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IN
P Ë R P R OJ E K T
Ky raport është rezultat i projektit “Parandalimi i diskriminimit dhe ballafaqime me krimin nga
urrejtja dhe gjuhën e urrejtjes”, që është mbështetur financiarisht nga Misioni i OSBE-së në Shkup,
kurse është zbatuar në periudhën midis 1 janarit dhe 31 dhjetorit 2018.
Projekti kishte si qëllim të merret me çështjen e veprave nga urrejtja dhe nga gjuha e urrejtjes
nëpërmjet legjislacionit të përparuar, ngritjen e vetëdijes publike, ndërtimit të kapaciteteve dhe
regjistrimin e incidenteve të shkaktuara nga paragjykimi. Më konkretisht, ky raport duhet të shërbejë
si indikator mbi spektrin, natyrën dhe shpeshtësinë e veprave penale nga urrejtja të kryera në shtet.
Në suazat e mandatit të vet të partneritetit zbatues në këtë projekt, Komiteti i Helsinkit për të
Drejtat e Njeriut (KMH) i ka zbatuar këto aktivitete në lidhje me krimet nga urrejtja:
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1.

Ndjekja e mëtejshme e incidenteve/krimeve nga urrejtja me kujdes të veçantë mbi dhunën
në sport, që është motivuar nga anësia;

2.

Rishqyrtimi i krimeve të paraqitura nga urrejtja dhe kontributi në Raportin vjetor të ODHIR
për krime nga urrejtja dhe incidente në rajonin e OSBE-së;

3.

Mirëmbajtja, përditësimi dhe përkthimi i ueb-faqes www.zlostorstvaodomraza.mk; edhe
futja e informatave në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze, publikimi e lidhjeve nga
portalet të njohur të internetit dhe mbajtjen e grupeve të Facebook dhe Twitter, duke
kontrolluar informacionin në lidhje me incidentet e regjistruara (kërkesat për informacion
në MPB dhe PP)

4.

Përdorimi i aplikimit Red Button në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme dhe
raportimi i rasteve përmes saj;

5.

Përgatitja e informatorëve mujorë mbi gjendjen me krimet nga urrejtja në vend;

6.

Përgatitja, përkthimi dhe botimi i raportit mbi ndjekjen e krimeve nga urrejtja për vitin 2018
në maqedonisht, shqip dhe anglisht;

7.

Shënimi i ditës së propozuar si Dita e viktimave nga urrejtja (22 korrik) nëpërmjet organizimit
të konferencës për shtyp dhe evenimentit “Turlitava”;

8.

Dispozicioni i ndihmës juridike falas dhe këshillimi i viktimave të krimeve të urrejtjes edhe
monitorimi i procedurave gjyqësore për raste specifike në lidhje me tiparet e ndryshme
mbrojtëse;

9.

Prodhimi i 2 (dy) videos informative për ngritjen e vetëdijes për krimet e urrejtjes, raportim
të akteve të tilla dhe informim për të drejtat e viktimave të këtyre akteve.
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2.1 Monitorimi i mediave nacionale të shtypura dhe mediave elektronike
KMH-ja ka monitoruar shumë gazeta ditore me tendencë ideologjike dhe me përkatësi politike të
ndryshme. Monitorimi i mediave elektronike është bërë në bazë ditore, nëpërmjet dy gjeneratorëve
më të njohur të lajmeve në internet (www.time.mk dhe www.grid.mk), edhe nëpërmjet përdorimit të
mundësitë për kërkim të përparuar në rubrikën “Lajme” në www.google.com. Me t’u vërejtur vepra
apo incidenti nga urrejtja, KMH-ja e regjistronte titullin e lajmit dhe lidhjen në internet, dhe më pas e
shpallte atë në portalin në internet për paraqitjen e veprave nga urrejtja www.zlostorstvpodomraza.
mk (shiko aktivitetin 2.3 më poshtë). Si rezultat i zbatimit të këtij aktivitet në periudhën midis 1
janarit dhe 31 dhjetorit të vitit 2018 KMH-ja arriti të regjistrojë dhe të shpallë 123 vepra/incidente
nga urrejtja.

2.2 Raportimi në Misionin e OSBE-së në Shkup mbi incidentet dhe krimet nga
urrejtja
Detajet në lidhje me incidentet (përshkrimi i shkurtër, koha dhe vendi, burimi i informatave,
viktimat e përfshira, kryerësit, statusi i rastit, përgjigja e organeve kompetente, ndikimi mbi viktimat
dhe mbi bashkësinë) ishin dërguar vazhdimisht te Misioni i OSBE-së në Shkup, kurse për shpalljen
e tyre më të lehtë kontribuoi mjaft funksionimi i mëtejshëm me sukses i ueb-platformës për krime
nga urrejtja. Përveç se incidentet e krimeve nga urrejtja mund të ndiqeshin në internet, pasi të
kenë ndodhur, Misioni i OSBE-së në Shkup ka marrë edhe një raport të përkohshëm dhe një raport
përfundimtar, të përgatitur nga KMH-ja. Ky raport përfundimtar do të shkëmbehet me OSBE/ODIHRin për raportin e tyre vjetor mbi krimet nga urrejtja në shtetet pjesëmarrëse në OSBE.

2.3 Mirëmbajtja e ueb-faqes interaktive për paraqitjen e krimeve nga urrejtja
Ueb-portali www.zlostorstvaodomraza.com (që nga viti 2014, gjendet gjithashtu edhe në këtë
adresë (www.zlostorstvaodomraza.mk) është një mjet interaktiv i cili u mundëson qytetarëve të
marrin informacione dhe të paraqesin vepra nga urrejtja. Ai përmban hartë interaktive e cila e tregon
lokacionin e saktë apo të përafërt të incidenteve. Në faqen kryesore janë vendosur kategoritë e
veprave nga urrejtja dhe motivimet e anshme, ai siguron informacione mbi mënyrën se si qytetarët
mund të bëjnë paraqitje (e-aplikacione, Tuiter, postë elektronike dhe formular elektronik), dhe në të
janë treguar grafikë statistikorë. Gjithashtu ka edhe rubrika kushtuar pyetjeve të parashtruara më
shpesh, materiale, fjalorth të ueb-portalit, në suazat e të cilave mund të gjenden informacione në
aspektin e projektit, mbi rëndësinë dhe spektrin e veprave nga urrejtja, si dhe publikime për krimet
nga urrejtja. Përveç se në maqedonisht, kjo faqe është edhe mirëmbahet dhe përditësohet rregullisht
edhe në anglisht dhe shqip.

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2018
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REZYME E
G JE TJ E V E K R Y E S O R E
3.1 Konteksti
Raportet e përparimit të Komisionit Evropian të shpallura në periudhën nga viti 2013 deri në vitin
2016 për shtetin thonë se “Nuk ka në dispozicion mbledhje të të dhënave sistematike mbi informimin,
hetimin dhe ndjekjen e gjuhës së urrejtjes dhe veprave nga urrejtja, të dhënat e mbledhura dëshmojnë
se veprat e tilla penale nuk ndiqen në mënyrë adekuate na pushteti dhe është e domosdoshme të
sigurohen trajnime për mbartësit e zbatimit të ligjeve, prokurorët publikë dhe gjykatësit”. Analiza
e veçantë e veprave nga urrejtja të regjistruara në 2013, raportet vjetore për krimet nga urrejtja në
vend për vitet 2014, 2015 dhe 2016, ky raport dhe ueb-portali për paraqitjen e veprave nga urrejtja,
www.zlostorstvaodomraza.mk, përfaqësojnë përpjekjet e para dhe gjithëpërfshirëse që të hartohen,
monitorohen dhe paraqiten incidentet e veprave nga urrejtja në vend.
Gjithashtu theksojmë në këtë raport se pavarësisht nga fakti se më shumë se 2,000 punonjës
i policisë janë trajnuar për identifikimin e krimeve të urrejtjes, pavarësisht nga fakti se sistemet
automatike për regjistrimin dhe shpërndarjen e lëndëve e prokurorisë së përgjithshme dhe gjyqësore
kanë një buton shtesë për regjistrimin e veprave të urrejtjes, në praktika, njohja e përshtatshme në
kohë dhe regjistrimi i veprave të urrejtjes nga policia dhe prokuroria përgjithshme ende mungojnë.

3.2. Numri i incidenteve

të verifikuara

63

60

të paverifikuara

Në periudhën nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2018, Komiteti i Helsinkit ka regjistruar gjithsej
123 incidente dhe vepra nga urrejtja. Incidentet janë regjistruar menjëherë pasi ato janë paraqitur
nga mediat apo Ministria e Punëve të Brendshme. Nga numri i përgjithshëm i veprave/incidenteve
të regjistruara, 60 incidente (49%) janë vërtetuar, kurse 60 incidente (51%) mbeten të pavërtetuar.
Për pjesën më të madhe të incidenteve të pakonfirmuara dhe akteve të urrejtjes, në përputhje me
indikatorët e tjerë (vendndodhja, mënyra e ekzekutimit, përfshirja e të miturve dhe nxënësve të
shkollave të mesme etj.) ka besim i arsyeshëm se ato janë kryer për shkak të etnicitetin e viktimës
apo të kryerësit. Pavarësisht nga kërkesa jonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për të konfirmuar
nëse treguesi etnik është i pranishëm në këto incidente dhe akte, nuk kemi marrë asnjë vërtetim të
tillë nga atje.
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Shumica e incidenteve janë vërtetuar në kontakt me policinë, buletinet policore dhe informimet
në media. Incidentet e pavërtetuara janë përfshirë në këtë raport duke pasur parasysh se ekzistojnë
indikatorë të anësisë, duke përfshirë: perceptimin e viktimës/dëshmitarit; komenteve të dhëna në
vendngjarje; dallimit midis viktimës dhe kryerësit në bazë etnike; shembulli/shpeshtësia e incidenteve
të mëparshme; natyra e dhunës; mungesa e motiveve të tjera; dhe vendi dhe koha. Më saktësisht,
incidentet e pavërtetuar janë përfshirë për shkak të informacioneve të marra në aspektin e vendit të
incidentit (për shembull, fqinjësi dhe shkolla me përbërje etnike të përzierë, linja autobusësh të cilat
i përdorin përfaqësuesit e bashkësive të ndryshme etnike, vende ku vepra nga urrejtja ka ndodhur më
përpara në të kaluarën etj.), llojit të incidentit (për shembull, një grup më i madh të miturish sulmon një
apo më tepër viktima pa qenë të provokuar, rrahje në grup, sulm në autobus apo në stacion autobusi
etj.), koha e incidentit (pas një rrahjeje paraprake si formë hakmarrjeje, në orët e mësimit, gjatë apo në
një eveniment sportiv etj.) dhe pronës së dëmtuar gjatë incidentit (për shembull, vende për mbajtjen e
ritualeve fetare).
Incidentet e pavërtetuara dhe të vërtetuara mund të shihen më vete në ueb-portalin për paraqitjen
e veprave nga urrejtja (ato të vërtetuarat janë shënuar me një kopsë tekstuale të gjelbër, kurse të
pavërtetuarat me një kopsë tekstuale të kuqe). Në Aneksin e dhënë në këtë raport vjetor, pas titujve të
incidenteve statusi i vërtetuar/pavërtetuar është vendosur në kllapa.
Përkatësia kombëtare (79 incidente) dhe politike (31 incidente) përbën shumicën e bazave mbi të
cilat janë kryer veprat nga urrejtja në vitin 2018. Mandej, ishin regjistruar 6 incidente për shkak të statusit
të viktimës si refugjat apo migrant, 4 incidente kanë ndodhur në bazë të bindjeve fetare, 4 incidente
janë regjistruar pas mbajtjes së një evenimenti sportiv dhe 1 incident kundër një person me aftësi të
kufizuara. Kriteret për veprën penale “Shkaktim i urrejtjes nacionale, racore apo fetare, përçarje apo
mostolerancë” i plotësojnë 11 incidente. Viktimat dhe kryerësit më shpesh janë të rinjtë dhe anëtarët
e përkatësive të ndryshme etnike (kryesisht maqedonas dhe shqiptarë). Shpesherë, veprat penale të
kryera si një incident i plotësojnë kriteret për dy apo më tepër vepra penale, prandaj ka një numër më
të madh veprash penale sesa incidente. Shumica e incidenteve të shkaktuara për shkak të përkatësisë
politike apo bindjeve politike nuk përfshijnë njerëz si viktima. Si viktima, në këto raste janë personat
juridikë, kurse kjo është kështu sepse shumica e këtyre incidenteve kanë të bëjnë me dëmtimin e pronës
dhe shkaktimin e dëmtimit material.
Shumica e veprave penale të dhëna përfshijnë: dhunë (67), dëmtim të pronës (26) dhe lëndim trupor
dhe lëndim të rëndë trupor (18). Mandej, 15 incidente futen në grupin e veprave penale e rrezikimit të
sigurisë apo të kërcënimit serioz, 11 incidente në grupin e shkaktimit të urrejtjes dhe mostoleransës në
bazë diskriminuese nacionale, racore, fetare apo tjetër, 6 i përfsijnë elementet e vjedhjes dhe 1 incident
është kategorizuar si shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm.
Detaje në aspektin e incidenteve, siç janë: përshkrimi i shkurtër, data, koha, vendi, burimi i
informacioneve, viktimat e involvuara, kryerësit statusi i rastit, përgjigja nga pushteti, dhe ndikimi mbi
viktimën/viktimat dhe mbi bashkësinë mund të gjenden në Aneksin e titulluar “Incidente të krimeve nga
urrejtja në 2017” në këtë raport. në këtë aneks ka edhe një fushë për “indikatorë të anësisë”, që është
vendosur në çdo incident. Kjo përfshin të dhëna për: perceptimin e viktimës/dëshmitarit, komentet
e bëra në vendngjarje; dallime midis viktimës dhe kryerësit në baza etnike; shembullin/shpeshtësinë
e incidenteve të mëparshme; natyrën e dhunës; mungesën e motiveve; dhe kohën e vendin. Përveç
sigurimit të informacioneve shtesë në aspektin e incidenteve, kjo pjesë është mjaft e rëndësishme që të
kuptohet pse incidentet e pavërtetuara janë përfshirë, gjithashtu, në këtë raport.
Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2018
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Në maj të vitit 2018 KMH-ja ia ka dërguar Raportin vjetor për veprat nga urrejtja për 2017 OSBE/
ODHIR-it.1 KMH-ja mbetet e vetmja organizatë joqeveritare relevante e cila e informon OSBE/ODIHR-in
mbi situatën me veprat e urrejtjes në vend.
Numri i incidenteve të regjistruara në vitin 2018 është dyfishi i numrit të incidenteve të regjistruara
në vitin 2017. Megjithatë, ka ndryshime të rëndësishme në aspektin e motivimit të njëanshëm, për
kryerjen e krimeve të urrejtjes.
Ndryshimi më i madh lidhet me numrin e veprave nga urrejtja të kryera për shkak të përkatësisë apo
bindjes politike. Kurse në vitin 2017 50% e të gjitha incidenteve ishin kryer në bazë të përkatësisë apo
bindjes politike të viktimave/kryerësve (35 nga 70), në 2018 këto incidente kanë pasur rënie dhe numri
i tyre ka arritur në 23% (31 nga 123) të të gjitha incidenteve të regjistruara. Megjithatë, edhe pse ky
lloj i incidenteve është në rënie, numri i tyre mbetet pothuajse i njëjtë me vitin e kaluar. Rritja e këtyre
llojeve të akteve të urrejtjes është veçanërisht e dukshme para dhe gjatë periudhës së zgjedhjeve. Në
vitin 2018, ngjashëm me trendin e vitit të kaluar, ky lloj i incidenteve ishte në rritje në mars, kur Ligji
për Përdorimin e Gjuhëve u miratua në Parlament, në qershor kur u nënshkrua Marrëveshja e Prespës
midis vendit tonë dhe Republikës së Greqisë dhe në shtator kur u mbajt referendumi 2018. Këto lloje
incidentesh ishin në rritje para dhe pas zgjedhjeve parlamentare në vitin 2014, zgjedhjeve presidenciale
në të njëjtin vit dhe zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vitin 2016, edhe si zhvillimet politike
dhe zgjedhjet lokale në vitin 2017. Përveç kësaj 13 nga 31 incidentet e raportuara në këtë bazë kanë të
bëjnë me thyerje, prishje apo lloj tjetër shkatërrimi, dmth. dëmtim e selinëve qendrore, përkatësisht e
pronës së partive politike, 11 incidentet u cilësuan si rrezik i sigurisë së parlamentarëve dhe politikanëve
dhe 7 incidente përfshinin dhunë fizike.
Këtë vit incidentet e llojeve të përmendura më sipër intensivohen sidomos pasi parlamentarët
nga shumica qeverisëse votuan për të miratuar Ligjin për përdorimin e gjuhëve, dhe kulmuan para
dhe gjatë referendumit të 2018 të mbajtur në shtator. Kjo dëshmon lidhje të drejtpërdrejtë shkakorepësore midis gjuhës së urrejtjes dhe që përdoret gjerë gjatë fushatave parazgjedhore dhe veprave nga
urrejtja që janë kryer në atë periudhë.
Dallimi i dytë i rëndësishëm është i dukshëm në aspektin e numrit të incidenteve të shkaktuar në
bazë të përkatësisë etnike, maqedonase apo shqiptare, të viktimave/ushtruesve. Në vitin 2013 këto
incidente përfshinin një vlerë prej 84% të të gjitha incidenteve (98 nga 116), kurse në vitin 2014 kjo vlerë
ishte 61% (53 nga 87). Në vitin kanë ndodhur vetëm 34% incidente të tilla (15 nga 44), kurse gjatë vitit
2016, 34 incidente (pothuajse 50%) kanë ndodhur midis maqedonasve dhe shqiptarëve. Në vitin 2017
ka pasur një ulje të vogël në numrin e incidenteve ku janë përfshirë përfaqësues të bashkësisë etnike
maqedonase dhe shqiptare (43% e të gjitha incidenteve të regjistruara). Sidoqoftë, në vitin 2018, numri
i incidenteve të regjistruara që ishin motivuar sipas origjinës etnike është dy herë më i lartë (79) dhe
këto incidente vazhdojnë të mbeten problemi më shqetësues, veçanërisht pasi shumica dërrmuese e
viktimave dhe autorëve në këto incidente janë të mitur.
Njëjtë si në vitin 2015 dhe 2016, në vitin 2017 nuk është regjistruar asnjë incident nga urrejtja në
bazë të identitet gjinor/orientimit seksual të viktimës. Ky fakt nuk do të thotë se shoqëria është bërë
më tolerante në lidhje me bashkësinë LGBT. Në këtë rast duhet të përmendim se pushtetet vendase
nuk kanë arritur t’i hetojnë incidentet në vitin 2013/2014, dhe asnjë kryerës nuk është arrestuar nga
policia. Në vitin 2017, Qeveria e re i ndërmori hapat e para në drejtim të zmadhimit të mbrojtjes së të
1 http://hatecrime.osce.org/former-yugoslav-republic-macedonia
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drejtave të bashkësisë LGBT. Fundjava e krenarisë që u mbajt në Shkup në qershor 2017 është hapur
zyrtarisht nga ministri i kulturës i cili foli mbi gatishmërinë e Qeverisë që të punojë në përmirësimin e
trajtimit të bashkësisë LGBT. Ai tha se politikat kulturore të cilat janë bazuar kryesisht në konceptet e
vjetërsuara kulturore duhet të zëvendësohen me strategji të cilat i marrin parasysh shumëllojshmërinë
dhe heterogjenitetin e kulturave të ndryshme dhe praktikave kulturore, që nga ana tjetër i pasqyrojnë
nevojat, specifikat, ankesa, interesat dhe bindjet e grupeve të ndryshme në shoqëri. Gjithashtu, për
herë të parë në historinë e shteti, kryeministri, Zoran Zaevi ka marrë pjesë në 5-vjetorin e Qendrës
LGBT për mbështetje që është filial i KMH-së. Me këtë ai haptas dha mbështetje për bashkësinë
LGBT dhe e theksoi përkushtimin e Qeverisë që ta harmonizojë legjislacionin vendas me standardet
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut nëpërmjet përgatitjes së ligjit të ri për parandalim dhe
mbrojtje nga diskriminimi. Njëkohësisht, ai informoi se sulmet e pazgjidhura mbi njerëzit LGBT dhe
Qendrës LGBT do të hetohen si duhet dhe sulmuesit do të nxirren para drejtësisë. Megjithatë, përveç
përkrahjes politike të shprehur publikisht të popullit të komunitetit LGBTI, si dhe faktit se Prokurori
i Përgjithshëm i RMV u zgjodh në fund të vitit 2018, nuk ka ngritur padi për aktet e urrejtjes të
shkaktuara nga orientimi seksual dhe identiteti gjinor i viktimave.

3.3 Lloje të veprave penale
11

dhunë

61

dëmtim i pronës

15
67

lëndim trupor dhe lëndim trupor i rëndë
shkaktim i urrejtjes

18

përçarjes dhe mostolerancës

26

rrezikim i sigurisë
kërcënim me armë të rrezikshme

Shumica e incidenteve janë kryer nga të rinj. Gjithashtu, ekziston një numër i madh kryerësish
të panjohur. Viktimat dhe kryerësit janë zakonisht përfaqësues të bashkësive etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare) . Incidentet e regjistruara lidhen me disa vepra penale që janë përcaktuar
në Kodin Penal. Pjesa më e madhe e veprave penale përfshin: dhunë (67), dëmtim të pronës së huaj (26),
lëndim të rëndë trupor (18), rrezikim e sigurisë/kërcënim serioz (15), shkaktim të urrejtjes, përçarjes
dhe mostolerancës në bazë diskriminuese racore, nacionale, fetare apo bazë tjetër (11), grabitje (6)
dhe 1 incident rrezikim e sigurisë së përgjithshme. Shpesh veprat penale të kryera në një incident i
plotësonin kriteret për dy apo më tepër incidente, pra numri më i madh i akteve sesa incidentet e
paraqitura në këtë kapitull.
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3.4 Incidentet sipas vendndodhjes
42
4

222

1

Shkup
Prilep

11

Kumanovë
Tetovë
Veles, Negotinë,
Manastir, Vinicë

85

Strumicë, Kërçovë, Tabanovcë,
Mavrovë, Gevgjeli, Demir Hisar,
Gostivar, Dellçevë dhe Ohër

85 incidente (69%) kanë ndodhur në Shkup dhe në rajonin e tij më të gjerë qytetar. Ishin regjistruar
11 incidente në Prilep, 4 incidente në Kumanovë dhe Tetovë, 2 në Veles, Negotinë, Manastir dhe Vinicë,
dhe nga një 1 incident në Strumicë, Kërçovë, Tabanovcë, Mavrovë, Gevgjeli, Demir Hisar, Gostivar,
Dellçevë dhe Ohër (vendndodhje e bazuar në rajonin më të gjerë të këtyre qyteteve).
Incidentet në Shkup dhe në rrethinën e tij përfshijnë sulme midis bashkësisë etnike maqedonase
dhe shqiptare, si dhe dëmtim të pronës së partive politike. Incidente të tilla janë regjistruar në
shumicën e komunave si: Gazi Babë (20), Çair (19), Qendër (17), Aerodrom (7), Karposh (5), Butel (5),
Kisella Vodë (4), Gjorçe Petrov (4), Petrovec (1), Studeniçan (1), Çuçer Sandevo (1) dhe Araçinë (1).

5

4

4

Gazi Babë

1

Çair

20

Qendër

5

Аеродром

7

Karposh, Butel

19

K. Vodë, Gj. Petrov

17

Petrovec, Ç. Sandevo,
Studeniçan dhe Araçinë

3.5 Incidentet sipas muajve
36

18

1 Janar
2018

10

1 Mars
2018

1 Maj
2018
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1 Korrik
2018

1 Shtator
2018

1 Nëntor
2018

1 Janar
2019

Numri më i madh të incidenteve kanë ndodhur në mars (32) dhe shtator (15) incidente në muaj
(më shumë se 38% e numrit të përgjithshëm të incidenteve të regjistruara gjatë gjithë vitit kanë
ndodhur në këto dy muaj). Ka pasur edhe 12 incidente në qershor, 11 në tetor dhe nëntor, 10 në prill, 8
në maj dhe në korrik, 6 në dhjetor, 3 në shkurt dhe 2 në janar. Në mars, qershor dhe shtator, incidentet
u intensifikuan pasi shumica në pushtet e votoi Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve (Mars), u nënshkrua
Marrëveshja e Prespës (qershor) dhe u organizua dhe u zbatua Referendumi 2018 (shtator).

3.6 Incidentet sipas motivimit të njëanshëm
64

1

përkatësia etnike

17

përkatësia politike
raca

79

31

përkatësia/bindja fetare
përkatësisë apo bindjes fetare
aftësisë së kufizuar

Veprat nga urrejtja Veprat e urrejtjes kanë ndodhur për shkak të përkatësisë politike (64%),
përkatësisë etnike (25%), racës (13,8%), statusit të migrantit / refugjatit (4,8%), përkatësisë apo
bindjes fetare (3,2%) dhe aftësisë së kufizuar (0,8%). Shumica e incidenteve përfshijnë maqedonas
dhe shqiptarë etnikë dhe si viktima dhe si kryerës.

3.7 Viktimat dhe kryerësit

60

Kryerës
Viktima
255

Kryerës

Viktima

41
72

41

i rritur

319

të mitur

72

i rritur
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të mitur
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Gjatë vitit ishin të paktën 113 viktima (nga të cilat së paku 41 ishin të mitur) dhe 391 kryerës (nga
të cilët së paku 72 ishin të mitur) të veprave nga urrejtja. Kurdoherë që mediat informonin për numër
të papërcaktuar (për shembull, ndërmjet 10 dhe 15) të kryerësve, vlera më e ulët është përdorur për
qëllimet e këtij raporti.
Kurdoherë që ishte raportuar se “grup” i kryerësve e ka kryer veprën nga urrejtja, vlera e përdorur
në këtë raport ishte 3 persona. Në të paktën 58 nga 123 incidentet, kryerësit kanë vepruar si grup.
Shumica e viktimave ishin të rinj dhe meshkuj. Të paktën 41 viktima nga 113 ishin të mitur.

3.8. Statusi i rasteve
Duke pasur parasysh se nuk ekziston bazë të dhënash për krime nga urrejtja, rastet janë regjistruar
në komunikim me policinë, ndjekjen e mediave dhe informacionet e marra drejtpërdrejt nga viktimat.
Për çdo incident të regjistruar, KMH-ja i ka dërguar kërkesë për informacione Ministrisë së Punëve
të Brendshme që të marrë informacion mbi statusin e rasteve.

27

39

kryerës të identifikuar
nën hetim
status i panjohur/s’ka
informacion

63

Nga informacionet e marra del se në 1 rast persona ka refuzuar të plotëson raport për pranim
të paraqitjes së incidentit, kështu që rasti ishtë mbyllur nga policia për shkak të konstatimit se
nuk ekziston çfarëdolloj ngjarjeje penale-juridike dhe kundërvajtëse. Në një rast, policia u deklarua
jokompetente, dhe në 5 raste, policia gjeti se këto raste janë kryer nën një padi private. Policia ka
detektuar kryerësit e dyshuar lidhur me minimum 28 incidente nga 123 gjithsej, Nën hetim janë
minimum 57 incidente, kurse statusi i 23 incidenteve mbetet i panjohur, pa informata të mjaftueshme
nga policia. Fletëparaqitje penale janë ngritur kundër 24 kryerësve vetëm në 8 prej rasteve të
regjistruara, kurse në një ngjarje ka pasur ngritje të fletëparaqitjes kundërvajtëse për një person. Në
çdo rast, statusi i shumicës së incidenteve të raportuara mbetet i panjohur.
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ET E
4 . A K T IV IT E T
E K IP IT TË P R OJE K TI T
4.1 Ndjekja e mediave nacionale elektronike dhe të shtypura
KMH-ja ka ndjekur një numër të madh gazetash ditore me bindje ideologjike dhe përkatësi politike
të ndryshme. Ndjekja e mediave elektronike bëhej përditë, nëpërmjet gjeneratorëve më të njohur
të lajmeve në internet (www.time.mk dhe www.daily.mk), si dhe me përdorimin e mundësitë të
përparuara për kërkim në seksionin ”Lajme” www.google.com. Me t’u vërejtur vepra apo incidenti
nga urrejtja, KMH-ja e shpallte atë në portalin në internet për paraqitjen e veprave nga urrejtja www.zlostorstvpodomraza.mk (shiko aktivitetin 4.3 më poshtë). Duke e zbatuar këtë aktivitet KMH-ja
arriti të regjistrojë dhe shpallët 123 vepra/incidente nga urrejtja në periudhën midis 1 janarit dhe 31
dhjetorit të vitit 2018.

4.2 Rishqyrtimi i krimeve të paraqitura nga urrejtja dhe kontributi i Raportit
vjetor të OSBE/ODIHR-it për krimet nga urrejtja dhe incidentet në rajonin e
OSBE-së
Në prill të vitit 2018 Komiteti i Helsinkit ia dërgoi Raportin e tij vjetor për vepra nga urrejtja
për vitin 2017 OSBE/ODIHR-it.2 Komiteti i Helsinkit mbetet organizata e vetme joqeveritare e cila
informon OSBE/ODIHR-in mbi situatën me veprat nga urrejtja në vend.

4.3 Mirëmbajtja, përditësimi dhe përkthimi i ueb-faqes www.
zlostorstvaodomraza.mk
Gjatë periudhës së raportit në këtë portal janë vendosur 123 incidente, 28 lidhja, 5 fotografi dhe
20 video. Raporti Vjetor për veprat nga urrejtja në vitin 2017 ishtë shpallur në maqedonisht, shqip dhe
anglisht, nën fushën “Materiale”. Të gjitha incidentet e regjistruara në vitin 2018 do të përkthehen në
shqip dhe anglisht dhe do të jenë në dispozicion në portal në këto gjuhë.
Midis 1 janarit dhe 31 dhjetorit 2018 portali është vizituar nga më tepër se 3.922 vizitorë të
veçantë të cilët gjeneruan 15.922 shikime të faqes. Përveç portalit edhe grupi në Fejsbuk si dhe
profili në Tuiter janë azhurnuar rregullisht. Numri i ndjekësve në Fejsbuk në vitin 2018 ka qenë 4903,
kurse në vitin 2017 ka qenë 4706. Njëkohësisht, portali është promovuar edhe nëpërmjet shpalljeve
të sponzoruara në Fejsbuk duke e zmadhuar kështu numrin e vizitorëve në ueb-faqe. Për krahasim,
tabela më poshtë e tregon numrin e vizitorëve për periudhën 2013-2018:

Viti
Vizitorë

2013
1,752

2014
11,971

2015
13,694

2016
6,541

2017
8,649

2018
4,690

2 http://hatecrime.osce.org/former-yugoslav-republic-macedonia
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4.4 Përgatitja e informatorëve mujorë mbi gjetjen e krimeve nga urrejtja në shtet
Gjatë periudhës së projektit të raportit KMH-ja përgatiti dhe shpalli shtatë informatorë mujorë. Në
këtë mënyrë, nëpërmjet prezantimit grafik të të dhënave, publikut i janë prezantuar informacione mbi
situatën me krimet nga urrejtja në vend. Buletinet mujore për muajin mars, qershor, korrik, shtator, tetor
dhe nëntor janë shpallur në ueb-faqen e KMH-së,3 si edhe në faqen e Fejsbukut Zlostorstva od omraza
(Krime nga urrejtja).4 Duke pasur parasysh se nuk ka pasur incidente në prill, maj dhe gusht për këta muaj
nuk janë shpallur informatorë...

4.5 Përgatitja, përkthimi dhe shpallja e raportit të ndjekjes së krimeve nga urrejtja
për vitin 2017
Ky është një aktivitet i vazhdueshëm, i cili kompletohej me mbledhjen e përgjigjeve sipas kërkesave
të dorëzuara për informacione te Ministria e Punëve të Brendshme.

4.6 Shënimi i ditës së propozuar si Dita evropiane për viktimat nga veprat
e urrejtjes (22 korrik) nëpërmjet organizimit të konferencës për shtyp dhe
evenimentit “Turlitavë”
Konferenca për shtyp si promovim për 22 korrikun, Ditën evropiane për viktimat nga veprat e
urrejtjes dhe për ta prezantuar Raportin vjetor për krimet nga urrejtja për vitin 2017 ishte organizuar në
hapësirat e KMH-së në 20 korrik. Mediat morën pjesë në konferencën për shtyp dhe shpallën 16 tekste
në maqedonisht për këtë. KMH e organizua ngjarjën “Turlitava 5” me qëllim që të festohet toleranca
dhe bashkëjetesa paqësore midis përfaqësuesve të bashkësive të ndryshme në vend. Diku 70 njerëz
morën pjesë në këtë ngjarje. Aktiviteti u krijua për ta shënuar Ditën evropiane mbi viktimat e krimit
të urrejtjes dhe iu përkushtua promovimit të bashkëjetesës dhe tolerancës midis komuniteteve dhe
grupeve të margjinalizuara në shoqëri. Tema kishte për fokus tolerancën dhe respektin për personat me
aftësi të kufizuara. Pjesa më interesante e evenimentit ishte gatimi dhe shijimi i specialiteteve të shumta
tradicionale që janë pjesë e kuzhinave të ndryshme etnike në vend.

4.7 Shkëmbimi i gjetjeve nga Raporti i monitorimit për vitin 2016 me institucionet
të cilat mund të kishin interes për to
Kopje të shtypur e Raportit vjetor për krimet nga urrejtja për vitin 2017 u është shpërndarë me 35
institucioneve dhe organizatave. Gjithashtu versioni elektronik i raportit ishtë dërguar te 10 media.

4.8 Organizimi i konferencës për shtyp për të shpërndarë gjetjet e Raportit vjetor
Ftesa për konferencën për shtyp ishtë shpërndarë edhe në ueb-faqe dhe në faqen në Fejsbuk të KMH-së.

4.9. Përfshirja e informacioneve për krime nga urrejtja në raportet mujore të KMHsë në aspektin e situatës me të drejtat e njeriut në vend
Një rubrikë e veçantë për krimet nga urrejtja ishtë përfshirë në raportet mujore në aspektin e situatës
me të drejtat e njeriut në qershor, korrik, gusht dhe dhjetor i vitit 2018.
3 http://www.mhc.org.mk/pages/reports
4 https://www.facebook.com/zlostorstvaodomraza
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E
5 . P Ë R F U N D IM
• Numri i incidenteve të regjistruara në vitin 2018 është dyfishuar në krahasim me numrin e incidenteve
në vitin 2017;
• Është zmadhuar numri i incidenteve të kryera në bazë të përkatësisë etnike dhe numri i incidenteve
të tilla arrin vlerën alarmues prej 64% të incidenteve të regjistruara, pothuajse të gjitha këto
incidente kanë ndodhur mes pjesëtarëve të bashkësive etnike maqedonase dhe shqiptare, por ato
mbeten më shqetësuese duke pasur parasysh se shumica dërrmuese e viktimave dhe kryerësve të
këtyre incidenteve janë të mitur;
• Partitë politike e përdorin shpesh gjuhën e urrejtjes gjatë debateve publike dhe fushatave zgjedhor
që si pasojë vijnë kryerjet e veprave nga urrejtja nga mbështetësit e tyre. Gjuha e urrejtjes është
përdorur, gjithashtu, shumë në rubrikat për komente në mediat elektronike që gjenerojnë lajme
politike;
• Ka një zvogëlim minimal të numrit të incidenteve politike, por trendi i dy viteve të mëparshme në
lidhje me këtë lloj incidenti mbetet i njëjtë edhe këtë vit;
• Përveç përpjekjeve të Qeverisë për të rritur mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT, dhe
pavarësisht nga zgjedhja e prokurorit shtetëror të përgithshëm të ri, rastet e krimeve nga urrejtja
të kryera kundër komunitetit LGBTI në periudhën 2013-2015 mbeten të pazgjidhura në zyrën e
prokurorit të përgithshëm;
• Është e paqartë ende se a e dinë pushtetet dallimin midis veprave nga urrejtja dhe gjuha e urrejtjes;
• Disa nga veprat e urrejtjes kryen për hakmarrje për shkak të një incidenti të mëparshëm midis rinisë
maqedonase dhe shqiptare;
• Veprat e motivuar nga anësia nuk paraqiten dhe nuk janë hetuar si duhet nga policia;
• Janë bërë shumë pak përpjekje për masa parandaluese duke përfshirë edhe edukimin mbi të drejtat
e njeriut dhe ngritjen e vetëdijes në publik, veçanërisht në mesin e nxënësve dhe të rinjve, duke
pasur parasysh se një pjesë e rëndësishme e viktimave dhe kryerësve janë të mitur ose të rinj;
• Meqenëse fenomeni i veprave nga urrejtja nuk trajtohet si çështje e ndarë, shteti nuk ofron mbrojtje
dhe mbështetje të veçantë për viktimat.
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IM
6 . R E KO M A N D

E

1. Të merret parasysh përvoja e shteteve anëtare të BE-së në zgjerimin e kufijve në legjislacionin e
tyre penal në spektrin/madhësinë e veprave penale të dënueshme nga urrejtja dhe përfshirjen
e motiveve të tjera të anësisë që qëndrojnë pas këtyre veprave.
2. Të sigurohet hetim dhe ndjekje e shpejtë, azhurne dhe efektive e veprave nga urrejtja duke
garantuar se motivet e anshme janë marrë parasysh edhe gjatë procedurës penale.
3. Të merren masat përkatëse që të ndihmohet paraqitja e veprave nga urrejtja nga viktimat, duke
përfshirë masa për ndërtimin e besimit te policia dhe institucionet e tjera shtetërore.
4. Të mblidhen dhe shpallen sa më shumë të dhëna gjithëpërfshirëse dhe kompakte për veprat
nga urrejtja duke përfshirë edhe numrin e incidenteve të tilla të paraqitura nga opinioni dhe të
evidentuara nga organet e zbatimit të ligjit; numri i vendimeve; motivet anësore për këto vepra
penale; dhe dënimet e shqiptuara për kryerësit.
5. Të sigurohet se viktimat e veprave nga urrejtja mbështeten dhe mbrohen.
6. Të përparohet trajnimi i praktikuesve relevantë që vijnë në kontakt me viktimat e veprave nga
urrejtja që t’i ndihmojnë në mënyrë efikase këto viktima.
7. Të përforcohen masat parandaluese, midis të tjerash edhe nëpërmjet reflektimit të edukimit
mbi të drejtat e njeriut, planeve mësimore të historisë dhe trajnimeve relevante, ndërmarrjes
së hapave për edukim të publikut mbi vlerat e shumëllojshmërisë kulturore dhe inkluzionit me
qëllim që të gjithë sektorët shtetërorë të kenë rol të caktuar në luftën me këtë mostolerancë.
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ANEKSI
ANEKSI
INCIDENTE TË KRIMEVE NGA URREJTJA PËR VITIN 2018
1. Tifozë të KK Shkupi kanë sulmuar policëve dhe basketbollistë të KK Pelisteri
Çfarë ka ndodhur: Më 13 janar 2018, tifozët e klubit të basketbollit „Shkup“ në sallën sportive
„Shaban Trstena“ në lagjen e Çairit në Shkup kanë plagosur dy nëpunës të policisë, një basketbollist
dhe një menaxher teknik të klubit, ishin goditur edhe lojtarë të tjerë.
Sipas SPB Shkup, incidenti filloi në 19.20 pas ndeshjes ndërmjet klubit të basketbollit „Shkupi“
dhe klubit të basketbollit „Pelister“. Nga shkallët e stadiumit ku ka qenë grupi i tifozëve të „Shkupit“,
ishte hedhur një fishekzjarr (petardë) në stolin, ku basketbollistët të klubit „Pelister“ ishin ulur. Lojtarët
e basketbollit u përgjigjën duke hedhur një shishe plastike plot me ujë në drejtim të tifozët.
Më pas, tifozët e klubit të basketbollit „Shkupi“ u hodhën mbi gardhi dhe sulmuan disa
basketbollistët të klubit „Pelister“, po ashtu menaxheri teknik i klubit, një nga lojtarët, si dhe dy
zyrtarë të uniformuar policor, pësuan lëndime.
Një prokuror të përgjithshëm u njoftua menjëherë për rastin, dhe policia po punon për sqarimin
e çështjes.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 13 janar 2018, ora 19:20, në sallën sportive „Shaban Trstena“
në lagjen e Çairit në Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike libertas.mk.
Viktimat e involvuara: Disa persona të plagosura, 2 nëpunës të policisë, 1 basketbollist dhe 1
menaxher teknik i klubit.
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (Neni 131, KP), Dhunë (Neni 386, KP), Sulm ndaj personi zyrtar gjatë
kryerjes së punës së sigurisë (Neni 383, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Prejardhja etnike dhe anëtarësia në grup të tifozëve – viktimat kanë përkatësi etnike
maqedonase, kurse sulmuesët kanë përkatësi etnike shqiptare dhe anëtarët e klubit të tifozëve
Shvercerat;
2. Lokacioni – incidenti ka ndodhur në sallë sportive pas një ndeshjeje.
Statusi i rastit: I panjohur.

Përgjigja nga pushtetet lokale: Nuk ka informata nga MPB-ja për këtë incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
tërësishme të sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
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2. Mbishkrime ofenduese në Manastir
Çfarë ka ndodhur: Në mediat sociale ishte shpallur fotografia e parullëve të shkruara mbi murit të
një ndërtesë në Manastir. „Vdekje për Shqiptarët“ në maqedonisht dhe në shqip, si dhe shënimi ironik
„Ligji është ligj“ është shprehja më e re të urrejtjes në baza etnike, që e „zbukuron“ murin në këtë rrugë të
Manastirit prej sot.
Kjo vjen pas miratimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe nuk është një gjë e rrallë në Manastir, sipas
vëzhguesve të CIVIL. Në përvjetorin e alfabetit shqiptar dy vjet më parë, u prishën dritaret e Muzeut të
alfabetit shqiptar dhe në mars të vitit të kaluar u hodhën katër koktej Molotov në të njëjtën ndërtesë.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 janar, e papërcaktuar, muri të një ndërtesë në Manastir.
Burimi i informacioneve: Media sociale, media elektronike civilmedia.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP), Shkaktim i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë
në bazë diskriminuese, kombëtare, racore fetare ose tjetër bazë (neni 319, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit janë të identifikuar, nga të cilët një ishte i mitur (17).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin shkruar parulla me gjuhë të urrejtjes në baza
etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Më 30.01.2018, Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur padi penale
kundër dy kryerësve të veprës penale të diskriminimit racor dhe tjetër.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
3. Përleshje mes dy grupeve të të miturve dhe hedhja e gurëve ndaj autobusit nr.65-b
Çfarë ka ndodhur: Më 1 shkurt 2018, rreth orës 19.35, në njësinë për informim dhe komandë të Shkupit,
një shofer në kompaninë e transportit publik Shkup raportoi se në rrugë. „Alija Avdoviq“ ka pasur një
përleshje mes dy grupeve të të miturve. Në të njëjtën kohë, një grup hodhi gurë ndaj autobusit nr.65-b, i cili
udhëtoi në drejtim Qendër transprortuese – Bërnjarcë, u thyen katër dritare nga kati i dytë të autobusit.
Një gur e shpoi xhamin dhe goditi një 15-vjeçar nga Stajkovci, Shkup. Në lidhje me incidentin, 20 persona
nga të dy grupet u ndaluan në stacionin policor Gazi Babë. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 1 shkurt 2018, rreth 19.35, në rr. “Alija Avdoviq” fsh. Singjeliq, autobusi
nr. 65-b, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Viktimat e involvuara: Një i mitur të plagosur (16).
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (neni 130, KP), Lëndim i rëndë trupor (neni 131, KP ), Dhunë (neni 386, KP )
Kryerësit: 20 kryerësit prej të dy grupet.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – si dhe të gjitha hedjet me gurë të mëhershme dhe sulmet ndaj
autobusëve ose sulmeve në autobusët e transportit publik;
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2. Lokacioni - Incidenti ndodhi në stacion autobusi, në rrugë ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe
ku njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
3. Dallimi në prejardhjen etnike – autobusi nr. 65-b i sulmuar qarkullon në rajon ku jetojnë dhe lëvizin
njerëz të prejardhja etnike të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare), të dy grupet të miturve që u
përleshua, kishin përkatësi etnike të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se
merren masa për ta sqaruar rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (transporti publik,
vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
4. Djegie e flamujve shqiptar dhe grek gjatë një protestë
Çfarë ka ndodhur: Gjatë protestës për mbrojtjen e emrit që u mbajt më 27 shkurt 2018 dhe që filloi në
orën 18 para selisë së BE në Shkup dhe vazhdoi para Parlamentit, MPB njoftoi se kishin pasur disa incidente.
Sipas policisë, me ardhjen e qytetarëve, disa njerëz filluar të hidh gurë ndaj ndërtesës së Info-Qendrës
së BE, me që një zyrtar të policisë ishte goditur në zonën e kofshës së majtë, me gur. Gjithashtu, gjatë
protestës, para Parlamentit, flamujt e Republikës së Greqisë dhe të Republikës së Shqipërisë u ndezën nga
disa persona të panjohur. Gjatë marrjes së masave dhe aktiviteteve u gjetën pesë shishe të plota me lëngë
të ndezshme në parkun „Gruaja luftëtare“ në Shkup dhe K.G. (24) nga Shkupi u ndalua në lidhje me ngjarjen.
Pas bisedës, K.G. është ndaluar në stacion të policisë. Gjatë protestës, flamuj të Republikës së Greqisë dhe
të Republikës së Shqipërisë u ndezën nga disa persona të panjohur para Parlamentit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 27 shkurt, rreth orës 18:00, selinë e delegacionit të BE-së në Shkup
dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm (neni 288, KP), Shkaktimi i urrejtjes, përçarjes ose
mosdurimit në baza diskriminuese nacionale, racore, fetare dhe të tjera (neni 319 i KP)
Kryerësit: Një kryerës i identifikuar, disa të paidentifikuarë.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe protestet të mëparshme ishin shenuar me gjuhën e urrejtes
dhe shaktimin e mosdurimit etnik dhe kombëtar kundër komunitetëve etnike që jetojnë në vendinn
tonë edhe kundër kombëve fqinje.
2. Lokacioni – Incidenti u ndodh para selinën e BE-së dhe para Parlamentin
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen që e morëm nga MPB, raportojnë se një kryerës është
identifikuar dhe ndaluar në stacion i policisë dhe se pas sqarimit të plotë të rastit do të dorëzohet një
parashtresë e përshtatshme.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë dhe gjendjen politike në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike
në shoqëri.
5. Kryqe të thyera të vizatuara në monumentin e Mbretit Marko në Prilep
Çfarë ka ndodhur: Gjatë natës ndërmjet 17 dhe 18 janarit të vitit 2018, kryesët të panjohur kanë vizatuar
kryqe të thyera në monumentin e Mbretit Marko në qendrën e Prilepit. Shërbimet e inspektimit të Komunës
së Prilepit e regjistruan këtë akt të vandalizmit dhe gjatë ditës monumenti u pastrua.
Komuna thotë se rasti është raportuar në polici.
„Komuna e Prilepit dënon këtë akt të vandalizmit dhe i dërgon apel qytetarëve të Prilepit për të mbajtur
monumentet në qytet, kurse çdo përpjekje për përdhosjen e tyre ta raportojnë në stacionin e policisë“,
thuhet në deklaratë.
Data, koha dhe vendi i incidentit : Nata ndërmjet 17 dhe 18 janarit të vitit 2018, monumenti i Mbretit
Marko në qendrën e Prilepit.
Burimi i informacioneve: Media elektronike makfaks.com.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP), Shkaktim i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë
në bazë diskriminuese, kombëtare, racore fetare ose tjetër bazë (neni 319, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin shkruar grafiti me gjuhë të urrejtjes në baza
etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB thuhet se punojnë në drejtim të zbardhjes
së ngjarjes.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
6. Sulmi ndaj zyrtarit të policisë përballë objektit të MPJ-së
Çfarë ka ndodhur: Një person i panjohur sulmoi një polic që kishte kryer sigurinë e brendshme të
ndërtesës. Zyrtari i policisë dëgjoi trokitje jashtë ndërtesës dhe kur doli, ai zbuloi disa persona të panjohur,
njëri prej të cilëve e sulmoi fizikisht. Në lidhje me ngjarjen, në stacionin e policisë Qendër u arrestuan M.J.
(30) dhe F.V. (30) nga Shkupi, B.D. (29) nga Kumanova dhe V.D. (32) nga Tetova. Po merren masa për ta sqaruar
plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 23 mars, rreth orës 01:30, përballë objektit të MPJ-së në Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Viktimat e involvuara: Një zyrtar i policisë të sulmuar.
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (Neni 130, KP), Sulm ndaj personi zyrtar gjatë kryerjes së punës së sigurisë
(Neni 383, KP).
Kryerësit: Katër kryerësit të identifikuar.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Përkatësia etnike – viktima dhe kryerësit kanë përkatësinë të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas Kërkesës për informacione me karakter publik që KMH-ja ia ka
dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident, përgjigja e MPB-së ishte prej evidencës së tyre, por nuk konfirmoi
asnjë prej indikatorëve për të kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje sigurinë e bashkësive të ndryshme
etnike në shtet.
7. Djalë i therur në stacionin e autobusit „Rekord“
Çfarë ka ndodhur: Më 1 mars 2018 në mesditë, një djalë 17-vjeçar u ther me thikë në “Rekord” në qendër
të Shkupit, tha MPB-ja.
Djali u sulmua nga dy njerëz dhe u shpuar me një objekt të mprehtë në stomakun e tij. Sulmuesit
ndoshta përdorën një thikë.
Sulmi ndodhi rreth orës 12.40 në stacionin e autobusit në Rekord në qendër të Shkupit. Kalimtarët
kërkuan ndihmë urgjente dhe i riu të lënduar u transferua në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit Shën Naum
Ohridski.
Policia po heton rastin, dy kryerësit janë arrestuar, dy akuza penale janë ngritur kundër tyre.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 1 mars, rreth orës 12:40, në Rekord, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme; Media elektronike
sportmedia.mk; Media elektronike sportklub.mk; Media televizive: Kanal 5 televizija.
Viktimat e involvuara: Një nxënës 16-vjeçar i cili është tifoz i grupit Komiti.
Lloji i krimeve: Lëndim i rëndë trupor (Neni 131, KP), Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Prejardhja etnike dhe përkatësia i grupit të tifozeve – viktima ishte e përkatësisë etnike maqedonase dhe
ishte anëtare e grupit tifozesh Komiti dhe sulmuesit dyshohet se ishin nga komuniteti etnik shqiptar
dhe anëtarë të grupit tifozesh Shvercerat, megjithëse udhëheqësit e të dy grupeve tifozesh e mohuan
këtë informacion;
2. Lokacioni – incidenti ka ndodhur në publik në një stacion autobusi.
Statusi i rastit: Kallëzime penale janë ngritur kundër një të mituri 15 vjeçar dhe R.A. (18) për veprën
penale “Dhuna” sipas Nenit 386 të KP. Për drejtimin e mëtejshëm të procedurës nuk kemi informacione të
tjera.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas Kërkesës për informacione me karakter publik që KMH-ja ia ka
dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident, përgjigja e MPB-së ishte prej evidencës së tyre, por nuk konfirmoi
asnjë prej indikatorëve për të kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
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8. Sulm fizik ndaj Stevço Jakimovskit
Çfarë ka ndodhur: Stevço Jakimovski, duke lëvizur pranë Kishës Katolike në Shkup, i shoqëruar nga
dy persona të tjerë, thuhet se ishte sulmuar nga ana e një këshilltar në kabinetin e kryeministrit. Rasti
është raportuar në stacionin e policisë dhe hetimi i saj është në vazhdim. I përmenduri F.A. e mohon se ka
pasur një sulm fizik, sipas tij ka pasur vetëm një mosmarrëveshje verbale. Jakimovski pretendon se nuk kanë
dashur ta marrë kërkesën e tij për këtë rast në stacionin e policisë Karposh, ndërsa F.A. raporton se atij iu
tha se ai duhej ta raportonte rastin në S.P. Qendër.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 20 mars, ora 11:00, pranë Kishës Katolike në Shkup.
Burimi i informacioneve: Medie elektronike netpress.com.mk.
Viktimat e involvuara: Stevço Jakimovski.
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (Neni 130, KP), Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: F.A. nga Shkupi.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Modeli i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.

Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, rasti është evidentuar vetëm si
ankesë.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë dhe stabilitetin politik në shtet.
9. Proteste përballë shtëpisë së Remenskit
Çfarë ka ndodhur: Të pakënaqur me miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, një grup qytetarësh
protestuan para shtëpisë së deputetjës së LSDM-së, Frosina Remenski. Deputetja në profilin e saj në Fejsbuk,
shkroi se do të paraqiste ankesë penale, me çdo që ajo posedon si provë. Ajo gjithashtu thekson se në krye
të protestët ishin dy persona S.L. dhe T.J. nga K.R. Karposh të OBRM-PDUKM-së.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 19 mars, në mbrëmje, fsh. Bardhoci përballë shtëpisë së deputetjës
Remenski.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: time.mk; Media televizive: Kanal 5 televizija.
Viktimat e involvuara: Deputetja Remenski.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP), Dhunë (Neni 386, KP).Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP),
Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Grupi reth dhjetë kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë

1. Perceptimi i viktimës - sipas një deklarate të dhënë në mediat sociale, viktima e sheh incidentin si të
motivuar nga njëanshmëri;

2. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
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Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se PP-ja është njoftuar dhe se
do të dorëzohet një parashtresë e përshtatshme.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin politik e përgjithshëm
në shtet.
10. Proteste përballë shtëpisë së Vellkovskit
Çfarë ka ndodhur: Të pakënaqur me miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, një grup qytetarësh
protestuan para shtëpisë së deputetit Vellkovski.
Data, koha dhe vendi i incidentit : 18 mars, në mbrëmje, në lagjen e Aerodromit para shtëpisë së
deputetit Vellkovski, Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: kurir.mk; Gazeta e përditshme Veçer.
Viktimat e involvuara: Deputeti Vellkovski.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP), Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Grupi reth dhjetë kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:

1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja pas Kërkesës për informacione me
karakter publik që KMH-ja ia ka dërguar në lidhje me këtë incident, thuhet se incidenti nuk është evidentuar
(edhe pse fotot tregojnë se ekziston siguria e policisë).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin politik e përgjithshëm
në shtet.
11. Proteste përballë shtëpisë së deputejes Keti Smilevska
Çfarë ka ndodhur: Të pakënaqur me miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, një grup qytetarësh
protestuan para shtëpisë së deputetjes së LSDM-së Keti Smilevska.
Data, koha dhe vendi i incidentit : 18 mars, në mbrëmje, para shtëpisë së deputetjes Keti Smilevska,
Prilep.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: emagazin.mk dhe slobodnaevropa.mk.
Viktimat e involvuara: Deputetja Smilevska.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP), Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Grupi reth dhjetë kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja pas Kërkesës për informacione me
karakter publik që KMH-ja ia ka dërguar në lidhje me këtë incident, thuhet se incidenti nuk është evidentuar.
Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2018

23

Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin politik e përgjithshëm
në shtet.
12. Proteste përballë shtëpisë së deputejes Prentoviq
Çfarë ka ndodhur: Të pakënaqur me miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, një grup qytetarësh
protestuan para shtëpisë së deputetjes së LSDM-së Tatjana Prentoviq.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 16 mars, në mbëmje, në lagjen e Draçevës para shtëpisë së deputetjes
Tatjana Prentoviq, Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: emagazin.mk dhe slobodnaevropa.mk.
Viktimat e involvuara: Deputetja Prentoviq.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP), Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Grupi reth tridhjetë kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja pas Kërkesës për informacione me
karakter publik që KMH-ja ia ka dërguar në lidhje me këtë incident, thuhet se incidenti nuk është evidentuar
(edhe pse fotot tregojnë se ekziston siguria e policisë).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin politik e përgjithshëm
në shtet.
13. Proteste përballë shtëpisë së deputetit Llokvenec
Çfarë ka ndodhur: Të pakënaqur me miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, një grup qytetarësh
protestuan para shtëpisë së deputetit Llokvenec.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 mars, në mbrëmje, para shtëpisë së deputetit Llokvenec, Prilep.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: javno.mk.
Viktimat e involvuara: Deputeti Llokvenec.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP), Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Nuk ka mjaft dhëna.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja pas Kërkesës për informacione me
karakter publik që KMH-ja ia ka dërguar në lidhje me këtë incident, thuhet se incidenti nuk është evidentuar.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin politik e përgjithshëm
në shtet.
14. Fletëpalosje e fyerjeve për deputetin e LSDM-së në Dellçevë
Çfarë ka ndodhur: Të pakënaqur me miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, një grup qytetarësh
kanë shpërndarë fletëpalosje e fyerjeve për deputetin e LSDM-së në Dellçevë.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Delçevë, nuka dhëna të tjera.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: ohridnet.com.
Viktimat e involvuara: Deputeti e LSDM-së në Dellçevë.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP).
Kryerësit: Kryerës i panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja pas Kërkesës për informacione me
karakter publik që KMH-ja ia ka dërguar në lidhje me këtë incident, thuhet se incidenti nuk është evidentuar.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin politik e përgjithshëm
në shtet.
15. Proteste përballë shtëpisë së deputetit Pançe Ivanov
Çfarë ka ndodhur: Të pakënaqur me miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, një grup qytetarësh
protestuan para shtëpisë së deputetit Pançe Ivanov.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Mars, në mbrëmje, para shtëpisë së deputetit Pançe Ivanov, Veles.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: vesti.mk.
Viktimat e involvuara: Deputeti Pançe Ivanov.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP), Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Grupi i disa kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja pas Kërkesës për informacione me
karakter publik që KMH-ja ia ka dërguar në lidhje me këtë incident, thuhet se incidenti nuk është evidentuar.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin politik e përgjithshëm
në shtet.
16. Mbishkrime të fyerje
Çfarë ka ndodhur: Ishin shkruar parulla me përmbajtje fyerje në shumë mura të ndryshme anembanë
vendit, të motivuar nga miratimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: Mars, në vende të ndryshme anembanë vendit.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: ohridnet.com.
Viktimat e involvuara: Deputetët dhe politikanët e LSDM-së.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP), Shkaktim i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë në bazë
diskriminuese, kombëtare, racore fetare ose tjetër bazë (neni 319, KP).
Kryerësit: Grupi i disa kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë janë evidentuar parulla me gjuhë të urrejtjes.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja pas Kërkesës për informacione me
karakter publik që KMH-ja ia ka dërguar në lidhje me këtë incident, thuhet se vetëm dy incidente të tillë
ishin evidentuar, të dy në Prilep prej 15.03.2018 dhe 24.03.2018. Edhe se po merren masa për t’i sqaruar
plotësisht rastet.

Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin politik e
përgjithshëm në shtet.
17. Sulm ndaj deputetit Goran Milevski
Çfarë ka ndodhur: Deputeti dhe kreu i LDP-së Goran Milevski u sulmua nga një person i panjohur me disa
shuplaka, në sheshin qendror të Shkupit. Rasti u raportua në stacionin e policisë Qendër, ndërsa deputeti
kërkoi ndihmë mjekësore. Më 4 prill 2018, policia e identifikoi kryerësin dhe kundër tij është ngritur kallëzim
penal për veprën penale Dhunë sipas Nenit 386 të Ligjit Penal.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 20 mars, në sheshin e qytetit në Shkup.
Burimi i informacioneve: Medie elektronike: sudstvo.mk, dokay.mk, press24.com.mk.
Viktimat e involvuara: Deputeti Goran Milevski.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Një kryerës të identifikuar (P.V).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Perceptimi i viktimës - viktima e sheh incidentin si të motivuar nga njëanshmëri;
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: Padia penale është parashtruar, asnjë informacion mbi rrjedhën e procedimeve penale.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se padia penale është
parashtruar për veprën penale Dhunë (Neni 386, KP).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje stabilitetin politik
e përgjithshëm në shtet.
18. Automjeti e deputetjes Shumanska është vënë në zjarr
Çfarë ka ndodhur: Kryerësit të panjohur pasi kanë thyer xhamin e automjetit Seat Leon të deputetjes së
LSDM-së Shumanska në Vinicë, e kanë djegur automjetin, duke shkaktuar dëme materiale. Policia dhe Zyra
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e Prokurorit të përgjithshëm dolën në lokacionin, që të marrin sende dhe gjurma për ekspertizë. Ministria e
Punëve të Brendshme ndërmerr masa dhe aktivitete për sqarimin e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 15 mars, ora 01:30 në Vinicë.
Burimi i informacioneve: Medie elektronike: sdk.mk.
Viktimat e involvuara: Deputetja Shumanska.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP), Dhunë (Neni 386, KP), Shkaktimi i rrezikut të
përgjithshëm (neni 288, KP).
Kryerësit: Kryerës të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Modeli i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se PP-ja është njoftuar dhe se
punohet për sqarimin e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet.
19. Përleshje në shkollën e mesme „Arseni Jovkov” në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Një punonjës i shkollës së mesme Arseni Jovkov në Shkup raportoi se jashtë oborrit
të shkollës një nxënës 16 vjeçar nga fsh. Studeniçanë u sulmuan nga një i mitur tjetër, dhe më vonë në
përleshjën u bashkuan disa të mitur dhe nxënësë të tjerë në shkollë. I mituri i sulmuar pësoi lëndime trupore
dhe rasti u raportua në polici.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 9 mars 2018, rreth orës 16.00, përballë oborrit të shkollës Arseni
Jovkov në Çair, Shkup
Burimi i informacioneve: Media elektronike: Kanal 5 televizija.
Viktimat e involvuara: Një i mitur (16).
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (neni 130, KP), Dhunë (neni 386, KP ), Pjesëmarrja në përleshje (neni 132,
KP).
Kryerësit: Grupi i kryerësit prej të cilët një është identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – i mituri të sulmuar dhe të miturat që e sulmuan kishin përkatësi etnike
të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – përplasja dhe konflikti mes nxënësve me prejardhje të ndryshme
etnike sidomos në kryeqytet ndodh shumë shpesh. Përplasje të tilla ndodhin shpesh midis fëmijëve të
origjinës etnike maqedonase dhe shqiptare, ndërkohë që komunitetet e tjera rrallë ose nuk përfshihen
kurrë në incidente të tilla;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në shkollën e mesme, në lagjen ku jetojnë komunitete etnike të ndryshme
dhe ku mesojnë nxenësit e komuniteteve të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
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Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se
merren masa për ta sqaruar rastin. Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se një nga meshkujt e mitur
është identifikuar si kryerës, dhe se masa dhe aktivitete shtesë janë ndërmarrë për të zbuluar identitetin e
personave të tjerë të përfshirë në Incidentin. Gjithashtu thuhet se pas dokumentimit të plotë të rastit do
të dorëzohet një parashtrim i përshtatshëm për PP-së (shenim: në raste të tilla zbatohet Ligji për drejtësinë
për fëmijët dhe procedura për fëmijët në rrezik dhe fëmijët e përfshirë në vepra penale dallon nga ajo e
vendosur nga KPP).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjediset që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin).
20. Sulm ndaj deputetit Branko Sinadinovski
Çfarë ka ndodhur: Deputeti i BDI-së, Branko Sinadinovski ishtë sulmuar nga dy sulmues të paidentifikuar,
ata e godisin me grushte brutalisht dhe e shkelmojnë në kokë, fytyrë dhe stomak. Pastaj me ndihmën e
njerëzve përreth ai ishte dërguar në spital. Policia po punon për ta sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 6 mars, reth orës 14:10, përballë shtëpisë e e tij në lagjen Aerodrom,
Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: faktor.mk.
Viktimat e involvuara: Deputeti Branko Sinadinovski.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Modeli i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
2. Dallimi në prejardhjen etnike – deputeti Branko Sinadinovski është Shqiptar me bindje fetare ortodokse,
dhe anëtar i partisë politike shqiptare BDI.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se PP-ja është njoftuar dhe se
punohet për sqarimin e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe stabilitetin gjendjes politike.
21. Një incident para një klub nate në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Një djalë u rrah para një klubi nate në Shkup dhe pësoi lëndime të rënda. Incidenti
ndodhi para një klubi të natës në rrugën “Jordan Mijalkov”, kur një grup autorësh të panjohur fizikisht
sulmuan 25 vjeçarin N.B. nga Shkupi. Nga sulmi fizik, personi i dëmtuar ka pësuar thyerje të dukshme të
nofullës së sipërme, ënjtjes dhe dëmtimeve të tjera në kokë.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 6 mars, në mbrëmje, përballë një klub nate në rr. Jordan Mijallkov,
Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: netpress.com.mk.
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Viktimat e involvuara: Një viktim.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Lokacioni qëllimor - Lokacioni qëllimor është përballë një klub nate, ku është edhe stacion autobusi,
që qarkullon në mjedisi multietnik (nr. 9 i NQP-së dhe private);
2. Dallimi në prejardhjen etnike – mosdurimi etnik rezulton me ngritjen e gjuhës së urejtjes.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Rasti nuk është evidentuar në MPB.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë dhe stabilitetin në shtet.
22. Një person të sulmuar në çarshinë e vjetër në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Më 10 mars 2018, rreth orës 15.30, G.R. (23) nga Shkupi ka raportuar se duke ishte
ulur në një restorant në çarshinë e vjetër të Shkupit, persona J.M. u afrua dhe e quajti G.R. për të dalë nga
lokalet, pasi J.M. dhe dy persona të tjerë të paidentifikuar fizikisht e sulmuan G.R. Me automjet të ndihmës
mjekësore urgjente u transferua G.R. në Spitalin e përgjithshëm të Qytetit “Shën Naum Ohridski”. J.M. është
arrestuar në stacion i policisë dhe po punon për ta sqaruar rastin plotësisht.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 10 mars, rreth orës 15.30, një restorant në çarshinë e vjetër të Shkupit.
Burimi i informacioneve: Media, Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një viktim.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Tre persona të panjohur, një prej të cilëve është identifikuar dhe i privuar nga liria, të tjerët
po gjurmohen.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardje etnik të nrdryshme (maqedonase
dhe shqiptare) të dukshme prej inicialet.
2. Lokacioni – Incidenti ka ndodhur në çarshinë e vjetër të Shkupit (mjedisi multietnik).
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
një kryerës është identifikuar dhe dy të tjerët po kërkojnë dhe nëse identifikohen, do të privohen nga
liria.
Gjithashtu thuhet se pas dokumentimit të plotë të rastit do të dorëzohet një parashtrim i përshtatshëm
për PP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë dhe stabilitetin në shtet.
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23. Hedhja e gurëve ndaj autobusit nr. 50 në Bit Pazar
Çfarë ka ndodhur: Në bulevardi Krste Misirkov, në stacionin e autobusit të Bit Pazarit, autobusi nr. 50
të JSP-së u qëllua me gurë nga një person, dhe tre dritare të autobusit u thyen. Si kryerës është identifikuar
A.M. (22) nga Shkupi dhe i njëjti u dërgua në një stacion e policisë. MPB ndërmerr masa për të zbuluar të dy
kryerësit të tjerë.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 22 mars, rreth orës 14.30, bulevardi „Krste Misirkov“, Bit Pazar, Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike A1on.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP), Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm (neni
288, KP).
Kryerësit: Një kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – me autobusin nr. 50 e NQP-së që ishte sulmuar më të shpesh transporton
persona të prejardhja etnike maqedonase, kurse sulmuesi është me prejardhja etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – si dhe të gjitha hedjet me gurë të mëhershme dhe sulmet ndaj
autobusëve ose sulmet në ndalesat e autobusëve;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në stacion autobusi, në rrugë ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe
ku njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se nuk
ka informata për rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (transporti publik,
vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
24. Sulm ndaj një nxënës të shkollës së mesme në Qendrën e transportit në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Gjashtëmbëdhjetëvjeçar, nxënës të shkollës së mesme, duke ecur përgjatë rrugës
Anastas Mitrev, pranë Qendrës së transportit në Shkup, u sulmua nga një grup djemsh të rinj, dhe ai pësoi
lëndime e therjes në një këmbë, pastaj i mituri u dërgua në Qendrën urgjente në Shkup. Rasti u raportua
në MPB.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 24 mars, rreth orës 15.30, ne rr. Anastas Mitrev afër Qendrës së
transportit në Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike Telma televizija.
Viktimat e involvuara: Një i mitur (16).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP), Pjesëmarrja në përleshje (Neni 132,
KP).
Kryerësit: Grupi kryerësish.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur, kurse sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulmohen të miturit të vetëm dhe sulmuesit janë ose të rriturit ose
në grup;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi afër Qendrës së transportit në Shkup, në rrugë ku më parë kishte sulme
të ngjashme dhe ku njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se nuk e
kanë regjisruan rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
26. Demant nga MPB-ja se ishte instaluar një flamur shqiptar në kufi pranë Gjevgjelisë
Çfarë ka ndodhur: Pasi disa media kishin shpallur fotografi se një flamur shqiptar u vendos në kufirin
pranë Gjevgjelisë, MPB-ja nxorri një mohim se nuk kishte flamuj të tillë në këtë kalim kufitar dhe se është e
mundshme që fotot e publikuara të ishin redaktimi i fotove, ose u ngrit flamuri, për një herë, u fotografua
nga personat e treta dhe më pas u hoq.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 mars, pacaktuar, kalim kufitar, Gjevgjeli.
Burimi i informacioneve: Media elektronike mkd,mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Shkaktim i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë në bazë diskriminuese, kombëtare, racore
fetare ose tjetër bazë (neni 319, KP).
Kryerësit: Kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Lokacioni - Incidenti ndodhi në mjedis ku shumica e popullatës është maqedonase, kurse ishte ngritur
framuri shqiptar. Këtë është në kontekst të miratimit i Ligjit për përdorimin e gjuhëve, dhe seria e
incidenteve që lidhen me të.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se nuk e
kanë regjisruan rastin si incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
27. Përleshje në lagjen Aerodrom
Çfarë ka ndodhur: Më 11 mars 2018, në periudhën prej 01:00 deri 01:10, në stacionin e policisë Aerodrom
K.S. (25), D.D. (25), M.M. (21) dhe H.K. (19) të gjithë nga Shkupi, raportuan se ishin sulmuar fizikisht nga një
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grup i madh njerëzish në parkingun e rrugës “Franjo Kluz” dhe “Anastas Mitrev”. Po punon për sqarimin plotë
të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 11 mars 2018, rreth orës 01.00, një parking në Aerodrom, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Katër persona.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP ).
Kryerësit: Grupi i kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – Ky incident paraprihet nga incidentet e dy ditëve më parë, kur
në përplasjet më të mëdha ndeshen grupe me prejardhje të ndryshme etnike si pasojë të Ligjit për
Përdorimin e Gjuhëve;
2. Lokacioni - Incidenti ndodhi në afërsi të Qendrës së transportit në Shkup, ku më parë kishte sulme të
ngjashme dhe ku njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së, lajmërohet se ky incident është regjistruar si
kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike, sipas Nenit 12 të LKKRPP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm në
shtet.
28. Policët të sulmuar në sheshin Skënderbeu në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Më 11.03.2018, rreth orës 22:10 në Shkup, në sheshin „Skënderbeu“, pasi policët
e ekzekutuan identifikimin e A.I. (26) nga Shkupi, ai u kthye me një grup më të madh njerëzish, duke i
kërcënuar me vdekje zyrtarët të policisë, pas së cilës njerëzit u arratisen. MPB ndërmerr masa për sqarimin
e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 11 mars 2018, rreth orës 22.10, në sheshin Skënderbeu, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Zyrtarët të policisë.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP), Sulm ndaj personi zyrtar gjatë kryerjes së punës së
sigurisë (Neni 383, KP).
Kryerësit: Një kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare);
2. Lokacioni - Incidenti ndodhi në lokacion, ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe ku njerëzit e
komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se një kryerës është identifikuar
dhe se do të dorëzohet një parashtrim i përshtatshëm për PP.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
29. Mbishkrime në shkollë të mesme në Prilep
Çfarë ka ndohur: Më 15 mars 2018 në Prilep, në muret e sallës sportive në shkollën e mesme „Kuzman
Josifovski Pitu“, një kryerës i panjohur mbishkruar graffiti me përmbajtje ofenduese.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 15 mars, e papërcaktuar, në muret e sallës sportive në shkollën e
mesme „Kuzman Josifovski Pitu“, Prilep.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin shkruar parulla me gjuhë të urrejtjes në baza
etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Më 30.01.2018, Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur padi penale
kundër dy kryerësve të veprës penale të diskriminimit racor dhe tjetër. Në përgjigjen nga Ministria e Punëve
të Brendshme, thuhet se u bë një pasqyrë dhe u ndërmorën masa dhe aktivitete për sqarimin e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
30. Mbishkrime në rr. Kej 9 septemvri në Prilep
Çfarë ka ndohur: Më 24 mars 2018 rreth orës 08:40 është raportuar se ndërtesa në rr. „Kej 9 septemvri“
në Prilep u mbishkrua grafitti me përmbajtje fyerje dhe kërcënuese. Po merren masa për të pastruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 24.03.2018, reth orës 08:40, ndërtesë në rr. „Kej 9 septemvri“, Prilep.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin shkruar parulla me gjuhë të urrejtjes në baza
etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se u bë një
pasqyrë dhe u konstatua se mbishkimi është i vjetër para disa muajt, por ndërmorën masa dhe aktivitete
për sqarimin e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
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31. Mbishkrime ofenduese në Instituti i trashëgimisë shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve
Çfarë ka ndohur: Më 15 mars 2018, mbi objektit të Institutit të trashëgimisë shpirtërore e kulturore të
Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut në Shkup në bulevardin Ilinden, kryerës i panjohur, mbishkroi graffiti
me përmbajtje ofenduese.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 15.03.2018, e pacaktuar, Instituti i trashëgimisë shpirtërore e kulturore
të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin shkruar parulla me gjuhë të urrejtjes në baza
etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se u bë një
pasqyrë dhe u diskutua me personin përgjegjës të Institutit dhe u theksua se ishte një rast që është ndjekur
sipas detyrës zyrtare dhe se ata duhet të dorëzojnë një procesverbal për pranimin e njoftimit. Deri më tani,
as procesverbal, as deklaratë nuk janë dorëzuar në MPB.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
31. Mbishkrime kërcenuese në selinë së LSDM-së në Vinicë
Çfarë ka ndohur: Në muret e jashtme të selisë së LSDM-së në Vinicë u shfaq mbishkrime me përmbajtje
ofenduese dhe kërcënuese.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 20.03.2018, në mbrëmje, selia të LSDM-së në Vinicë.
Burimi i informacioneve: Media elektronike markukule.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP), Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm (Neni
288, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin shkruar parulla me gjuhë të urrejtjes në baza
etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen nga Ministria e Punëve të Brendshme, rasti nuk është
evidentuar.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, dhe stabilitetin politik.
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32. Xhama të thyera e selisë së LSDM-së në Gostivar
Çfarë ka ndohur: Më 17 mars 2018, është raportuar se në Gostivar, nga ora 01:00 deri 01:40, një kryerës
i panjohur me gurë dhe copa të pllakave ka thyen tre xhama të jashtme e selisë së partisë politike LSDM
në Gostivar, që ndodhet në rrugën „Ilindenska“. U inspektua një ekip nga stacion i policisë Gostivar dhe u
morën masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 17.03.2018, nga ora 01:00 deri 01:40, selia të LSDM-së në Gostivar.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së, Media elektronike sudstvo.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve ose
mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se u morën
masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, dhe stabilitetin politik.
33. Shtëpia pushimi e një këshilltari të OBRM-PDUKM-së vënë në zjarr.
Çfarë ka ndohur: Shtëpia pushimi të këshilltarit të OBRM-PDUKM-së në Komunën e Prilepit, Petar
Risteski, është djegur, sipas dyshimit të tij bëhet fjalë për zjarrvënie. Këshilltari ishte informuar për djegien
nga policia.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 19.03.2018, rett orës 22:30 deri 01:40, shtëpia pushimi në afërsinë e
Prilepit.
Burimi i informacioneve: Media elektronike fokus.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP) Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm (Neni
288, KP).
Kryerësit: Një kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve ose
mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen nga Ministria e Punëve të Brendshme, nuk ka dhëna të
plotësues për rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, dhe stabilitetin politik.
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34. Mbishkrime vandale në zyrën e deputetëve në Prilep
Çfarë ka ndohur: Në murin e zyrës për kontakte me qytetarët, së deputetëve të LSDM-së në Prilep u
shfaq mbishkrim „Llokvenec dhe Keti – jeni të vdekur OBRM“. Rasti është regjistuar në polici dhe është bërë
një procesverbal.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 26.03.2018, të pacaktuar, zyra e deputetëve në Prilep.
Burimi i informacioneve: Media elektronike brif.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve ose
mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen nga Ministria e Punëve të Brendshme, rasti nuk është
evidentuar.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, dhe stabilitetin politik.
35. Një person të sulmuar në Çento në Shkup
Çfarë ka ndodhur: 1Më 18 mars 2018, rreth orës 16.30, R.I (62) nga fsh. Brnjarë afër Shkupit ka raportuar
se njoftoi se të njëjtën ditë rreth orës 16:00 në restorant në rrugën „Maxhari“ u sulmua fizikisht nga katër
persona të panjohur. Duke ishte ulur në restorantin, personat hynë dhe njëri prej tyre e rrah me gotë në
zonën e kokës. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 mars, ora 16.30, restorant në rr. Maxhari, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një viktim.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Katër kryeresë të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhje etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare);
2. Lokacioni - Incidenti ndodhi në lagjen Çento, ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe ku njerëzit e
komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për zbulimin dhe sanksionimin e kryerësit të këtij incidenti në përputhje
me LKKRPP.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
36. Person zyrtar të sulmuar në bazë etnike
Çfarë ka ndodhur: 18.03.2018, në orën 21.20, në Sektorin për punët të brendshme Shkup, është
raportuar se po të njëjtën ditë rreth orës 18.30 në fshatin Petrovec në kazermën „Strasho Pinxhur“, një
ushtar profesionist gjatë kryerjes së detyrave në roje në njësinë e helikopterit, ai vuri re tre persona që
vinin me automjet të pasagjerëve. Pasi u paralajmërua të largohej nga kazermat e kazermave sepse ishte
një objekt ushtarak, njerëzit nisën të gjuanin me gurë dhe pastaj u larguan. S.M. iu dha ndihmë mjekësore
në Spitalin e përgjithshëm të qytetit „8 Shtatori“ dhe u lirua për trajtim shtëpijak. Po punon për ta sqaruar
rastin plotësisht.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 mars, rora 21.20, fsh. Petrovec në kazermën „Strasho Pinxhur“,
Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një ushtar profesionst.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Tri kryeresë të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Lokacioni – Incidenti është në vendndodhje ku komunitetet etnike të fshatëve fqinje janë shqiptare.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
zyrtarë të policisë kanë bërë anketim dhe biseda me persona si dëshmues dhe se janë ndërmarrë masa dhe
aktivitete për sqarimin e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
37. Dëmtim të një varr përballë xhamisë në Ohër
Çfarë ka ndodhur: Më 23 mars 2018, ora 16:00, një person njoftoi në stacionin e policisë Ohrid se person
i panjohur po dëmtonte një gur varri fetar në rr. „Goce Dellçev“ përballë xhamisë së Hajder Pashës. Nga
inspektimi, u konstatua se rreth orës 15.50, kryerësi i panjohur e theu mbulesën nga shpatullat e Turbesë
(varri i një shenjti musliman të panjohur), pas të cilës ai iku. Nga masat e ndërmarra u konstatua se kryerësi
i veprës penale është E.Sh. (38) nga Ohri. Ai u gjet, u arrestua dhe u privua nga liria në stacionin e policisë
Ohër për procedime të mëtutjeshme.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 23 mars 2018, rreth orës 16.00, përballë xhamisë së Hajder Pashës,
Ohër.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP), Sakrilegjim i varrit (Neni 400, KP), Shkaktim
i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë në bazë diskriminuese, kombëtare, racore fetare ose tjetër bazë (neni
319, KP).
Kryerësit: Kryerës të paidentifikuar.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë ishin sakrilegjuar dhe shkatërruar ndërtesat fetare
dhe varrezat;
2. Lokacioni - Incidenti ndodhi përballë xhamisë së Hajder Pashës.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se është ngritur procedime
penale në PP për veprën penale për Sakrilegjim i varrit (Neni 400, KP).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
38. Molotov koktel mbi vetyrën e ish-drejtorit të BSP-së Lupço Todorovski
Çfarë ka ndodhur: Në orët e hershme të mëngjesit, persona të panjohur pranë „Tri biseri“ në lagjen
Aerodrom, hodhën një pajisje të ndezshme në një automjet „Nissan Navarra“ me targa regjistrimi të
Shkupit, i cili sipas të dhënave të MPB është në pronësi të AS. (62) nga Shkupi, por ndërkohë i është shitur
L.T. (shënimi ynë Lupço Todorovski-Radnikot) nga Shkupi. Marrjen e masave për ta sqaruar rastin, njofton
Ministria e Brendshme.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 01.04.2018, ora 05.55, bulevardi „Jane Sandanski“ në parkingun para
qendrës tregtare „Tri biseri”.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP), Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm (Neni
288, KP).
Kryerësit: Kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se incidenti është regjistruar
si vepër penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm sipas Nenit 288, KP, dhe PP ishte njoftuar në 23.07.2018.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet.
39. Djalë i rrahur në Miçurin
Çfarë ka ndodhur: 04.04.2018, rreth orës 18.30, u raportua se në një park në rrugën „Anastas Mitrev“ në
Shkup, grup i madh personash të panjohur (16-18 vjeçarë) e kanë sulmuar fizikisht D.C. (23). MPB ndërmerr
masa për gjetjen e personave dhe për ta sqaruar rastin plotësisht.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 4 prill, reth orës 18.30, rr. „Anastas Mitrev“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike kurir.mk.
Viktimat e involvuara: Një viktim
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Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP), Pjesëmarrja në përleshje (Neni 132,
KP).
Kryerësit: Grupi kryeresish, ka edhe të mitur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme (maqedonase
dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulmohen të miturit të vetëm ose të rinj, dhe sulmuesit janë në
grup;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në rrugë ku më parë kishte sulme të ngjashme.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
incidenti është regjistruar si grabitje në përpjekje dhe është dërguar raport për pranimin e ankesës për PP
kundër kryerës të panjohur.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
40. Dhunë në bulevardin Partizanski odredi në Shkup
Çfarë ka ndodhur: 05.04.2018, në bulevardin „Partizanski odredi“ afër ndalesës përballë byrektorës „La
Delicious“, dy të rritur, u rrah një djalë të ri. Në ndalesë kishte rreth 15 njerëz nga të cilët askush nuk reagoi,
ndërsa pak më tej isha unë (ku vura re gjithashtu).
Duke u larguar, dy të sulmuesit bërtitën - „A ka ndonjë Shqiptarë të tjerë këtu?” - kështu që ata u larguan
pa marrë përgjigje.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 5 prill, të pacaktuar, bulevardi „Patizanski odredi“ përballë byrektorës
„La Delicious“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: statusi i dëshmuesit në Facebook.
Viktimat e involvuara: Një viktim.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryeresit të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – janë të regjistruar incidente të tilla më parë në hapësira publike,
sulmohen të miturit të vetëm ose të rinj, dhe sulmuesit janë në grup;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në lagjë ku shumica e qytetarëve është të komunitetit etnik maqedonas.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
incidenti nuk është regjistruar.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
41. I mitur të therë në lagjen Gjorçe Petrov
Çfarë ka ndodhur: 08.04.2018, në orën 01:00 në stacionin e policisë Gjorçe Petrov, E.S. (51) raportoi se
më 7 prill 2018, rreth orës 22.30, duke ecur përgjatë rrugës „Angell Viniçki“ djali i tij E.S. (17), u befasua nga
dy persona të panjohur. Njëri prej tyre mori thikë dhe e shpuar atë në zonën e kofshës së majtë. I mituri u
transferua në Spitalin e përgjithshëm të qytetit „8 Shtatori“ ku mjek u konstatua lëndim trupor. Po punon
për ta sqaruar rastin plotësisht.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 8 prill, rreth orës 22.30, rruga „Angell Viniçki“ në Gjorçe Petrov, Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: sudstvo.mk.
Viktimat e involvuara: Një i mitur (17).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryeresit të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – janë të regjistruar incidente të tilla më parë në hapësira publike,
sulmohen të miturit të vetëm ose të rinj, dhe sulmuesit janë të rritur ose në grup;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në lagjën ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe ku njerëzit e
komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky incident është sqaruar dhe regjistruar si kundërvajtje ndaj rendit dhe paqes sipas nenit 11 të LKKRPP
(shenim jonë - rasti është regjistruar si përleshje, jo si sulm). Shpjegimi i MPB-së është se ky rast, sipas
procedurave standarde të policisë, me një konsultim nga PP-ja nuk mund t’i gjente atij një kualifikim penalligjor, kështu që ata e regjistruan atë si kundërvajtje!
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
Megjithatë, reagimi i pamjaftueshëm institucional, si në rastin aktual (në vend të si krim, është regjistruar
vetëm si kundërvajtje) nuk kontribuon në përmirësimin e situatës.
42. Dëmtim të varrëve në fsh. Bërnjarca
Çfarë ka ndodhur: 09.04.2018 në orën 9.30, në Sektorin për punët të brendshme në Shkup u raportua se
në fshatin Bërnjarca, në Shkup, kryerës i panjohur i ka dëmtuar guret varresh në varrezat lokale. Po merren
masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 09.04.2018, në orën 9.30, fsh. Bërnjarca, Shkup.
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Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP), Sakrilegjim i varrit (Neni 400, KP).
Kryerësit: Kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë ishin sakrilegjuar dhe shkatërruar ndërtesat fetare
dhe varrezat;
2. Lokacioni - Incidenti ndodhi në fsh. Bërnjarca ku edhe më parë ishin sakrilegjuar dhe shkatërruar
varrezat si padurim fetar dhe etnik.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se është ngritur procedime
penale në PP për veprën penale për Sakrilegjim i varrit (Neni 400, KP) kundër kryerës të paidentifikuar dhe
e ndjeket.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
43. Dy persona nga Turqia të sulmuar fizikisht
Çfarë ka ndodhur: Më 14 prill 2018, në 19:07, në njësinë për informim dhe komandë të Shkupit u raportua
se qytetarët turq E.I. (24) dhe S.J. (26) u sollën në Qendrën urgjente të Shkupit. Ata ishin me qëndrim të
përkohshëm në Shkup, dhe sipas deklaratës së tyre u sulmuan fizikisht nga disa persona të panjohur afër
gjimnazit „J.B.Tito“. Po merren masa për ta sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 14 prill,19:07, afër gjimnazit „J.B.Tito“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy shtetas të huaj.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim i rëndë trupor (Neni 131, KP).
Kryerësit: Grupi kryerësish të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është status i migrantit, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Status i supozuar të refugjatit ose migrantit – viktimat janë shtetas të huaj me prejardhja etnike turqe.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky incident është regjistruar si vepër penale Lëndim i rëndë trupor sipas nenit 131 të KP dhe ankesë kundër
kryerës të panjohur është dorëzuar në PP. Ministria e Brendshme po punon për ta sqaruar rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe sigurisë i refugjatëve dhe migrantëve.
44. Një i mitur të sulmuar në Bit Pazar
Çfarë ka ndodhur: Më 23 prill 2018, në 19:07, në stacionin i policisë Bit Pazar, Z.S. (54) nga Shkup u
raportua se në të njëjtën ditë rreth orës 20.45 në ndalesë autobusi në bulevardin „Krste Misirkov“, djali i tij
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17 vjeçar u sulmua fizikisht nga katër njerëz të panjohur që po e goditnin me grushta në zonën e kokës. Po
merren masa për ta sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 23 prill, 19:07, në bulevardin „Krste Misirkov“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një i mitur (17).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Katër kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – në pjesën e qytetitit me strukurë etnike të ndryshme edhe në ndalesën
ku qarkullojnë linjet e autobusëve që lidhen lagje me strukturë etnike të përzier;
2. Model i incidenteve të mëparshme – situata konfliktuese dhe përplasja midis të rrinjve me përkatësi
etnike të ndryshme në autobuse dhe ndalesa e autobusëve janë regjistruar më parë;
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në linjen e autobusit nr. 81.
Statusi i rastit: Njoftimi për PP është dorëzuar, statusi mëtejshëm është i panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky rast është evidentuar si shkelje e rendit publik dhe paqes Neni 12 dhe po punon për ta sqaruar rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
45. Dy profesorë të sulmuar nga anëtare të BDI-së
Çfarë ka ndodhur: Kryetari i bashkisë së Gostivarit Arben Taravari tha në një deklaratë për Fokusin se
sot dy profesorë në Gostivar u sulmuan nga anëtarët e BDI-së. Një nga profesorët u plagos rëndë dhe u
ndalua në neurokirurgjinë për shak të tronditjes së trurit. Tjetri u lirua në shtëpi. Më herët në mbrëmje në
TV Telma, Taravari tha se ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski shpesh ishte në festimet private
të funksionarëve të BDI-së në Gostivar dhe shpreson se ai do të marrë masa për ta sqaruar këtë rast.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 13 prill, të pacaktuar, Gostivar.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: Telma televizija, fokus.mk.
Viktimat e involvuara: Dy burë të rriturë.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim i rëndë trupor (Neni 131, KP).
Kryerësit: Grupi kryerësish.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky incident nuk është regjistruar.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë dhe të politikës në shtet.
46. Sulm në bulevardin „Aleksandar Makedonski“
Çfarë ka ndodhur: Në stacionin e policisë Gazi Babë, në periudhën nga 21 deri në 21.15, një 17-vjeçar
nga Shkupi, 31-vjeçari I.K. nga Shkupi dhe D.I. (18) nga Shkupi kanë raportuar se janë sulmuar fizikisht nga
disa persona të panjohur pranë një ndalesë të autobusit në bulevardin „Aleksandar Makedonski“. MPB-ja
merr masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 13 prill, nga 21 deri në 21.15, Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: skopjeinfo.mk.
Viktimat e involvuara: Tre viktima, nga të cilat një i mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim i rëndë trupor (Neni 131, KP).
Kryerësit: Kryerësish të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – si dhe të gjitha sulme mëparshme në ndalesa të autobuseve.
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në ndalesë për autobus, në rrugë ku më parë kishte sulme të ngjashme
dhe ku njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, nuk ka
dhëna të plotësues për rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
47. Djali gjashtëmbëdhjetë vjeçar të shpuar nga moshatar të tij
Çfarë ka ndodhur: Një djalë gjashtëmbëdhjetë-vjeçar me thikë e shpërtheu shokun e klasës në stomak
në oborrin e shkollës ku të dy mësojnë, njoftoi MPB. Sektori për punët e brendshme Shkup ngriti padi penale
kundër të miturit 16-vjeçar nga Shkupi për shkak të ekzistencës së bazës për dyshimin e kryerjes së krimit
„Lëndim i rëndë trupor”. Sipas informatave të policisë, më 10 prill të këtij viti, rreth orës 13:00 në oborrin
e shkollës së mesme nga Shkupi pas një mosmarrëveshje të mëparshme verbale me moshatarin e tij F.R.,
kryerësi ia shkaktoi shpuemje me thikë në zonën e stomakut.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 10 prill, rreth orës 13.00, në një shkollë të mesme, Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: fokus.mk.
Viktimat e involvuara: Një i mitur (16).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim i rëndë trupor (Neni 131, KP), Pjesëmarrja në përleshje
(Neni 132, KP).
Kryerësit: Një kryeres të mitur (16).
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj të mitur në ose pranë shkollës;
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, nuk ka
dhëna të plotësues për rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
48. Djali i mitur (12) të sulmuar fizikisht
Çfarë ka ndodhur: Katër të rinj të panjohur në rrret orës 19:00 e sulmuan fizikisht djalin 12-vjeçar në
rrugën „Makedonski vojski“ në Shkup. Sipas MPB, rastin e ka raportuar nëna A.T. (42) e djalit i sulmuar në
21:40 orë në stacionin i policisë Gjorçe Petrov. Policia po merr masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 1 maj, ora 21:40, rr. „Makedonski vojski“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Gazeta e përditshme: Nova Makedonija.
Viktimat e involvuara: Një i mitur (12).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Katër kryeres të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj të mitur të vetëm në rrugë ose pranë shkollës;
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, nuk ka
dhëna të plotësues për rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
49. Hedhja e gurëve ndaj autobusit nr.65 në fsh. Singjeliq
Çfarë ka ndodhur: Më 14 maj 2018, rreth orës 18.50, në rr. „Alija Avdoviq“ në Shkup autobusi i NQP-së
që qarkulloi në linjën nr.65 nga Qendra transprortuese në fsh, Stajkovci, ishte ndalur nga personat A.J (18)
dhe një gjashtëmbëdhjetë vjeçar, të dy nga fsh. Singjeliq me automjet pasagjerësh Pezho 206 me targa
regjistrare të Kumanovës. Pas ndalimit të autobusit, ata dilnin jashtë automjetit dhe i kërkuan shoferit
të autobusit të hapte dyert. Shoferi refuzoi, pas së cilës 16-vjeçari thyen një dritare anësore të autobusit
me gur. Menjëherë pas raportimit të marrë, zyrtarët e policisë shkuan në vendngjarje dhe morën masa
dhe aktivitete të përshtatshme. Të dy personat ishin dërguar në stacion i policisë dhe atje ata thanë se e
ndaluan autobusin sepse brenda po hipnin tre persona që i kishin sulmuar më parë, ata dy. Pas dëmtimit të
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autobusit, dy persona u ankuan për lëndime në pjesën e shpinës, pas së cilës ata u dërguan për shqyrtim në
Spitalin e përgjithshëm të qytetit. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 14 maj 2018, rreth 18.50, në rr. “Alija Avdoviq” fsh. Singjeliq, autobusi
nr. 65, Shkup.
Burimi i informacioneve: Gazeta e përditshme: Nova Makedonija.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP), Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm (Neni
288, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të identifikuar, prej të dy një është i mitur (16).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – si dhe të gjitha hedjet me gurë të mëhershme, veçanërisht sulmet
ndaj autobusëve me nr. 65;
2. Lokacioni - Incidenti ndodhi në fsh. Singjeliq ku shpesh herë më parë kishte sulme të ngjashme midis
njerëzit të rinj nga komuniteteve të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident është regjistruar si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme sipas nenit 12 të LKKRPP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
50. Kalimtar të sulmuar fizikisht në rr. Kej 13 noemvri
Çfarë ka ndodhur: Më 17 maj 2018, në orën 23:15 në Spitalin e përgjithshëm të qytetit „Sveti Naum
Ohridski“, personi M.P. (22) nga Shkupi njoftoi se rreth orës 22.30 në rrugën „Kej 13 noemvri“ është sulmuar
fizikisht nga tre të panjohur persona të meshkuj. Policia po merr masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 17 maj, ora 23:15, rr. „Kej 13 noemvri“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një viktim.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Tri kryeres të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – vendndnodhje në rrugë ku më parë kishte sulme të ngjashme;

Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, ky incident
është regjistruar si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme. MPB ndërmerr masa për gjetjen e kryerësve
dhe për ta sqaruar rastin plotësisht.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
51. Sakrilegjuar monument i luftëtarëve të NOB në Tetovë
Çfarë ka ndodhur: Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Me përmbajtje të ofenduese dhe provokative ishte përdhosur Monumenti i revolucionit në qendër të
Tetovës, të ngritrur në kusht të luftëtarëve të NOB. Mbi monumentit kishte mbishkrime të grupit tifozesh të
klubit Shkëndija - „Ballistët“, edhe e kanë shkruar datën e sotme kur ky klub në mbrëmje planifikon ta festojë
titullin e kampionatit në Ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 21.05.2018, në mbrëmje, në qendër të Tetovës.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë ishin sakrilegjuar dhe shkatërruar monumentet të
NOB.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se ky incident është regjistruar
si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme. MPB ndërmerr masa për gjetjen e kryerësve dhe për ta sqaruar
rastin plotësisht.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
52. I mitur të sulmuar në autobusin nr.65 në fsh. Stajkovci
Çfarë ka ndodhur: Në autobusin nr. 65v të kompanisë së transportit publik, tre persona të panjohur që
ishin në autobus sulmuan fizikisht një të mitur 16 vjeçar. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 21 maj 2018, rreth 18:25, autobusi nr. 65, në fsh. Stajkovci, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person i mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Tri kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj të mitur të vetëm në autobus ose pranë shkollës;
3. Lokacioni – Incidenti ndodhi në autobus nr.65, vendndodhje ku më parë kishte sulme të ngjashme.
Statusi i rastit: I panjohur.
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Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident është regjistruar si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme, po merren masa për ta sqaruar
plotësisht rastin dhe për t’i zbuluar kryerësit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
53. I mitur (14) të sulmuar në park për fëmijet
Çfarë ka ndodhur: Më 20 maj 2018, rreth orës 22:00, një person i panjohur fizikisht e sulmoi djalin e tij
14 vjeçar në parkun e fëmijëve në rrugën „Donço Shtipjançeto“.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 20 maj 2018, rreth orës 22:00, në parkun e fëmijëve në rrugën „Donço
Shtipjançeto“.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person i mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Një kryeres të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj të mitur të vetëm në rrugë ose pranë shkollës;.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident është regjistruar si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme, po merren masa për zbulimin e
kryerësit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
54. Një festë e fitores me brohoritje fyese
Çfarë ka ndodhur: Këngat ofenduese e tifozëve „Ballistët“ që janë në repertorin e tyre në çdo ndeshje
kundër Vardarit, gjithashtu gjeti në festimin e tyre: „Kaurski pi.ki“ dhe „Makedonsko devojçe, ku.va golema”
brohoritin përgjatë rrugëve të Tetovës.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 21 maj 2018, në mbrëmje, Tetovë.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: mkd.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Shkaktim i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë në bazë diskriminuese, kombëtare, racore
fetare ose tjetër bazë (neni 319, KP).
Kryerësit: Kryeresit të panjohur.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëansëm është
përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë janë regjistruar incidente të tilla me gjuhë e urrejtjes
dhe shkaktimi i mosdurimit etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, nuk ka informata të
plotësueshme.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
55. Përsëri i mitur të sulmuar në autobusin nr. 65
Çfarë ka ndodhur: Më 25 maj 2018, rreth orës 23.10, në autobusin nr. 65, disa persona të panjohur
e sulmuan fizikisht një djalë 16 vjeçar. Kryerësit hipën në autobus në fshatin Stajkovci dhe menjëherë e
sulmuan djalin. Janë marrë masa për gjetjen e kryerësve dhe për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 25 maj 2018, rreth 23:10, autobusi nr. 65, në fsh. Stajkovci, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person i mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj të mitur të vetëm në autobus;
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident është regjistruar si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme, po merren masa për ta sqaruar
plotësisht rastin dhe për t’i zbuluar kryerësit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
56. Djali (21) të sulmuar në autobusin nr. 57
Çfarë ka ndodhur: Më 02.06.2018, pas mesnatës, në autobusin nr. 57, disa persona të panjohur e sulmuan
fizikisht një djalë 21 vjeçar. Pasi pasagjerët e tjerë filluan të bërtasin, sulmuesit u larguan nga autobusi dhe
u arratisën.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 2 qershor 2018, pas mesnatës, rr. „Cvetan Dimov“ autobusi nr. 57,
Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: sudstvo.mk.
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Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm është
përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme në linjët e autobusëve që qarkullojnë në rajone me popullata
etnike të ndryshme.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident është regjistruar si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme, po merren masa për ta sqaruar
plotësisht rastin dhe për t’i zbuluar kryerësit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
57. Djali i mitur (13) të sulmuar fizikisht në Çento
Çfarë ka ndodhur: Një djalë 13-vjeçar u sulmua në rrugën „Metodija Andonov - Çento“ në Shkup gjatë
natës, në një ndalesë të autobusit. Sipas MPB, rasti e raportoi I.S. (43), babai i fëmijës. Djali i tij duke pritur
autobus ishte sulmuar fizikisht nga një person i panjohur në moshën nga 15 deri të 18 vjeç, i cili ishte me tre
persona të tjerë. Pastaj kryerësit u larguan nga vendi i ngjarjes, dhe pas një kohe të shkurtër ata u kthyen së
bashku me një grup më të madh kryerësish. Djali dhe shokët e tij ikën dhe i informuan prindërit. Policia po
punon për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 6 qershor 2018, në mbrëmje, rr. „Metodija Andonov - Çento“ (ndalesa e
fundit të autobusit nr. 45), Shkup.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: mkd.mk, skopjeinfo.mk, press24.mk.
Viktimat e involvuara: Një person të mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm është
përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme në rrugë, ndalesa të autobusëve ose pranë shkollës.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident është regjistruar si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme, po merren masa për ta sqaruar
plotësisht rastin dhe për t’i zbuluar kryerësit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve). Megjithatë,
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reagimi i pamjaftueshëm institucional, si në rastin aktual (në vend të si krim, është regjistruar vetëm si
kundërvajtje) nuk kontribuon në përmirësimin e situatës.
58. Një festë e fitores me brohoritje fyese
Çfarë ka ndodhur: Përfaqësuesi sportiv i mëparshëm i të rinjve të Maqedonisë së Veriut, Taulant
Sulejmanov, i cili e ndërroi mbiemrin e tij në Seferi, ka shkaktuar një skandal të madh. Seferi, i cili në ndërkohë
vendosi të luajë për Shqipërinë, pas një ndeshje miqësore kundër skuadrave të të rinjve të Bjellorusisë në të
martën, ka mban pozë në garderobën me një maicë me mbishkrim: „Kumanova është Shqipëri“.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 7 qershor 2018, të pacaktuar, profili të mediume sociale.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: markukule.mk, offnet.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Shkaktim i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë në bazë diskriminuese, kombëtare, racore
fetare ose tjetër bazë (neni 319, KP).
Kryerësit: Një kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëansëm është
përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë janë regjistruar incidente të tilla, gjatë ndjeshjeve
sportive si mënyrë ta shprehur gjuhë e urrejtjes dhe për shkaktimin e mosdurimit etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, thuhet se nuk është
regjistruar.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
59. Një qytetar të sulmuar në Bit Pazar
Çfarë ka ndodhur: Më 11.06.2018 në orën 03:20 në stacionin e policisë Bit Pazar, G.D. (43) nga Shkupi
njoftoi se në 10 qershor 2018 rreth orës 23:30, duke ecur përgjatë rrugës „Metodija Mitevski“, ai ishte sulmuar
fizikisht nga disa persona të panjohur. Janë marrë masa për gjetjen e kryerësve dhe për ta sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 11.06.2018, rreth orës 23:30, rr. „Metodija Mitevski“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme - sulme në rrugë ose në ndalesë për autobus.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky rast është evidentuar si shkelje e rendit publik dhe paqes, dhe po punon për ta sqaruar rastin.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
Megjithatë, reagimi i pamjaftueshëm institucional, si në rastin aktual (në vend të si krim, është regjistruar
vetëm si kundërvajtje) nuk kontribuon në përmirësimin e situatës.
60. Përsëri sulme në Avtokomanda
Çfarë ka ndodhur: Më 11.06.2018 në orën 21:30 në Sektorin për punët e brendshme Shkup M.S. (19)
njoftoi se në 11 qershor 2018 rreth orës 20:50, në bulevardin „Aleksandar Makedonski“, ai ishte sulmuar
fizikisht nga dy persona të panjohur. Janë marrë masa për gjetjen e kryerësve dhe për ta sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 11.06.2018, rreth orës 20:50, në bulevardin „Aleksandar Makedonski“,
Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme - sulme në rrugë ose në ndalesë për autobus.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky rast është evidentuar si shkelje e rendit publik dhe paqes, dhe po punon për ta sqaruar rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
Megjithatë, reagimi i pamjaftueshëm institucional, si në rastin aktual (në vend të si krim, është regjistruar
vetëm si kundërvajtje) nuk kontribuon në përmirësimin e situatës.
61. Tetovar të sulmuar në Skopjanka
Çfarë ka ndodhur: M.K. (53) nga Tetova dje në orën 11:40 në stacionin e policisë Aerodrom raportoi se
dita rreth orës 23:00 para një kazino në qendrën tregtare „Skopjanka“ ishte sulmuar fizikisht nga disa persona
të panjohur. Ai ishte plagosur dhe u transferua në Spitalin e përgjithshëm të qytetit “Sveti Naum Ohridski”
ku iu dha ndihmë mjekësore. Janë marrë masa për gjetjen e kryerësve dhe për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 16.06.2018, rreth orës 23:00, në qendrën tregtare „Skopjanka“, Shkup.

Burimi i informacioneve: Media elektronike: sitel.mk.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit të panjohur.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme - sulme në rrugë, në ndalesë për autobus, në qendra tregtare.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky rast është evidentuar si shkelje e rendit publik dhe paqes, dhe po punon për ta zbuluar kryerësit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
62. Automjeti i deputetit Harri Llokvenec vënë në zjarr
Çfarë ka ndodhur: Automjeti Mini Cooper i deputetit të LSDM Harri Lokvenec ishte vënë në zjarr nga
kryerësit të panjohur rreth orës 23:00. Llokvenec dje ishte në Prespë me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes
midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 17 qershor, reth orës 23:00, Prilep.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: sitel.mk.; Gazeta përditshme: Nova Makedonija; Buletini
ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Shkaktim i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë në bazë diskriminuese, kombëtare, racore
fetare ose tjetër bazë (neni 319, KP), Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm (Neni 288, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – disa muaj para ky incident kishte incidente si proteste përballë
shtëpisë së këtij deputet.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja në lidhje me këtë incident, thuhet se
masa për zbulimin e kryerësit janë ndërmarrë dhe incidenti është evidentuar në PP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje gjendjen politike dhe e sigurisë së
përgjithshme në shtet.
63. Dëmtimi i statujat të heronjve popullorë në Mavrovi Anovi
Çfarë ka ndodhur: Në orën 11 të mbrëmjes së kaluar në Departamentin e policisë Mavrovë, S.B. (74)
raportoi se në vendbanimin Mavrovi Anovi, nga persona të panjohur, duke përdorur forcën fizike, dy statuja
bronzi të heronjve popullorë Çede Filiposki dhe Zllate Mallakoski ishin prishur. Po merren masa për ta
sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 21.06.2018, në mbrëmje, Mavrovi Anovi.
Burimi i informacioneve: Gazeta përditshme Nova Makedonija, Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka.
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Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë ishin sakrilegjuar dhe shkatërruar monumentet të
NOB dhe objekte historike të tjera lidhura me komunitetin etnik maqedonas.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga MPB-ja, thuhet se ky incident është regjistruar
si Dëmtim i objekteve të huaja sipas Nenit 243, KP. Incidenti është evidentuar dhe akuzë penale është
ngritur në PP kundër kryerës të panjohur.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
64. Përsëri sulm në autobusin nr. 57 në rr. „Cvetan Dimov“
Çfarë ka ndodhur: Më 21.06.2018, në orën 23:30, në Sektorin për punët të brendshme Shkup është
raportuar se në kryqëzimin e rrugëve „Xhon Kenedi“ dhe „Cvetan Dimov“, në autobusin e NQP-së nr.57,
dy persona të panjohur fizikisht e sulmuan B.D. (20) nga Shkupi. Po merren masa për të sqaruar plotësisht
rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 21 qershor 2018, në orën 23:30, në kryqëzimin e rrugëve „Xhon Kenedi“
dhe „Cvetan Dimov“, në autobusin e NQP-së nr.57, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj qytetare në autobusët me numër 57 janë regjistruar
më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident është regjistruar si Dhunë dhe proçesverbali është dërguar për paraqitjën në PP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
65. Selia të OBRM-PDUKM-së në Qendër është sulmuar
Çfarë ka ndohur: Më 23.06.2018 në orën 23:00 në Njësinë për Informim dhe komandim të Shkupit,
një person i përgjegjës nga partia politike OBRM-PDUKM telefononte që objekti në pronësi të partisë që
ndodhej në sheshin VMRO ishte shpërndarë nga të huajt në objekt dhe rreth tij. Zyrtarët e policisë dolën në
vendngjarje dhe po merren masa për ta sqaruar rastin.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: 23.06.2018, në orën 23:00, selia të OBRM-PDUKM-së në Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia politike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Lokacioni qëllimor - Lokacioni qëllimor është selia e partisë politike;
2. Model i incidenteve të mëparshme - Ky incident paraprihet nga incidente kur selia e partisë së LSDM-së
u shkatërrua.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se incidenti
është regjistruar si vepër penale Dëmtim i objekteve të huaja sipas nenit 243 nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
stabilitetit politik.
66. Djali i mitur (13) të sulmuar fizikisht në Çento
Çfarë ka ndodhur: Më 26 qershor 2018, në stacionin e policisë Bit Pazar S.M. (33) raportoi se në të
njëjtën ditë rreth orës 15:30 në rrugën „376“ tre meshkuj të mitur dhe një femër sulmuan fizikisht djalin e saj
13 vjeçar i cili pësoi lëndime të dukshme. Po merren masa për të sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 26 qershor 2018, rreth orës 15:30, në rrugën „376“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme në rrugë, ndalesa të autobusëve ose pranë shkollës.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident është regjistruar si shkelje e rendit dhe paqes së përgjithshme, po merren masa për ta sqaruar
plotësisht rastin dhe për t’i zbuluar kryerësit.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve). Megjithatë,
reagimi i pamjaftueshëm institucional, si në rastin aktual (në vend të si krim, është regjistruar vetëm si
kundërvajtje) nuk kontribuon në përmirësimin e situatës.
67. Djali (21) të rrahur në ndalesë për autobus në Avtokomanda
54

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2018

Çfarë ka ndodhur: Njëzet e një vjeçar po lufton për jetën në klinikat e Shkupit që nga dje pasdite në
orën 17:20 në lagjen Avtokomanda u rrah nga persona të panjohur. Dje dhe gjatë natës djali nuk ishte i
kontaktueshëm. Sipas informatave fillestare nga Ministria e MPB, e kanë rrahur tre persona të panjohur. Të
panjohurit dolën nga një automjet Mercedes dhe e sulmuan djalin që shkoi përgjatë bulevardit „Aleksandar
Makedonski“ pranë ndalesët të autobusit në zyrat qendrore të Alkaloid dhe Skopska pivara. Më 9 korrik
2018, të plagosurit vdiqën si pasojë e lëndimeve.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 29 qershor 2018, në orën 17:20, ndalesë të autobusit afër Alkaloid në
Avtokomanda, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së; Gazeta e përditshme Nova Makedonija.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull (21).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Vrasje në mënyrë mizore (Neni 123 par. 2 pika 1, KP).
Kryerësit: Tri kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj anëtaret të grupeve tifozësh, në këte rast viktima është
nga grupi Komiti, ndërsa sulmuesit janë nga grupi Shvercerat.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se ky
incident së pari është regjistruar si Dhunë, dy nga tre kryerës u arrestuan menjëherë, dhe i treti u gjurmua.
Pas dorëzimit të lëndës në zyrën e Prokurorit të përgjithshëm, pas autopsisë së trupit dhe duke mbledhur
prova shtesë, ky rast ishte ri-kualifikuar si Vrasje në mënyrë mizore.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
68. Djali (21) të rrahur në ndalesë përautobus në Avtokomanda
Çfarë ka ndodhur: Më 1 korrik 2018, në orën 18:15, në stacionin e policisë Qendër e I.S. (47) raportoi se
po të njëjtën ditë rreth orës 00:30 në rrugën „Lluj Paster“, djali i tij 17 vjeçar u sulmua fizikisht nga një grup
njerëzish. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 1 korrik 2018,, në orën 18:15, në rrugën „Luj Paster“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj të mitur të vetëm në autobus ose pranë shkollës.
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Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB.
(Përgjigja e marrë në janar, rasti i regjistruar si sulm fizik, po punon për sqarimin e rastit).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
69. Migrantët e rrëmbyer në rrugën Negotino-Gradsko
Çfarë ka ndodhur: Më 2 korrik 2018, në orën 09:40, policët nga stacionin i policisë për mbikëqyrjen
kufitare „Mihajllovo“, në rrugën Negotino-Gradsko pranë Stobit zbuluan dy emigrantë nga Afganistani.
Zyrtarët e policisë biseduan me migrantet dhe ata deklaruan se dy ditë më parë kaluan në mënyrë të
paligjshme në kufirin greko-maqedonas. Migrantët që orientoheshin përgjatë vijës hekurudhore, më 2 korrik
2018, në orën 07:00 afër stacionit hekurudhor në Negotinë, ishin interceptuar nga katër persona dhe u
grabitën, dhe sipas deklarateve të tyre u zhveshën nga 700 euro dhe dy telefona celularë. Emigrantët janë
dorëzuar në zyrtarët të policisë nga stacionin i policisë Negotino për procedime të mëtutjeshme. Po punon
për sqarim të plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 2 korrik 2018, në orën 07:00, afër stacionit hekurudhor në Negotinë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy persona refufjata/migrante.
Lloji i krimeve: Vjedhja (Neni 237 KP).
Kryerësit: Grupi kryerësish të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është status i migrantit/refugjatit, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Statusi të refugjatit ose migrantit – viktimat janë migrante / refugjata;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj migrante sidomos pranë hekurudhat ose rrugët janë
regjistruar më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB.
(Përgjigja e marrë në janar, rasti i regjistruar si Vjedhja sipas neni 237 KP, po punon për sqarimin e rastit).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje sigurisë i
refugjatëve dhe migrantëve, që tranzitojnë nëpër shtetin.
70. Persona nga fsh. Studeniçani sulmuar në autobusin nr. 67
Çfarë ka ndodhur: Më 2 korrik 2018, në orën 20.30, në stacionin e policisë Kisella Voda, N.A. (48) nga
fshati Studenichani, Shkup, raportoi se po të njëjtën ditë rreth orës 17.30 në bulevardin Boris Trajkovski,
duke ngisur në autobusin e ndërmarrjes së qarkullimit publik (NQP) nr.67, ai ishte sulmuar fizikisht nga një
kontrollues së NQP, Z.G. (54) nga fshati Oreshani, Shkup. Po merren masa për të sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 2 korrik 2018, në orën 17:30, në autobusin e NQP-së nr.67, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
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Kryerësit: Një kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj qytetare në autobusët dhe ndalesat janë regjistruar më
parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB.
(Përgjigja e marrë në janar, rasti i regjistruar si kundërvajtje sipas nenit 12 të LKKRPP).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
71. Mbishkrime në shkollën fillore në Çento
Çfarë ka ndohur: Më 10 korrik 2018, ora 08:00, M.M. (42) në Sektorin për punët të brendshme Shkup
raportoi se më 09.10.2018 në rrugën „Sreqko Puzhalka“ në shkollën fillore, nga kryerës të panjohur, siguresat
u hoqën prej pesë kandelabra, pastaj kryerësit me sprej ngyre e mbishkruar përmbajtjen ofenduese. Po
merren masa për të qartësuar plotësisht çështjen.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 10 korrik 2018, të pacaktuar, në rrugën „Sreqko Puzhalka“ në shkollën
fillore, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së. Një përfaqësues i Komitetit të Helsinkit doli në
vendngjarje, por nuk kishte graffiti të dukshëm sepse muret e shkollës ishin ngjyrosur dhe ne nuk mund ta
fotografonim ngjarjen.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin shkruar parulla me gjuhë të urrejtjes në hapësirë
publike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB.
(Përgjigja e marrë në janar, thuhet se rasti është evidentuar si kundërvajtje sipas nenit 12 të LKKRPP).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
sigurisë në shtet, bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
72. Xhama të thyera e selisë së LSDM-së në Kërçovë
Çfarë ka ndohur: Më 18 korrik 2018, rreth orës 19:30, u raportua se në Kërçovë, G.P. (43) nga Kërçova e
thyen xhamin nga selia e partisë politike LSDM, në rrugën Marshall Tito. Personi u arrestua në Stacionin e
policsë së Kërçovës dhe u morën masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 korrik 2018, rreth orës 19:30, selia të LSDM-së në Kërçovë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
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Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përktësia politike ose bindje politike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Lokacioni qëllimor - Lokacioni qëllimor është selia e partisë politike;
2. Model i incidenteve të mëparshme - Ky incident paraprihet nga incidente kur selia e partisë së LSDM-së
u shkatërrua.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB.
(Përgjigja e marrë në janar 2019, thuhet se kryerësi është evidentuar, me dërgim për të paraqitur padi
private).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme
politike në shtet.
73. Një 17-vjeçar u shpuar në autobus, ishte anëtar i grupit Komiti
Çfarë ka ndodhur: Më 21 korrik 2018, rreth orës 23:15 në një autobus të qytetit me numrin 22, i cili po
qarkullonte në relacionin Qendër – Volkovo, pranë Poliklinikës Gjorçe Petrov, mosmarrëveshje verbale mes
dy grupeve u shndërrua në përplasje fizike, duke plagosur një e pjesëmarrësve me thikë. I dëmtuari është i
mitur (17). Dy persona u arrestuan në stacion i policisë. Informata në rrjetet sociale është se sulmuesi është
anëtar i grupit tifoz të klubit të futbollit Vardar – Komiti dhe të dy sulmuesit janë pjesë e grupit të tifozëve
rivale Shvercerat të klubit Shkupi nga Çairi. Policia po merr masa për të sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 21 korrik 2018, rreth orës 23:15, në autobusin e NQP-së nr.22 që
qarkullonte në relacionin Qendër – Volkovo, pranë Poliklinikës Gjorçe Petrov, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së; Media elektronike: sportklub.mk, portal.mk.
Viktimat e involvuara: Një person të mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryerës të panjohur, dy persona të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima ishte me përkatësi etnike maqedonase dhe anëtar i grupit tifoz
Komiti, ndërsa sulmuesit ishin me përkatësi etnike shqiptare dhe anëtarë të grupit tifoz Svercerat;
2. Model i incidenteve të mëparshme – situata konfliktuese dhe përplasja midis grupeve tifoze me përkatësi
etnike të ndryshme janë regjistruar më parë;
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në autobusin nr. 22, duke kaluar nëpër lagjën Gjorçe Petrov.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB.
(Përgjigja e marrë në janar 2019, rasti është evidentuar si kundërvajtje sipas nenit 12 të LKKRPP dhe PP
është njoftuar).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
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siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
74. Migrantët të sulmuar dhe rrëmbyer në kalimin kufitar Tabanovcë
Çfarë ka ndodhur: Më 24 korrik 2018, në orën 11:30, tetë migrantë nga Irani u zbuluan nga zyrtarët
e policisë në hekurudhat Tabanovce-Preshevë. Në të njëjtën kohë, personat raportuan se po të njëjtën
ditë, pasi kishin hyrje të paligjshme nga Republika e Greqisë në Republika e Maqedonisë së Veriut, rreth
200 metra para vijës kufitare me Republikën e Serbisë, dy persona të panjohur, i kërcënuar me thikë dhe i
rrëmbyer, pra iu kanë marrë 8,000 euro. Nga ekipi i Kryqit të Kuq, migrantëve iu dha ndihmë mjekësore. Janë
marrë masa për sqarim të plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 24 korrik 2018, në orën 11:30, në hekurudhat Tabanovce-Preshevë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Tetë persona refufjata/migrante.
Lloji i krimeve: Vjedhja (Neni 237 KP).
Kryerësit: Grupi kryerësish të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është status i migrantit/refugjatit, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Statusi të refugjatit ose migrantit – viktimat janë migrante / refugjata;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj migrante sidomos pranë hekurudhat ose rrugët janë
regjistruar më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB.
(Përgjigja e marrë në janar, rasti i regjistruar si Vjedhja sipas neni 237 KP, po punon për sqarimin e rastit).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje sigurisë i
refugjatëve dhe migrantëve, që tranzitojnë nëpër shtetin.
75. Mbishkrime ofenduese në Radishani
Çfarë ka ndohur: Më 29 korrik 2018, në orën 18:00, në Sektorin për punët të brendshme Shkup, Sh.Sh.
(50) raportoi se më 28.07.2018 në rrugën „Radishanska“ nga një person i panjohur në anën e parshëm e
shtëpisë së tij ishte mbishkruar përmbajtja fyese dhe ofenduese. Janë marrë masa për sqarim të plotë të
rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 29 korrik 2018, në orën 18:00, në rrugën „„Radishanska“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së. Një përfaqësues i Komitetit të Helsinkit doli në
vendngjarje, por nuk kishte graffiti të dukshëm (përveç në një shtëpi „Aleks dizajn“ si të ishte gjurma prej
ngjyrosje të freskët dhe gjurma të mbishkrimeve me ngjyrën e zi) sepse muret e shtëpisë ishin ngjyrosur dhe
ne nuk mund ta fotografonim ngjarjen.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerës të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
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1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin shkruar parulla me gjuhë të urrejtjes në hapësirë
publike me përmbajtje politike ose etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB.
(Përgjigja e marrë në janar, thuhet se merren masa për sqarim të plotë të rastit.).
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e tërësishme të
stabilitetit politik në shtet.
76. Migrantët të rrëmbyer pranë Viniçani, Veles
Çfarë ka ndodhur: Më 1 gusht 2018, rreth orës 16.30, u njoftua se afër stacionit hekurudhor pranë
fshatit Viniçani afër Velesit, katër persona të panjohur të cilët ishin me një automjet të pasagjerëve „Opel
Astra” kryen grabitje mbi T.K. (22) nga Pakistani, i cili po udhëtonte përgjatë vijës hekurudhore dhe iu mori
rreth 150 euro dhe 6.000 denarë. Inspektimi në vendngjarje u krye nga një ekip SPB Veles dhe po punon për
një pastrim të plotë të rastit.
Sektori për punët të brendshme Veles ngriti padi penale kundër A.S. (27), R.M. (28), M.P. (28) dhe S.E. (23)
të gjithë nga Gradsko për shkak të ekzistencës së arsyeve për dyshim të kryerjes së veprës penale „grabitje“.
Gjegjësisht, më datë 01.08.2018, rreth orës 16.30 në fshatin Viniçani afër Velesit, në stacionin hekurudhor,
praqiturit të cilët po përdorin një automjet të pasagjerëve „Opel Astra“ duke përdorur forcë fizike të kryer
grabitje mbi T.K. (22) nga Pakistani dhe mori rreth 150 euro dhe 6.000 denarë.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 1 gusht 2018, rreth orës 16.30, pranë fsh. Viniçani afër Velesit.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person migrant.
Lloji i krimeve: Vjedhja (Neni 237 KP).
Kryerësit: Katër kryerësit të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është status i migrantit/refugjatit, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Statusi të refugjatit ose migrantit – viktimat janë migrante / refugjata;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj migrante sidomos pranë hekurudhat ose rrugët janë
regjistruar më parë.
Statusi i rastit: Padi penale është ngritur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Padi penale është ngritur nën KU br.303/18 nga SPB Veles.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje sigurisë i
refugjatëve dhe migrantëve, që tranzitojnë nëpër shtetin.
77. Dhunë në Bit Pazar
Çfarë ka ndodhur: Më 10 gusht 2018, në orën 23:10, në stacionin e policisë Bit Pazar, S.N. (27) nga Shkupi
raportoi se të njëjtën ditë rreth orës 22:00 në bulevardin „Krste Misirkov“ u sulmua fizikisht nga 10 deri në 12
persona të panjohur, dhe ai u nënshtrua me lëndime trupore. Po merren masa për gjetjen e kryerësve dhe
për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 10.08.2018, në orën 23:10, në bulevardin „Krste Misirkov“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
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Lloji i krimeve: Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: 10-12 kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Lokacioni - Incidenti ndodhi në Bit Pazar, ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe ku njerëzit e
komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin;
2. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme (maqedonase
dhe shqiptare).
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
po merren masa për gjetjen e kryerësve dhe për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
78. Dhunë në Parkun e qytetit Skopje
Çfarë ka ndodhur: Më 11 gusht 2018, në orën 04:25, në Stacionin e policisë Karposh, A.F. (25) nga Shkupi
raportuan se të njëjtën ditë në orën 03:20 para diskotekës në Parkun e qytetit Shkupi ai u sulmua fizikisht
nga dy persona të panjohur të cilët erdhën me një automjet të pasagjerëve. Po merren masa për gjetjen e
kryerësve dhe për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 11.08.2018, në orën 04:25, në Parkun e qytetit Shkupi.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Lokacioni - Incidenti ndodhi në Parkun e qytetit Shkupi, ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe ku
njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin;
2. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme
(maqedonase dhe shqiptare).
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
79. Djalë 18 vjeçar të sulmuar në Rekord në Nr.5 të NQP
Çfarë ka ndodhur: Më 16 gusht 2018, në orën 12:40, në stacionin e policisë Qendër, D.S. (18) nga Shkupi
raportoi se po të njëjtën ditë në orën 00:35, në ndalesën e autobusit në rr. „Dimitrie Çupovski“, duke hipur në
autobus me numrin 5 të NQP, u sulmua fizikisht nga dy persona të panjohur. Po merren masa për ta sqaruar
plotësisht rastin.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: 16.08.2018, në orën 12:40, në ndalesën e autobusit në rr. „Dimitrie
Çupovski“, autobus Nr. 5, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – autobusi Nr.5 qarkullon në rajon ku jetojnë dhe lëvizin njerëzit e
komuniteteve të ndryshme etnike (maqedonase dhe shqiptare).
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj autobuse ose qytetare në autobusët dhe ndalesat janë
regjistruar më parë;
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në ndalesën e autobusit dhe rrugën, ku më parë kishte sulme të ngjashme
dhe ku njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzit në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
80. Shtetas i Turqisë është sulmuar në Bit Pazar
Çfarë ka ndodhur: Më 26.08.2018 në orën 01:20 në Stacionin e policisë Bit Pazar, B.A.M. (23) nga
Gjermania raportoi se ai dhe miku i tij G.S. (33) nga Turqia, po të njëjtën ditë rreth orës 00:15 në bulevardin
„Krste Misirkov“ u sulmuan fizikisht nga persona të panjohur. Janë marrë masa për gjetjen e autorëve dhe
për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 26.08.2018, në orën 01:20, në bulevardin „Krste Misirkov“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy nënshtetas të huaj.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Grupi i kryerësit të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, nënshtetësi ose gjuhë, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike dhe nënshtetësinë – viktimat janë nënshtetësit të huajë dhe me prejardhje
etnike turqe.
2. Lokacioni – incidenti ndodhi në ndalesën e autobusit dhe rrugën, ku më parë kishte sulme të ngjashme
dhe ku njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzit në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
81. Të miturit sulmuar në Gjorçe Petrov
Çfarë ka ndodhur: Më 7 shtator 2018, në orën 22.45 në Stacionin e policisë Gjorçe Petrov D.N. (39) dhe
M.H.A. (45) dy nga Shkupi raportuan se po të njëjtën ditë rreth orës 21.50 në rrugën „Isaija Mazhovski” disa
të mitur iu sulmuan fizikisht djemtë e tyre në moshën 12 dhe 15 vjeç. Janë ndërmarrë masa për ta sqaruar
plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 07.09.2018, në orën 22:45, në rrugën „Isaija Mazhovski”, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy të mitur (12 dhe 15).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Pjesëmarrja në përleshje (Neni 132, KP).
Kryerësit: Disa persona të mitur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktimat janë të mitur, ndërsa sulmuesit janë me prejardhje etnike të
ndryshme (maqedonase dhe shqiptare).
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – sulmohen të miturit të vetëm ose të rinj, dhe sulmuesit janë të
rritur ose në grup.
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në K. Gjorçe Petrov, ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe ku njerëzit
e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzit në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
82. Dhunë mbi të mitur në afërsi të QSHA
Çfarë ka ndodhur: Më 14 shtator 2018, në orën 11:30 në Sektorin për punët të brendshme Shkup, P.D.
(38) nga Shkupi njoftoi se po të njëjtën ditë rreth orës 9:45 pranë shkollës së mesme „Boro Petrushevski“,
djali i tij 15 vjeçar fizikisht ishte sulmuar nga disa të mitur. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 14.09.2018, në orën 11:30, pranë shkollës së mesme „Boro Petrushevski“,
Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy të mitur (15).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Disa persona të mitur.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima të mitur, dhe sulmuesit të mitur janë me prejardhje etnike të
ndryshme (maqedonase dhe shqiptare).
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – përplasje dhe konflikt midis fëmijët me prejardhje etnike të
ndryshme, maqedonase dhe shqiptare, ndërsa komunitetet të tjerë shumë rallë janë të involvuar në
incidente të tillë, ose nuk janë involvuar aspak.
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në shkollën e mesme, ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe ku
mësojnë nxënësit e komuniteteve të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzit në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
83. Migrantët të rrëmbyer pranë Krivollak, Negotina
Çfarë ka ndodhur: Sektori për punët të brendshme Veles ngriti padi penale kundër R.M. (26), E.M. (22)
dhe B.R. (23) nga fshati Krivolalk, Negotinë për shkak të ekzistencës së bazës për dyshimin për kryerjen e
veprës penale „grabitje“. Më 19 shtator 2018, rreth orës 08:00 afër fshatit Krivolak, aplikantët kryen grabitje
mbi katër migrantë nga India, duke marrë 950 euro dhe katër telefona mobil, pas së cilës ata u larguan nga
vendngjarje.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 1 gusht 2018, rreth orës 16.30, pranë fsh. Viniçani afër Velesit.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Katër persona migrante.
Lloji i krimeve: Vjedhja (Neni 237 KP).
Kryerësit: Tri kryerësit të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është status i migrantit/refugjatit, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Statusi të refugjatit ose migrantit – viktimat janë migrante / refugjata;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj migrante sidomos pranë hekurudhat ose rrugët janë
regjistruar më parë.
Statusi i rastit: Padi penale është ngritur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
incidenti është sqaruar dhe padi penale është ngritur kundër tre persona.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje sigurisë i
refugjatëve dhe migrantëve, që tranzitojnë nëpër shtetin.
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84. Dëmtim i zyrës së komunës së LSDM-së në Prilep
Çfarë ka ndohur: Më 19 shtator 2018 rreth orës 09:40 në vendbanimin „Toçilla“ në Prilep, u raportua
dëmtimi në zyrën e komunës së partisë politike LSDM, me gur ishte thyer një xham. Po merren masa për ta
sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 19 shtator 2018, rreth orës 09:40, në zyrën e LSDM, në vendbanimin
„Toçilla“, Prilep.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përktësia politike ose bindje politike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Lokacioni qëllimor - Lokacioni qëllimor është selia e partisë politike;
2. Model i incidenteve të mëparshme - Ky incident paraprihet nga incidente kur selia e partisë së LSDM-së
u shkatërrua.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin, për veprën ka paraqitur
padi private.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme
politike në shtet.
85. Është dëmtuar edhe një zyrë së komunës së LSDM-së në Prilep
Çfarë ka ndohur: Më 19 shtator 2018 rreth orës 08:30 në rrugën „Orde Çopella“ në Prilep, u raportua
dëmtimi në zyrën e komunës së partisë politike LSDM, me gur ishin thyer dy xhama. Po merren masa për ta
sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 19 shtator 2018, rreth orës 08:30, në zyrën e LSDM, në rrugën „Orde
Çopella“, Prilep.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përktësia politike ose bindje politike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Lokacioni qëllimor - Lokacioni qëllimor është selia e partisë politike;
2. Model i incidenteve të mëparshme - Ky incident paraprihet nga incidente kur selia e partisë së LSDM-së
u shkatërrua.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin, për veprën ka paraqitur
padi private.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme
politike në shtet.
86. I mitur të sulmuar në autobusin nr.65
Çfarë ka ndodhur: Më 20 shtator 2018 në orën 14:00 në stacionin i policisë Gazi Baba A.Z. (45) nga
fshati Singjeliq – Shkupi, raportoi se në orën 13:30 në një ndalesë të autobusit në bulevardin „Aleksandar
Makedonski“ në autobusin nr. 65, disa të mitur e sulmuan fizikisht djalin e tij 15-vjeçar. Po merren masa për
ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 20 shtator 2018, në orën 13:30, autobusi nr. 65, në bulevardin
„Aleksandar Makedonski“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person i mitur.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Disa kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj të mitur të vetëm, në rrugë, në autobus ose pranë
shkollës;
3. Lokacioni – Incidenti ndodhi në autobus nr.65, vendndodhje ku më parë kishte sulme të ngjashme.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se merren
masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
87. Dëmtim i selisë së LSDM-së në Kumanovë
Çfarë ka ndohur: Sot (24.09), rreth orës 10:40, në stacionin e policisë së Kumanovës ishte raportuar
dëmtimi të selisë së partisë politike LSDM në Kumanovë, në rrugën „Tode Mendoll“, ku u thyen tre dritare
të objektit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 24 shtator 2018, rreth orës 10:40, në selinën e LSDM, në rrugën „Tode
Mendoll“, Kumanovë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Një kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përktësia politike ose bindje politike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
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1. Lokacioni qëllimor - Lokacioni qëllimor është selia e partisë politike;
2. Model i incidenteve të mëparshme - Ky incident paraprihet nga incidente kur selia e partisë së LSDM-së
u shkatërrua.
Statusi i rastit: I sqaruar.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Rasti ësthë sqaruar plotësisht, kryerësi është identifikuar si D.S. Për
veprën ka paraqitur padi private.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme
politike në shtet.
88. Selia e partisë LSDM-së është dëmtuar në Kumanovë
Çfarë ka ndohur: Në datën e njëjtë (24 shtator 2018), edhe një dëmtim në rr. „Ilindenska“ u raportua në
Stacionin e policisë Kumanovë. Sipas paraqitjes, tre dritare u thyen në të dyja vendndodhjet. Në lidhje me
ngjarjen, u ndalua D.S. (34) nga Kumanova.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 24 shtator 2018, të pacaktuar, në selinën e LSDM, në rrugën
„Ilindenska“, Kumanovë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Një kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përktësia politike ose bindje politike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Lokacioni qëllimor - Lokacioni qëllimor është selia e partisë politike;
2. Model i incidenteve të mëparshme - Ky incident paraprihet nga incidente kur selia e partisë së LSDM-së
u shkatërrua.
Statusi i rastit: I sqaruar.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Rasti ësthë sqaruar plotësisht, kryerësi është identifikuar si D.S. Për
veprën ka paraqitur padi private.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme
politike në shtet.
89. Një aktivist i sulmuar fizikisht në lidhje me referendumin e vitit 2018
Çfarë ka ndodhur: Më 26 shtator 2018, në orën 19:00, në Sektorin për punët të brendshme Shkup,
A.Z. (37) nga Shkupi njoftoi se po atë ditë, rreth orës 18:30 në rrugën „Palmiro Tolati“, duke shpërndarë një
program për referendumin, ai u sulmua fizikisht nga V.M. (54) nga Shkupi. Po merren masa për ta sqaruar
rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 26.09.2018, rreth orës 18:30, në rrugën „Palmiro Tolati“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: V.M. nga Shkupi.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I sqaruar.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky rast është evidentuar si shkelje e rendit publik dhe paqes.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë dhe stabilitetin politik në shtet.
90. Selia e partisë LSDM-së është dëmtuar në fshatin Koliçani i Poshtëm
Çfarë ka ndohur: „Më 25 shtator 2018, në orën 09:40, në stacionin policor Draçevë, S.I. nga fshati Koliçani
i Poshtëm, Shkup, raportoi se gjatë natës së 24/25.09.2018 një kryerës i panjohur theu katër dritare nga selia
e partisë LSDM në fshatin Dolno Kolichani. Masat janë ndërmarrë për të gjetur kryerësin dhe për ta sqaruar
plotësisht rastin,” tha policia.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 24/25 shtator 2018, gjatë natës, në fsh. Koliçani i Poshtëm.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: fokus.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Një kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përktësia politike ose bindje politike, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Lokacioni qëllimor - Lokacioni qëllimor është selia e partisë politike;
2. Model i incidenteve të mëparshme - Ky incident paraprihet nga incidente kur selia e partisë së LSDM-së
u shkatërrua.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Masat janë ndërmarrë për të gjetur kryerësin dhe për ta sqaruar
plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme
politike në shtet.
91. Fletëpalosje me kërcënime në lidhje me referendumin e vitit 2018
Çfarë ka ndodhur: Më 27 shtator 2018, në ora 10:22, në Stacionin i policisë Kisella Vodës, L.T. raportoi
se kishte fletëpalosje me përmbajtje kërcënuese të lidhur me referendumin, që ishin të shpërndarë përpara
një ndërtesë në rr. „Lokov“. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 27.09.2018, rreth orës 10:22, në rr. „Lokov“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.

Viktimat e involvuara: Nuk ka.
Lloji i krimeve: Rrezikim i sigurisë (Neni 144, KP).
Kryerësit: Kryerës të panjohur.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Masat janë ndërmarrë për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje stabilitetin politik
e përgjithshëm në shtet.
92. Një aktivist i sulmuar fizikisht në Tetovë për shkak të referendumit të vitit 2018
Çfarë ka ndodhur: Më 27 shtator 2018, rreth orës 13:20, në stacionin e policisë në Tetovë, D.A. (23) dhe
H.J. (18), të dy nga Tetova raportuan se në orën 11:50 në rrugën „Marshall Tito“ ata u ofenduan dhe pastaj
D.A. u sulmua nga S.A. (43) nga Tetova. Të dy raportuesit shpërndanë fletëpalosje me përmbajtje të lidhur
me referendumin e ardhshëm, dhe sipas raportimit, S.A. i ndrydhi fletushkat, i fyeu dhe në një moment ai
u përpoq me një grusht për të goditur D.A., por D.A e arratis goditjen, pas së cilës S.A. me këmbën e tij e
goditi në shpinën, pastaj së bashku me dy njerëz të tjerë që ishin me të, u larguan vendngjarjen. Po merren
masa për ta sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 27.09.2018, rreth orës 11:50, në rrugën „Marshall Tito“, Tetovë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy persona të meshkuj.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: S.A. nga Tetova.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I sqaruar.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky rast është evidentuar dhe Njoftimi nr.34.2.3-10764/1 të 26.11.2018 është dërguar në PP Tetovë.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë dhe stabilitetin politik në shtet.
93. Dhunë mbi një të mitur (13) në autobusin e NQP me nr.65
Çfarë ka ndodhur: Më 27 shtator 2018 në orën 22.20 në Sektorin për punët të brendshme Shkup, D.I.
(44) nga Shkupi raportoi se po të njëjtën ditë rreth orës 19:00 në autobusin e NQP me nr.65 në bulevardin
„Nikolla Karev“, djali i tij 13 vjeçar shte sulmuar fizikisht nga dy persona të panjohura. Sulmi fizik ndodhi
kur autobusi u frenua dhe fëmija goditi dy njerëz që menjëherë filluan grindje verbale me të, dhe më pas e
sulmuan fizikisht. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 27 shtator 2018, rreth orës 19:00, autobusi nr. 65, në bulevardin
„Nikolla Karev“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person i mitur.
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Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Dy kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj të mitur të vetëm, në rrugë, në autobus ose pranë
shkollës;
3. Lokacioni – Incidenti ndodhi në autobus nr.65, vendndodhje ku më parë kishte sulme të ngjashme.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se merren
masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
94. Rrahur deri në pavetëdije për shkak të referendumit të vitit 2018
Çfarë ka ndodhur: Më 29 shtator 2018, në orën 13.30, në Stacionin e policisë Centar I.E. (44) nga Shkupi,
raportoi se rreth orës 00:15 ishte me shokun e tij në barin e kafenesë në Shkup, kur J.L. (33) nga Shkupi,
person i njohur për I.E. edhe më parë, i dërgoi kërcënime verbale në lidhje me votimin e referendumit dhe në
një moment e goditi me grusht, pas së cilës raportuesi për pak kohë ra në pavetëdije. Masat dhe aktivitetet
për sqarimin e lëndës janë ndërmarrë, ndërsa kundër J.L. një parashtresë të përshtatshme është dorëzuar.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 29.09.2018, rreth orës 00:15, në kafene“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: J.L. nga Shkupi.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është pjesë e një serie incidentesh kundër anëtarëve
ose mbështetësve të partive politike apo zyrtarëve të mëparshëm dhe aktualë.
Statusi i rastit: I sqaruar.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, thuhet se
ky rast është evidentuar si kundërvajtje sipas Nenit 12 të LKKRPP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë dhe stabilitetin politik në shtet.
95. Në Çair një të mitur është sulmuar
Çfarë ka ndodhur: Stacioni i policisë Bit Pazar, FA (33) nga Shkupi (Çair) raportoi se po të njëjtën ditë
rreth orës 13:00 në rrugën „Prohor Pçinski“ disa persona të panjohur fizikisht e sulmuan djalin e tij 15-vjeçar.
Po merren masa për ta sqaruar rastin.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: 30 shtator 2018, rreth orës 13:00, autobusi nr. 65, në bulevardin
„Nikolla Karev“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person i mitur (15).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Disa kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – përplasje dhe konflikt midis fëmijët me prejardhje etnike të
ndryshme, maqedonase dhe shqiptare, ndërsa komunitetet të tjerë shumë rallë janë të involvuar në
incidente të tillë, ose nuk janë involvuar aspak.
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në shkollën e mesme, ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe ku
mësojnë nxënësit e komuniteteve të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Në përgjigjen e MPB-së në lidhje me këtë incident, lajmërohet se merren
masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
96. Dëmtimi i pronës së kishës në Draçevë
Çfarë ka ndohur: Priftërinjtë theksojnë se më 10 mars 2018 ka pasur incidente të dëmtimit të pronës
së kishës, më saktësisht mbishkrimi e grafiteve satanike në muret e kishës së Shën Spasit në Draçevë.
Incidente të tilla kanë ndodhur më herët, dhe rastet janë raportuar në stacionin e policisë dhe në komunën
Kisella Voda. Priftërinjtë i kualifikojnë ato si incidente serioze që nuk mund t’i atribuohen aq lehtë vetëm të
miturve.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 10 mars 2018, të pacaktuar, kisha e Shën Spasit në Draçevë, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima, përveç dëmtimit material.
Lloji i krimeve: Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: Kryerës të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia fetare ose bindje fetare, kurse indikatorët të njëanshmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme - edhe më parë ishin regjistruar incidente të dëmtimit të pronës së
kishës dhe monumentet fetare.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje identike me
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buletinin e përditshëm të Ministrisë, domethënë që ishin në vendngjarjen dhe se janë ndërmarrë masa për
të sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të tilla e vënë në pikëpyetje bashkëjetesën dhe
stabilitetin e përgjithshëm në shtet.
97. Një rrahje në ndalesë autobusi në ETUC „Mihajllo Pupin”
Çfarë ka ndodhur: Më 9 tetor 2018, në orën 11:08, në Sektorin për punët të brendshme Shkup, është
raportuar se ka pasur një rrahje mes disa personave në një ndalesë autobusi pranë ETUC „Mihajllo Pupin” në
rrugën „Bllagoja Stefkovski“. Zyrtarët e policisë shkuan në vendngjarje dhe u konstatua se një grup prej pesë
deri në gjashtë nxënës nga shkolla fizikisht e sulmuan N.S. (18) nga Shkupi, gjithashtu nxënës në shkollën. Një
nga sulmuesit u kap në vendngjarje. Është një i mitur 16 vjeçar nga Shkupi. Po merren masa për të sqaruar
plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 9 tetor 2018, reth orës 11.08, ndalesë autobusi pranë ETUC „Mihajllo
Pupin” në rrugën „Bllagoja Stefkovski“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një viktim 18 vjeçar.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Më shumë se 5 kryerësit, 1 kryerës 16 vjeçar u kap në vendngjarje.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – në shkollën mësojnë nxënësit me strukurë etnike të ndryshme edhe në
ndalesën ku qarkullojnë linjet e autobusëve që lidhen lagje me strukturë etnike të përzier;
2. Model i incidenteve të mëparshme – situata konfliktuese dhe përplasja midis të rrinjve me përkatësi
etnike të ndryshme janë regjistruar më parë;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në ndalesën përballë shkollës së mesme ku qarkullojnë linjet e autobusëve
65, 55, 45.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje në janar 2019,
se ky rast është evidentuar si kundërvajtje sipas Nenit 12 të LKKRPP, dhe se njoftimi është dërguar në PP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
98. Një të mitur është sulmuar në Çair
Çfarë ka ndodhur: Më 9 tetor 2018, në orën 10:20, në stacionin e policisë Çair, M.I. (56) nga Shkupi
raportoi se në të njëjtën ditë rreth orës 09:15 në rrugën „Tale Hristov“ djali i tij 15 vjeçar u sulmua fizikisht
nga dy persona të panjohur. Po merren masa për ta sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 9 tetor 2018, rreth orës 09:15, në rrugën „Tale Hristov“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person i mitur (15).
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Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryeresit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të
ndryshme;
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – sulme mbi persona të mitur në këtë pjesë e qytetit janë regjistruar
edhe më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje identike me
buletinin e përditshëm të Ministrisë, domethënë që ishin në vendngjarjen dhe se janë ndërmarrë masa për
të sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqër.
99. Vjedhja mbi migrant nga Iran
Çfarë ka ndodhur: Më 15 tetor 2018, në SPB, Kumanovë, R.R. (32) nga Irani, raportoi se tre persona të
panjohur i kryen grabitje dhe e sulmuan fizikisht. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 15 tetor 2018, të pacaktuar, Kumanovë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person migrant.
Lloji i krimeve: Vjedhja (Neni 237 KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është status i migrantit/refugjatit, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Statusi të refugjatit ose migrantit – viktimat janë migrante / refugjata;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme ndaj migrante sidomos pranë hekurudhat ose rrugët janë
regjistruar më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në
lidhje me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje se
janë ndërmarrë masa për të sqaruar plotësisht rastin; se persona pas ndihmën mjeksore ishte në qendrën
tranzite për migrante në Tabanovcë si të gjithë migrante; se ishte njoftuar Ambasada e Iranit; edhe se
duke bërë përpjekje për të gjetur përkthues, persona vullnetarisht largoi në drejtim të panjohur nga qendra
tranzite për migrante.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje sigurisë i
refugjatëve dhe migrantëve, që tranzitojnë nëpër shtetin.
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100. Persona të sulmuar fizikisht në rr. Crnogorska në Gjorçe Petrov
Çfarë ka ndodhur: Më 16 tetor 2018 në orën 22.30 në Sektorin për Punë të Brendshme Shkup, F.A.L. (19)
nga Shkupi raportoi se në të njëjtën ditë rreth orës 22.00 në rrugën „Crnogorska“ u sulmua fizikisht nga tre
persona të panjohur. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 16 tetor 2018, rreth orës 23:00, në rrugën „Crnogorska“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një viktim 19 vjeçar.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Tri kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë me prejardhja etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme - sulme mbi të rrinjve në këtë pjesë të qytetit janë regjistruar edhe
më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje identike me
buletinin e përditshëm të Ministrisë, domethënë se janë ndërmarrë masa për të sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
101. Përleshje në autobusit të NQP afër Çuçer Sandevës
Çfarë ka ndodhur: Më 19 tetor 2018, rreth orës 20:50, në Sektorin për punët të brendshme në Shkup
u raportua se në ndalesën e autobusit para fshatit Chucer Sandevë, në autobusin e NQP-së nr. 81, që
udhëtonte nga Shkupi në Dollno Bllacë, disa persona me objekte të ngurta hynë në autobus dhe e sulmuan
A.F. (18) nga fshati Dollno Bllacë dhe tre persona të tjerë, dy prej të cilëve janë 15 vjeçar dhe 16 vjeçar, të
gjithë nga fshati Dollno Blace. Ekip i ndihmës mjekësore urgjente siguroi ndihmë mjekësore në vendngjarje,
ndërsa A.F. dhe një person 15 vjeçar u transferuan në klinikën „Nënë Tereza“. Pas ngjarjes, disa banorë të
fshatit Dollno Bllacë shprehën revoltë në vendngjarje, por shpejt u tërhoqën. Po merren masa për ta sqaruar
plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 19 tetor 2018, rreth 19.35, në ndalesën e autobusit para fshatit Chucer
Sandevë, në autobusin e NQP-së nr. 81, që qarkulloi në linjen Shkupi - Dollno Bllacë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Viktimat e involvuara: 4 viktima nga të cilat 3 të mitur.
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (neni 130, KP), Dhunë (neni 386, KP).
Kryerësit: 4 kryerësit të panjohur, 1 të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – si dhe të gjitha hedjet me gurë të mëhershme dhe sulmet ndaj
autobusëve ose sulmeve në autobusët e transportit publik;

74

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2018

2. Lokacioni - Incidenti ndodhi në stacion autobusi, në rrugë ku më parë kishte sulme të ngjashme dhe
ku njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike jetojnë dhe lëvizin.

3. Dallimi në prejardhjen etnike – autobusi nr. 65-b i sulmuar qarkullon në rajon ku jetojnë dhe lëvizin
njerëz të prejardhja etnike të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare), të dy grupet të miturve që u
përleshua, kishin përkatësi etnike të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);

Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje në janar 2019,
se janë ndërmarrë përmasa për t’i gjetur dhe identifikuar kryerësit, një është identifikuar dhe njoftimi është
dërguar në PP për procedim i mëtejshëm.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
102. Kërcënime nëpërmjet Twitter
Çfarë ka ndodhur: Sektori për punët të brendshme Strumica, në bashkëpunim me Departamentin për
krimin kibernetik dhe forenzikën digjitale në Ministrinë e punëve të brendshme, i paraqiti një ankesë penale
prokurorisë së përgjithshme kundër I.S. (41) nga Strumica për shkak të ekzistencës së bazës për dyshim për
kryerjen e veprës penale „rrezikimi i sigurisë“ dhe „përhapja e materialit racist dhe ksenofobik përmes një
sistemi kompjuterik“. Në rrjetin social Twitter më 19 tetor 2018, në orën 09:20, ai ndan përmbajtje raciste
dhe ksenofobike të destinuara për personin S.A. I.S. ishte ftuar në një bisedë zyrtare në SPB Strumicë, ku ai
shpjegoi se profili i Twitter-it është i tij dhe se ai është autori i shpalljes.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 19 tetor 2018, në orën 09:20, në rrjetin social Twitter.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima, përveç dëmtimit material.
Lloji i krimeve: Përhapja e materialit racist dhe ksenofobik nëpërmjet sistemit kompjuterik (Neni 394-g,
par. 1, KP).
Kryerësit: I.S. (42) nga Strumica.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë janë regjistruar incidente të ngjashme nëpërmjet
rrjetet sociale në internet.
Statusi i rastit: Është ngritur kallëzim penal KU nr. 33.4-500 të datës 26.10.2018.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje në janar 2019,
se është ngritur kallëzim penal KU nr. 33.4-500 të datës 26.10.2018 në PP për procedim i mëtejshëm.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje stabilitetin politik
e përgjithshëm në shtet.
103. Kërcënime për deputetet në Kuvendin nëpërmjet Facebook
Çfarë ka ndodhur: Më 20 tetor 2018 Departamenti për krimin kibernetik dhe forenzikën digjitale
në Ministrinë e punëve të brendshme, i paraqiti Prokurorisë së përgjithshme një Njoftim për zbulimin e
përmbajteve që thërrasin dhunë ose lajmëruan sjellje të rrezikshme për sigurinë e huaj; dhe ishin të
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shpallur mbi profilet në rrjetin social Facebook në 24 orët e fundit, të cilat janë dokumentuar në mënyrë të
përshtatshëm.

Kundër G.T. (48) nga Shkupi, për shkak të njoftimit të shpëndarë në rrjetin social Facebook që përhap
gjuhën e urrejtjes dhe e rrezikon sigurinë e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
të Veriut, akuzat penale do të sillen në Prokurorinë e përgjithshme kompetente në përputhje me
nenin 329 dhe nenin 144 paragrafi 4 i KP, tha MPB.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 19 tetor 2018, në rrjetin social Facebook.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima, përveç dëmtimit material.
Lloji i krimeve: Shkaktim i urrejtjes, përçarjes ose intolerancë në bazë diskriminuese, kombëtare, racore
fetare ose tjetër bazë (Neni 319, KP), Rrezikim i sigurisë (Neni 144, par. 4, KP).
Kryerësit: G.T. (48) nga Shkupi.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë janë regjistruar incidente të ngjashme nëpërmjet
rrjetet sociale në internet.
Statusi i rastit: Është ngritur kallëzim penal në PP.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje në janar 2019,
se është ngritur kallëzim penal sipas nenit 319 dhe nenit 144 par. 4 në PP për procedim i mëtejshëm.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje stabilitetin politik
e përgjithshëm në shtet.
104. Rrezikimi i sigurisë së deputetit në Kuvendin nëpërmjet Facebook
Çfarë ka ndodhur: Më 22 tetor 2018, SPB Shkup në bashkëpunim me Departamentin për krimin
kibernetik dhe forenzikën digjitale në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Prokurorinë themelore të
përgjithshme në Shkup do të ngrejë padi penale kundër 38 vjeçarit A.N. nga Konjari - Shkupi, për shkak të
njoftim-koment në rrjetin social Facebook me cilin shkaktoi kërcënim për sigurinë e deputetëve në Kuvendin
dhe për shpërndarjen e materialit racist dhe ksenofobik nëpërmjet sistemit kompjuterik, dmth. për shkak
të dyshimit të arsyeshëm për kryerjen e një krimi sipas nenit 144 „Rrezikimi i sigurisë” dhe sipas nenit 394-g
“Përhapja e materialit racist dhe ksenofobik me anë të sistemit kompjuterik” nga KP, tha policia.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 21 tetor 2018, në rrjetin social Facebook.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Nuk ka viktima, përveç dëmtimit material.
Lloji i krimeve: Përhapja e materialit racist dhe ksenofobik nëpërmjet sistemit kompjuterik (Neni 394-g,
par. 1, KP), Rrezikim i sigurisë (Neni 144, par. 4, KP).
Kryerësit: A.N. (38) nga fsh. Konjari, Shkupi.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia politike apo bindja politike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
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1. Model i incidenteve të mëparshme – edhe më parë janë regjistruar incidente të ngjashme nëpërmjet
rrjetet sociale në internet.
Statusi i rastit: Është ngritur kallëzim penal në PP.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje në janar 2019,
se është ngritur kallëzim penal sipas nenit 394-g dhe nenit 144 par. 4 në PP për procedim i mëtejshëm.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje stabilitetin politik
e përgjithshëm në shtet.
105. Një i mitur të sulmuar në Kamnik - Çento
Çfarë ka ndodhur: Më 22 tetor 2018, në orën 22:30, në Sektorin për punët të brendshme në Shkup, I.D.
(41) raportoi se po të njëjtën ditë rreth orës 20:15 në rrugën „Juzhnomoravski brigadi” djalin e tij 14 vjeçar,
gjatë udhëtimit me disa shokë, i arritën dy persona të panjohur në moshën 14-16 vjeç dhe njëri prej tyre e
sulmoi fizikisht. Po merren masa për ta sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 22 tetor, rreth orës 20:15, në rrugën „Juzhnomoravski brigadi”, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një i mitur (14).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit kanë prejardhje etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të rrinjve në këtë pjesë e qytetit janë regjistruar më parë;
Statusi i rastit: Rasti është evidentuar si kundërvajtje sipas Nenit 12 të LKKRPP.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje se ky rast
është evidentuar si kundërvajtje sipas Nenit 12 të LKKRPP.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
106. Të miturit sulmuar fizikisht në QSHA
Çfarë ka ndodhur: Më 31 tetor 2018 në stacionin e policisë Gazi Babë D.P. (38) dhe D.N. (39) të dy nga
Shkupi raportuan se rreth orës 09:10 fëmijët e tyre 15 vjeçar ishin sulmuar fizikisht nga tre persona të
panjohur në rrethin e shkollës së mesme „Boro Petrushevski“. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht
rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 31 tetor 2018, rreth orës 09:10, në rrethin e shkollës së mesme „Boro
Petrushevski“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy të mitur (15).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Më shumë se 3 Kryerësit të panjohur.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – në shkollën mësojnë nxënësit me prejardhje etnike të ndryshme.
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – përplasje dhe konflikt midis të rrinjve me prejardhje etnike të
ndryshme.
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në shkollën e mesme QSHA „Boro Petrushevski“, ku më parë kishte sulme
të ngjashme dhe ku mësojnë nxënësit e komuniteteve të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje në janar 2019,
se po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzit në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
107. Dhuna shkaktuara prej grupeve tifozesh në Tetovë
Çfarë ka ndodhur: Më 2 nëntor 2018, rreth orës 21:30, afër restorantit në rrugën „Boris Kidriq“ në Tetovë,
pas kremtimit të përvjetorit të ekzistencës së grupit tifoz, një 15-vjeçar nga Tetova, i cili ishte me disa miq,
u sulmua fizikisht nga një person i panjohur, i cili ishte me një grup tjetër. I mituri u godit në shpinë, pas së
personat ikën. Xhamat ishin dëmtuar e një dyqani artizanal edhe automjeti të pasagjerëve në pronësi të
A.M. (27) nga Tetova. SPB Tetovo merr masa për të sqaruar rastin.
Më 23 nëntor 2018, policia ngriti akuza penale kundër 14 personave, duke përfshirë një të mitur për
dhunën e shkaktuar në 02.11 nga grupet tifozë Vojvodi dhe Ballistet.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 2 nëntor 2018, rreth orës 21:30, Tetovë.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: makfaks.com.mk, fokus.mk, gol.mk.
Viktimat e involvuara: 1 person të lënduar.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: 7 kryerësit të identifikuar, nga të cilët 1 i mitur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima ishte me përkatësi etnike maqedonase, ndërsa sulmuesit ishin
me përkatësi etnike shqiptare dhe anëtarë të grupit tifoz Ballistet;
2. Model i incidenteve të mëparshme – situata konfliktuese dhe përplasja midis grupeve tifoze me përkatësi
etnike të ndryshme janë regjistruar më parë;
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në qendrën e Tetovës, pasi ndjeshjes.
Statusi i rastit: Të paraqitur padi penale kundër 7 kryerësve.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB në
lidhje me ky incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës. Informatat për paraqitjëen e
padive penale i kemi marr prej medieve.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
108. Incident në ndjeshjen e futbollit në Tetovë
Çfarë ka ndodhur: Më 3 nëntor, nga ora 12:00 deri në orën 16:00 në Tetovë, para fillimit të ndeshjes
midis klubit të futbollit „Teteks“ nga Tetova dhe klubit të futbollit „Trim lum“ nga Struga, si dhe gjatë
ndeshjes, pesë personat e regjistruar nga Tetova së bashku me të dy të regjistruar nga Shkupi, kishin thirrur
parulla ofenduese.
Më 23 nëntor 2018, policia ngriti akuza penale kundër 14 personave, duke përfshirë një të mitur për
dhunën e shkaktuar në 02.11 nga grupet tifozë Vojvodi dhe Ballistet.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 3 nëntor 2018,nga ora 12:00 deri në orën 16:00, Tetovë.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: makfaks.com.mk, fokus.mk, gol.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka, vetë dëmtim material.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: 7 kryerësit të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima ishte me përkatësi etnike maqedonase, ndërsa sulmuesit ishin
me përkatësi etnike shqiptare dhe anëtarë të grupit tifoz Ballistet;
2. Model i incidenteve të mëparshme – situata konfliktuese dhe përplasja midis grupeve tifoze me përkatësi
etnike të ndryshme janë regjistruar më parë;
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në qendrën e Tetovës, pasi ndjeshjes.
Statusi i rastit: Të paraqitur padi penale kundër 7 kryerësve.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB në
lidhje me ky incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës. Informatat për paraqitjëen e
padive penale i kemi marr prej medieve.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
109. Tifoze të Ballistet shkatërruan në Tetovë
Çfarë ka ndodhur: Më 3 nëntor, nga ora 12:00 deri në orën 16:00 në Tetovë, para fillimit të ndeshjes
midis klubit të futbollit „Teteks“ nga Tetova dhe klubit të futbollit „Trim lum“ nga Struga, si dhe gjatë
ndeshjes, pesë personat e regjistruar nga Tetova së bashku me të dy të regjistruar nga Shkupi, kishin thirrur
parulla ofenduese.
Më 23 nëntor 2018, policia ngriti akuza penale kundër 14 personave, duke përfshirë një të mitur për
dhunën e shkaktuar në 02.11 nga grupet tifozë Vojvodi dhe Ballistet.
Më 4 nëntor, në periudhën nga 12 deri në 15 orë në Tetovë, para fillimit të ndeshjes ndërmjet klubit të
futbollit „Shkëndija” nga Tetova dhe klubit të futbollit „Shkupi” nga Shkupi, gjashtë të tjerët nga Tetovë së
bashku me të miturin nga Trebosh, duke ecur nëpër rrugat kishin bërtitur slogane fyese dhe para objektit të
hotelerisë në rrugën „Boris Kidriq“ si pjesë e grupit tifozë “Ballistët”, të regjistruarit hodhën gurë dhe shishe
qelqi në tarracën e ndërtesës.
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Për të tri ngjarjet, policia e Tetovës paraqiti akuza penale kundër 14 personave, nga të cilët 7 anëtarë të
Ballistët dhe 7 anëtarë të Vojvodet.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 4 nëntor 2018, nga ora 12:00 deri në orën 15:00, Tetovë.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: makfaks.com.mk, fokus.mk, gol.mk.
Viktimat e involvuara: Nuk ka, vetë dëmtim material.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Dëmtim i objekteve të huaja (neni 243, KP).
Kryerësit: 7 kryerësit të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima ishte me përkatësi etnike maqedonase, ndërsa sulmuesit ishin
me përkatësi etnike shqiptare dhe anëtarë të grupit tifoz Ballistet;
2. Model i incidenteve të mëparshme – situata konfliktuese dhe përplasja midis grupeve tifoze me përkatësi
etnike të ndryshme janë regjistruar më parë;
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në qendrën e Tetovës, pasi ndjeshjes.
Statusi i rastit: Të paraqitur padi penale kundër 7 kryerësve.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB në
lidhje me ky incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës. Informatat për paraqitjëen e
padive penale i kemi marr prej medieve.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
110. I mitur të shpuar në rr. Xhon Kenedi në Çair
Çfarë ka ndodhur: Më 5 nëntor 2018, në orën 13:15, SPB Shkupi njoftoi se në Spitalin e përgjithshëm të
qytetit „Sveti Naum Ohridski” me plagë shpuemje u soll M.R. (18) nga Shkupi dhe Z. I. (18) nga Shkupi. Sipas
paraqitjes, ata u sulmuan nga disa njerëz në rrugën „Xhon Kenedi“. SPB Shkup ndërmerr masa dhe aktivitete
për sqarimin e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 5 nëntor 2018, në orën 13:15, në rrugën „Xhon Kenedi“ - Çair, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy viktima 18 vjeçare.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Disa kryerës të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit ishin me përkatësi etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të rrinjve në këtë pjesë e qytetit janë regjistruar më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje identike me
buletinin e përditshëm të Ministrisë, domethënë se janë ndërmarrë masa për të sqaruar plotësisht rastin.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
111. Të mitur sulmuar në Topansko Pole
Çfarë ka ndodhur: Më 05.11.2018, në SPB Shkup, është raportuar se rreth orës 20.00 para objektit të
hotelerisë në rrugën „Bllagoja Paroviq“ - Topansko Pole në Shkup, dy 16-vjeçarë u sulmuan fizikisht nga A.A.
dhe disa persona të panjohur. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 5 nëntor 2018, rreth orës 20.00, në rrugën „Bllagoja Paroviq“ - Topansko
Pole, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy viktima të mitur 16 vjeçare.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Një kryerës të identifikuar dhe disa kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit ishin me përkatësi etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të rrinjve në këtë pjesë e qytetit janë regjistruar më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje identike me
buletinin e përditshëm të Ministrisë, domethënë se janë ndërmarrë masa për të sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
112. Djalë nga Saraji sulmuar në rr. Aminta Treti“
Çfarë ka ndodhur: Më 11.11.2018 në orën 22.00 në stacinin e policisë Centar, B.A. (21) nga fshati Saraj Shkupi, raportoi se po të njëjtën ditë rreth orës 20.00 para objektit të hotelerisë në rrugën „Aminta Treti“ u
sulmua fizikisht nga dy persona. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 11 nëntor 2018, rreth orës 20.00, në rrugën „Aminta Treti“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një person të mashkull 21 vjeçar.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit ishin me përkatësi etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të rrinjve në këtë pjesë e qytetit janë regjistruar më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje identike me
buletinin e përditshëm të Ministrisë, domethënë se janë ndërmarrë masa për të sqaruar plotësisht rastin.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
113. Djalë 17 vjeçar sulmuar në objekt hotelier
Çfarë ka ndodhur: Më 13 nëntor 2018 në 23:50 në Shkup, R.R. (47) nga Shkupi deklaroi se po të njëjtën
ditë rreth orës 19:30 afër objektit të hotelerisë në rrugën „Vtora Makedonska Brigada”, djali i tij 17 vjeçar u
sulmua fizikisht nga dy persona. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 13 nëntor 2018, rreth orës 19:30, afër objektit të hotelerisë në rrugën
„Vtora Makedonska Brigada“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një djalë i mitur, 17 vjeçar.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Dy kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit ishin me përkatësi etnike të ndryshme;
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të rrinjve në këtë pjesë e qytetit janë regjistruar më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, kemi marrë përgjigje identike me
buletinin e përditshëm të Ministrisë, domethënë se janë ndërmarrë masa për të sqaruar plotësisht rastin.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
114. Sulm mbi të rinjve nga Kavadari në autobusin e NQP nr.55
Çfarë ka ndodhur: Më 14 nëntor 2018, në orën 20:00, në SPB Shkup, M.J. (19) dhe J.S. (19), të dy nga
Kavadari raportuan se ishin sulmuar fizikisht nga disa persona në autobusin nr. 55 të NQP Shkup. Po merren
masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 14 nëntor 2018, në orën 20:00, në autobusin nr. 55 të NQP, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Dy viktima.
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (neni 130, KP), Dhunë (neni 386, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – në pjesën e qytetitit me strukurë etnike të ndryshme edhe në ndalesën
ku qarkullojnë linjet e autobusëve që lidhen lagje me strukturë etnike të përzier në rajon ku jetojnë
dhe lëvizin njerëz të prejardhja etnike të ndryshme. Në rastin aktual viktimat ishin nga Kavadari dhe
me prejardhe etnike maqedonase, ndërsa në autobisin nr.55 shumica e udhëtuesve janë të përkatësisë
etnike shqiptare;
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2. Model i incidenteve të mëparshme – situata konfliktuese dhe përplasja midis të rrinjve me përkatësi
etnike të ndryshme në autobuse dhe ndalesa e autobusëve janë regjistruar më parë;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në linjen e autobusit nr. 55.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Me kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, nuk kemi ende përgjigje.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzve në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (transporti publik,
vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
115. I mitur të sulmuar në shkollën e mesme Cvetan Dimov në Çair
Çfarë ka ndodhur: Më 27 nëntor 2018, në orën 13.30, Sh.Sh. (43) nga Shkupi raportuan se të njëjtën ditë
në orën 12.00 në rrugën „Xhon Kenedi“ në oborrin e shkollës së mesme „Cvetan Dimov“, djali i saj 16 vjeçar
u sulmua fizikisht nga shoku i tij i klasës. Po merren masa për ta sqaruar plotësisht rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 27 nëntor 2018, në orën 12.00, në oborrin e shkollës së mesme
„Cvetan Dimov“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një të mitur (16).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Një të mitur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – në shkollën mësojnë nxënësit
viktima dhe sulmuesi janë me prejardhje etnike të ndryshme.

me prejardhje etnike të ndryshme,

2. Modeli i incidenteve të mëparshme – përplasje dhe konflikt midis të rrinjve me prejardhje etnike të
ndryshme në këtë pjesë e qytetit janë regjistruar më parë.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, ende nuk kemi marrë përgjigje.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzit në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
116. I mitur të sulmuar në Qeramidnica
Çfarë ka ndodhur: Më 28 nëntor 2018, në orën 15.30, I.U. (32) raportoi se në të njëjtën ditë rreth orës
13:00 në rrugën „520” në lagjën e Qeramidnicës në Shkup, djali i tij 14 vjeçar u sulmua fizikisht nga N.M. (41)
nga Shkupi. Pas masave të marra, është dorëzuar një parashtresë e përshtatshme.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 28 nëntor 2018, rreth orës 13:00, në rrugën „520” në lagjën e
Keramidnicës, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
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Viktimat e involvuara: Një të mitur (14).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Një të mitur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesi janë me prejardhje etnike të ndryshme.
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të rrinjve në këtë pjesë e qytetit janë regjistruar më
parë.
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në pjesën e qytetit ku jetojnë njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike,
kryesisht romë dhe maqedonas.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, ende nuk kemi marrë përgjigje.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
117. Person me aftësi të kufizuara sulmuar dhe vjedhur në Manastir
Çfarë ka ndodhur: Më 30.11.2018 në Manastir, P.A. person me paralizë cerebrale, u sulmua gjatë punës.
Kryerësi i vjedhur dy telefona celularë dhe të ardhurat e gjithë ditës që P.A. mbante me vete.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 30 nëntor 2018, të pacaktuar, në Manastir.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: slobodenpecat.mk.
Viktimat e involvuara: Një person me aftësi të kufizuara.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është aftësi të kufizuara, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Karakteristika e viktimës – viktima është person me aftësi të kufizuara.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, ende nuk kemi marrë përgjigje.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje inkluzimin e
njerëzit me aftësi të kufizuara në shoqëri.
118. I mitur të sulmuar fizikisht në ndalesë të autobusit në Bit Pazar
Çfarë ka ndodhur: Më 12 dhjetor 2018 në orën 19:50 në stacionin e policisë Bit Pazar B.Sh. (42) nga
Shkupi, raportoi se në 12.12.2018 rreth orës 17:00 në një ndalesë të autobusit në bulevardin „Krste Misirkov“
nga disa persona u sulmua fizikisht djali i tij 16 vjeçar. Janë ndërmerr masa dhe aktivitete për sqarimin e
rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 12 dhjetor 2018, rreth orës 17:00, në bulevardin „Krste Misirkov“,
Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
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Viktimat e involvuara: Një të mitur (16).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesi janë me prejardhje etnike të ndryshme.
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të miturit të vetëm në rrugë, afër shkollës, në autobus.
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në bulevardin „Krste Misirkov“, në pjesën e qytetit ku shpesh ka sulme të
tilla.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB në
lidhje me ky incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzit në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
119. I mitur të sulmuar në autobusit nr.2 në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Më 14 dhjetor 2018 në orën 22:10, KJ. (37) nga Shkupi njoftoi se rreth orës 16:00 në
një autobus së NQP, me numrin 2, në bulevardin „Aleksandar Makedonski” në Shkup, djali i saj 14 vjeçar u
sulmua nga të miturit. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 14 dhjetor 2018, rreth orës 16:00, në bulevardin „Aleksandar
Makedonski“, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një të mitur (14).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP).
Kryerësit: Disa kryerësit të mitur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është prejardhje etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesi janë me prejardhje etnike të ndryshme.
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të miturit të vetëm në rrugë, afër shkollës, në autobus.
3. Lokacioni – incidenti ndodhi në autobusin nr.2 ku shpesh ka sulme të tilla.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB në
lidhje me ky incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e njerëzit në mjedise që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat, transporti
publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin, hapësirat publike, ndalesat e autobusëve).
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120. Nxënës të shpuar në shkollën e mesme „Arseni Jovkov”
Çfarë ka ndodhur: Më 17 dhjetor 2018, në orën 11:15, në Sektorin për punët të brendshme në Shkup
ishte raportuar se në shkollën e mesme „Arseni Jovkov” nga E.D. (17), A.B. (16) dhe një person tjetër, duke
përdorur thikë, u sulmua S.R. nga Shkupi dhe pastaj u sulmua fizikisht edhe tri nxënësit të tjerë në moshën
17 dhe 18 vjet, pas së cilës ata u larguan nga vendngjarjes. S.R. u transferua në Spitalin e përgjithshëm të
qytetit „8 shtator” për ofrimin e ndihmës mjekësore. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 17 dhjetor 2018, në orën 11:15, në shkollën e mesme Arseni Jovkov
në Çair, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: 4 të mitur (17-18).
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386, KP ).
Kryerësit: Tri kryerësit (dy të mitur 16-17 vjet dhe një 18 vjet).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, që ndodhi në shkollën
e mesme në Çair (mjedisi etnike të përzier) motivi i njëanshëm është përkatësia etnike, kurse indikatorë të
njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – i mituri të sulmuar dhe të miturat që e sulmuan kishin përkatësi etnike
të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – përplasja dhe konflikti mes nxënësve me prejardhje të ndryshme
etnike sidomos në kryeqytet ndodh shumë shpesh. Përplasje të tilla ndodhin shpesh midis fëmijëve të
origjinës etnike maqedonase dhe shqiptare, ndërkohë që komunitetet e tjera rrallë ose nuk përfshihen
kurrë në incidente të tilla;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në shkollën e mesme, në lagjen ku jetojnë komunitete etnike të ndryshme
dhe ku mesojnë nxenësit e komuniteteve të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB në
lidhje me ky incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjediset që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin).
121. Përsëri nxënës të shpuar në shkollën e mesme „Arseni Jovkov”
Çfarë ka ndodhur: Më 25 dhjetor 2018, rreth orës 09:00, nga Spitali i përgjithshëm i qytetit „Sveti Naum
Ohridski”, është raportuar se një 17-vjeçar nga Shkupi, me një plagë shpuemje në zonën e krahut të majtë,
është dorëzuar atyre. Lëndimi ishte shkaktuar nga një 15-vjeçar nga Shkupi në shkollën e mesme „Arseni
Jovkov“, ku të dy janë nxënës. Janë marrë masa për të sqaruar rastin plotësisht.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 25 dhjetor 2018, rreth orës 09:00, në shkollën e mesme „Arseni Jovkov“
në Çair, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: 1 të mitur (16).
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386, KP ).
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Kryerësit: Një kryerës (15).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, që ndodhi përballë
oborrit të shkollës së mesme në Çair (mjedisi etnike të përzier) motivi i njëanshëm është përkatësia etnike,
kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – i mituri të sulmuar dhe të miturat që e sulmuan kishin përkatësi etnike
të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – përplasja dhe konflikti mes nxënësve me prejardhje të ndryshme
etnike sidomos në kryeqytet ndodh shumë shpesh. Përplasje të tilla ndodhin shpesh midis fëmijëve të
origjinës etnike maqedonase dhe shqiptare, ndërkohë që komunitetet e tjera rrallë ose nuk përfshihen
kurrë në incidente të tilla;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në shkollën e mesme, në lagjen ku jetojnë komunitete etnike të ndryshme
dhe ku mesojnë nxenësit e komuniteteve të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB në
lidhje me ky incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjediset që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin).
122. Sulm mbi të mitur 12 vjeçar në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Më 27 dhjetor 2018, rreth orës 21:00 në Shkup, në bulevardin „Krste Petkov Misirkov”,
tre të mitur të moshës 15 vjet, sulmuan fizikisht një të mitur 12-vjeçar nga Shkupi, një nga sulmuesit shkatoi
plagë shpuemje në zonën e këmbës së djalit. Po merren masa për të sqaruar rastin.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 28 dhjetor 2018, rreth orës 21:00, në bulevardin „Krste Petkov
Misirkov”, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: Një të mitur (12).
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP ), Lëndim trupor (Neni 130, KP)..
Kryerësit: Tri kryerësit të mitur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm
është përkatësia etnike, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – i mituri të sulmuar dhe të miturat që e sulmuan kishin përkatësi etnike
të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – sulme mbi të miturit të vetëm, ndersa sulmuesit janë në grup;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në ndalesën e autobusit, në rrugën ku edhe më parë kishte sulme të
ngjashme dhe ku jetojnë dhe levizin njerëzit të komuniteteve etnike të ndryshme.
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB në
lidhje me ky incident.
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Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri; sidomos
siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjediset që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta për ata (shkollat,
transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin).
123. Edhe një sulm në shkollën e mesme „Arseni Jovkov”
Çfarë ka ndodhur: Më 28 dhjetor 2018, rreth orës 17:00, u raportua se në shkollën e mesme „Arseni
Jovkov“ - Shkup, në portën e shkollës, disa studentë fizikisht sulmuan një nxënës 16 vjeçar. Janë marrë masa
për të sqaruar rastin plotësisht.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 28 dhjetor 2018, rreth orës 09:00, përballë oborrit të shkollës së
mesme „Arseni Jovkov“ në Çair, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: 1 të mitur (16).
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386, KP ).
Kryerësit: Grupi i kryerësit.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, që ndodhi përballë
oborrit të shkollës së mesme në Çair (mjedisi etnike të përzier) motivi i njëanshëm është përkatësia etnike,
kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – i mituri të sulmuar dhe të miturat që e sulmuan kishin përkatësi etnike
të ndryshme (maqedonase dhe shqiptare);
2. Model i incidenteve të mëparshme – përplasja dhe konflikti mes nxënësve me prejardhje të ndryshme
etnike sidomos në kryeqytet ndodh shumë shpesh. Përplasje të tilla ndodhin shpesh midis fëmijëve të
origjinës etnike maqedonase dhe shqiptare, ndërkohë që komunitetet e tjera rrallë ose nuk përfshihen
kurrë në incidente të tilla;
3. Lokacioni - Incidenti ndodhi në shkollën e mesme, në lagjen ku jetojnë komunitete etnike të ndryshme
dhe ku mesojnë nxenësit e komuniteteve të ndryshme etnike.

Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Deri në mbylljen e këtij raporti nuk kemi ende përgjigje nga MPB
në lidhje me ky incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje gjendjen e
përgjithshme të sigurisë në shtet dhe bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme etnike në shoqëri;
sidomos siguria e fëmijëve dhe rinisë në mjediset që duhet të jenë të parrezikshme dhe të sigurta
për ata (shkollat, transporti publik, vendbanimet në të cilat jetojnë dhe lëvizin).
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