуш Марку“, на последна автобуска постојка на Јавното
сообраќајно претпријатие – Скопје (ЈСП) бр.9, на учениците од СДУ Илинден им пришла група
од околу 30-тина лица, поголемиот дел ученици во СДУ „Боро Петрушевски“, кои употребувајќи
најразлични предмети ги нападнале учениците од СДУ „Илинден“. Петмина од вкупно девет ученици
отишле кај директорот и го запознале со настанот, по што тој го пријавил инцидентот во ЕИК Скопје.
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Учениците кои се стекнале со повреди, од кај директорот се упатиле кон ГОБ „Наум Охридски“ за
укажување на медицинска помош. Кај лицата Д.М. (18) и Д.А. (18) биле констатирани тешки телесни
повреди, додека кај Б.С. (18), М.Н. (18) и Н.С. (18) биле констатирани телесни повреди. Во дневниот
билтен на МВР е наведено дека се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот.
Датум, време и место на инцидентот: 7 февруари, околу 15:30 часот, во близина на средното
училиште „Зеф Љуш Марку“.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерство за внатрешни работи, Електронски
медиум МКД.мк; Електронски медиум Точка.
Инволвирани жртви: 5 ученици од СДУ “Илинден“.
Вид на злосторства: Телесна повреда (Член 130, КЗ), Тешка телесна повреда (Член 131, КЗ),
Насилство (Член 386, КЗ)
Сторители: Група од 30-тина непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил непосредно
по одржувањето на спортски настан, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или
јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – поради мешаниот етнички состав на учениците
кои учат во наведените училишта, можно е припадниците на двете групи да имаат различно
етничко потекло;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на МВР на Барањето за информации од јавен
карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент беше истакнато дека во врска со кривичноправниот настан од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје било поднесено писмено известување во
врска со кривичното дело „Насилство“ предвидено и казниво по членот 386 од КЗ. КУ.бр.1347/17.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата
безбедносна состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.
3. Нападнати пакистански мигранти кај с. Бунарџик (потврдено)
Што се случило: Откако во Единицата за информирање и команда Скопје било телефонски
пријавено дека на автопатот Скопје-Куманово (во близина на с.Бунарџик) има две лица со
повреди на главата и телото, полициски службеници излегле на местото и ги пронашле И.А.С. и
Ф.К.А., државјани на Пакистан, кои илегално влегле во државата. По нивно кажување, на мостот
за с.Бунарџик од страна на пет непознати лица биле нападнати со палки и железни шипки, по
што им биле одземени пари. И.А.С., кој бил во неконтактибилна состојба и Ф.К.А. биле пренесени
во Клиничкиот центар Скопје, каде им биле констатирани тешки телесни повреди. На 25.02.2017,
од страна на лекар од Клиниката за неврохирургија при Клиничкиот центар – Скопје, пријавено
е дека повредениот И.А.С. починал. Во дневниот билтен на МВР е наведено дека се преземаат
мерки за пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 16 февруари, 00:10 часот, на автопат Скопје-Куманово, во
близина на с. Бунарџик.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерство за внатрешни работи.
Инволвирани жртви: Двајца Пакистанци.
Вид на злосторства: Разбојништво (Член 237, КЗ), Насилство (Член 386, КЗ) , Тешка телесна повреда
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со смртна последица (Член 131 став 4, КЗ)
Сторители: 4-5 непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
статусот на бегалец или мигрант, а пристрасните индикатори се:
1. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е еден од низата кражби и напади врз мигранти.
Статус на случајот: Затворен.
Одговор на локалните власти: Од одговорот на МВР добиен по поднесено Барање за информации
од јавен карактер испратено од страна на МХК го испрати во врска со овој инцидент се напоменува
дека погореопишаниот напад врз двајцата палестински државјани-мигранти бил извршен од страна
на 4-5 непознати машки лица, при што им бил одземен еден златен прстен и еден мобилен телефон.
По наредба на Јавен обвинител телото на починатото лице било предадено на обдукција, а другиот
палестински државјанин, кој бил заедно со починатиот кога било извршено кривичното дело не
сакал да поднесе записник за примање на пријава бидејќи сакал да си замине од државата и бил
пуштен да си оди. МВР нема информации што точно му било одземено на починатото лице.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на
мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.
4. Нападнат пратеникот Мухамед Зекири (непотврдено)
Што се случило: Пратеникот од СДСМ Мухамед Зекири бил физички нападнат од страна на десетина
лица во угостителскиот објект „Дион“ на ул. „Кеј 13-ти Ноември“. Според неговите кажувања, тој
и неговите пријатели имале резервирана маса во објектот. Во еден момент им пришло лицето
Н.М., лице вработено како телохранител на С.М., поранешен директор на Управата за безбедност
и контраразузнавање, кое седело на друга маса со десетина непознати лица и побарало да го
напуштат објектот затоа што во моментот имало приватна забава. Откако не излегле веднаш, Н.М.
ја превртел масата, а останатите од неговото друштво насилно, со употреба на физичка сила,
ги истуркале пред објектот. Како што пријавил М.З., едно од лицата со службена легитимација
се легитимирало дека е полициски службеник и побарал и тој да се идентификува. Во моментот
кога го вадел паричникот, одзади од непознато лице бил удрен во пределот на тилот и главата
со неколку удари со рака. Во дневниот билтен на МВР е наведено дека се преземаат мерки за
целосно расчистување на настанот.
Датум, време и место на инцидентот: 18 февруари, околу 00:30 часот, во угостителски објект на
ул. „Кеј 13-ти Ноември“, Скопје.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерство за внатрешни работи; Електронски
медиум ТВ 21; електронски медиум Слободен Печат.
Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Телесна повреда (Член 130, КЗ), Насилство (Член 386, КЗ)
Сторители: Група од десетина сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Перцепција на жртвата – според изјава дадена за медиумите, жртвата гледа на инцидентот
како пристрасно мотивиран;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот добиен од страна на МВР по Барањето за информации
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од јавен карактер испратено од страна на МХК во врска со овој инцидент, се наведува дека по
укажаната лекарска помош на оштетениот, од страна на полициските службеници од СВР Скопје тој
бил упатен да поднесе Записник за примање на пријава во полициската станица „Центар“ што тој тоа
и го сторил по однос на извршено кривично дело „Насилство“ согласно член 386 од КЗ. Воедно, со
цел утврдување на фактичката состојба и расчистување на настанот бил извршен разговор со Д.Б.
(вработен како менаџер на смена во локалот), а во врска со настанот бил известен и јавен обвинител
кој дал насоки да се постапува согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Согласно
член 282 од ЗКП од страна на Единицата за насилен криминал при СВР Скопје до ОЈО Скопје било
доставено Писмено известување бр.28.11.2/02-85 од 20.02.2017 година, по што постапувајќи по ова
известување и по барањата доставени до ОЈО Скопје, а во насока на расчистување на настанот
биле преземени дополнителни мерки и активности, а на разговор биле повикани уште три лица.
Истовремено, била обезбедена целокупната лекарска документација од Клиничкиот центар „Мајка
Тереза“ во Скопје, како и од ДТУУД „Стеник Дион“ ДООЕЛ Скопје задолжено за видео надзорот
поставен во и пред просториите на угостителскиот објект. За преземените мерки од страна на
Единицата за насилен криминал при СВР Скопје до ОЈО Скопје биле доставени две известувања
(бр.28.11.2-373 од 22.02.2017 и бр.28.11.2-393 од 24.02.2017 г.).
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
5. Нападнати малолетници од навивачи на ФК Шкупи (потврдено)
Што се случило: Две малолетни лица биле физички нападнати од група од 20 до 30 лица,
најверојатно навивачи на ФК „Шкупи“. Откако двајцата малолетници излегле од спортската сала
„Кале“ и се упатиле кон „Градски парк“, во непосредна близина на „Академија Вардар“ забележале
дека зад нив се движела групата. При разминување едно лице од групата со тупаница го удрило
едниот малолетник во пределот на лицето, додека неколку други лица физички го нападнале
другиот малолетник, удирајќи го со нозе и раце во пределот на главата и телото. Малолетниците
забележале дека едно од лицата имало нож во рака, а повеќе други лица имале метални шипки
на расклопување, кои не ги употребиле. Едното малолетно лице со возило на Итна медицинска
помош било пренесено во ГОБ „8-ми Септември“, каде му била укажана медицинска помош и
му биле констатирани телесни повреди. Претходно, непосредно по случувањето на настанот,
од страна на полициски службеници, кои биле ангажирани да го обезбедуваат фудбалскиот
натпревар помеѓу ФК „Вардар“ и ФК „Шкупи“, било интервенирано и во ПС Центар биле приведени
шест лица од Скопје и едно лице од Велес. Во билтенот на МВР е наведено дека се преземаат
мерки за целосно расчистување на настанот.
Датум, време и место на инцидентот: 19 февруари, 13:30 часот, во близина на Академија Вардар,
Скопје.
Извор на информации: Дневен весник Дневник.
Инволвирани жртви: Две лица.
Вид на злосторства: Телесна повреда (Член 130, КЗ), Насилство (Член 386, КЗ).
Сторители: Група од дваесетина навивачи на ФК Шкупи.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил непосредно
по одржувањето на спортски настан, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или
јазик, а пристрасните индикатори се:
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1. Разлика во етничкото потекло - членовите на навивачките клубови на Вардар и Шкупи се со
различно етничко потекло;
2. Време - инцидентот се случил по фудбалски натпревар помеѓу клубовите Вардар и Шкупи чии
навивачи / поддржувачи имаат различно етничко потекло;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: По поднесеното Барање на информации од јавен карактер од
страна на МХК, во добиениот одговор од страна на МВР беше известено дека во врска со овој
кривично-правен настан од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје било поднесено писмено
известување во врска со кривичното дело „Насилство“ предвидено и казниво по членот 386 од КЗ
(КУ.бр.1743/17).
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата
безбедносна состојба во земјата, соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и
безбедноста на луѓето присутни на или во близина на спортски натпревари.
6. Масовна тепачка на кејот на Вардар во центарот на Скопје (потврдено)
Што се случило: Масовна тепачка во која учествувале неколку десетици луѓе се случила на
кејот на Вардар во близина на националната Т-Арена. Според неофицијалните информации од
очевидци, тепачката се случила помеѓу навивачките групи на Вардар и Шкупи, непосредно по
одржувањето на првенствениот меч пред празни трибини (со оглед на тоа дека тогаш Вардар ја
издржувал казната од фудбалската федерација за играње пред празен стадион) и имало повеќе
повредени лица, а неколкумина биле и приведени. Истата вечер, според информации од МВР
преземени од медиумите, група младинци, најверојатно членови на навивачката група „Комити“,
револтирани од приведувањето на нивни членови кои учествувале во нарушување на јавниот ред и
мир на фудбалскиот натпревар помеѓу ФК „Вардар“ и ФК „Шкупи“, кој се одиграл на националната
Т-Арена во Скопје, организирани во две групи, почнале да фрлаат камења и други тврди предмети
кон објектот во кој е сместена Полициската станица - Центар.
Датум, време и место на инцидентот: 19 февруари, околу 15:20 часот, кеј на Вардар, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Прес 24.мк.
Инволвирани жртви: 2 лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ), Учество во тепачка
(Член 132, КЗ)
Сторители: Група од непознат број навивачи од навивачките групи на Вардар и Шкупи.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил непосредно
по одржувањето на спортски натпревар, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство
или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – членовите на навивачките клубови на фудбалскитеклубови
Вардар и Шкупи се со различно етничко потекло;
2. Време – инцидентот се случил по фудбалски натпревар помеѓу клубовите чии навивачи /
поддржувачи имаат различно етничко потекло.
3. Модел на претходни инциденти - на овој инцидент му претходи инцидент од истиот ден, кога
две малолетни лица, најверојатно навивачи на ФК Вардар беа нападнати од страна на навивачи
на ФК Шкупи.
Статус на случајот: Непознат.
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Одговор на локалните власти: Според одговорот добиен од МВР по однос на Барањето за
информации од јавен карактер испратено од страна на МХК, во врска со овој кривично-правен
настан од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје било поднесено писмено Известување во врска со
кривично дело „Насилство“ предвидено и казниво по член 386 од КЗ. КУ бр.1743/17.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата
безбедносна состојба во земјата, соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и
безбедноста на луѓето присутни на или во близина на спортски натпревари.
7. Нападната студентка поради национална припадност и верско уверување (потврдено)
Што се случило: Девојка, студентка на Правниот факултет Јустинијан I, која носeла марама на
главата, била физички и вербално нападната од страна на група на машки лица на возраст од
17-18 години на Плоштадот „Македонија“ во Скопје. Напаѓачите се обиделе да и ја извлечат
марамата од глава, нарекувајќи ја „терорист”, „гнасна шиптарка” и велејќи и „мрш во Арабија”. На
местото на настанот неколку граѓани ја предупредиле групата, по што нејзините членови веднаш
се разбегале
Датум, време и место на инцидентот: 23 февруари, околу 14:00 часот, Плоштад „Македонија“,
Скопје
Извор на информации: Случајот е пријавен во полиција и во МХК од страна на познаничка на
студентката.
Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Загрозување на сигурноста (Член 144, КЗ), Насилство (Член 386, КЗ)
Сторители: Група непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничката припадност, државјанство или јазик, односно религиозната припадност или верско
убедување, а пристрасните индикатори се:
1. Содржина на упатените пораки – Навредливите и заканувачки пораки се упатени кон жртвата
поради тоа што носи шамија која напаѓачите се обиделе да и ја извадат.
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот добиен од МВР на Барањето за информации
од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, накусо се споменува дека
по пријавувањето на овој настан од страна на оштетената на 24 февруари 2017 година во ПС
„Центар“ во полициската станица бил сочинет записник за пријава на настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на
различни етнички, односно верски заедници во земјата.
8. Искршени прозорци на штабот на СДСМ во Драчево (потврдено)
Што се случило: Непознати лица со камења ги искршиле надворешните стакла на штабот на
СДСМ лоциран на ул. „Јустинијан први“ во село Драчево.
Датум, време и место на инцидентот: 24 февруари, околу 01:10 часот, партиски штаб на СДСМ
во с. Драчево.
Извор на информации: Електронски медиум Мета.мк; ТВ Тера.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
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Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознати.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во неговиот одговор на Барањето за информации од јавен
карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, МВР наведе дека по однос на овој настан
бил земен записник за примање на пријава и службена белешка, а од страна на Единицата за увид
на местото на настанот била извршена крим-техничка обработка.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
9. Каменуван штабот на СДСМ во Прилеп (потврдено)
Што се случило: Локалниот штаб на СДСМ во населбата Варош, Прилеп бил демолиран во раните
утрински часови. Според информациите од СДСМ Прилеп, кон штабот било фрлано со камења
при што биле искршени надворешните стакла на штабот.
Датум, време и место на инцидентот: 24 февруари, 02:00 часот, штаб на СДСМ во населба Варош,
Прилеп.
Извор на информации: Електронски медиуми Слободен печат, А1ОН.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознати.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија;
2. Модел на претходни инциденти - На овој инцидент му претходи инцидент од истиот ден, кога
беше демолиран штабот на СДСМ во с. Драчево
Статус на случајот: Не е регистриран.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека ваков настан не е евидентиран.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
10. Искршени стаклата на штабот на СДСМ во Сопиште (потврдено)
Што се случило: Во с. Сопиште, скопско, во близина на кружниот тек од страна на непознат
сторител, во неодредено време, било извршено оштетување на штаб на политичката партија
СДСМ, при што биле искршени две прозорски стакла. Во билтенот на МВР е наведено дека се
преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 26 февруари, 01:00 часот, партиски штаб на СДСМ во с.
Сопиште.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерството за внатрешни работи, електронски
медиум Слободен печат.
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Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – На овој инцидент му претходат инциденти од два дена
претходно, кога беа оштетени партиските штабови на СДСМ во Прилеп и во с. Драчево.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Од одговорот на МВР доставен по поднесеното Барање на МХК
за информации од јавен карактер, единствено произлегува дека од страна на партијата СДСМ на
02.03.2017 година бил доставен записник за примање на пријава за овој настан, за кој се наведува
дека се случил ноќта помеѓу 25 и 26 февруари 2017 година, помеѓу 21 и 06 часот, при што биле
скршени три прозорски стакла и била причинета материјална штета од околу 7.000 денари.
Притоа, не се укажува на какви било други дејствија кои биле преземени од страна на МВР во
насока на расчистување на овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
11. Скршени стакла на штаб на СДСМ во Битола (потврдено)
Што се случило: Штабот на СДСМ во населбата Карпош во Битола бил каменуван, при што биле
искршени прозорците, а демолиран бил и инвентарот во просторијата. Според информациите
пренесени во медиумите, битолската полиција направила увид на местото и презема мерки за
откривање на сторителите.
Датум, време и место на инцидентот: 26 февруари, 13:30 часот, партиски штаб на СДСМ во
населба Карпош, Битола.
Извор на информации: Електронски медиум Репортер.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – На овој инцидент му претходат инциденти од истата вечер,
како и од претходните денови, кога беа каменувани партиските штабови на СДСМ во Прилеп, во
с. Драчево и во с. Сопиште.
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување на туѓи предмети” кое се гони по приватна тужба, како и дека СВР Битола работи на
расветлување и откривање на сторителите.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.

24

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2017

12. Каменуван уште еден штаб на СДСМ во Прилеп (потврдено)
Што се случило: Штаб на политичката партија СДСМ во населбата Бончејца во Прилеп бил
каменуван, при што било оштетено надворешно стакло.
Датум, време и место на инцидентот: 26 февруари, околу 13:30 часот, штаб на СДСМ во Прилеп.
Извор на информации: Електронски медиум А1Он.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – На овој инцидент му претходат инциденти од истата вечер,
како и од претходните денови, кога беа каменувани партиските штабови на СДСМ во Прилеп, во
с. Драчево, во с. Сопиште и во Битола.
Статус на случајот: Не е регистриран.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека ваков настан не е евидентиран.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
13. Нападнати пет лица во центарот на Скопје (непотврдено)
Што се случило: На улицата „Македонија“ во Скопје, додека 24-годишниот Т.У. од Урошевац/
Феризај се движел по улицата со неговите пријатели, Р.У., Ф.У., А.М. и Р.У., физички биле
нападнати од поголема група на млади лица по што истите побегнале во непознат правец.
Според информациите пренесени во медиумите, полицијата информирала дека повредениот се
упатил во болница во Скопје каде му била укажана лекарска помош, а приведени биле лицата
С.Н. (19), А.З. (19), Н.М.(19) и двајца малолетници на 15 и 16-годишна возраст, сите од Скопје. По
извршениот разговор, малолетниците биле ослободени, додека останатите лица биле задржани
за понатамошна постапка. Медиумот пренесува и дека биле преземени мерки за целосно
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 26 февруари, 17:00 часот, ул. „Македонија“, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Скопје24.мк.
Инволвирани жртви: 5 лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ).
Сторители: Група од 5 лица, меѓу кои двајца малолетници.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – жртвите се жители на Косово;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност.
Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против пет лица за кривично дело „Учество во
толпа што ќе изврши кривично дело“ согласно чл.385 од КЗ.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по преземените мерки и
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активности, од страна на СВР Скопје до Основното јавно обвинителство Скопје била доставена
кривична пријава (КУ бр.2351/17) против пет лица за постоење основи на сомнение за извршено
кривично дело „Учество во толпа што ќе изврши кривично дело“ согласно чл.385 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
14. Каменуван штаб на СДСМ во Аеродром (потврдено)
Што се случило: Непознат сторител со погоден предмет го искршил стаклото на излогот на
партискиот штаб на СДСМ во населба Аеродром, Скопје.
Датум, време и место на инцидентот: 27 февруари, околу 01:20 часот, партиски штаб на СДСМ
во нас. Аеродром, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Мкд.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти - На овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа каменувани партиските штабови на СДСМ во Прилеп, во с. Драчево, во с.
Сопиште и во Битола.
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување туѓи предмети“ кое се гони по приватна тужба согласно чл.243 од КЗ и сè уште се
преземаат мерки и активности за расветлување на настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
15. Каменуван штаб на СДСМ во центарот на Скопје (потврдено)
Што се случило: Непознат сторител со употреба на тврд премет искршил стакла од излог и стакло
од влезната врата од штаб на политичката партија СДСМ лоциран на бул.„Митрополит Теодосиј
Гологанов“.
Датум, време и место на инцидентот: 28 февруари, околу 01:30 часот, партиски штаб на СДСМ
во центарот на Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Мкд.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти - На овој инцидент му претходат инциденти од претходните
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денови, кога беа каменувани партиските штабови на СДСМ во Прилеп, во с. Драчево, во с.
Сопиште, во Битола и во нас. Аеродром во Скопје;
Статус на случајот: Затворен; не е утврден кривично-правен или прекршочен настан.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на пријавителот не
е поднесен записник за пријава во полициска станица, поради што не е утврден кривично-правен
или прекршочен настан.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
16. Искршено кафулето во кое се собираа донации за Шарената револуција (потврдено)
Што се случило: Во доцните вечерни часови биле искршени стаклата на кафулето „Излет“, во
кое се одржуваа настани за собирање донации за плаќање на прекршочните пријави за фрлање
балони полни со боја од страна на демонстрантите од „Шарената револуција“.
Датум, време и место на инцидентот: 28 февруари, околу 04:00 часот, кафуле „Излет“, Скопје
Извор на информации: Дневен весник Фокус.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ)
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е кафулето познато по одржување на настани за собирање
донации за плаќање на прекршочните пријави за фрлање балони полни со боја на демонстрантите
од Шарената револуција.
2. Модел на претходни инциденти – На овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на СДСМ во повеќе градови во земјата.
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување туѓи предмети“ кое се гони по приватна тужба согласно чл.243 од КЗ и се уште се
преземаат мерки и активности за расветлување на настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
17. Група нападнала малолетник во автобус бр. 58 на ЈСП (непотврдено)
Што се случило: На автобуската постојка пред ТЦ „Веро Џамбо“, во автобус на ЈСП бр. 58,
кој се движел во насока кон Транспортниот центар, влегла поголема група на младинци на
возраст од 16-18 години и откако автобусот почнал да се движи лицата физички нападнале
17 годишен малолетник од автобусот и искршиле едно стакло. Откако автобусот застанал на
постојката на Транспортен центар, сторителите излегле и се разбегале во различни правци. По
настанот оштетениот бил примен во клиничкиот центар „Мајка Тереза“–Ургентна клиника, каде
му биле констатирани телесни повреди. Од страна на полициски службеници од СВР Скопје
биле преземени мерки за расчистување на настаните при што поради нарушување на јавниот
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ред и мир со елементи на насилство во Полициската станица од општа надлежност „Центар“
од страна на Единицата Алфа лишени од слобода и повикани биле 9 (девет) лица од кои пет
лица на возраст од 14 до 18 години како можни сторители на насилството, а останатите во
улога на сведоци на настаните. Во присуство на родители и адвокати на можните сторители
бил извршен разговор, по што малолетните лица биле пуштени додека едното полнолетно лице
било задржано во станица.
Датум, време и место на инцидентот: 28 февруари, околу 13:00 часот, автобус на ЈСП бр. 58.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерството за внатрешни работи.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од пет лица, меѓу кои четири малолетници.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус кој транзитира
низ области населени од луѓе со мешан етнички состав
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека СВР Скопје до Основното јавно
обвинителство Скопје доставило писмено известување (КУ бр.2285/17) за пријавено кривично
дело „Насилство“ согласно чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
18. Каменуван штаб на СДСМ во Кисела Вода (потврдено)
Што се случило: Две лица со фантомки го каменувале штабот на СДСМ во Расадник-Кисела Вода.
Датум, време и место на инцидентот: 28 февруари, 13:15 часот, партиски штаб на СДСМ во
Расадник-КиселаВода, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Плусинфо.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Две лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти - На овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на СДСМ во Прилеп, во с. Драчево, во с. Сопиште,
во Битола и во населбите Центар и Аеродром во Скопје;
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување туѓи предмети“ кое се гони по приватна тужба согласно чл.243 од КЗ и се уште се
преземаат мерки и активности за расветлување на настанот.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
19. Повредени младинци по инцидент поради етничка припадност (потврдено)
Што се случило: Две лица биле повредени во тепачка во строгиот центар на Скопје. На
автобуската станица кај Народна банка се степале две групи при што биле повредени две лицата,
од кои едното од село Бразда и едното од Сопиште. Едниот од повредените е 17 годишен а
додека другиот е 19 годишен. Екипата на ТВ 24 во моментот на инцидентот била присутна на
местото каде забележала присуство на возило на итната медицинска помош, како и полиција
која не дозволувала пристап на екипата до самото место. Според информациите пренесени во
медиумите, во физичката пресметка бил повреден синот на еден од градоначалниците на една
скопска општина. Медиумот пренесува и дека малолетникот бил згрижен во Клиничкиот центар
со повреди во предниот дел на главата, а потоа во Ургентниот центар било донесено и другото
лице, како и дека МВР работи на целосно расчистување на случајот. Според новинарката на „Ал
Џезира Балканс“, Милка Смилевска, инцидентот е сторен од страна на припадници на албанската
заедница, како одмазда за инцидентот со физичкиот и вербален напад над студентка Албанка на
Плоштадот „Македонија“ во Скопје (http://www.zlostorstvaodomraza.com/reports/view/377). Таа
информацијата за тоа ја добила лично во Ургентниот центар Скопје.
Датум, време и место на инцидентот: 28 февруари, околу 19 часот, на автобуска станица кај
Народна банка, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум 24Вести, facebook профил на новинарката Милка
Смилевска од Ал Џезира Балкан.
Инволвирани жртви: Две лица, од кои едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од неколку лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – поради местоположбата на инцидентот кој се
случил на автобуска постојка, каде застануваат автобуси кои транзитираат во области со мешан
етнички состав, се претпоставува дека етничката припадност на сторителите е различна од онаа
на жртвите
2. Природа на насилство – се претпоставува дека овој инцидент е одмазда за инцидент од пет дена
претходно, кога група од неколку машки лица физички и вербално нападнаа студентка Албанка
во центарот на Скопје;
Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против едно лице за извршено кривично дело
„Насилство“ согласно чл.386 од КЗ.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по преземените мерки
и активности, од страна на СВР Скопје до Основното јавно обвинителство Скопје доставена е
кривична пријава (КУ број 2283/17) против едно лице за извршено кривично дело „Насилство“
согласно чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
во заедницата.
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20. Нападнат малолетник кај Транспортен центар (непотврдено)
Што се случило: Петнаесетгодишник од с. Кадино, без повод и причина, бил физички нападнат
од страна на пет-шест малолетни лица на возраст од 16 до 18 години пред билетарницата на
ЈСП на Транспортен центар. Во дневниот билтен на МВР е наведено дека се преземаат мерки за
пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 01 март, 18:35 часот, Транспортен центар, Скопје.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерството за внатрешни работи, електронски
медиум 24 Вести.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ).
Сторители: Група од 5-6 лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил на Транспортниот
центар, од каде поаѓаат автобуси кои транзитираат низ области населени со лица со мешан
етнички состав
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за прекршок
„Физички напад“ согласно чл.12 од 3ППЈРМ и сè уште се преземаат мерки за расчистување на
настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
21. Две лица претепани во слаткарница во скопски Аеродром (непотврдено)
Што се случило: Две лица, Ф.Ц.(19) и А.М.(20), во слаткарница на ул. „Владимир Комаров“ во Скопје,
биле без повод и причина физички нападнати од страна на пет-шест непознати машки лица, кои
биле гости во слаткарницата. Ф.Ц. и А.М. биле пренесени во болницата „РеМедика“, каде од
страна на лекар кај Ф.Ц. биле констатирани тешки телесни повреди. Во дневниот билтен на МВР
е наведено дека се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување
на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 01 март, околу 20:00 часот, слаткарница на ул. Владимир
Комаров, Скопје.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерството за внатрешни работи, електронски
медиум Прес 24 Вести.мк
Инволвирани жртви: Две лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ), Тешка телесна
повреда (Член 131, КЗ)
Сторители: Група од 5-6 лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – поради мешаниот етнички состав на лица
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кои се гости во слаткарницата, можно е припадниците на двете групи да имаат различно етничко
потекло;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: МВР одговори на Барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, истакнувајќи дека СВР Скопје до Основното
јавно обвинителство доставило писмено известување и известување (КУ бр.2284/17) за пријавено
кривично дело „Насилство“ согласно чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
22. Нападнато момче во автобус бр. 68 на ЈСП (потврдено)
Што се случило: Едно лице на возраст од 18 години било без повод и причина физички нападнато
од страна на седум–осум непознати лица во автобус на ЈСП со бр.68, кој се движел на релација од
Kино „Маџари“ до „АСУЦ“,. По нападот сторителите побегнале во непознат правец. Во дневниот
билтен на МВР е наведено дека се преземаат мерки за пронаоѓање на напаѓачите и за целосно
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 02 март, околу 12:30 часот, автобус на ЈСП бр.68.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерството за внатрешни работи, електронски
медиум Плусинфо.
Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ)
Сторители: Група од 7-8 непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус бр.68 на
ЈСП кој транзитира низ области населени со луѓе со мешан етнички состав; крајната релација е
училиште во кое учат ученици од мешан етнички состав
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е уште еден од растечкиот тренд на тепачки во
автобусот бр.68 на ЈСП
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за прекршок
„Физички напад“ согласно чл.12 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир (3ППЈРМ) и
сè уште се преземаат мерки за расчистување на настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
23. Нападнат малолетник во автобус бр. 50 на ЈСП Скопје (потврдено)
Што се случило: На автобуската постојка кај „АСУЦ“ во населба Автокоманда, во автобус на
ЈСП со бр.50 неколку непознати лица физички нападнале едно шеснаесетгодишно лице, по што
се симнале и побегнале во непознат правец. Во дневниот билтен на МВР е наведено дека се
преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување на случајот.
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Датум, време и место на инцидентот: 02 март, околу 13:00 часот, автобус на ЈСП бр.50.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерство за внатрешни работи, Електронски
медиум Мкд.мк.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ)
Сторители: Група од неколку непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус на ЈСП бр.50,
на автобуска постојка пред училиште во кое учат ученици со мешан етнички состав
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е уште еден од растечкиот тренд на тепачки во
автобусот на ЈСП бр.50
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер
што МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за прекршок
„Физички напад“ согласно чл.12 од 3ППЈРМ и сe уште се преземаат мерки за расчистување на
настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
24. Искршени стакла на штаб на СДСМ (потврдено)
Што се случило: Од страна на непознати лица биле искршени стаклата од штабот на политичката
партија СДСМ, на улицата „Јужноморавски бригади“ во населбата Ченто.
Датум, време и место на инцидентот: 3 март, околу 03:00 часот, партиски штаб на СДСМ во нас.
Ченто, Скопје
Извор на информации: Електронски медиум Бизнис вести.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти - На овој инцидент му претходат инциденти од претходниот
месец, кога беа оштетени партиските штабови на СДСМ во Прилеп, во Битола и во повеќе населби
во Скопје;
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување туѓи предмети“ кое се гони по приватна тужба согласно чл.243 од КЗ и се уште сè
преземаат мерки и активности за расветлување на настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
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25. Музејот на албанската азбука нападнат со молотов коктел (потврдено)
Што се случило: Четири маскирани лица фрлиле молотови коктели врз Музејот на албанската
азбука во Битола. Лицата сакале да го запалат објектот, но не успеале, па ги искршиле само
стаклата. Дел од стаклата на прозорите на музејот и на влезната врата се искршени, а пред влезот
се видливи траги од молотов котел.
Датум, време и место на инцидентот: 07 март, околу 04 часот, Музеј на албанската азбука, Битола.
Извор на информации: Електронски медиум ТВ Тера, електронски медиум Репортер.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ), Предизвикување омраза, раздор
или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ)
Сторители: Четири лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничката припадност, националноста или јазикот, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е музејот на албанската азбука во Битола;
2. Модел на претходни инциденти - ова е петти напад врз Музејот на албанската азбука во Битола
Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против четири лица поради постоење основи на
сомнение за сторено кривично дело предизвикување општа опасност од член 288 од КЗ.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по преземените мерки, од страна
на СВР Битола била поднесена кривична пријава против четири лица поради постоење основи
на сомнение за сторено кривично дело „Предизвикување општа опасност“ од член 288 од КЗ.
Дополнително, во одговорот е наведено и дека по извршените разговори со пријавените лица, од
страна на СВР Битола не се констатира дека има индиции кои укажуваат дека инцидентот е сторен
поради етничката припадност на лицата, туку бил сторен самоиницијативно и без никакви влијанија.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
26. Нападната активистка на СДСМ од Прилеп (потврдено)
Што се случило: Сузана Трајковска, активистка на СДСМ-Прилеп била пресретната и нападната
од две непознати лица, чии лица не можела да ги види затоа што биле покриени со качулки.
Според нејзините кажувања, лицата и пришле од позади, ја фатиле цврсто и ја подигнале, а
потоа ја предупредиле да не гледа ниту лево, ниту десно и и се обратиле со зборовите „Многу се
експонираш по телевизии и ако продолжиш ќе те збришеме”. Потоа је пуштиле со предупредување
да не се врти по нив, додека заминуваат. Лицата носеле црни плетени ракавици, црни дуксерки со
качулки и по нејзиното гледиште биле постари од триесетина години.
Датум, време и место на инцидентот: 16 март, 21:00 часот, ул. Републиканска, Прилеп
Извор на информации: Електронски медиум Плусинфо
Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Загрозување на сигурноста (Член 144, КЗ)
Сторители: Две лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
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1. Содржина на упатените пораки – Навредливите и заканувачки пораки се упатени кон жртвата
поради тоа што се експонира како политичка активистка;
2. Перцепција на жртвата – според изјава дадена за медиумите, жртвата гледа на инцидентот
како пристрасно мотивиран.
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по примањето на пријавата,
од страна на полициските службеници бил изготвен записник за примање на пријава за кривично
дело по чл.144 ст.1 „Загрозување на сигурноста“ кое се гони по приватна тужба, како и дека ПС
Прилеп работи на расветлување и откривање на сторителите.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува, како и безбедноста на лицата поради нивната политичка припадност или политичко
уверување.
27. Каменуван штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Чаир (потврдено)
Што се случило: Едно лице пријавило дека додека седел внатре во просториите на штабот на
политичката партија „ВМРО-ДПМНЕ“ на ул.„Цветан Димов“, од страна на малолетни лица со
камења било извршено оштетување (скршено прозорско стакло). Во дневниот билтен на МВР е
наведено дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 18 март, околу 22:45 часот, партиски штаб на ВМРО-ДПМНЕ
во нас. Чаир, Скопје
Извор на информации: Дневен билтен на Министерство за внатрешни работи.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ)
Сторители: Група од неколку малолетни лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти - На овој инцидент му претходат инциденти од претходниот
месец, кога беа оштетени партиските штабови на СДСМ повеќе градови во земјата;
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување туѓи предмети“ кое се гони по приватна тужба согласно чл.243 од КЗ и сè уште се
преземаат мерки и активности за расветлување на настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
28. Ученик нападнат во патничко комбе (потврдено)
Што се случило: Едно 17-годишно лице, додека се возело со двајца негови другари во комбе
на релација Куманово-Скопје, на бул. „3-та Македонска Бригада“, во Скопје во близина на СУГС
„Марија Кири Склодовска“, било физички нападнато од шест непознати лица, најверојатно
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ученици кои патувале во истото комбе и откако го прашале нешто, го удриле со тупаница во
пределот на главата, по што истиот паднал. Според информациите пренесени во медиумите, а
согласно кажувањата на жртвата и неговиот татко, најпрвин му пришло едно од лицата, а потоа му
се придружиле и другите лица кои му се заканувале велејќи му да не доаѓа повеќе во училиштето,
по што и физички го нападнале удирајќи го со тупаници и клоци во пределот на главата и
телото. Во близина на СУГС „Димитар Влахов“ малолетникот се симнал и настанот го пријавил
на полициски службеници. Од физичкиот напад лицето се здобило со повреди во пределот на
главата и телото. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 22 март, 13:30 часот, во патничко комбе на релација
Куманово-Скопје.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерство за внатрешни работи, Електронски
медиум ТВ 21.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ), Загрозување на
сигурноста (Член 144, КЗ)
Сторители: Група од 3-6 лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – поради мешаниот етнички состав на учениците кои учат во
наведеното училиште, можно е сторителите и жртвата да имаат различно етничко потекло
Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против три лица за постоење основи на сомнение
за извршено кривично дело „Насилство“ согласно чл.386 од КЗ.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по преземените мерки
и активности, од страна на СВР Скопје до Основното јавно обвинителство Скопје е доставена
кривична пријава (КУ бр. 2993/17) против три лица за постоење основи на сомнение за извршено
кривично дело „Насилство“ согласно чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
29. Нападнати малолетници во скопски Аеродром (потврдено)
Што се случило: Едно 17-годишно лице заедно со неговиот другар биле физички нападнати од
околу 20 непознати лица во автобус на ЈСП-Скопје со бр.7. На автобуската постојка на бул. „3-та
Македонска Бригада“, во близина на СУГС „Марија Кири Склодовска“, во автобусот се качиле
околу 20 непознати лица на возраст од 14 до 18 години. Неколку од нив почнале да го влечат
малолетното лице и кога го истуркале надвор физички го нападнале удирајќи го со раце и нозе
во пределот на телото. После тоа тие се свртеле кон неговиот другар и почнале да го удираат со
шлаканици по задниот дел на главата, но тој успеал да избега. Се преземаат мерки за целосно
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 22 март, 14:00 часот, автобус на ЈСП бр.7
Извор на информации: Дневен билтен на Министерството за внатрешни работи.
Инволвирани жртви: Две малолетни лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
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Сторители: Група од 3-4 лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автoбус бр.7 на ЈСП кој
транзитира низ области населени со луѓе со мешан етнички состав; постојката на која сторителите
влегле во автобусот е лоцирана пред училиште во кое учат ученици од мешан етнички состав.
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е уште една од растечкиот тренд на тепачки во
автобусите на ЈСП.
Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против три лица за кривично дело „Насилство“
од член 386 од КЗ.
Одговор на локалните власти: МВР одговори на Барањето за информации од јавен карактер
што МХК го испрати во врска со овој инцидент. Во одговорот се прецизира дека при настанот
физички било нападнато едно лице (17) од страна на 3-4 непознати лица. По преземените
мерки и активности од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје била доставена кривична пријава
(КУ.бр.2993/17) против 3 лица за постоење основи на сомнение за извршено кривично дело
„Насилство“ согласно чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
30. Каменуван штаб на СДСМ во Аеродром (потврдено)
Што се случило: Во текот на ноќта додека членството на СДСМ имало состанок, бил каменуван
нивниот штаб во Аердором. При нападот биле искршени неколку прозорци. Според информациите
пренесени од медиумите, освен материјална штета, нема повредени.
Датум, време и место на инцидентот: 22 март, 20:00 часот, партиски штаб на СДСМ во нас.
Аеродром, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум А1он.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти - На овој инцидент му претходат инциденти од претходниот
месец, кога беа оштетени партиските штабови на СДСМ во повеќе градови во земјата;
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување туѓи предмети“ кое се гони по приватна тужба согласно чл.243 од КЗ и сè уште се
преземаат мерки и активности за расветлување на настанот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува.
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31. Скршена двојазичната табла на ПИОМ во Охрид (потврдено)
Што се случило: Вработените во подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување (ПИОМ) во Охрид забележале дека двојазичната табла поставена на влезот од
зградата е скршена. Според информациите пренесени во медиумите портпаролот на СВР Охрид
изјавил дека имаат сознанија за можниот сторител и дека во координација со јавен обвинител се
преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 28 Март, околу 13:40 часот, Фонд за пензиско и инвалидско
осигурување, Охрид.
Извор на информации: Електронски медиум Мета.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ), Предизвикување омраза, раздор
или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ)
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Објект кој е цел на напад – на таблата која е искршена се испишани информации на македонски
и албански јазик;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Охрид
веднаш се преземени мерки за откривање на сторителот за што е испратено писмено известување
дон Основно јавно обвинителство Охрид во кое се посочени и доставени податоци за можни
сторители, за што јавниот обвинител се произнел дека осомничените ќе бидат повикани на
разговор во Основно јавно обвинителство Охрид, но до моментот на пишување на овој извештај
не е добиена информација дали лицата се повикани и дали се преземени мерки, а од Основното
јавно обвинителство Охрид не се дадени насоки и задачи за понатамошно постапување.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
32. Симнато државното, поставено албанско знаме во Куманово (потврдено)
Што се случило: Двајца тинејџери го симнале од јарболот големото државно знаме поставено кај
фонтаната пред поранешен Хотел „Кристал“ во Куманово, а на негово место поставиле албанско
знаме на половина копје. Според извори од МВР пренесени во медиумите, станува збор за две
млади лица кои веднаш биле приведени, во меѓувреме било повикано засилено полициско
обезбедување, а при обидот да го симнат знамето дошло до турканици и со полицијата при што
двајца службеници на СВР Куманово биле повредени. Според порталот „Кумановски муабети“, две
лица од албанска националност по потекло од село Слупчане го симнале македонското знаме и
се обиделе да го закачат албанското на јарболот во центарот на градот. Медиумот пренесува и
дека според очевидци на самото место имало уште најмалку четири лица, но останатите се дале
во бегство, по што две лица биле приведени, а на распит биле повикани и неколку сведоци.
Датум, време и место на инцидентот: 31 март, 16:00 часот, Куманово.
Извор на информации: Електронски медиум Кумановски муабети, електронски медиум Правдико.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
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Вид на злосторства: Телесна повреда (Член 130, КЗ), Предизвикување омраза, раздор или
нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ)
Сторители: Четири лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Објект кој е цел во инцидентот – државното знаме е отстрането и на негово место е поставено
албанско знаме;
Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против две лица од с. Слупчане и две други
непознати лица поради постоење основано сомнение дека пријавените сториле кривично дело
„предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост” по член 319 од КЗ,
како и за сторено кривично дело „напад врз службено лице при вршење работи од безбедноста”
по член 383 став 1 од КЗ.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека постојат индиции кои
укажуваат дека инцидентот е сторен поради етничката припадност на инволвираните лица и дека
на 01.04.2017 година СВР Куманово до Основно јавно обвинителство Куманово поднесе кривична
пријава против две лица од с. Слупчане уште две непознати лица поради постоење основано
сомнение дека пријавените сториле кривично дело „Предизвикување национална, расна и верска
омраза, раздор и нетрпеливост” по член 319 од КЗ , додека за прво и второпријавените исто така
и за сторено кривично дело „Напад врз службено лице при вршење работи од безбедноста” по
член 383 став 1 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
33. Пет лица брутално претепале момче од Студеничани (потврдено)
Што се случило: 25 годишно лице од Студеничани било брутално нападнато од неколку непознати
лица. Нападот се случил кај „Југодрво“ во Скопје, каде лицето чекало автобус за Студеничани.
Според неговите кажувања пренесени во медиумите, лицата кои го тепале биле фанови на „Вардар“
кои тргнале да слават на плоштад за победата на „Вардар“ во лигата на европските ракометни
шампиони. Имено, од автобусот број 5 се симнале неколку лица и и го прашале дали е Албанец.
Кога им потврдил почнале да го удираат. Едно лице го фатило и држело, додека другото го удирало.
Потоа, му ја соблекле кошулата и со нож му исцртале неколку крстови напред и назад по телото.
Лицата биле петмина и од нив четворица го тепале, а едниот не се доближил. Носеле маски, шалови
со државни обележја и дресови на „Вардар“. После нападот заминале накај плоштадот.
Датум, време и место на инцидентот: 4 јуни, 22:00 часот, кај „Југодрво“, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Alsat-М.
Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Пет лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – жртвата била нападната откако потврдил дека е Албанец;
напаѓачите на себе имале симбол-државното знаме;

38

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2017

2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека СВР Скопје до Основното
јавно обвинителство Скопје доставил Записник за примање пријава (КУ бр. 5225/17) за пријавено
дело „Насилство“ согласно чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање општата безбедносна
состојба, како и етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
34. Демолирани 27 надгробни плочи во с. Љуботен (потврдено)
Што се случило: Од страна на непознати сторители биле оштетени 27 надгробни плочи на
православните гробишта во с. Љуботен. Според информации пренесени во медиумите, МВР
интензивно ги спроведува сите оперативно-технички и теренски активности кои овозможуваат
собирање и анализа на доказниот материјал, се со цел сторителите на овој чин да бидат
идентификувани и против нив да се поведе соодветна кривична постапка.
Датум, време и место на инцидентот: 10 јули, околу 19:30 часот, православни гробишта во с.
Љуботен.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерството за внатрешни работи, електронски
медиум Позитив.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ), Предизвикување омраза, раздор
или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ)
Сторители: Непознати.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент со кој се предизвикува
национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост, пристрасниот мотив е религиозната
припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација се православните гробишта во с. Љуботен;
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека е утврдено дека се работи
за кривично дело „Сквернавење на гроб“, согласно чл.400 од КЗ. Дополнително, во одговорот се
наведува дека по целосното документирање на настанот, од страна на СВР Скопје до надлежното
Основно јавно обвинителство ќе биде доставен соодветен поднесок.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на
различни верски заедници во земјата.
35. Разбојништво врз Пакистанец во с. Ваксинце (непотврдено)
Што се случило: Според информациите пренесени во медиумите, едно лице од Пакистан,
било нападнато од страна на три други лица од Пакистан при што му биле одземени 150 евра.
Според неговите кажувања тој дошол заедно со група лица од Пакистан во с. Ваксинце, при
што биле пречекани од три лица, исто така од Пакистан (на возраст од околу 25-30 години), кои
биле задолжени за пречекување и испраќање групи мигранти надвор од државата. Наведените
организатори на сите лица од групата мигранти им побарале по 2.000 евра од лице, за да ги
Годишен извештај за криминалот од омраза во 2017

39

пренесат преку државната граница во Р. Србија. Бидејќи оштетениот немал пари, еден од
организаторите го нападнал, удирајќи го со два удари со рака во пределот на лицето, по што му
ги одзел парите и го оставиле.
Датум, време и место на инцидентот: 22 јули, 22:00 часот, с. Ваксинце, Куманово.
Извор на информации: Дневен билтен на Министерството за внатрешни работи; Електронски
медиум Кумановски муабети.
Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ), Разбојништво (Член
237, КЗ)
Сторители: Едно лице.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
статусот на бегалец или мигрант, а пристрасните индикатори се:
1. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е последен од трендот на кражби и напади врз
мигранти.
Статус на случајот: Нема одговор од МВР.
Одговор на локалните власти: До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на
Барањето за информации од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на
мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.
36. Нападнати и повредени Роми на базен во Велес (потврдено)
Што се случило: Во Градскиот базен „Снупи“ во Велес неколку Роми од Скопје во биле претепани
од десетина лица, меѓу кои имало и членови на обезбедувањето на базенот од агенцијата за
обезбедување – СГС. Еден од спасителите на базенот „Снупи“ во Велес, на дрзок и насилен начин
му се обратил на момчето од ромската етничка заедница кое скокнало во базенот со зборовите
„Немој ти мене да ме учиш кого да пуштам да скока во базен, ти не смееш да скокаш!“ На тоа
реагирале роднините на момчето, при што дошло до турканица која набргу била расчистена,
откако интервенирале обезбедувањето – СГС и сопственикот на базенот. Според кажувањата
на еден од истепаните граѓани, околу 19 часот, кога речиси сите гости на базенот си заминале и
додека тие се подготвувале да се вратат дома во Скопје, додека неговиот внук И. У. излегувал од
соблекувалната, без никакво образложение, едно лице со стаклено шише го удрило по главата по
што се здобил со видлива телесна повреда – драска над десното око. Лицето понатаму додава и
дека потоа дотрчале да видат што се случува, но во тој момент, однадвор влегле околу дваесетина
души во цивилна облека, со палки и шипки, и почнале да ги тепаат. Според неговите кажувања,
напаѓачите меѓу кои имало и припадници на обезбедувањето на базенот од СГС, биле повикани
од газдата, од спасителот или од останатите припадници на обезбедувањето на базенот. 20тина
минути подоцна, откако веќе биле истепани и раскрвавени, интервенирале полицајците кои им
ставиле лисици на Ромите и почнале да им викаат.
Датум, време и место на инцидентот: 23 јули, околу 17:00 часот, базен Снупи Велес.
Извор на информации: Електронски медиум Либертас.
Инволвирани жртви: Две лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ), Расна и друга
дискриминација (Член 417, КЗ)
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Сторители: Група од десетина лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
расна дискриминација, а пристрасните индикатори се:
1. Содржина на упатените пораки – на нападнатото лице не му било кажано дека скокањето
забрането за сите; туку дека конкретно тој не смее да скока;
2. Перцепција на жртвите – Жртвите гледаат на настанот како пристрасно мотивиран.
Статус на случајот: Под истрага/ Се очекува поднесување на соодветна пријава.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Велес и
Основното јавно обвинителство се работи на собирање на дополнителни сознанија во врска со
настанот и според нив од страна на СВР Велес ќе биде поднесена соодветна пријава.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на
различни етнички заедници во земјата.
37. Искршени прозорци на штаб на СДСМ во Штип (потврдено)
Што се случило: На ул. „Сремски Фронт“ во Штип, од страна на непознат сторител бил искршени
стаклата на излогот од канцеларијата на политичката партија СДСМ. Според информациите
пренесени во медиумите, СВР Штип презема мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 28 јули, 10:20 часот, партиски штаб на СДСМ во Штип.
Извор на информации: Електронски медиум Либертас; ТВ Стар.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е партиски штаб на СДСМ
2. Модел на претходни инциденти - на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
месеци, кога беа оштетени партиските штабови на СДСМ во повеќе градови во земјата;
Статус на случајот: Нема одговор од МВР.
Одговор на локалните власти: До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на
Барањето за информации од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
38. Во автобус на ЈСП со нож повредено младо момче (непотврдено)
Што се случило: Околу 19:45 часот на ул. „Ѓорче Петров“ во Скопје, во автобус бр.56 на Јавното
сообраќајно претпријатие (ЈСП), кој сообраќа на линијата кон с. Бојане, бил нарушен јавниот ред
и мир со тепачка помеѓу патници во автобусот. По интервенција на полициски службеници, во
полициска станица бил приведен Р.Р. (20) од с. Арнакија, кај кого бил пронајден нож. Во тепачката
бил повреден С.Ф. (18), кој имал драска на раката. Била повикана Итна медицинска помош, која по
укажување на лекарска помош го пуштила лицето на домашно лекување.
Датум, време и место на инцидентот: 13 септември, 19:45 часот, автобус на ЈСП бр. 56.
Извор на информации: Електронски медиум Скопјеинфо.мк.
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Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ), Загрозување со
опасно орудие при тепачка или караница (Член 133, КЗ)
Сторители: Едно лице.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
3. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус кој транзитира
низ области населени од луѓе со мешан етнички состав
4. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: МВР достави одговори на Барањето за информации од јавен
карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, во кој прецизираше дека инцидентот
се случил додека автобусот се движел по ул. „Ѓорче Петров“ во близина на автобуска постојка
после кружниот тек. По излегување на лице место од страна на полициските службеници на
Полициската станица „Ѓорче Петров“ било приведено лицето Р.Р.(20) од с. Арнакија, кој извршил
физички напад врз Ф.С.(18) од с.Љубин, при што со нож му нанел расеченица на раката. За истото
била повикана итна медицинска помош која по укажувањето на лекарска помош го пуштила Ф.С.
на домашно лекување. Во консултација со јавен обвинител бил поднесен записник за констатиран
прекршок по членот 12 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
39. Каменуван автобус на ЈСП кај Бит Пазар (непотврдено)
Што се случило: На булеварот „Крсте Мисирков“, пред поликлиниката Бит Пазар, од страна на
околу десетина непознати лица со тврд предмет било оштетено стакло од автобус на Јавно
сообраќајно претпријатие (ЈСП), кој сообраќал на линија број 50.
Датум, време и место на инцидентот: 15 септември, околу 01:00 часот, булевар „Крсте Мисирков“,
пред поликлиника Бит Пазар.
Извор на информации: Електронски медиум Прес 24.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ)
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – автобусот транзитирал низ област населена
од луѓе со мешан етнички состав; улицата од која е каменуван автобусот се наоѓа во област
населена од луѓе со мешан етнички состав;
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Сторители: Група од 20 непознати машки лица лица.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: МВР во одговор на Барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати во врска со овој инцидент истакна дека настанот на 15 септември 2017
година во Единицата за известување и команда во СВР Скопје го пријавил возачот на автобусот,
Д.Т. тврдејќи дека истиот се случил околу 00:20 часот. Согласно неговиот исказ, врз автобусот
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било извршено каменување од страна на 20 непознати машки лица со бекатон плочки и метални
шипки при што биле скршени две стакла и била оштетена внатрешноста на автобусот, Од страна
на Единицата за увид на местото на настанот било извршено фотографирање, а од страна на
правник на ЈСП бил доставен записник.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
40. Штаб на СДСМ измачкан со измет (потврдено)
Што се случило: Еден од штабовите на СДСМ во Општина Аеродром бил измачкан со измет.
Датум, време и место на инцидентот: 25 септември, 01:45 часот, партиски штаб на СДСМ во
Општина Аеродром, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Локално.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
3. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
Статус на случајот: Не е регистриран.
Одговор на локалните власти: МВР во одговорот на Барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати во врска со овој инцидент наведе дека посочениот настан не бил пријавен во
Секторот за внатрешни работи Скопје.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
41. Каменуван штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Кисела Вода (потврдено)
Што се случило: Непознат сторител или сторители го искршиле стаклото од излогот на штабот на
ВМРО-ДПМНЕ во Кисела Вода.
Датум, време и место на инцидентот: 25 септември, 01:50 часот, партиски штаб на ВМРО-ДПМНЕ
во Кисела Вода, Скопје.
Извор на информации: Телевизија Сител.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
Статус на случајот: Нема одговор.
Одговор на локалните власти:До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на
Барањето за информации од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
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42. Искршен штаб на СДСМ во Бутел (потврдено)
Што се случило: Искршен бил предизборниот штаб на СДСМ на ул. „Бутелска“ во општината
Бутел. Штабот бил во функција на предизборната кампања на кандидатот за градоначалник во
општина Бутел, Велимир Смилевски и на советничката листа од оваа коалиција.
Датум, време и место на инцидентот: 26-27 септември, 01:00 часот, партиски штаб на СДСМ во
Бутел, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Плусинфо.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ на
повеќе локации, односно во повеќе општини на подрачјето на градот Скопје.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Од добиениот одговор од МВР на Барањето за информации од
јавен карактер испратено од страна на МХК го испрати во врска со овој инцидент, произлегува
дека по пријавувањето на овој инцидент од страна на Единицата за увид на местото на настанот
било извршено фотографирање од страна на полициски службеници од ПС од ОН „Чаир“ и во
неколку наврати било побарано од одговорните лица во штабот да поднесат записник, но тие
истиот не го доставиле до моментот на испраќање на одговорот од МВР.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува.
43. Оштетено седиштето на ДПСМ во Скопје (непотврдено)
Што се случило: Извршена тешка кражба во просториите на Демократската партија на Србите на
бул.„Кочо Рацин“ во Скопје, при што од работните бироа од канцелариите биле одземени 100.000
денари, фотоапарат „Никон“, манжетни за кошула „Сваровски“, а сторителот незабележан од
никого се упатил во непознат правец.
Датум, време и место на инцидентот: 27 септември, 09:30 часот, партиски штаб на ДПСМ во
Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Плусинфо.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ
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3. Перцепција на лице инволвирано во настанот – претседателот на ДПСМ Иван Стоиљковиќ, во
изјава за медиумите наведе дека се работи за обид за политички притисок и застрашување на
членството
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на МВР доставен во врска со Барањето за
информации од јавен карактер испратен од МХК, се истакнува дека на 27 септември 2017 година
околу 09:30 часот било пријавено дека истиот ден во просториите на ДПСМ од страна на непознат
сторител била извршена тешка кражба. По ова, од страна на Одделението за имотни деликти
и малолетничка деликвенција „Центар-Бит Пазар“ до ОЈО Скопје било доставено Писмено
известување бр.28.13.4-5069 од 11 декември 2017 година.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува.
44. Каменуван штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Кавадарци (потврдено)
Што се случило: Со камен бил искршен излог на штаб на ВМРО-ДПМНЕ на улицата „Моша Пијаде“
во Кавадарци.
Датум, време и место на инцидентот: 28 септември, 01:00 часот, партиски штаб на ВМРО-ДПМНЕ
во Кавадарци.
Извор на информации: Електронски медиум Макфакс.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните денови,
кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и ДПСМ.
Статус на случајот: Поднесена прекршочна пријава за Лажно пријавување на настан.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека е утврдено дека се работи
за лажно пријавување и против пријавителот е поднесена прекршочна пријава по член 16 од
Законот за прекршоците против јавниот ред и мир – Лажно пријавување на настан.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
45. Искршен штаб на БЕСА во Бутел (потврдено)
Што се случило: Од страна на непознати лица било извршено оштетување на партиски штаб на
политичката партија „БЕСА“ на ул.„Тале Христов“, во Трговскиот центар „Скопје Север“ при што
со тврд предмет биле скршени две стакла од излозите и искинати шест плакати.
Датум, време и место на инцидентот: 01 октомври, 01:00 часот, партиски штаб на политичката
партија БЕСА во Бутел, Скопје.
Извор на информации: Дневен билтен на МВР.
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Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните денови,
кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и ДПСМ.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Со одговорот добиен од МВР по однос на Барањето за информации
од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, од страна на пријавителот била
доставена писмена пријава за кривично-правниот настан.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува.
46. Две момчиња нападнати на автобуска станица (потврдено)
Што се случило: На автобуска постојка на бул.„Крсте Мисирков», две лица од с. Мирковци на
возраст од 19 и 20 години биле физички нападнати од страна на неколку непознати лица. По
нападот напаѓачите го напуштиле местото на настанот, а на повредените момчиња им била
укажана медицинска помош во Градската општа болница „Св. Наум Охридски“ каде првично им
биле констатирани телесни повреди.
Датум, време и место на инцидентот: 01 октомври, 17:30 часот, автобуска постојка на бул.„Крсте
Мисирков”.
Извор на информации: Електронски медиум Мкд.мк.
Инволвирани жртви: Две лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од неколку лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил на автобуска постојка
во област населена со луѓе со мешан етнички состав
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат/ Се очекува поведување на прекршочна постапка.
Одговор на локалните власти: Според одговорот на МВР во контекст на Барањето на МХК
за информации од јавен карактер испратено во врска со овој инцидент, за истиот бил земен
записник за прием на пријава, додека СВР Скопје презема мерки и активности за расветлување
на нарушувањето на јавниот ред и мир, по што согласно Законот за прекршоци против јавниот
ред и мир до надлежното прекршочно одделение при Основниот суд Скопје 1 Скопје ќе биде
поднесено Барање за поведување на прекршочна постапка.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
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47. Искршен штаб на СДСМ во с. Инџиково (потврдено)
Што се случило: Во с. Инџиково, скопско, непознат сторител го скршил стаклото од влезната
врата и стаклото од излогот од штабот на политичката партија „СДСМ“.
Датум, време и место на инцидентот: 02 октомври, 01:00 часот, партиски штаб на политичката
партија СДСМ во с. Инџиково, скопско.
Извор на информации: Дневен билтен на МВР.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДПСМ и БЕСА.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во неговиот одговор кон Барањето за информации од јавен
карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, МВР наведува дека бил земен записник
за примање на пријава и службена белешка, а од страна на Единицата за увид на местото на
настанот било извршено фотографирање.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
48. Во тепачка повреден градоначалникот на Шуто Оризари, Елвис Бајрам (потврдено)
Што се случило: Елвис Бајрам, кој во моментот на настанот беше актуелен градоначалник на
општина Шуто Оризари, како и кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од ВМРОДПМНЕ на локалните избори, бил повреден во тепачка меѓу две групи во Шуто Оризари. Бајрам по
тепачката бил однесен во болницата „8 Септември“ и му била констатирана повреда на главата.
Датум, време и место на инцидентот: 02 октомври, 19:00 часот, Шуто Оризари.
Извор на информации: Електронски медиум Слободна Европа.
Инволвирани жртви: Едно лице – градоначалникот на општина Шуто Оризари.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од неколку лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Време на случување на инцидентот – нападот се случил при претставувањето на изборната
кампања.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое МХК
го испрати до МВР во врска со овој инцидент само се наведува дека биле поднесени осум записници
за констатиран прекршок по чл.11 ст.2 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
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49. Оштетен штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Битола (потврдено)
Што се случило: Во Битола, на ул.„Црвени Стени“ било скршено стакло на влезната врата од
месна канцеларија на политичката партија „ВМРО-ДПМНЕ“.
Датум, време и место на инцидентот: 02 октомври, 20:30 часот, партиски штаб на политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ во Битола.
Извор на информации: Електронски медиум Шеталиште.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДПСМ и БЕСА.
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека се работи за кривично дело
„Оштетување туѓи предмети“ кое се гони по приватна тужба, како и дека СВР Битола работи на
расветлување на настанот и откривање на сторителите.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
50. Оштетен штабот на ДУИ во Скопје (потврдено)
Што се случило: Непознат сторител искршил две прозорски стакла и стаклена врата на штабот на
политичката партија ДУИ, на улица “Тале Христов“ во Скопје-Север.
Датум, време и место на инцидентот: 03 октомври, 15:00 часот, партиски штаб на политичката
партија ДУИ во Скопје- Север.
Извор на информации: Електронски медиум Прес24.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните денови,
кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДПСМ и БЕСА.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на Барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, МВР укажа дека бил земен записник за примање
на пријавата за настанот и службена белешка, а од страна на Единицата за увид на местото на
настанот била извршена крим-техничка обработка.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
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за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува.
51. Искршен штабот на „Обединети за Македонија“ (ОМ) во Драчево (потврдено)
Што се случило: Непознат сторител со камен го оштетил стаклото на штабот на политичката
партија ОМ на ул. „Живко Фирфов“ во населба Драчево.
Датум, време и место на инцидентот: 07 октомври, 23:00 часот, партиски штаб на политичката
партија ОМ во Драчево.
Извор на информации: ТВ Нова.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДПСМ, БЕСА и ДУИ.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: МВР одговори на Барањето на МХК за информации од јавен
карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, при што во неговиот одговор беше
наведено само дека бил земен записник за примање на пријавата и службена белешка, додека од
Единицата за известување и команда при СВР Скопје до која бил пријавен настанот на местото на
настанот било извршено фотографирање.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
52. Искршени стакла на штаб на ВМРО ДПМНЕ во с.Другово, Кичевско (потврдено)
Што се случило: Непознат сторител со употреба на тврд предмет искршил две стакла од објектот
кој се користи како штаб на политичка партија ВМРО ДПМНЕ.
Датум, време и место на инцидентот: 09 октомври, 01:00 часот, партиски штаб на политичката
партија ВМРО ДПМНЕ во с. Другово,Кичевско.
Извор на информации: Електронски медиум Точка.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДПСМ, БЕСА и ДУИ.
Статус на случајот: Непознат.
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Одговор на локалните власти: Според одговорот доставен од МВР по однос на Барањето за
информации од јавен карактер испратено од страна на МХК, овој инцидент бил пријавен од
страна на граѓанин на село Другово, а по тој повод од страна на МВР се преземаат соодветни
мерки и активности за расчистување на случајот и пронаоѓање на сторителот по што ќе биде
доставено Известување до оштетената страна.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува.
53. Малолетник крвнички претепан во автобус на ЈСП (потврдено)
Што се случило: Во Скопје, на улицата „Алија Авдовиќ“ во автобус бр.65 кој сообраќал во правец
од населба Ченто кон селото Стајковци се случила тепачка.
На автобуската постојка кај Основното училиште „25-ти мај“, група од околу десетина малолетници
истуркале од автобусот 17-годишно момче од селото Смиљковци, ученик во 4-та година во АСУЦ
и физички го нападнале удирајќи го со тупаници и клоци во пределот на главата и телото. Во
еден момент еден од напаѓачите го удрил со тврд предмет во пределот на главата, по што групата
се разбегала. Со возило на Итна медицинска помош момчето било пренесено во Градска општа
болница „Св. Наум Охридски“ каде му била укажана лекарска помош, по што истото било пуштено
на домашно лекување.
Датум, време и место на инцидентот: 10 октомври, 19:00 часот, автобус на ЈСП бр. 65.
Извор на информации: Електронски медиум Република.мк.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ), Загрозување со
опасно орудие при тепачка или караница (Член 133, КЗ)
Сторители: Група од десетина малолетници.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус кој
транзитира низ области населени од луѓе со мешан етнички состав, можно е етничкото потекло
на сторителите да се разликува од она на жртвата
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во добиениот одговор од МВР по однос на Барањето за
информации од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент беше наведено
дека од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје било поднесено писмено Известување за кривично
дело „Насилство“ од член 386 КЗ (КУ.бр.10002/17).
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
54. Оштетен штаб на политичката партија ГРОМ во с.Бардовци (потврдено)
Што се случило: Изборниот штаб на политичката партија ГРОМ во скопското село Бардовци бил
оштетен откако непознато лице фрлило тврд предмет со што било искршено едно стакло од
излогот.
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Датум, време и место на инцидентот: 10 октомври, 20:15 часот, партиски штаб на политичката
партија ГРОМ во Бардовци.
Извор на информации: Фокус.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДПСМ, БЕСА и ДУИ.
Статус на случајот: Затворен; пријавителот немал интерес да поднесе пријава за инцидентот.
Одговор на локалните власти: МВР даде одговор на Барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, со кој потврдува дека инцидентот настанал со
фрлање со камен од страна на непознато лице кон изборниот штаб на партијата „ГРОМ“, а веднаш
по пријавата на настанот полициските службеници од ПС „Карпош“ излегле на локацијата, но по
телефонскиот контакт со пријавителот од негова страна било истакнато дека не сака и нема да
поднесе записник за примање на пријава за извршено оштетување.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
55. Пукање во штаб на ДУИ (потврдено)
Што се случило: Во с. Пласница, при одржување на јавен собир во организација на политичка партија
ДУИ, односно во формирана колона од возила која се движела од с. Лисичани низ с. Преглово кон
с. Пласница, кога пристигнале во близина на штабот на ДУИ, кој се наоѓа на сред село, од колоната
на возила во движење биле испукани неколку куршуми од огнено оружје најверојатно пиштол.
Истата вечер, околу 20.00 часот во с. Лисичани, додека се одржувал јавен собир на кој говорел
градоначалникот на с. Пласница, непознато лице испукало неколку истрели од огнено оружје.
Датум, време и место на инцидентот: 12 октомври, 20:50 часот, партиски штаб на политичката
партија ДУИ во с. Пласница.
Извор на информации: Дневен билтен на МВР.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ), Предизвикување општа опасност
(Член 288, КЗ)
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Време на случување на инцидентот – непосредно пред пукањето во штабот на политичката
партија ДУИ, се одржал јавен собир на кој говорел градоначалникот на с. Пласница, за време на
кој собир непознато лице испукало неколку истрели од огнено оружје.
3. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
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денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДПСМ, БЕСА и ДУИ.
Статус на случајот: Не е регистриран.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на Барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати во врска со овој инцидент, МВР извести дека ваков настан не бил евидентиран во
евиденциите со кои располага Министерството.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
56. Искршено стаклото на штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Кавадарци (потврдено)
Што се случило: На улица „Илинденска“ во Кавадарци непознат сторител го искршил стаклото на
објектот кој го користи коалицијата предводена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.		
Датум, време и место на инцидентот: 13 октомври, 00:30 часот, партиски штаб на ВМРО-ДПМНЕ
во Кавадарци.
Извор на информации: Електронски медиум Вести.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДПСМ, БЕСА, ДУИ и ГРОМ.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека не е поднесен службен
материјал до ОЈО Кавадарци бидејќи сè уште не е утврден идентитетот на сторителот на
пријавениот настан.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува.
57. Оштетен штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје (потврдено)
Што се случило: Непознат сторител со камења извршил оштетување, односно искршил стакло од
штабот на „ВМРО – ДПМНЕ“, лоциран на улицата „Цветан Димов“.
.
Датум, време и место на инцидентот: 14 октомври, 00:30 часот, партиски штаб на ВМРО-ДПМНЕ
во Чаир, Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Нетпрес.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
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1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од претходните
денови, кога беа оштетени партиските штабови на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДПСМ, БЕСА, ДУИ и ГРОМ.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во доставениот одговор на МВР по Барањето за информации од
јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, но не се изнесуваат повеќе детали
во однос на преземените мерки и активности за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
58. Насилство пред штаб на ГРОМ во Скопје (потврдено)
Што се случило: Во Скопје на ул.„Митрополит Теодосиј Гологанов“ патничко моторно возило
„Мерцедес“ со скопски регистарски ознаки, застанало пред штабот на политичката партија
„ГРОМ“ каде имало собрано околу 100 граѓани, и од возилото излегол С.Р., кој извадил нож и
лисици, по што им упатувал закани на присутните граѓани, а потоа заминал со возилото.
Датум, време и место на инцидентот: 15 октомври, 22:00 часот, партиски штаб на ГРОМ во Скопје.
Извор на информации: Дневен билтен на МВР.
Инволвирани жртви: Повеќе активисти на политичката партија ГРОМ.
Вид на злосторства: Загрозување на сигурноста (Член 144, КЗ), Загрозување со опасно орудие
при тепачка или караница (Член 133, КЗ)
Сторители: Едно лице.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Перцепција на лице инволвирано во инцидентот – во изјава за медиумите, претседателот на
политичката партија ГРОМ, Стевчо Јакимовски, наведе дека политичката партија СДСМ пратила
криминалци од подземјето, со цел да нападнат активисти на ГРОМ.
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Согласно одговорот добиен од МВР по однос на Барањето за
информации од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, од страна на
полициски службеници на СВР Скопје било излезено на местото на настанот, при што било
констатирано дека возилото „Мерцедес“ со скопски регистарски ознаки застанало пред штабот
на „ГРОМ“ од каде излегле лицата С.Р. и Е.Ш., кои почнале да упатуваат пцовски, закани и навреди
кон присутните граѓани, симпатизери на политичката партија. Во насока на расчистување на
овој настан, биле извршени разговори со три лица, при што на разговор биле повикани и С.Р.
и Е.Ш., а во врска со настанот бил известен и дежурниот Јавен обвинител кој дал насоки да се
изврши разговор со повиканите лица, како и да се обезбедат и други лица и докази за настанот, а
целокупниот материјал со Известување да биде доставен до ОЈО. Притоа, од страна на Единицата
за насилен криминал при СВР Скопје до ОЈО Скопје било доставено Писмено известување
бр.28.11.2/02-616 од 18.10.2017 година.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации
за политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа
делува.
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59. Повеќемина повредени при прославување победа во Свети Николе (потврдено)
Што се случило: Повеќе лица биле повредени во Свети Николе кога полициски службеник од
Полициската станица Свети Николе, кој не бил работно ангажиран и група граѓани го нарушиле
јавниот ред и мир при прославата на победата на кандидатот за градоначалник на Свети Николе.
Повредени биле повеќе лица и истите побарале помош во Здравствениот дом во Свети Николе
Датум, време и место на инцидентот: 16 октомври, 00:10 часот, центар на Свети Николе.
Извор на информации: Електронскo издание на весникот „Нова Македонија“.
Инволвирани жртви: Група лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ).
Сторители: Едно лице.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Време на случување на инцидентот – настанот се случил за време на прославувањето на
победата на локалните избори на кандидатот за градоначалник на Св. Николе на плоштадот во
Св. Николе
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: МВР во неговиот одговор кон Барањето за информации од јавен
карактер доставено до МХК во врска со овој инцидент го потврди инцидентот, истакнувајќи дека по
овластување на јавниот обвинител бил извршен увид на лице место, биле извршени разговори со
инволвираните лица, прибрани сознанија од сведоци и била обезбедена медицинска документација
од медицинските лица во Здравствениот дом Свети Николе. Прибраните известувања заедно
со изготвената службена белешка се доставени до ОЈО Свети Николе, кое постапува и работи
на расчистување на настанот, додека целокупната документација за преземените мерки била
доставена и до Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди- Одделение Штип.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
60. Нападнати малолетници кај Транспортниот центар во Скопје (непотврдено)
Што се случило: Малолетни лица биле нападнати на автобуската постојка под Железничката
станица, односно Транспортниот центар во Скопје. Кон трите малолетни лица, од кои две на
возраст од 16, а едно на возраст од 15 години, додека чекале автобус, се доближила поголема
група од 10-15 непознати лица на возраст од околу 15 до 17 години и едно од лицата почнало да
го удира едниот малолетник во пределот на главата. Потоа бил нападнат и другиот малолетник,
по што напаѓачите избегале во непознат правец.
Датум, време и место на инцидентот: 19 октомври, 12:15 часот, автобуска постојка на бул.„Крсте
Мисирков”.
Извор на информации: Електронски медиум Либертас.
Инволвирани жртви: Три малолетни лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ)
Сторители: Група од неколку малолетни лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил на автобуска постојка
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на која транзитираат луѓе со мешан етнички состав, можно е етничкото потекло на сторителите
да се разликува од она на жртвите
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: МВР во неговиот одговор кон Барањето за информации од јавен
карактер доставено до МХК во врска со овој инцидент го потврди инцидентот, наведувајќи дека
од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје било поднесено писмено Известување бр. 28.11.2/02-646
од 27 октомври 2017 година.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
61. Насилство во Св. Николе (потврдено)
Што се случило: Полицаец од Свети Николе нападнал и повредил брачен пар во центарот на
градот. Според наводите на сопругот, полицаецот без причина му го скршил стаклото од возилото
и почнал да го удира со клоци и тупаници, а потоа ја фатил за врат неговата сопруга која седела
до него. Настанот се случил околу полноќ, после прославата на победата на СДСМ во Свети
Николе, кога брачниот пар застанал на крстосница. Брачниот пар се активисти на СДСМ. Според
наводите на полицаецот, инаку симпатизер на ВМРО-ДПМНЕ, брачниот пар го провоцирале и
наводно тој претходно бил нападнат од стотина активисти на СДСМ, кои дошле пред неговата
зграда, го повикувале да излезе и му го оштетиле автомобилот. Се обиделе да му влезат во станот
и тогаш тој излегол да види што се случува. Согласно наводите на полицаецот, истиот бил цел
на напад, затоа што во време на изборниот молк ги спречил активистите на СДСМ да растураат
изборен материјал.
Датум, време и место на инцидентот: 19 октомври, 20:40 часот, Св. Николе.
Извор на информации: Електронски весник 24вести.
Инволвирани жртви: Брачен пар.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Едно лице.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Време на случување на инцидентот – настанот се случил непосредно по прославувањето на
победата на локалните избори на кандидатот за градоначалник на Св. Николе на плоштадот во
Св. Николе.
Статус на случајот: Под истрага.
Одговор на локалните власти: МВР во неговиот одговор кон Барањето за информации од јавен
карактер доставено до МХК во врска со овој инцидент го потврди инцидентот, притоа укажувајќи
дека истиот е поврзан со настанот нотиран под бр.59 во овој Анекс. Едновремено, МВР извести
дека целокупната службена документација му е доставена на ОЈО Свети Николе, но до моментот
на испраќање на одговорот МВР не било известено за исходот на преземените мерки и правната
квалификација на делото.
62. Петнаесетгодишен малолетник нападнат во автобус (потврдено)
Што се случило: Петнаесетгодишен малолетник од село Никиштани, скопско, ученик во Средното
училиште „Цветан Димов“ во автобус на ЈСП бр.22 бил нападнат од страна на 7-8 ученици, при
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што се здобил со повреди по главата и телото. Од страна на лекар од Градската општа болница
„Наум Охридски“ му биле констатирани телесни повреди и тој бил пуштен на домашно лекување.
Датум, време и место на инцидентот: 25 октомври, 19:00 часот, автобус на ЈСП бр. 22 кој во
моментот се наоѓал на бул. „Партизански Одреди“
Извор на информации: Електронски медиум 24вести.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од 7-8 машки лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус кој транзитира
низ области населени од луѓе со мешан етнички состав
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Според одговорот добиен од МВР по однос на Барањето за
информации од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, од извршениот
разговор со повредениот малолетник било дознаено дека додека тој се возел во автобус на ЈСП
бр.22 на автобуската постојка кај Соборниот храм во Скопје се качиле 7-8 машки лица на возраст
од 17-18 години кои физички го нападнале нанесувајќи му телесни повреди по главата и телото,
по што се симнале од автобусот и избегале во непознат правец. Од страна на СВР Скопје до ОЈО
Скопје, било поднесено писмено Известување во врска со кривично дело „Насилство“ од член
386 КЗ (КУ.бр.10538/17).
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
63. Малолетник нападнат во автобус бр.81 на ЈСП (потврдено)
Што се случило: Петнаесетгодишно момче во автобус било повредено со метална шипка од
неколку лица кои се качиле на постојката во село Бразда, скопско. На автобуската постојка во
село Бразда, во автобусот се качиле околу 12 лица и пред да се симнат на следната автобуска
постојка, најверојатно со метална шипка, удриле во пределот на ногата на 15 годишен малолетник
од село Бразда. Момчето со приватно возило било пренесено во Градска општа болница каде му
биле констатирани телесни повреди и бил пуштено на домашно лекување.
Датум, време и место на инцидентот: 03 ноември, 21:00 часот, автобус на ЈСП бр. 81
Извор на информации: Електронски медиум Либертас.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од дванаесет лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус кој транзитира
низ области населени од луѓе со мешан етнички состав
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Поднесена кривична пријава за кривично дело „Насилство“ (член 386 КЗ).
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Одговор на локалните власти: Според добиениот одговор од МВР по однос на Барањето за
информации од јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, од страна на СВР
Скопје до ОЈО Скопје била поднесена кривична пријава со КУ.бр.717/18 против три лица поради
постоење основи на сомнение за извршено кривично дело „Насилство“ од член 386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
64. Две момчиња нападнати на автобуска станица (потврдено)
Што се случило: На автобуска постојка на ул. „Босна и Херцеговина“ едно деветнаесетгодишно
лице од Скопје било физички нападнато од страна на повеќе непознати лица. Тие го удриле со
камен во пределот на лицето со што се здобил со видлива повреда.
Датум, време и место на инцидентот: 12 ноември, 00:00 часот, автобуска постојка на ул. „Босна
и Херцеговина“.
Извор на информации: Дневен билтен на МВР.
Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од 4-5 непознати лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил на автобуска постојка
во област населена со луѓе со мешан етнички состав
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Под истрага/ Се очекува поведување на прекршочна постапка.
Одговор на локалните власти: Во неговиот одговор кон Барањето за информации од јавен
карактер кое МВР го испрати до МХК во врска со овој инцидент се прецизира дека лицето
било нападнато околу 21:00 часот од страна на 4-5 непознати лица, кои од непозната страна
го погодиле со камен во пределот на лицето. Во врска со овој настан, бил земен записник за
примање на пријава и биле поднесени две службени белешки, а СВР Скопје презема мерки и
активности за расветлување на нарушувањето на јавниот ред и мир, по што согласно Законот за
прекршоци против јавниот ред и мир, до надлежниот оддел за прекршоци при Основниот суд
Скопје 1 ќе биде поднесено Барање за поведување прекршочна постапка.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
65. Лице прободено со нож на кејот во Скопје (непотврдено)
Што се случило: На ул. „Кеј 13-ти Ноември“ едно лице, Д.М.(22) од с. Трубарево, било физички
нападнато од страна на две непознати лица, а едното од нив употребило нож, со кој го прободел.
Лицето било пренесено во Градската општа болница „Свети Наум Охридски“-Скопје, каде од
страна на лекар констатирани му биле телесни повреди.
Датум, време и место на инцидентот: 19 ноември, 16:30 часот, ул.“Кеј 13-ти Ноември“.
Извор на информации: Дневен билтен на МВР.
Инволвирани жртви: Едно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
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Сторители: Две лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло - во текот на изминатите години, во близината
на кејот и градскиот парк во повеќе наврати се случувале етнички мотивирани инциденти.
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот кон Барањето за информации од јавен карактер кое
го испрати до МХК, МВР наведе дека на 19 ноември 2017 година од страна на екипа на Итната
медицинска помош било телефонски пријавено дека 22-годишното лице со убодна рана од остар
предмет во пределот на градниот кош и видливи повреди на главата било пронајдено позади
објектот на Владата на РМ. Од извршениот разговор со повреденото лице се дошло до сознание
дека тој бил нападнат од две непознати лица на горенаведената локација, по што бил земен
записник за примање на пријава и биле поднесени две службени белешки.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
66. Две лица нападнати на кејот на реката Вардар (непотврдено)
Што се случило: Во Скопје на кејот на реката Вардар, две лица биле физички нападнати од
поголема група на лица облечени во дуксери со качулки кои по нападот го напуштиле местото на
настанот. Повредените лица со возило на Итна медицинска помош биле пренесени во Градската
општа болница „Св.Наум Охридски“, каде било утврдено дека истите се здобиле со телесни
повреди и по укажаната лекарска помош биле пуштени на домашно лекување.
Датум, време и место на инцидентот: 19 ноември, 20:30 часот, ул.“Кеј 13-ти Ноември“.
Извор на информации: Дневен билтен на МВР.
Инволвирани жртви: Две лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од 10-12 непознати лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло - во текот на изминатите години, во близината
на кејот и градскиот парк во повеќе наврати се случувале етнички мотивирани инциденти.
2. Модел на претходни инциденти – истиот ден, неколку часа порано едно лице беше прободено
со нож на кејот на Вардар
3. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Настанот е квалификуван како нарушување на јавниот ред и мир со физички
напад.
Одговор на локалните власти: Во доставениот одговор на Барањето за информации од
јавен карактер кое МХК го испрати во врска со овој инцидент, од страна на МВР се потврдува
гореопишаниот настан, при што се наведува дека двете жртви на настанот биле на возраст од 18
и 19 години и тие имале видливи повреди и расекотини на главите. Од извршениот разговор со
оштетените лица биле добиени сознанија дека тие во близина на МКЦ биле физички нападнати од
страна на 10-12 непознати лица, на возраст од околу 20-23 години облечени во дуксери со качулки
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на главите. По извршената консултација со Јавниот обвинител настанот бил квалификуван како
нарушување на јавниот ред и мир со физички напад, прекршок предвиден со член 12 од Законот
за прекршоци против јавниот ред и мир.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
67. Малолетник претепан на улица во Скопје (потврдено)
Што се случило: Шеснаесетгодишно момче било физички нападнато од страна на 5-6 непознати
машки лица, на возраст од 16-20 години. Напаѓачите го удирале со тупаници и клоци во пределот
по телото и главата по што го напуштиле местото на настанот.
Датум, време и место на инцидентот: 25 ноември, 21:30 часот, ул. „Методија Андонов-Ченто”
Извор на информации: Електронски медиум МКД.мк.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ)
Сторители: Група од 5-6 лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – настанот се случил во област населена од
луѓе со мешан етнички состав, можно е етничкото потекло на сторителите да се разликува од она
на жртвата.
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Под истрага/ Се очекува да биде поведена прекршочна постапка.
Одговор на локалните власти: По поднесеното Барање за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати во врска со овој инцидент, МВР достави Одговор на Барањето во кој наведува
дека од страна на сменоводителот бил земен записник за примање на пријава и биле поднесени
пет службени белешки за добиени информации од граѓанин. Воедно, во Одговорот се истакнува
дека СВР Скопје презема мерки и активности за расветлување на нарушувањето на јавниот ред и
мир, по што согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир до надлежното прекршочно
одделение при Основниот суд Скопје 1 ќе биде поднесено Барање за поведување на прекршочна
постапка.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
68. Обиени партиските простории на ВМРО-ДПМНЕ во Охрид (потврдено)
Што се случило: Просториите на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Охрид биле
искршени. Освен скршените два надворешни прозори преку кои лицата влегле во просториите,
нема оштетувања на инвентарот во комитетот.
Датум, време и место на инцидентот: 10 декември, околу 00:00 часот, партиски штаб на ВМРОДПМНЕ во Охрид.
Извор на информации: Скопјеинфо.мк.
Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.
Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ).
Сторители: Непознат сторител.
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
политичка припадност или политичко уверување, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е штабот на политичка партија
2. Модел на претходни инциденти – на овој инцидент му претходат инциденти од периодот
на предизборната кампања и изборниот процес, кога беа оштетени партиските штабови на
политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДПСМ, БЕСА, ДУИ и ГРОМ.
Статус на случајот: Поднесена кривична пријава против непознат сторител.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека Секторот за внатрешни работи
Охрид до Основното јавно обвинителство Охрид поднел кривична пријава против непознат
сторител за постоење основи за сомнение за сторено казнено дело „Тешка кражба“, а во врска
со член 236 ст.1 вв член 19 од КЗ, како и дека Секторот за внатрешни работи Охрид продолжува
со службени активности за целосна реализација и пронаоѓање на сторителите.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент има негативни финансиски импликации за
политичката партија и предизвикува безбедносна загриженост во заедниците во кои таа делува.
69. Физички нападнат малолетник во автобус на ЈСП (потврдено)
Што се случило: Повеќе непознати лица на возраст од 15 до 18 години физички нападнале
петнаесетгодишно момче во автобус на ЈСП бр. 65 кој сообраќал од село Стајковци до Транспортен
Центар-Скопје. Имено, во село Сингелиќ, во автобусот влегле повеќе непознати лица кои откако
се качиле на горниот кат најпрво физички го нападнале малолетникот, а потоа и неговите другари.
Момчето се здобило со повреди и во Градската општа болница „Свети Наум Охридски“ му била
укажана лекарска помош.
Датум, време и место на инцидентот: 15 декември, 13:20 часот, автобус на ЈСП бр. 65.
Извор на информации: Електронски медиум Вести.мк.
Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ)
Сторители: Група од повеќе непознати лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во автобус кој транзитира
низ области населени од луѓе со мешан етнички состав
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е уште еден од низата напади во автобусот на
ЈСП бр.65
3. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое
МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на Секторот за
внатрешни работи Скопје до Основното јавно обвинителство Скопје било поднесено писмено
Известување во врска со кривично дело „Насилство“, предвидено и казниво по чл. 386 од КЗ. .
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
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70. Претепани малолетници во Бутел (потврдено)
Што се случило: Две малолетни лица биле физички нападнати од поголема група машки лица на
возраст од околу 16-18 години на улицата „Босна и Херцеговина“ во скопски Бутел. На едниот
од малолетниците му била нанесена повреда драска со тврд предмет во пределот на левото
рамо, најверојатно од нож, по што му била укажана лекарска помош во Ургентниот Центар
„Мајка Тереза“. Наводно, до физичкиот напад дошло откако претходно другарот на нападнатиот
малолетник имал расправија со напаѓачите во дворот на училиштето „Зеф Љуш Марку“.
Датум, време и место на инцидентот: 18 декември, 21:00 часот, ул. „Босна и Херцеговина”
Извор на информации: Електронски медиум Скопјеинфо.мк.
Инволвирани жртви: Две малолетни лица.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ), Телесна повреда (Член 130, КЗ)
Сторители: Група од повеќе лица.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – настанот се случил во област населена од
луѓе со мешан етнички состав; можно е етничкото потекло на сторителите да се разликува од она
на жртвата
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер
кое МХК го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на Секторот
за внатрешни работи Скопје до Основното јавно обвинителство Скопје е поднесено Писмено
известување во врска со кривично дело „Насилство“, предвидено и казниво по чл. 386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот
помеѓу двете најголеми заедници во земјата.
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