RAPORTI VJETOR

PËR KRIMET NGA URREJTJA
NË VITIN
2019

Përmbajtja e këtij publikimi nuk përfaqëson medoemos këndvështrimet apo qëndrimet e Misionit
të OSBE-së në Shkup.

Botues:
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut,
përfaqësuar nga Kryetari prof. dr. Gordan Kallajxhiev
Redaktor:
Uranija Pirovska
Autorë:
Sibel Amet
Sanja Barlakovska Velkov

Naum Naumovski Borçe 83
1000, Shkup
Tel: +389 (0)2 3119 073
Faks: +389 (0)2 3290 469
Web: www.mhc.org.mk
Е-mail: helkom@mhc.org.mk

PËRMBAJTJA
1. PËR PROJEKTIN..........................................................................................................................................4
2. METODOLOGJIA .........................................................................................................................................5
2.1 Monitorimi i mediave nacionale të shtypyra dhe elektronike ...........................................................5
2.2 Njoftim deri te Misioni i OSBE-së në Shkup për incidentet dhe krimet nga urrejtja.......................5
2.3 Mirëmbajtja e ueb faqes interaktive për paraqitjen e krimeve nga urrejtja....................................5

3. REZYME E GJETJEVE KRYESORE............................................................................................................6
3.1 Konteksti.................................................................................................................................................6
3.2 Numri i incidenteve................................................................................................................................6
3.3 Llojet e veprave penale..........................................................................................................................9
3.4 Incidente sipas lokacionit................................................................................................................... 10
3.5 Incidente sipas muajve........................................................................................................................ 11
3.6 Incidente për shkak të motivimit të anshëm.................................................................................... 11
3.7 Viktima dhe kryerës............................................................................................................................. 12
3.8 Statusi i rasteve .................................................................................................................................. 12

4. AKTIVITETET E EKIPIT PROJEKTUES................................................................................................... 14
4.1 Ndekja e mediave nacionale të shtypura dhe elektronike............................................................... 14
4.2 Rishikimi i krimeve të paraqitura nga urrejtja dhe kontributi në Raportin vjetor të
OSBE/ODIHR për krimet nga urrejtja dhe incidentet në rajonin e OSBE-së.................................. 14
4.3 Mirëmbajtja, përditësimi, dhe përkthimi i ueb-faqes www.zlostorstvaodomraza.com............... 14
4.4 Përgatitja e informatorëve mujorë për gjendjen me krimet nga urrejtja në vend........................ 14
4.5 Përgatitja, përkthimi dhe publikimi i raportit nga ndjekja e krimeve nga
urrejtja për vitin 2019 ......................................................................................................................... 15
4.6 Shënimi i ditës të propozuar europiane për viktimat e veprave nga urrejtja (22 korrik) përmes
organizimit të konferencave për shtyp dhe ngjarja “Turlitavë” ..................................................... 15
4.7 Ndarja e gjetjeve nga Raporti i monitorimit për vitin 2018 me institucionet që mund
të kenë interes për të ......................................................................................................................... 15
4.8 Organizimi i konferencës për shtyp prë ndarjen e gjetjeve nga Raporti vjetor............................ 15
4.9. Përfshirja e informacioneve për krimet nga urrejtja në raportet mujore të
KMH në aspekt të situatës me të drejtat e njeriut në vend............................................................. 15

5. PËRFUNDIME............................................................................................................................................ 16
6. REKOMANDIME.........................................................................................................................................17
ANEKSI........................................................................................................................................................... 18

K T IN
1 . P Ë R P R OJ E
Ky raport është rezultat i projektit “Avancimi i të drejtave të njeriut”, i cili ishte mbështetur
financiarisht nga Misioni i OSBE-së në Shkup, kurse është realizuar në periudhën prej 1 janarit deri në
31 dhjetor të vitit 2019.
Projekti kishte për qëllim që të merret me çështjen për veprat nga urrejtja dhe gjuhën e urrejtjes
përmes legjislacionit të avancuar, ngritjes të vetëdijes publike, ndërtimit të kapaciteteve dhe regjistrimit
të incidenteve të kryera nga urrejtja. Më konkretisht, ky raport është dedikuar që të shërbejë si tregues
për shtrirjen, natyrën dhe shpeshtësinë e veprave penale nga urrejtja të kryera në vend.
Në kuadër të mandatit të tij si partner implementues i projektit, Komiteti i Helsinkit për të drejtat
e njeriut (KMH) i realizoi aktivitetet e ardhshme në raport me krimet nga urrejtja, dhe atë:
1.

Ndjekja e incidenteve/krimeve nga urrejtja me kujdes të veçantë te dhuna në sport e motivuar nga
anshmëria dhe dhuna nga bashkëmoshatarët me motiv të anshëm ndërmjet personave të rinj;

2.

Rishqyrtimi i krimeve të paraqitura nga urrejtja dhe kontributi në Raportin vjetor të ODIHR për krime nga
urrejtja dhe incidente në rajonin e OSBE-së për vitin 2018;

3.

Mirëmbajtja, përditësimi dhe përkthimi i ueb-faqes www.zlostorstvaodomraza.com, duke përfshirë
edhe futjen e informacioneve në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze, publikimin e vegëzave nga
portalet e njohura të internetit, si dhe mirëmbajtjen e grupeve në Facebook dhe Twitter, kontrollimi i
informacioneve për incidentet e regjistruara (Kërkesa për informacione deri te MPB dhe PP)

4.

Përdorimi i aplikacionit Red Button në faqen e internetit të MPB-së dhe paraqitja e rasteve përmes të
njëjtës;

5.

Vendosja e bashkëpunimit të rregullt dhe të vazhdueshëm me MPB dhe PThP;

6.

Prezantimi i punës të KMH në pjesën e kriminalitetit nga urrejtja përmes 5 punëtorive për të rinj të
fokusuara në rritjen e vetëdijes publike dhe ngritjes të kapaciteteve për parandalimin e veprave nga
urrejtja, të organizuara nga Misioni i OSBE-së;

7.

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

8.

Përgatitja, përkthimi dhe publikimi i raportit për ndjekjen e krimeve nga urrejtja për vitin 2018 në gjuhën
maqedonase, shqipe dhe angleze;

9.

Shënimi i Ditës të propozuar për viktimat nga urrejtja (22 korrik) përmes organizimit të konferencës për
shtyp dhe ngarjes “Turlitava“;

10. Mundësimi i ndihmës juridike pa pagesë dhe këshillimi i viktimave të veprave nga urrejtja si dhe ndjekja
e procedurave gjyqësore për rastet konkrete të cilat i referohen karakteristikave të ndryshme mbrojtëse.
Në pajtim me Misionin e OSBE-së, Komiteti kontribuoi me shpenzimet e tij për projektin përmes realizimit
të aktiviteteve në vijim:
11. Ndarja e gjetjeve nga Raporti i monitorimit për vitin 2018 me institucionet (MPB, Ministria e drejtësisë,
PP, kontakti nacional për vepra nga urrejtja) të cilat do të mund të kishin interes për një gjë të tillë;
12. Organizimi i konferencës për shtyp për ndarjen e gjetjeve nga raporti vjetor; dhe
13. Përfshirja e informacioneve për krimet nga urrejtja në raportet mujore të KMH në aspekt të situatës të
të drejtave të njeriut në vend.
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2 . M E T O D O LO
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2.1 Monitorimi i mediave nacionale të shtypyra dhe elektronike
KMH monitoroi disa gazeta ditore me prirje ideologjike dhe përkatësi politike të ndryshme.
Monitorimi i mediave elektronike është bërë në nivel ditor, përmes dy gjeneratorëve më të njohur
të lajmeve në internet (www.time.mk и www.grid.mk), si dhe përmes përdorimit të opsioneve për
kërkim të avancuar nën rubrikën “Lajme” në www.google.com. Pasi të vërehej vepra apo incidenti nga
urrejtja, KMH e shënonte titullin e stories (lajmit) dhe vegëzën respektivisht lidhjen në internet, me
çrast vijonte drejtë publikimit të tij në portalin e internetit për paraqitjen e veprave nga urrejtja www.
zlostorstvaodomraza.mk (shih aktivitetin 2.3 më poshtë). Si rezultat i realizimit të këtij aktiviteti, në
periudhën ndërmjet 1 janarit dhe 31 dhjetorit të vitit 2019, KMH arriti që të shkruaj dhe të publikojë
159 vepra nga urrejtja/incidente.

2.2 Njoftim deri te Misioni i OSBE-së në Shkup për incidentet dhe krimet nga
urrejtja
Detajet në lidhje me incidentet (përshkrim i shkurtër, data, koha dhe vendi, burimi i informacioneve,
viktimat e përfshira, kryerësit, statusi i rastit, përgjigje e organeve kompetente, ndikimi mbi viktimat
dhe mbi komunitetin) ishin bashkangjitur vazhdimisht në Misionin e OSBE-së në Shkup, dhe drejtë
paraqitjes të tyre më të lehtë kontribuoi në masë të madhe funksionimi me sukses i mëtutjeshëm i uebplatformës të krimeve nga urrejtja. Përveç asaj që incidentet e krimeve nga urrejtja mund të ndiqen
në internet pasi ata të kryeshin, Misioni i OSBE-së në Shkup pranoi edhe një raport të përkohshëm
dhe një raport përfundimtar, të përgatitur nga KMH. Ky raport përfundimtar do të ndahet me OSBE/
ODIHR për raportin e tyre përfundimtar për krimet nga urrejtja të vendeve pjesëmarrëse në OSBE.

2.3 Mirëmbajtja e ueb faqes interaktive për paraqitjen e krimeve nga urrejtja
Ueb portali www.zlostorstvaodomraza.com (nga viti 2014 gjithashtu në dispozicion edhe nën www.
zlostorstvaodomraza.mk) paraqet një vegël ndërvepruese e cila u mundësoi qytetarëve të pranojnë
informacione dhe të paraqesin vepra nga urrejtja. Ai përmban hartë ndërvepruese e cila e tregon
lokacionin e saktë ose të përafërt të incidenteve. Në faqen kryesore janë të shënuara kategoritë e
veprave nga urrejtja dhe motivet e anshme, ajo siguron informacione në aspekt të mënyrës në të cilën
qytetarët mund të paraqesin (e-aplikacione, Twitter, posta elektronike, dhe formulari elektronik), dhe
në të janë të paraqitura grafikonët statistikorë. Gjithashtu ka edhe rubrika që i dedikohen pyetjeve
të shtruara më shpesh, materiale dhe fjalor i ueb portalit, në kuadër të të cilave mund të gjenden
informacione në aspekt të projektit, rëndësisë dhe shtrirjes të veprave nga urrejtja, si dhe publikime
për krimet nga urrejtja. Përveç në gjuhën maqedonase, faqja është në dispozicion dhe ripërtrihet dhe
përditësohet edhe në gjuhën shqipe dhe angleze.
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3. REZYME E
G JE TJ E V E K R Y E S O R E

3.1 Konteksti
Në raportin e Komisionit Europian për vitin 2019 për përparimin e shtetit, theksohet se “me
ndryshimet e Kodit penal të miratuara në dhjetor të vitit 2018 janë qartësuar dispozitat për krimet
nga urrejtja dhe janë zgjeruar bazat mbrojtëse. Prokuroria publike u bë proaktive në fillimin e
hetimeve për pretendimet për gjuhë të urrejtjes. Grumbullimi i të dhënave për gjuhën e urrejtjes nuk
është sistematik, përdersia në bazën e të dhënave të shoqërisë civile është vërejtur rritje e rasteve
të gjuhës të urrejtjes.” Analiza e veçantë e veprave nga urrejtja të regjistruara në vitin 2013, si dhe
raportet vjetore për krimin nga urrejtja në vend për vitet 2014-2018, ku ky raport dhe ueb portali për
paraqitjen e veprave nga urrejtja, www.zlostorstvaodomraza.mk, paraqesin përpjekjet e para dhe më
gjithëpërfshirëse që të bëhet mapimi, monitorimi, dhe paraqitja e incidenteve të veprave nga urrejtja
në vend.
Për më tepër, duhet të theksohet në këtë raport se edhe krahas asaj që ndryshimet dhe
plotësimet e Kodit penal të votuara në dhjetor të vitit 2018, në mënyrë të qartë e përkufizojnë krimin
nga urrejtja, në praktikë, njohja e duhur dhe në kohë dhe regjistrimi i veprave penale nga urrejtja
nga ana e nëpunësve policorë dhe prokurorisë publike ende mungon, respektivisht është në nivel
jo të kënaqshëm. Megjithatë, vlen të përmendet fakti se në vitin 2018 ka rritje të incidenteve të
regjistruara nga ana e MPB-së (gjithsej 33), në krahasim me periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2017,
kur janë regjistruar gjithsej 7 incidente. Ky trend pritet që të vazhdojë edhe në lajmërimin e MPB-së
edhe në vitin 2019.

3.2 Numri i incidenteve

33

Të vërtetuar
Të pavërtetuara
126
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Në periudhën prej 1 janari deri në 31 dhjetor 2019, KMH regjistroi gjithsej 159 incidente dhe
vepra nga urrejtja. Incidentet janë regjistruar menjëherë pasi janë paraqitur nga ana e mediave apo
Ministrisë të punëve të brendshme. Gjatë kësaj, nga numri i përgjithshëm i incidenteve të regjistruara,
janë vërtetuar 33 incidente (20%), përderisa 126 incidente (80%) mbesin të pavërtetuara. Si vepra
të pavërtetuara nga urrejtja, në pjesën më të madhe mbesin ato incidente te të cilat në pajtim me
indikatorët tjerë (lokacioni, mënyra e kryerjes, involvimi i të miturve dhe gjimnazistëve e të ngjajshme)
ekziston besimi racional se janë kryer për shkak të përkatësisë etnike të viktmës respektivisht
kryerësit. Edhe krahas kërkesave tona të dërguara drejtë MPB-së për vërtetimin nëse përkatësia
etnike si indikator është e pranishme te këto incidente dhe vepra, nuk e morëm një vendim të tillë.
Shumica e incidenteve janë vërtetuar përmes kontaktit të policisë, buletinëve policor dhe
informimit medial. Incidentet e pavërtetuara janë gjithsesi të përfshira në raport, duke patur
parasysh ekzistimin e indikatorëve të anshmërisë, duke përfshirë edhe: perceptimin viktima/
dëshmitar; komentet e dhëna në vendin e ngjarjes; dallimi ndërmjet viktimës dhe kryerësit në bazë
etnike; formulari/shpeshmëria e incidenteve paraprake; natyra e dhunës; mungesa e motiveve tjera;
dhe vendi dhe koha.
Më saktësisht, incidentet e pavërtetuara janë të përfshira për shkak të informacioneve të pranuara
në aspekt të vendit të incidentit psh, fqinjësitë e përziera etnike dhe shkollat, linjat e autobusit
të cilat i shfrytëzojnë anëtarët e bashkësive të ndryshme etnike, vendi ku veprat nga urrejtja kanë
ndodhur në të kaluarën, etj.), lloji i incidentit (psh, grupa më e madhe e të miturve sulmon një apo më
shumë viktima pa provokim, rrahje grupore, sulmi në autobus apo në stacionin e autobusit, etj.) koha
e incidentit (pas rrahjes paraprake si formë e urrejtjes, pas orëve mësimore, gjatë apo pas ngjarjes
sportive, etj) dhe prona e dëmtuar gjatë kohës të incidentit (psh, vendi për ritet fetare). Incidentet
e vërtetuara dhe të pavërtetuara mund të shihen ndaras në portalin e ueb faqes për paraqitjen e
veprave nga urrejtja (të vërtetuarit janë të shënuara me sustën tekstuale të gjelbërt, përderisa të
pavërtetuarit me sustë tekstuale të kuqe.
Përkatësia etnike (135 incidente) dhe përkatësia politike (15 incidente) janë bazat më të
përfaqësuara për shkak të të cilave janë kryer veprat nga urrejtja në vitin 2019, 2 incidente janë kryer
për shkak të religjionit apo bindjes fetare si bazë, 2 incidente janë motivuar nga orientimi seksual i
viktimave, 2 incidente janë motivuar për shkak të kombësisë të viktimave, 2 incidente për shkak të
statusit të tij të migrantit/refugjatit dhe 1 incident i motivuar nga raca. 12 incidente e përmbushin
figurën e veprës penale “Nxitja e urrejtjes nacionale, racore dhe fetare, përçarje apo mosdurim“.
Viktimat dhe kryerësit më shpesh janë persona të rinj, anëtarë të bashkësive të ndryshme
etnike (kryesisht maqedonas dhe shqiptarë). Më shpesh, një incident i përmbush figurat e dy apo më
shumë vepra penale, prandaj edhe nga këto arsye numri i veprave penale nuk përputhet me numrin
e incidenteve. Më shumë incidente të shkaktuara për shkak të përkatësisë apo bindjes politike
nuk përfshijnë persona fizik si viktima. Në vend të saj, si viktima paraqiten persona juridik, që ka të
bëjë edhe me faktin se pjesa më e madhe e këtyre incidenteve i referohen dëmtimit të pronës dhe
shkaktimit të dëmit material.
Shumica e veprave penale të theksuara përshijnë: Dhunën (115), Dëmtimi i pronës të huaj (16),
Lëndimi trupor dhe lëndimi i rëndë trupor (16), Shkaktimi i urrejtjes nacionale, racore, apo fetare,
përçarje apo mosdurim (12), Përhapje të materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik
(2), Grabitje (2) dhe Rrezikimi i sigurisë (2).
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Detajet në aspekt të incidenteve, siç janë përshkrimi i shkurtër, data, koha, vendi, burimi i
informacioneve, viktima/viktimat e përfshira, kryerësit, statusi i rastit, përgjigje nga ana e pushteteve,
dhe ndikimi i viktimës/viktimave në komunitet mund të gjenden në Aneksin që titullohet “Incidentet
e krimeve nga urrejtja në vitin 2019” të këtij raporti. Në aneksin e njëjtë, ka fushë për “indikatorët e
anshmërisë”, që është inkorporuar në çdo incident të caktuar. Ai përfshin të dhëna për: perceptimin
e viktimës/dëshmitarit; komente të bëra në vendngjarje; dallimi ndërmjet viktimës dhe kryerësit në
baza etnike; formulari/shpeshmëria e incidenteve paraprake; natyra e dhunës; mungesa e motiveve
tjera; dhe vendi dhe koha. Përveç sigurimit të informacioneve shtesë në aspekt të incidenteve, kjo
pjesë është veçanërisht e dobishme për të kuptuar se pse incidentet e pavërtetuara janë gjithashtu
të përfshira në këtë raport.
Në mars të vitit 2019, KMH e dërgoi Raportin e tij vjetor për veprat nga urrejtja për vitin 2018 deri
te OSBE/ODIHR1. KMH mbetet organizata e vetme joqeveritare e cila e informon OSBE/ODIHR për
situatën me veprat nga urrejtja në vend.
Rritja e numrit të veprave nga urrejtja të regjistruara në vitin e kaluar, vazhdon edhe në vitin 2019.
Për më tepër, janë shënuar trende të caktuara në raport me motivin e anshëm në bazë të të cilave
janë kryer veprat nga urrejtja..
Me numrin prej vetëm 15 incidenteve të kryera për shkak të përkatësisë apo bindjes politike, mund
të përfundohet se numri i incidenteve të motivuara nga përkatësia politike është ulur gjatë viteve.
Trendi i zvogëlimit të numrit të këtyre incidenteve mund të jetë për shkak të procesit të zgjdhjes
të më shumë çeshtjeve politike afatgjate të brendshme dhe të jashtme. Ky lloj i incidenteve, më së
shpeshti i referohet dëmtimit të pronës të partive politike (kryesisht LDSM apo VMRO-DPMNE) apo
dërgimit të kërcënimeve serioze ndaj anëtarëve dhe simpatizantëve të partive politike. Incidentet
intensifikohen në janar menjëherë pas votimit të ndryshimeve të Kushtetutës me qëllim të zbatimit
të Marrëveshjes të Prespës të vitit 2018, si dhe në prill, para dhe gjatë zgjedhjeve presidenciale.
Njëkohësisht është regjistruar incident edhe në fund të vitit, pas vendimit të partive politike për
mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në prill të vitit 2020. Megjithatë, serioziteti i
këtyre incidenteve nuk është i krahasueshëm me ata që ishin regjistruar në vitet 2016, 2017 dhe 2018.
Sigurisht që trendet e viteve të mëparshme përsëriten, nëse kihet parasysh se këto incidente ishin në
rritje para dhe gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vitin 2014, zgjedhjet presidenciale
në të njëjtin vit, zgjedhjet e parakohshme parlamentare në vitin 2016 si dhe zgjedhjet lokale në vitin
2017.
Trendi i dytë që është vërejtur i referohet numrit të incidenteve të kryera për shkak të prejardhjes
etnike maqedonase apo shqiptare të kryerësit/viktimës. Në vitin 2013, këto incidente përbënin 84%
nga të gjithë incidentet (98 nga 116), përderisa në vitin 2014 përqindja ishte 61% (53 nga 87). Gjatë
vitit 2015, vetëm 15 incidente (34%) kanë ndodhur ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve, kurse në
vitin 2016 kanë ndodhur 34 incidente (pothuajse 50%) ndërmjet këtyre dy bashkësive të ndryshme
etnike. Në vitin 2017 nuk kishte zvogëlim domethënës të këtyre llojeve të incidenteve, edhepse ata
mbeten çeshtja më e ngutshme, duke patur parasysh se pjesa më e madhe e viktimave dhe kryerësve
në këto incidente janë persona të mitur. Në vitin 2018, numri i incidenteve të regjistruara të kryera
për shkak të prejardhjes etnike është rritur sërish në 58% (79 nga 123) nga të gjithë incidentet e
regjistruara. Në vitin 2019, me 84,9% nga të gjithë incidentet e regjistruara (135 nga 159) për shkak të
1

http://hatecrime.osce.org/north-macedonia
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prejardhjes etnike të viktimave/kryerësve, i bën këto incidente më të përfaqësuara dhe me intensitet
shqetësues si në të kaluarën (2013/2014).
Pas disa viteve, në pjesën e parë të vitit 2019, janë regjistruar 2 incidente të caktuara të
motivuara nga orientimi seksual/identiteti gjinor i viktimës. Potencialisht, kjo mund të nënkuptojë
se për shkak të porosive pozitive dhe mbështetjes që e japin publikisht nga Qeveria dhe pjesë e
figurave pozitive publike, besimi në institucionet e sistemit ngadalë ngadalë po ripërtrihet ndërmjet
komunitetit LGBTI. Megjithatë, ky konstatim në asnjë moment nuk do të thotë se shoqëria është
bërë tolerante ndaj komunitetit të LGBTI-së. Duhet të kihet parasysh se organet shtetërore ende nuk
kanë patur sukses që në mënyrën e duhur të hetojnë incidentet e kryera ndaj komunitetit LGBTI në
periudhën 2013 dhe 2014, kurse policia nuk pati sukses që të arrestojë asnjë nga kryerësit. Incidentet
e regjistruara të motivuara nga orientimi seksual/identiteti gjinor në vitin 2019 kanë ndodhur gjatë
kohës kur organizohej Marshi i parë i krenarisë në qershor në Shkup. Gjatë kësaj kohe, gjuha e urrejtjes
dhe kërcënimet kundër LGBTI komunitetit ishin gjithnjë e më të pranishme.
Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit penal të cilat i referoheshin krimit nga urrejtja, e që u miratuan
në dhjetor të vitit 2018, hyn në fuqi në 8 janar të vitit 2019. Ky është një ndryshim shumë domethënës
në legjislacion dhe si rezultat duhet të tregojë rritje të ndjekjes penale për krimit nga urrejtja. Në
këtë drejtim, vlen të theksohet se ka rritje të incidenteve të regjistruara zyrtarisht nga ana e MPB-së,
respektivisht në vitin 2018 janë regjistruar 33 vepra penale nga urrejtja nga ana e policisë, ndërsa
në vitin 2017 nuk kishte incidente të raportuara, janë raportuar 2 incidente në vitin 2016 dhe 5 janë
paraqitur në vitin 2015.2 Në këtë drejtim, në pajtim me përgjigjet ndaj kërkesave për qasje deri te
informacionet të dërguar në MBP, vërehet se për herë të parë stacionet policore në mënyrë eksplicite
i kanë kualifikuar veprat penale si vepra nga urrejtja.

3.3 Llojet e veprave penale

2

12

22

Dhunë
Dëmtimi të pronës

16

Lëndim trupor
Rrezikimi i sigurisë

16

Shkaktimi i urrejtjes nacionale, racore dhe fetare,
përçarje dhe mosdurim

115

Grabitje
Shpërndarje e materialit racist dhe ksenofobik
përmes sistemit kompjuterik

Shumica e incidenteve janë kryer nga personat e rinj. Gjithashtu, është vërejtur një numër i madh
i kryerësve të panjohur. Viktimat dhe kryerësit zakonisht janë anëtarë të grupeve të ndryshme etnike
(maqedonas dhe shqiptarë). Incidentet e raportuara i përmbushin figurat e disa veprave penale të
parapara në Kodin penal. Shumë nga veprat penale të theksuara përfshijnë: Dhunë (115), Dëmtimi
i pronës të huaj (16), Lëndim trupor dhe lëndim të rëndë trupor (16), shkaktimi i urrejtjes nacionale,
2

Shiko: http://hatecrime.osce.org/north-macedonia
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racore dhe fetare, përçarje dhe mosdurim (12), shpërndarje e materialit racist dhe ksenofobik përmes
sistemit kompjuterik (2), Grabitje (2) dhe Rrezikimi i sigurisë (2).
Më shpesh, veprat penale të kryera në një incident e plotësojnë figurën e dy apo më shumë veprave
penale të pretenduara, dhe rrjedhimisht edhe numri më i madh është i veprave sesa incidenteve të
prezantuara në këtë kapitull.

3.4 Incidente sipas lokacionit

4

7

Shkup

6 221

Tetovë
Kumanovë
Gostivar
Strugë
Manastir

136

Тë tjera

SHKUP
Gjorçe Petrov, 6,5% Saraj, 2%
Kisella Vodë, 4%

Aerodrom, 18%

Karposh 6,50%
Çair, 10%

Qendër, 22%

Bit Pazar, 17%
Gazi Babë, 14%

Numri më i madh i incidenteve - 136 (85,5%) janë regjistruar në Shkup dhe në komunat përeth.
Në Tetovë janë regjistruar 6 incidente, 7 incidente në Kumanovë, 4 incidente në Gostivar, 2 incidente
në Manastir dhe Strugë dhe 1 incident në Veles, Gjevgjeli, Ohër, Vevçan, Shtip, Vinicë, Resnjë dhe
Makedonska Kamenicë. Ngjajshëm si në vitin 2018, numri i rritur i incidenteve në kryeqytet vazhdon
edhe në vitin 2019. Incidentet në Shkup dhe në afërsi të tij i referohen sulmeve fizike ndërmjet
anëtarëve të bashkësisë etnike shqiptare dhe maqedonase, si dhe dëmtimi i pronës të partive politike.
Edhe këtë vit, incidentet në Shkup dhe rethinë përfshijnë sulme ndërmjet anëtarëve të bashkësisë
etnike maqedonase dhe shqiptare, si dhe dëmtim të pronës të partive politike. Në përqindje këto
incidente më shumë janë të përfaqësuara në nivel të stacioneve policore në komunën Qendër me
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22% dhe komunën Aerodrom me 18%, më tutje incidente të tilla janë regjistruar në territorin e
stacioneve policore të Bit Pazarit 17%, Gazi Babës 14%, Çairit 10%, Karposhit dhe Gjorçes me 6,5%,
Kisella Vodës me 4% dhe Saraj me 2%.

3.5 Incidente sipas muajve
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Më shumë incidente janë kryer në Prill (26) dhe Maj (21). Janë regjistruar 17 incidente në nëntor dhe
janar, 16 në qershor, 14 në mars, 11 në korrik dhe shtator, 10 në shkurt, 7 në gusht, 3 në dhjetor dhe
3 në tetor.

3.6 Incidente për shkak të motivimit të anshëm

15

122

22

135

Përkatësia etnike
Përkatësia dhe bindja politike
Statusi i migrantit/refugjatit
Religjioni dhe bindja fetare
Kombësia
Orientimi seksual/identiteti gjinor
Raca

Në vitin 2019, veprat nga urrejtja janë kryer për shkak të përkatësisë etnike (84,9%), përkatësisë
politike (9,4%), statusi i migrantit/refugjatit (1.2%), religjioni dhe bindja politike (1,2%), kombësia
(1.2%), orientimi seksual/identiteti gjinor (1.2%), dhe raca (0,9%). Shumica e incidenteve përfshijnë
shqiptarët dhe maqedonasit si viktima dhe kryerës.
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3.7 Viktima dhe kryerës

Viktima

163

Kryerës

358

Kryerës

Viktima
59

104

104

Të rritur

Të mitur

265

93

93

Të rritur

Të mitur

Gjatë vitit, kishte të paktën 163 viktima (prej të cilëve 104 persona të mitur) dhe 358 kryerës (prej
të cilëve 93 persona të mitur) të krimit nga urrejtja. Gjithmonë kur në media është raportuar për numër
të padefinuar (psh. ndërmjet 10 dhe 15) kryerësisht për qëllimet e këtij raporti është shfrytëzuar vlera
më e vogël. Gjithmonë kur është raportuar se “grupa” e kryerësve e kanë kryer veprën nga urrejtja,
vlera e shfrytëzuar në këtë raport është 3 persona. Në të paktën 50% të 159 incidenteve, kryerësit
kanë vepruar si grupë. Shumica e viktimave dhe kryerësve janë persona të rinj meshkuj.

3.8 Statusi i rasteve

29

Janë zbuluar kryerësit
Nën hetime
Kallzime penale

13

126

12
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Duke patur parasysh atë se nuk ekziston bazë e të dhënave për krimet nga urrejtja, rastet
janë regjistruar përmes kontaktit me policinë, ndjekjen e mediave dhe informacionet e fituara
drejtëpërdrejtë nga viktimat. Për çdo incident të regjistruar, KMH ka dërguar kërkesë për informacione
deri te Ministria e punëve të brendshme që të marr informacion për statusin e rasteve.
Nga përgjigjet e fituara, është shënuar se MPB-ja filloi të regjistroj disa incidente në mënyrë
eksplicite si vepra penale nga urrejtja (15 raste nga gjithsej 159). Në fakt, këto incidente i referohen
rasteve të cilat përfshijnë kërcënimet kundër politikanëve përmes internetit dhe rastet e shpërndarjes
të materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik. Megjithatë, në pjesën më të madhe,
përgjigjet e fituara nga MPB-ja për incidentet në vitin 2019 ishin të pamjaftueshme dhe nuk ju
përgjigjën pyetjeve në kërkesa, duke patur parasysh atë që nuk përmbanin informacione konkrete
në lidhje me incidentin dhe vetëm informuan nëse ngjarja është regjistruar apo jo nga ana e MPB-së.
Nga përgjigjet e fituara mund të vërehet se MPB-ja ka identifikuar 126 kryerës nga gjithsej 358 të
regjistruar, nën hetime janë 13 lëndë, ndërsa janë dorëzuar 29 kallzime penale. Nga ana e MPB-së,
32 raste janë regjistruar si kundërvajtje më shpesh kundër rendit dhe qetësisë publike, kurse në disa
raste bëhet fjalë për urdhëra për kundërvajtje të kryer nga Ligji për pengimin e dhunës dhe sjelljes
të pahijshme në ndeshjet sportive. Në rastet të cilat i referohen dëmtimit të pronës të huaj apo
përdhosjes të varrit, në përgjigjet e saj, MPB-ja ka theksuar se bëhet fjalë për vepra penale të cilat
ndiqen me padi private. Në 4 raste, të dëmtuarit kanë refuzuar të dorëzojnë kallzime respektivisht
fletëparaqitje për incidentet. Sidoqoftë, statusi për 83 raste mbetet i panjohur, që paraqet 54% nga
të gjithë rastet gjithsej.
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ET E
4 . A K T IV IT E T
E K IP IT P R OJE K TU E S
4.1 Ndekja e mediave nacionale të shtypura dhe elektronike
KMH ndiqte një numër të madh të gazetave ditore me prirje ideologjike dhe bindje politike të
ndryshme. Ndjekja e mediave elektronike bëhej në bazë ditore, përmes internet-gjeneratorëve më të
njohur të lajmeve (www.time.mk иwww.daily.mk), si dhe me shfrytëzimin e opsioneve të avancuara
nën seksionin “Lajme” në www.google.com. Pasi që është shënuar një krim apo incident nga urrejtja,
KMH e publikonte në ueb-portalin për paraqitjen e krimeve nga urrejtja – www.zlostorstvaodomraza.
com (shih më poshtë aktivitetin 4.3). Duke realizuar këtë aktivitet, KMH ka regjistuar dhe publikuar
159 krime/incidente nga urrejtja në periudhën ndërmjet 1 janarit dhe 31 dhjetorit të vitit 2019.

4.2 Rishikimi i krimeve të paraqitura nga urrejtja dhe kontributi në Raportin
vjetor të OSBE/ODIHR për krimet nga urrejtja dhe incidentet në rajonin e
OSBE-së
Në mars të vitit 2019, Komiteti i Helsinkit e dërgoi Raportin e tij vjetor për veprat nga urrejtja për
vitin 2018 deri te OSBE/ODIHR. Komiteti i Helsinkit mbetet organizata e vetme joqeveritare e cila e
informon OSBE/ODIHR për situatën e veprave nga urrejtja në vend.

4.3 Mirëmbajtja, përditësimi, dhe përkthimi i ueb-faqes www.
zlostorstvaodomraza.com
Gjatë periudhës raportuese në portal janë vendosur 159 incidente. Raporti vjetor për veprat
nga urrejtja në vitin 2018 është publikuar në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze nën seksionin
“Materiale”. Të gjithë incidentet e regjistruara në vitin 2019 do të përkthehen në gjuhën shqipe dhe
angleze dhe do të jenë në dispozicion në këto gjuhë në portal.
Ndërmjet 1 janarit dhe 31 dhjetorit të vitit 2019, portali është vizituar më shumë se nga 12.896
vizitorë individual që gjeneron 33.882 hapje të faqes. Përveç portalit, edhe grupa në Facebook dhe
llogaria në Twitter janë përditësuar rregullisht. Numri i ndjekësve në Facebook në vitin 2019 ishte
4845. Njëkohësisht, portali ishte promovuar dhe përmes publikimeve të sponzorizuara në Facebook
që në mënyrë eksponenciale e ka rritur numrin e vizituesve të ueb faqes. Për të krahasuar, tabela e
mëposhtme e tregon numrin e vizitave për periudhën ndërmjet viteve 2013 - 2018:

Viti
Vizitues

2013
1,752

2014
11,971

2015
13,694

2016
6,541

2017
8,649

2018
4,690

2019
12,896

4.4 Përgatitja e informatorëve mujorë për gjendjen me krimet nga urrejtja në
vend
Gjatë periudhës projektuese KMH përgatiti dhe publikoi 12 informatorë mujorë. Në këtë mënyrë,
përmes paraqitjes grafike të të dhënave, publikut i janë siguruar informacione për situatën me krimet
14
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nga urrejtja në vend. Buletinët mujorë janë publikuar në ueb faqen e KMH, si dhe në faqen e Facebook
Krime nga Urrejtja (Злосторства од омраза).

4.5 Përgatitja, përkthimi dhe publikimi i raportit nga ndjekja e krimeve nga
urrejtja për vitin 2019
Ky është një aktivitet i vazhdueshëm i cili përfundoi me grumbullimin e përgjigjeve pas dorëzimit
të kërkesave për informacione nga Ministria për punë të brendshme.

4.6 Shënimi i ditës të propozuar europiane për viktimat e veprave nga
urrejtja (22 korrik) përmes organizimit të konferencave për shtyp dhe ngjarja
“Turlitavë”
Konferenca për shtyp për promovim në 22 korrik, dita europiane për viktimat nga veprat e urrejtjes
si dhe prezantimi i Raportit vjetor për vitin 2017 është organizuar në 20 korrik në hapësirat e KMH.
Mediat ishin të pranishme në konferencën për shtyp dhe publikuan 22 shkrime në gjuhën maqedonase
në lidhje me të. Për më tepër, KMH e organizoi ngjarjen “Turlitava 6” me qëllim të festimit të tolerancës
dhe bashkëjetesës të qetë ndërmjet anëtarëve të komuniteteve të ndryshme në vend. Këtë vit, fokusi
i ngjarjes ishte drejtuar kah toleranca dhe respektimi i anëtarëve nga komuniteti rom. Lajmërimi për
ngjarjen është publikuar në faqen e internetit dhe në faqen në Facebook të Komititetit.
Ngjarja në Facebook përfshiu të shijuarit e ushqimit nga kuzhina tradicionale maqedonase,
shqiptare, turke, rome, sërbe, kroate, vllafe dhe boshnjake si dhe muzikë dhe socializim ndërmjet
pjesëmarrësve me prejardhje të ndryshme etnike, orientim seksual dhe pengesa. Ngjarja e theksoi
rëndësinë e trajtimit të barabartë të grupeve të ndryshme në shoqëri dhe domosdoshmërinë e
koekzistimit të tyre.

4.7 Ndarja e gjetjeve nga Raporti i monitorimit për vitin 2018 me institucionet
që mund të kenë interes për të
Kopja e shtypur nga Raporti vjetor për krimet nga urrejtja për vitin 2018 ishte ndarë me të gjithë
institucionet dhe organizatat e përfshira. Gjithashtu, krahas kopjes të shtypyr, edhe verzioni elektronik
ishte ndarë përmes postës elektronike me pjesëmarrësit e 10 mediave.

4.8 Organizimi i konferencës për shtyp prë ndarjen e gjetjeve nga Raporti
vjetor
Ftesa për konferencën për shtyp ishte ndarë edhe në faqen e internetit dhe në faqen e Facebook
të KMH.

4.9. Përfshirja e informacioneve për krimet nga urrejtja në raportet mujore të
KMH në aspekt të situatës me të drejtat e njeriut në vend
Rubrika e veçantë për krimet nga urrejtja ishte përfshirë në kuadër të raporteve mujore në aspekt
të situatës me të drejtat e njeriut në Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj dhe Qershor të vitit 2019.
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5 . P Ë R F U N D IM
• Tendenca e rritjes të numrit të veprave nga urrejtja e shënuar në vitin 2018, vazhdoi edhe në
vitin 2019;
• Është rritur numri i incidenteve të kryera në bazë të përkatësisë etnike dhe numri i incidenteve
të tilla arrin shifrën alarmante prej 86% nga të gjithë incidentet e regjistruara, pothuajse të
gjithë këto incidente kanë ndodhur ndërmjet anëtarëve të bashkësisë etnike maqedonase
dhe shqiptare, por ata edhe më tutje mbesin shqetësuese duke patur parasysh se shumica
dërrmuese e viktimave dhe kryerësve të atyre incidenteve janë të mitur/të rinj;
• Partitë politike vazhdojnë me nxitjen e gjuhës të urrejtjes përmes shfaqjeve të tyre publike
gjatë fushatave parazgjedhore. Gjuha e urrejtjes gjithashtu në masë të madhe shfrytëzohet
në rubrikat e parapara për komente në mediat elektronike të cilat gjenerojnë lajme politike;
• Ekziston zvogëlimi i numrit të incidenteve politike, por trendi nga dy vitet paraprake me këto
lloj të incidenteve mbetet i njëjti edhe këtë vit;
• Krahas përkushtimit të Qeverisë në drejtim të rritjes të mbrojtjes të të drejtave të komunitetit
LGBT, si dhe krahas përzgjedhjes të prokurorit të ri shtetëror, rastet e veprave nga urrejtja të
kryera mbi komunitetin LGBTI në periudhën e viteve 2013-2015, akoma mbesin të pazgjidhura
në prokurorinë publike;
• Ende është e paqartë nëse pushtetet e njohin dallimin ndërmjet veprave nga urrejtja dhe
gjuhës të urrejtjes;
• Disa prej veprave nga urrejtja kryhen për shkak të hakmarrjes apo ndëshkimit, për shkak të
incidentit paraprak ndërmjet rinisë shiptare dhe asaj maqedonase;
• Veprat e motivuara nga anshmëria ende nuk janë të hetuara siç duhet nga ana e policisë dhe/
ose prokurorisë publike;
• Janë bërë shumë pak përpjekje për masat parandaluese duke përfshirë edhe edukimin për të
drejtat e njeriut dhe ngritjen e vetëdijes në publik, sidomos ndërmjet nxënësve dhe popullatës
të re duke patur parasysh se një pjesë domethënëse e viktimave dhe kryerësve janë të mitur
apo persona të rinj;
• Me atë që fenomeni i veprave nga urrejtja nuk trajtohet si çështje e ndarë, shteti nuk ofron
mbrojtje të veçantë dhe mbështetje për viktimat; dhe
• Pas ndryshimeve të miratuara në Kodin Penal në raport me veprat nga urrejtja, është vërejtur
rritje e incidenteve të regjistruara zyrtarisht nga ana e MPB-së.
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6 . R E KO M A N D

E

1. Të sigurohet një hetim i shpejtë, i përditësuar dhe efektiv dhe ndjekje e veprave nga urrejtja
duke garantuar qe motivet e anshme janë marrë parasysh edhe gjatë procedurës penale;
2. Të ndërmerren masa përkatëse që të ndihmohet paraqitja e veprave nga urrejtja nga ana e
viktimave, duke përfshirë edhe masat që të ndërtohet besimi në polici dhe në institucionet
tjera shtetërore;
3. Të grumbullohen dhe publikohen të dhëna gjithëpërfshirëse dhe krahasuese për veprat nga
urrejtja, sa që është e mundur më shumë duke përfshirë edhe numrin e incidenteve të tilla
të paraqitura nga publiku dhe të evidentuara nga ana e organeve për zbatimin e ligjit; numri
i dënimeve; motivet e anshme pas atyre veprave penale; dhe dënimet e shqiptuara ndaj
kryerësve;
4. Të sigurohet se viktimat e veprave nga urrejtja janë të mbrojtur dhe të mbështetur;
5. Të avancohet trajnimi i praktikantëve relevant të cilët vijnë në kontakt me viktimat e veprave
nga urrejtja, dhe ndërkohë duke ju mundësuar që në mënyrë efikase tu ndihmojnë këtyre
viktimave; dhe
6. Të përforcohen masat parandaluese, mes tjerash edhe përmes reflektimit të edukimit për të
drejtat e njeriut, planprogramet për histori dhe trajnimet relevante, ndërmarrja e hapave për
edukimin e publikut, e sidomos fëmijëve dhe personave të rinj për vlerat e shumëllojshmërisë
kulturore dhe gjithëpërshirjes, me qëllim që të gjithë sektorët shoqërorë të kenë rol të caktuar
në luftën kundër jotolerancës të tillë.
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ANEKSI
INCIDENTE TË KRIMEVE NGA URREJTJA PËR VITIN 2019
1. Sulmohet i mituri në rrugën “Fushata e shkurtit”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 10.01.2019 në ora 15.05 SPB Shkup, N.M. (19) nga Shkupi ka paraqitur se
të njëjtën ditë reth orës 15.00 në rrugën „Fushata e shkurtit “ vllau i tij i mitur është sulmuar fizikisht
nga një person. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 10 janar viti 2019, në ora 15.00, rruga “Fushata e Shkurtit” Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident që ka ndodhur, motivi i
anshëm është origjina etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Origjina etnike – viktima dhe sulmuesi ishin nga bashkësi të ndryshme entike.
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nuk ka vërtetim për indikatorët nga MPB për këtë incident.
Ndikimi mbi viktimën dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

2. Të mitur të sulmuar afër ndalesës të autobusit tek Qendra Vero
Çfarë ka ndodhrur: R.S. (49) nga Shkupi ka paraqitur se në datë 13.01.2019 reth orës 22,10 në
bulevardin „Kuzman Josifovski - Pitu“ tre persona kanë sulmuar fizikisht djalin e tij dhe shokun e tij.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: data 13.01.2019 reth orës 22,10 në bulevardin „Kuzman JosifovskiPitu“ Shkup.
Burimi i informacionit: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: dy viktima të mitura
Lloji i krimit: Dhuna (neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: tre (3) kryerës të panjohur
Ky përshkrim i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cila ka ndodhur, motivi i anshëm
është origjina etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Origjina etnike– viktimat dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme enike.
2. Lokacioni – Ky është lokacion në qendër të Qytetit të Shkupit në afërsi të qendrës
Transportuese dhe qendrës Vero ku ka shumë ndalesa për autobus për transport lokal
dhe ku kryqëzohen shumë linja dhe lidhin pjesë të qytetit të banuara me bashkësi të
ndryshme etnike, dhe kështu është edhe vend ku perzihen shumë persona me origjinë
të ndryshme etnike.
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Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nuk ka vërtetim për indikatorët e MPB-së për këtë incident
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

3. Krim kibernetik nga urrejtja
Çfarë ka ndodhur: Sektori për punë të brendshme Manastir dhe Sektori për krim kompjuterik dhe
forenzikë digjitale pranë Ministrisë të punëve të brendshme në koordinim me Prokurorinë themelore
publike – Manastir kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete për shkak të shpalljes të ndarë në rrjetin
social Facebook ku ka kërcënim për jetën nga ana e O.J. (40) nga Manastiri, respektivisht për shkak
të dyshimit të bazuar për vepër penale të kryer sipas nenit 144 „Rrezikimi i sigurisë” nga Kodi Penal i
Republikës të Maqedonisë së Veriut.
Në datë 14.01.2019 personi O.J. është thirrur në bisedë zyrtare në stacionin policor, dhe janë marrë
sende me qëllim që të sigurohen dëshmi.
Në datë 28.01.2019 deri të PTHP Manastir është dorëzuar kallëzim penal kundër O.J (40) nga Manastiri
për vepër penale të kryer „rrezikimi i sigurisë “ nga neni 144 paragrafi 4 i KP të RMV-së. MPB e ka
kualifikuar këtë vepër penale si vepër penale nga urrejtja.
Data, koha dhe vendi i incidentit: data dhe koha e pacaktuar, përmes rrjetit social Facebook,
Burimi i informacioneve: buletini ditor të MPB-së
Viktima të involvuara: e pacaktuar
Lloji i krimit: Rrezikimi i sigurisë (neni 144 paragrafi 4, KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i identifikuar (O.J 40).
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është origjina etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Origjina etnike – përhapja e fjalimit të urrejtjes dhe thirrja dhe nxitja e dhunës përmes
mediave sociale kundër bashkësive të ndryshme etnike.
2. Modeli i incidenteve të mëparshme – thirja dhe përhapja e urrjejtes etnike dhe thirrja për
dhunë përmes mediave sociale është gjithnjë e më shpesh mënyra e kryerjes të veprave
nga urrejtja.
Statusi i rastit: Kryerësi i identifikuar, është ngritur kallzim penal.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është ngritur kallzimi penal përkatës për veprën penale të theksuar
(neni 144 Rrezikimi i sigurisë). Vepra penale është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

4. Sulmi i dy personave në rrugën Pero Nakov
Çfarë ka ndodhur: Në datën 14.01.2019 në ora 13.50 në SPB Shkup, D.K (24) nga fshati Crkvinjë, e
Velesit, ka paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 13.20 në rrugën „Pero Nakov “ ai dhe vëllai i tij E.K
janë sulmuar fizikisht nga dy persona, prej të cilëve, njëri ka patur thikë. Merren masa për zbardhjen
e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 14.01.2019 në ora 13.20, rruga. Pero Nakov Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
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Viktimat e involvuara: dy viktima
Lloji i krimit: Dhuna (Neni 386, KP të RMV-së)
Kryerës: dy kryerës të panjohur.
Përshkrimi i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident që ka ndodhur, motivi i anshëm është
origjina etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – përhapja e gjuhës të urrejtjes dhe thirrja dhe nxitja e dhunës përmes mediave
sociale kundër bashkësive të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – në atë pjesë të qytetit ka strukturë të përzier etnike.
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nuk ka vërtetim nga MPB për indikatorët për veprën nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këti lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

5. Kërcënime për deputetët përmes rrjetit social Facebook
Çfarë ka ndodhur: Sektori për kriminalitet kompjuterik dhe forenzikë digjitale pranë Ministrisë të punëse të
brendshme në koordinim me Prokurorinë themelore publike – Kumanovë, ka ndërmarrë masa dhe aktivitete
për shkak të shpalljes të ndarë në rrjetin social Facebook nga ana e A.B (36) nga Kumanova, me çrast ka
shkaktuar rrezikim të sigurisë të deputetëve në Kuvendin e Republikës të Maqedonisë së Veriut dhe për
shkak të shpërndarjes të materialit racist dhe ksenofobik përmes të sistemit kompjuterik respektivisht për
shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale nga neni 144 „Rrezikimi i sigurisë “ dhe sipas
neni 394-g „Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik“ nga Kodi Penal i
Republikës të Maqedonisë së Veriut.
Pas urdhrit të Prokurorisë themelore publike – Kumanovë, A.B. në datë 15.1.2019 është thirrur në bisedë
zyrtare në stacionin policor, kurse janë marrë edhe objekte me qëllim të grumbullimit të dëshmive. Pas
dokumentimit të rastit, kundër personit A.B. do të paraqitet kallzim penal.
Data, koha dhe vendi i incidentit: data dhe koha është caktuar saktë, përmes rrjetit social Facebook, MBR
ka paraqitur kallzim penal në datë 15.01.2019
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: të pacaktuara
Lloji i krimeve: Rrezikimi i sigurisë (neni 144 paragrafi 4, KP i RMV-së) Shpërndarja e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394 – g KP i RMV-së)
Kryerësit: Një kryerës i identifikuar (A.B.36).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident të ndodhur, motivi i anshëm
është përkatësia politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Modeli i incidenteve paraprake – thirrja dhe shpërndarja e urrejtjes etnike dhe thirrja e dhunës
përmes rrjeteve sociale është gjithnjë e më shpësh mënyra më e shpeshtë e kryerjes të veprave
të urrejtjes.
Statusi i rastit: Është paraqitur kallzim penal. Vepra është kualifikuar si vepër penale nga urrejtja.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar kallzim penal përkatës për veprën penale të theksuar
(neni 144 Rrezikimi i sigurisë dhe neni 394-g Shpërndarja e materialit racist dhe kesnofobik përmes sistemit
kompjuterik). Vepra është kualifikuar si vepër penale nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë dhe stabilitetin politik në vend.
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6. Sulm ndaj të miturve në afërsi të Stacionit Hekurudhor
Çfarë ka ndodhur: Në datën 16.01.2019 në orën 23.20 në Stacionin policor Qendër, B.I. (52) nga Shkupi ka
paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 22.30 në bulevardin „Kuzman Josifovski-Pitu” janë sulmuar fizikisht dy
meshkuj të moshës nga 16 vjet nga disa persona.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Data 16.01.2019 në ora 22:30 në bulevardin „Kuzman Josifovski – Pitu”
Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: dy viktima të mitura
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktimat dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ky është lokacion në qendër të Qytetit të Shkupit në afërsi të Qendrës Transportuese
dhe qendrës Vero ku ka shumë ndalesa të autobusit për transport lokal dhe ku kryqëzohen
shumë linja të cilat lidhin pjesë të qytetit të banuara me bashkësi të ndryshme etnike, e
kështu është edhe vend ku përzihen shumë persona me prejardhje të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: Nga ana e SP Qendër është marrë procesverbali për pranim të kallzimit sipas nenit 12
LKRQRMV dhe ndërmerren masa për zbardhjen e sulmit fizik.
Përgjigje e institucioneve lokale: Nuk ka vërtetim për indikatorët nga MPB për këtë incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë të
përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

7. Sulmi në NQP numër 5 për shkak të orientimit seksual
Çfarë ka ndodhur: Në datën 17.01.2019 në ora 11.50 në Stacionin policor Qendër, D.B. (26) nga Shkupi ka
paraqitur se në datë 12.02.2019 reth orës 14.00 në autobusin e NQP numër 5 në Shkup në rrugën „Mitropolit
Teodosij Gologanov” është sulmuar fizikisht nga një person i panjohur. Ndërmerren masa për zbardhje të
tërësishme të rastit.
(Shënim: ky rast është paraqitur në stacionin policor pasi viktima është drejtuar në Komitetin e Helsinkut
për dhunë të kryer në autobus vetëm për shkak të orientimit të tij seksual)
Data, koha dhe vendi i incidentit: Data 12.01.2019 reth orës 14.00 në autobus të NQP në Shkup në rrugën
„Mitropolit Teodosij Gologanov”
Burimi i informacioneve: është paraqitur kërkesë për NJPP në Komitetin e Helsinkut, buletini ditor i MPB
Viktimat e involvuara: një viktimë
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 385, KP i RM-së)
Kryerës: një kryerës i panjohur.
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është orientimi seksual, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Orientimi seksua l– viktima është identifikuar nga kryerësi si person LGBTI dhe prandaj është
sulmuar.
2. Lokacioni – autobusët e transportit të qytetit shpesh janë vende ku kryhet dhunë nga urrejtja,
kurse linja nr. 5 është një nga linjat më të shpeshta ku regjistrohen incidente nga dhuna.
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3. Modeli i incidenteve paraprake – sulmet e kryera për shkak të paragjykimeve që lidhen me
pamjen dhe komunikimin e viktimës janë model i vërejtur edhe më parë te incidentet e kryera
për shkak të orientimit seksual të viktimave.
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: edhepse rasti është paraqitur në stacionin policor Qendër, kryerësi ende
nuk është identifikuar. Gjatë paraqitjes në stacionin policor, rasti është kualifikuar si kundravajtje, dhe jo si
vepër penale.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje sigurinë e personave nga
komuniteti LGBTI.

8. Sulme ndaj deputetët përmes Facebookut
Çfarë ka ndodhur: Sektori për kriminalitet kompjuterik dhe forenzikë digjitale pranë Ministrisë të punëve
të brendshme në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike – Shkup ka ndërmarrë masa dhe aktivitete
për shkak të shpalljes të ndarë në rrjetin social Facebook nga ana e I.J. (49) nga Shkupi, me çrast ka
shkaktuar rrezikim të sigurisë të deputetëve në Kuvendin e Republikës të Maqedonisë së Veriut për shkak
të shpërndarjes të materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik respektivisht për shkak të
dyshimit të bazuar për vepër penale të kryer sipas nenit 144 „Rrezikimi i sigurisë” dhe sipas nenit 394 – g
„Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik” nga Kodi penal në Republikën
e Maqedonisë së Veriut
Data, koha dhe vendi i incidentit: data dhe koha që nuk është caktuar saktë, përmes rrjetit social Facebook,
MPB ka paraqitur kallzim në datë 18.01.2019
Burimi i infomarcioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: e pacaktuar
Lloji i krimeve: Rrezikimi i sigurisë (neni 144 paragrafi 4, KP i RMV-së) Shpërndarja e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (neni 394 – g KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i identifikuar (I.J 49).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është përkatësia politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Modeli i incidenteve paraprake – thirrja dhe shpërndarja e urrejtjes etnike dhe thirrja e dhunës
përmes rrjeteve sociale është gjithnjë e më shumë mënyrë më e shpeshtë për kryerjen e
veprave nga urrejtja.
Statusi i rastit: Është paraqitur kallzim penal. Vepra është kualifikuar si vepër penale nga urrejtja.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është paraqitur kallzim penal përkatës për veprën penale të theksuar (neni
144 Rrezikimi i sigurisë dhe neni 394 – g Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit
kompjuterik)
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë të
përgjithshme dhe stabilitetin politik në vend.

9. Sulmi i tretë i të miturve në Bul. K.J Pitu
Çfarë ka ndodhur: Në datën 19.01.2019 në ora 19.15 është paraqitur se në bulevardin „Kuzman Josifovski
Pitu“ në Shkup S.F. (20) ka sulmuar fizikisht dy të mitur. S.F. është arrestuar në stacionin policor dhe kundër
tij është paraqitur parashtresë përkatëse.
Nga ana e SP Qendër, personit i është dhënë procesverbal për kundravajtje të konstatuar sipas nenit 10 dhe
12 nga LKRQPRMV dhe procesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit 10 nga Ligji për letërnjoftime.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: Data 19.01.2019 në ora 19.15 është paraqitur se në bulevardin „Kuzman
Josifovski Pitu” në Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: dy viktima të personave të mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i identifikuar S.F. (20).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja enike– viktimat dhe sulmueseit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ky lokacion është në qendër të qytetit në afërsi të qendrës transportuese dhe
qendrës Vero ku ka shumë ndalesa të autobusit për transport lokal dhe ku kryqëzohen shumë
linja të cilat i lidhin pjesët e qytetit të banuara me bashkësi të ndryshme etnike, e kështu
paraqet dhe vend ku përzihen shumë persona me prejardhje të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: kundër kryerësit është paraqitur parashtresa përkatëse
Përgjigje e institucioneve lokale: Nuk ka vërtetim për indikatorët nga MPB për këtë incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

10. I mituri sulmohet në bul. K.J Pitu
Çfarë ka ndodhur: Në datën 20.01.2019 në orën 18.30 në Stacionin policor Aerodrom, T.N (46) nga Shkupi ka
raportuar se të njëjtën ditë reth orës 16.30 në bulevardin „Kuzman Josifovski-Pitur” djali i tij 16 vjeçar është
sulmuar fizikisht nga një person i panjohur. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Data 20.01.2019 në ora 16.30 është raportuar në bulevardin “Kuzman
Josifovski Pitu” në Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i identifikuar A.J. (17)
Përshkrim i shkurtër i inicidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Viktimat dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – Ky është lokacion në qendrën e Qytetit të Shkupit në afërsi të qendrës transportuese
dhe qendrës Vero ku ka shumë ndalesa të autobusave për transport lokal dhe ku kryqëzohoen
shumë linja të cilat lidhin pjesë të ndryshme të qytetit të banuara me bashkësi të ndryshme
etnike, e kështu është edhe vend ku përzihen shumë persona me përkatësi të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: Është dorëzuar proçesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit 12 nga LKKRQPRMV
Përgjigje e institucioneve lokale: Nuk ka vërtetim për indikatorët nga MPB për këtë incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme enike në shoqëri.
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11. Sulmi mbi udhëtarin në autobusin nr. 19 në bul. Njësiti partizane
Çfarë ka ndodhur: Në datë 22.01.2019 në ora 19.30 në SPB Shkup, U.A (54) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 19.00, përderisa ka drejtuar autobusin me numër 19 në bulevardin „Njësiti partizane”,
është sulmuar fizikisht nga një person i panjohur. Ndërmerren masa për zbardhjen e tërësishme të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Data 22.01.2019 reth orës 19.00, autobusi me numër 19 në bulevardin
„Njësiti Partizane “.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së.
Viktimat e involvuara: një viktim (U.A. 54).
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së).
Kryerës: një kryerës i panjohur.
Përshkrimi i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident motivi i anshëm është prejardhja etnike
kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesi janë me prejardhje e ndryshme etnike;
2. Modeli i incidenteve paraprake – sulme të personave në autobus
3. Vendi – autobusi nr. 19 është linja e cila qarkullon përmes lagjeve ku jetojnë njerëz me prejardhje
të ndryshme etnike
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Nuk ka informacione të mjaftueshme nga MPB për indikatorët e këtij
incident.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentët e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend, bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

12. Kërcënime të reja dhe thirrje për dhunë mbi deputetët përmes Facebook
Çfarë ka ndodhur: SPB Kumanovë ka paraqitur kallzim penal kundër D.B. (42) nga fshati Agino Selo, të
Kumanovës, për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar për vepra penale të kryera „shpërndarja e
materialeve raciste dhe ksenofobike përmes sistemit kompjuterik” dhe „rrezikimi i sigurisë”. I paraqituri, në
profilin e tij të rrjetit social „Facebook” ka shpallur tekst me përmbajtje kërcënuese, me të cilën ka thirr në
dhunë ndaj deputetëve. Vepra penale është kualifikuar si vepër penale nga urrejtja nga ana e MPB.
Data, koha dhe vendi i incidentit: data dhe koha e përcaktuar saktë, përmes rrjetit social Facebook, MBP ka
dorëzuar kërkesë në datë 22.01.2019
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktimat e involvuara: të papërcaktuara
Lloji i krimeve: Rrezikimi i sigurisë (Neni 144 paragrafi 4, KP i RMV-së) Shpërndarja e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i identifikuar (D.V. 42).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është përkatësia politike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Modeli i incidenteve paraprake – thirrja dhe shpërndarja e urrejtjes etnike dhe thirrja e dhunës
përmes rrjeteve sociale është gjithnjë e më shpesh mënyrë më e shpeshtë e kryerjes të veprave
nga urrejtja.
Statusi i rastit: Është paraqitur kallzim penal.
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Përgjigje e institucioneve lokale: Është paraqitur kallzim penal përkatës për veprën penale të theksuar (neni
144 Rrezikimi i sigurisë dhe neni 394-g Shpërndarja e materialeve raciste dhe ksenofobike përmes sistemit
kompjuterik). Vepra penale është kualifikuar si vepër penale nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë dhe stabilitetin politik.

13. Thyerja e automjetit të konsullatës greke në Manastir
Çfarë ka ndodhur: Në datën 24.01.2019 A.K në SPB Manastir ka paraqitur se është dëmtuar xhami i përparmë
i automjetit Mercedes, pronësi të Konsullatit të Greqisë në Manastir, i parkuar në rrugën Elpida Karamandi
në Manastir. Gjithashtu, me send të fortë është dëmtuar kulmi i automjetit Opel Grad Land, pronësi e
bashkëshortes të tij, i parkuar në rrugën Elpida Karamandi, në Manastir..
Data, koha dhe vendi i incidentit: 24.01.2019, automjeti Mercedes, pronë e Konsullatës të Greqisë në
Manastir, e parkuar në rrugën Elpida Karamandi në Manastir.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktimat e involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: një kryerës i paidentifikuar.
Përshkrimi i shkurtër me indikatorët e anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është kombësia/shtetësia,
kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar – lokacioni i synuar është konsullati grek në Manastir
2. Modeli i incidenteve paraprake – Këtij incidenti i paraprijnë incidente ku motiv ka qënë shtetësia/
kombësia greke
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Ndikim mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
politike dhe të sigurisë në vend.

14. Dyer të thyera të xhamit të Info Qendrës të BE-së në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datë 25.01.2019 në ora 04,20, në SPB Shkup është paraqitur se në bulevardin „Kiril
dhe Metodi”, D.A. (22) nga Shkupi me përdorimin e forcës fizike ka kryer dëmtimin e dy dyerve të xhamit të
objektit në të cilin është vendosur Info Qendra e Bashkimit Europian. Ai është arrestuar në Stacionin Policor
Qendër dhe pas dokumentimit të tërësishëm të ngjarjes, kundër tij do të paraqitet kallzimi përkatës.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 25.01.2019 në ora 04.20, Info Qendra e BE-së në bulevardin „Kiril dhe
Metodi“.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktimat e involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Një kryerës i identifikuar D.A. (22).
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është kombësia/
shtetësia, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar – lokacioni i synuar është Info Qendra e BE-së në Shkup
2. Modeli i incidenteve paraprake – Këtij incidenti i paraprijnë incidente të drejtuara kundër BE-së.
Statusi i rastit: Është paraqitur kallzim përkatës kundër kryerësit D.A.
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Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar kallzim përkatës kundër kryerësit D.A.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
politike dhe të sigurisë në vend.

15. Sulmohen qytetarët e Shtipit në një garë luftimi në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 26.01.2019 reth orës 15,40 është paraqitur se në sallën sportive në Shkollën
e mesme “Zef Lush Marku” të lokalizuar në rrugën “Llazar Trpkovski” në Shkup, K.N. (34) dhe G.N. (44), që
të dy nga Shtipi, përderisa është mbajtur gara e luftimit janë sulmuar fizikisht nga më shumë persona.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 26.01.2019 reth orës 15,40 në sallën sportive të shkollës të mesme “Zef
Lush Marku” në Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktimat e involvuara: dy viktima
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: më shumë kryerës.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike dhe prejardhja e grupit të tifozëve – viktimat dhe sulmuesit kanë qënë nga
bashkësi të ndryshme etnike
2. Lokacioni – incidenti ka ndodhur në ngjarje sportive.
Statusi i rastit: I panjour
Përgjigje e institucioneve lokale: Organizatorit të garës i është dhënë urdhër pagesor për kundërvajtje sipas
nenit 15-a paragrafi 1, e ndëshkueshme sipas nenit 3 paragrafi 7 nga Ligji për pengimin e dhunës dhe sjelljes
të pahijshme të garave sportive.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

16. Sulmohet e mitura në autobusin nr. 65 në Stajkovcë
Çfarë ka ndodhur: Mediat informuan për incidentin i cili ka ndodhur në autobusin e NQP me numër 65 ku
një djalë me grusht ka gjakosur hundën e një vajze të mitur, pastaj është larguar në drejtim të panjohur.
Sipas informacioneve të ndara nga ana e mediave, vajza është gjimnaziste, kurse djali ka qënë nga Haraçina.
Djali ka ikur menjëherë, kurse gjimnazistët që kanë qënë dëshmitarë të ngjarjes, të frikësuar i kanë thirrur
prindërit me çrast është shkaktuar turmë në ndalesën e autobusit. Në vendngjarje kanë qënë të pranishëm
nëpunësit policor të cilët janë përpjekur që të qetësojnë personat e grumbulluar.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 31 janari, ora 18:40, në autobusin nr.65 në f.Singeliq, rruga Alija Avdoviq
Shkup.
Burimi i informacioneve: mediumi elektronik, lider.mk.
Viktimat e involvuara: një e mitur (vajzë).
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RMV-së).
Kryerës: 1 Kryerës.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja
etnike kurse indikatorët e anshëm janë:
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1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima është i mitur dhe me sulmuesin janë me prejardhje të
ndryshme etnike;
2. Modeli i incidenteve paraprake – sulme të personave të mitur në rrugë, afër shkollës, në autobus
3. Lokacioni - autobus nr,65, shumë shpesh ku kanë ndodhur sulme të tilla
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Edhepse policët kanë qënë të pranishëm në vendngjarje, ky rast aspak nuk
është shpallur në buletinin ditor të MPB
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend, bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe veçanërisht sigurinë
e fëmijëve dhe të rinjve në mjedise që duhet të jenë të sigurta për ta (shkolla, transport publike, lagje ku
jetojnë dhe lëvizin).

17. Është sulmuar një djalë 18 vjeçar në bul. Koço Racin
Çfarë ka ndodhur: Në 31.01.2019 në ora 09.00 në MPB Shkup, S.K. (18) nga fshati Studeniçan, i Shkupit, ka
raportuar se në datë 28.01.2019 reth orës 20.30 në bulevardin „Koço Racin “, në ndalesën e autobusit, është
sulmuar fizikisht nga dy persona. Ndërmerren masa për zbardhje të plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 28.01.2019 reth orës 20.30 në bulevardin „Koço Racin “, në ndalesën e
autobusit.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: një grua.
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: dy kryerës të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja
etnike:
1. Dallimi në prejardhjen etnike – viktima dhe sulmuesit janë të prejardhjes të ndryshme etnike;
2. Modeli i incidenteve paraprake – sulme të personave të mitur dhe rinj në rrugë, ndalesë të
autobusit apo afër shkollës
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga MPB po ndërmerren masat për zbulimin e kryerësve.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend, bashkëtjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe sidomos sigurinë e
fëmijëve dhe të rinjve në mjedisi të cilat duhet të jenë të sigurta për ta (shkolla, transport publik, lagje në
të cilat jetojnë dhe lëvizin).

18. Sulmi mbi udhëtarin në autobusin privat nr.22
Çfarë ka ndodhur: Në datën 02.02.2019 reth orës 20.45 në SPB Shkup është paraqitur se në rrugën „11
Tetori” në autobus privat nr.22 A.M. (18) nga fshati Vollkovë, e Shkupit, është sulmuar fizikisht nga më shumë
persona. Ndërmerren masa për zbulimin e kryerësve dhe për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 02 Shkurt, 2019, në ora 20,45, rruga “11 Tetori” Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB, opserver.mk
Viktimat e involvuara: një viktimë madhore
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RM-së)
Kryerës: më shumë kryerës të panjohur.
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga komunitete të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për gjetjen e kryerësve dhe zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitettin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë të
përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

19. Përleshje fizike ndërmjet nxënësve në Draçevë
Çfarë ka ndodhur: Në datë 04.20.2019 reth orës 09.20 në Stacionin policor Draçevë është paraqitur se në
rrugën Kitka në afërsi të Shkollës të mesme shtetërore „Vëllezërit Milladinov“ në lagjen Draçevë ka ndodhur
në përleshje fizike ndërmjet nxënësve, kurse A.B.. (17) nga fshati Vrazhallë me thikë i ka shkaktuar lëndim
R.D. (18) nga fshati Batincë, e Shkupit. R.D. është dërguar në spitalin e përgjithshëm të qytetit „Shën Naum i
Ohrit “, kurse A.B i është dhënë ndihmë në NPSH Ambulantën e Draçevës. A.B. është arrestuar në stacionin
policor, janë thirrurr edhe pesë nxënës tjerë të cilët kanë marr pjesë në përleshjen fizike.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 04 shkurt 2019, rruga „Kitka “ Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB, opserver.mk
Viktimat e involvuara: një viktimë madhore
Lloji i krimeve: Dhuna (neni 386, KP i RM-së)
Kryerës: një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e Njësisë për kriminalitet të dhunshëm deri të PTHP Shkup është
dorëzuar kallzim penal kundër R.D. (29), B.A. (19), B.M. (19), M.A (19), A.B. (16) dhe B.A (16) të gjithë nga Shkupi
për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepër penale „dhunë “ nga neni 386 i KP.
Ndikimi mbi dhunat dhe komunitetet: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjene sigurisë të
përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

20. Dhunë e bashkëmoshatarëve në Çair
Çfarë ka ndodhur: Në 07.02.2019 në ora 13,30, SPB Shkup E.M. (50) nga Shkupi ka paraqitur se në rrugën
“Cvetan Dimov” djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga disa persona të mitur.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 07 shkurt i vitit 2019, ora 13,30 në rrugën “Cvetan Dimov “ Shkup.
Burimi i informacionit: buletini ditor i MPB
Viktimat e involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (neni 386, KP i RM-së)
Kryerësit: disa kryerës të mitur
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhje të plotë të rastit.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

21. Dy persona të sulmuar në Bitpazar
Çfarë ka ndodhur: Në datë 09.02.2019 në ora 17,10 në SPB Shkup është paraqitur se të njëjtën ditë reth
orës 16,10 në rrugën “Bit Pazar” në afërsi të ëmbëltores F.Gj. (20) dhe S.Gj(24) edhe të dy nga f.CërnikPehçevë, janë sulmuar fizikisht nga disa persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 09 shkurt i vitit 2019, ora 17,10 në rrugën “Bit Pazar“ Shkup.
Burimi i informacionit: buletini ditor i MPB
Viktimat e involuvara: dy viktima madhore
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhje të plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë të
përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

22. Janë sulmuar tre të mitur në Butel
Çfarë ka ndodhur: Në datën 11.02.2019 reth orës 19.30 në SPB Shkup është paraqitur se në rrugën „Butelska”
A.B. (17) K.S.(17) dhe A.J.(17) nga Shkupi janë sulmuar fizikisht nga F.V., M.N. E.I dhe persona të tjerë që i kanë
njohur paraprakisht, kurse të cilët kanë përdorur sende metalike. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 11 shkurt i vitit 2019, ora 19,30 rr. “Butellska“ Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktimat e involvuara: tre viktima të mitur
Lloji i krimit: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga Njësia për kriminalitet të dhunshëm deri te PThP Shkup është
paraqitur kallzim penal kundër E.I. (20), F.B. (17), A.M.(18), A.I (17) të gjithë nga Shkupi, për shkak të ekzistimit
të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepër penale „Dhuna“ nga neni 389 nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

23. Është sulmuar një i përkujdesur 17 vjeçar në Shtëpinë „25 Maj “
Çfarë ka ndodhur: Punëtori social në Shtëpinë „25 Maj “- Shkup ka paraqitur në SPB Shkup se në datën
17.02.2019 reth orës 17.00 në bul. „K.J Pitu” 17 vjeçari i përkujdesur, është sulmuar fizikisht nga një person.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 17 shkurt 2019, ora 17,00 në bul. „K.J Pitu“ Shkup.
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Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktima të involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit ishin nga bashkësi të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

24. Sulmohet i mituri në bul. K.J Pitu
Çfarë ka ndodhur: Në datën 18.02.2019 në ora 20.15 në SPB Shkup, A.B. (41) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 19.30 në bulevardin „Kuzman Josifovski-Pitu” djali i tij 16 vjeçar është sulmuar nga disa
persona. Ndërmerren masa për zbardhje të plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 shkurt i vitit 2019, ora 20,15 bul „K.J. Pitu “ Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktima të involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: disa kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit ishin me prejardhje të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjegje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

25. Sulm ne bul. K.J Pitu
Çfarë ka ndodhur: Në ora 18.02.2019 në ora 20.15 në SPB Shkup, F.M. (19) nga Shkupi ka paraqitur se reth
orës 19.30 në bulevardin „K.J Pitu” është sulmuar fizikisht nga disa persona. Ndërmerren masa për zbardhje
të plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18 shkurt 2019, ora 19,30 bulevardin „K.J Pitu“ Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktima të involvuara: një viktim
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhje të plotë të rastit
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentët e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

26. Përleshje fizike në rrugën Skupi në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 05.03.2019 në ora 21.10 në SPB Shkup është paraqitur se në rrugën „Skupi
2“ është prishur rendi publik dhe paqja me përleshje fizike ndërmjet personave XH.S (25) nga njëra anë
dhe S.Z (24), Gj.Z(33) dhe dy persona të mitur në moshë prej 17 dhe 15 vite nga ana tjetër. Janë përgatitur
proçesvarbal për kundravajtje të konstatuara sipas nenit 11 paragrafi 3 nga LKRQPRMV.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 05.03.2019 në ora 21.10, rruga „Skupi 2“ Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së, media elektronike https://opserver.mk/crna-hronika/
grupna-tepachka-na-ul-skupi-2/
Viktimat e involvuara: 2 viktima madhor respektivisht të rritur dhe 2 të mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: më shumë kryerës të panjohur.
Përshkrimi i shkrurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktimat dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike . në atë
pjesë të qytetit (në afërsi të f. Zllokuqani dhe Momin Potok) jeton popullatë nga bashkësi të
ndryshme etnike, kryesisht maqedonas, romë dhe shqiptarë.
Statusi i rastit: i mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Rasti është regjistruar si kundravajtje sipas nenit 11 të LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë të
përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

27. Rrahje në SHM Koço Racin në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 05.03.2019 në ora 16.40 në SPB Shkup është paraqitur se të njëjtën ditë reth
orës 16.10 në rrugën „Lihnida“ (SHM Koço Racin) është prishur rendi publik dhe paqja me përleshje fizike
ndërmjet tre personave (një i moshës 16 dhe dy të moshës 17 vjeçare) nga ana tjetër dhe katër persona
(tre persona të moshës 17 vjeçare dhe një person të moshës 16 vjeçare). Janë përgatitur proçesverbal për
kundravajtje të konstatuara sipas nenit 11 paragrafi 3 të Ligjit për kundravajtje kundër rendit publik dhe
qetësisë publike.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 05.03.2019 në ora 16.40, rruga „Lihnida“ (SHM Koço Racin), Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: 3 viktima të mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 4 persona të mitur
Përshkrimi i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktimat dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën e mesme në të cilën mësojnë nxënës nga bashkësi
të ndryshme etnike dhe ku paraprakisht ka patur të regjistruara ngjarje të tilla, kurse ndodhet
në lagje në të cilën gjithashtu jeton popullsi e përzier etnike dhe ku ka mosdurim ndërmjet
bashkësive etnike
Statusi i rastit: i mbyllur
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Përgjigje e institucioneve lokale: Rasti është regjistruar si kundravajtje sipas nenit 11 të LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë të
përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

28. Shpohet me thikë personi i ri në Çair në rr Xhon Kenedi
Çfarë ka ndodhur: Në datë 08.03.2019 në ora 22,10 në SPB Shkup është paraqitur se në rrugën “Xhon
Kenedi” K.S. (24) nga Shkup pas një diskutimi paraprak është sulmuar fizikisht nga L.A (25) nga Shkupi, i cili ka
qënë edhe me një person dhe i ka shkaktuar plagë me thikë personit K.S. i cili është dërguar në kompleksin
e klinikave “Nëna Terezë” për të dhënë ndihmë mjeksore. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 08.03.2019 në ora 22,10 në rrugën “Xhon Kenedi “ Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, press24.mk
Viktima të involvuara: një viktimë
Lloji i krimit: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së) Lëndimi trupor (Neni 135 nga KP)
Kryerës: një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anashëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngarja ka ndodhur në lagjen ku jeton popullsi e përzier etnike dhe ku ekziston
mosdurim ndërmjet bashkësive etnike
Statusi i rastit: Kryerës i identifikuar.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është paraqitur kallzim penal kundër A.L (25) nga Shkupi për shkak të
ekzistimit të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale „Dhunë” nga neni 386 i KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetni: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

29. Sulmohet i mituri në Çair në rr. Cvetan Dimov
Çfarë ka ndodhur: Në datën 11.03.2019 në ora 10 në SPB Shkup, S.K, (42) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 08.30 në rrugën „Cvetan Dimov “ djali i saj 17 vjeçar është sulmuar fizikisht nga dy
persona. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 11.03.2019 në ora 8,30, rr. “Cvetan Dimov” Shkup.
Burimi i infomracioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: dy kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni- ngarja ka ndodhur në lagjen ku jeton popullsi e përzier etnike dhe ku ka mosdurim
ndërmjet bashkësive etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është marrë proçesvarbal sipas fletëparaqitjes nga neni 12 nga LKRQPRMV
dhe ndërmerren masa për zbardhjen e sulmit fizik.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë të
përgjithshme dha bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

30. I mituri 14 vjeçar ka sulmuar të miturin 10 vjeçar në lagjen Taftalixhe
Çfarë ka ndodhur: Në datë 12.03.2019 në ora 11.30 në SPB Shkup, E.K. (38) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 10 në rrugën „Moskovska “ djali i tij 10 vjeçar është sulmuar fizikisht nga i mituri 14
vjeçar. Ndërmerren masa për zbardhje të plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 12.03.2019 reth orës 10.00 në rrugën Moskovska, Taftalixhe.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së, sitel.com.mk
Viktima të involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i mitur
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lagjen ku jeton popullsi e përzier etnike dhe ku ekziston
mosdurim ndërmjet bashkësive etnike
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar procesverbal për kundravajtje të konstatuar sipas nenit
12 të LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

31. I mituri 14 vjeçar është sulmuar nga 4 bashkëmoshatarë
Çfarë ka ndodhur: Në datë 12.03.2019 në ora 11.30 në SPB Shkup, K.F. (47) nga Shkupi ka raportuar se
të njëjtën ditë reth orës 10.00 në rrugën „Moskovska“ është sulmuar fizikisht djali i tij 14 vjeçar nga katër
persona mes të cilëve ishte edhe personi I.N. (17) nga Shkupi. Gjithashtu, në date 12.03.2019 në ora 17.30
I.N. (17) ka paraqitur se të njëjtën ditë reth ores 10.00 në rrugën „Moskovska “ është sulmuar fizikisht nga
Q.F. (47). Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 12.03.2019 reth orës 10.00 në rrugën Moskovska, Taftalixhe.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB, press24.mk, republika.mk
Viktima të involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Katër kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngarja ka ndodhur në lagjen ku jeton popullsi e përzier etnike dhe ku ekziston
mosdurim ndërmjet bashkësive të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.
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32. Dhunë bashkëmoshatarësh ndërmjet të miturve në lagjen Shkup Veri
Çfarë ka ndodhur: Në datën 13.03.2019 reth orës 17.00 në SPB Shkup është paraqitur se në rrugën „Goce
Stojçevski” (k.Butel, Shkup Veri) në Shkup, 14 vjeçari nga Shkupi, fizikisht ka sulmuar djalin 13 vjeçar,
gjithashtu, nga Shkupi, me çrast me send të fortë i ka shkaktuar një plagë me thikë. I mituri i plagosur është
dërguar në spitalin e përgjithshëm të qytetit „Shën Naumi i Ohrit“, ku i është dhënë ndihmë mjeksore.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 13.03.2019 reth orës 17.00 në Shkup Veri.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, kurir.mk
Viktima të involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së) Lëndim trupor (Neni 135 i KP)
Kryerës: Një kryerës i mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni: ngjarja ka ndodhur në lagjen ku jeton popullsi e përzier etnike dhe ku ekziston një
mosdurim ndërmjet bashkësive etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e seksionit për delikte pronësore dhe delikuencë të të miturve
Çair deri te PThP Shkup është dorëzuar një lajmërim me shkrim kundër A.L. (14) nga Shkupi për shkak të
ekzistimit të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale „lëndim trupor“.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

33. Rrahje në shkollën e mesme në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 14.03.2019 në ora 15,15 në SPB Shkup, është paraqitur se në bulevardin
“Brigada e tretë maqedonase” në shkollën e mesme gjatë pushimit të gjatë, F.A., A.M. dhe A.I., të gjithë nga
fshati Kopanicë i Shkupit, së bashku me dy persona fizik i kanë sulmuar M.I. (19) dhe B.M. (18), të dy nga fshati
Batincë. Personave M.I. dhe B.M. u është dhënë ndihmë mjeksore nga spitali i përgjithshëm i qytetit „Shën
Naumi i Ohrit”. Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Data 14.03.2019 në ora 15,15 në bul “Brigada e tretë maqedonase” Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB, lider.com.mk
Viktimat e involvuara: dy viktima të mitura
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 5 kryerës, prej të cilëve 3 të njohur
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën e mesme në të cilën mësojnë nxënës nga bashkësi
të ndryshme etnike
Statusi i rastit: i panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e Njësisë për kriminalitet të dhunshëm deri te PThP Shkup është
dorëzuar kallzim penale kundër F.A. (20) dhe A.F.(21) nga Shkup për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar
se kanë kryer vepër penale “Dhunë” nga neni 386 i KP.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

34. Qytetari nga Gostivari përmes Facebook ka shpërndarë përmbajtje raciste
Çfarë ka ndodhur: Në datë 18.03.2019 reth orës 17.00 në Sektorin për punë të brendshme në Tetovë është
paraqitur se B.S.(63) nga Gostivari, në profilin e tij në Facebook ka publikuar status me përmbajtje raciste
dhe ksenofobike. B.S. është arrestuar në Stacionin policor në Gostivar, kurse pas zbardhjes të plotë të rastit
kundër tij do të ngriet parashtresë përkatëse.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 18.03.2019 reth orës 17.00, Facebook, Gostivar.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB, emagazin.mk
Viktima të involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterit (Neni 394-g, KP
i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i njohur, B.S. (64) nga Gostivari
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Kryerësi ka shpërndarë gjuhë të urrejtjes kundër bashkësisë të ndryshme
etnike.
2. Mënyra e kryerjes – Shumë shpesh mediat sociale, veçanërisht Facebook shfrytëzohet si
hapësirë për kryerje të llojit të këtillë të incidenteve
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Në datën 24.04.2019 deri te PThP Gostivar është paraqitur kallzim penal
për vepër penale të kryer “Shpërndarje të materialeve raciste dhe ksenofobike përmes sistemit kompjuterik”
sipas nenit 394-g nga KP. Vepra penale është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

35. Incident në afërsi të stacionit hekurudhor në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 18.03.2019 në ora 10.30 në SPB Shkup A.T.(20) nga Shkupi, ka paraqitur se
në datën 17.03.2019 reth orës 20.00 në rrugën “Anastas Mitrev” fizikisht është sulmuar nga disa persona.
Ndërmerren masa për zbardhje të plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 17.03.2019 reth orës 20.00 në rrugën “Anastas Mitrev” në afërsi
të stacionit hekurudhor Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB,
Viktimat e involvuara: një viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Viktima dhe sulmuesit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – në këtë lokacion shumë shpesh ndodh lloj i tillë i incidenteve
Statusi i rastit: I panjohur
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Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e Njësisë për kriminalitet të dhunshëm deri te PThP Shkup është
paraqitur një lajmërim me shkrim në lidhje me veprën penale “Dhunë” nga neni 386 nga KP. Ndërmerren
masa dhe aktivitete për zbardhjen e ngjarjes penale juridike dhe pas dokumentimit të tërësishëm të të
njëjtit do të paraqitet një parashtresë përkatëse.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloi e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

36. Rrahje dhe të lënduar në Ruzveltova
Çfarë ka ndodhur: Në datën 22.03.2019 në ora 17,45 në SPB-Shkup është paraqitur se në rrugën “Franklin
Ruzvelt” në objektin hotelierik ka ardhur deri te prishja e rendit dhe qetësisë publike në rrahjen ndërmjet:
F.J. (18) nga Vizbegu i Shkupit dhe E.R. (18) nga Shkupi nga njëra anë dhe A.K. dhe I.A.(25) nga Shkupi nga
ana tjetër. Gjatë përleshjes është shfrytëzuar edhe thika. Me lëndime të lënda trupore është lënduar I.A. të
cilat janë konstatuar nga ana e mjekut nga Kompleksi i klinikave “Nënë Tereza”, kurse me lëndime trupore
janë lënduar F.J. dhe A.K. të konstatuara nga ana e mjekut nga Spitali i përgjithshëm të qytetit “Shën Naumi
i Ohrit”. Që të tre janë siguruar, kurse ndërmerren masa për gjetjen e E.R dhe zbardhjen të plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 22.03.2019 në ora 17,45 në rrugën “Franklin Ruzvelt” Shkup.
Burimi i infomacioneve: Buletini ditor i MPB, time.mk
Viktimat e involvuara: tre viktima
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së), Lëndim trupor (neni 135 nga KP) dhe Lëndimi i rëndë trupor
(neni 136 nga KP)
Kryerës: Dy kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e Njësisë për kriminalitet të dhunshëm deri te PTHP Shkup është
dorëzuar lajmërim me shkrim në lidhje me veprën penale “Dhunë” nga neni 386 nga KP. Ndërmerren masa
dhe aktivitete për zbardhjen e ngjarjes penale juridike me çrast do të dorëzohet kallzim penal kundër katër
personave nga Shkupi.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet bashkësive të ndryshme etnike në shoqëri.

37. Dhunë e bashkëmoshatarëve në Draçevë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 23.03.2019 në ora 20,30 në SPB-Shkup G.K.(43) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 19,50 në rrugën “Ivan Haxhinikolov” dy persona të moshës reth 14 deri në 15 vjet,
fizikisht e kanë sulmuar djalin 15 vjeçar. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Data 23.03.2019 në ora 19,50 në rrugën “Ivan Haxhinikolov” Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, emagazin.mk
Viktimat e involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: dy kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
36

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2019

Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje nga institucioent lokale: Nga ana e Seksionit për delikte pronësore dhe delikuencë të të miturve
nga SP Kisella Vodë deri te PThP Shkup është dorëzuar lajmërim me shkrim në lidhje me veprën penale
“lëndimi i rëndë trupor” nga neni 131 nga KP. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes do të vijojë doërzimi i
parashtresës përkatëse.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetet: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme në
vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

38. Sulmi fizik në Bit Pazar
Çfarë ka ndodhur: Në datën 26.03.2019 në orën 17.30 në Stacionin policor Bit Pazar, I.E.(42) nga Shkupi ka
paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 11.30 në rrugën “Bit Pazar” është sulmuar fizikisht nga dy persona.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 26.03.2019 në ora 17.30 në rrugën “Bit Pazar” Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktimat e involvuara: Një viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: dy kryerës
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – Në këtë pjesë të qytetit edhe paraprakisht janë regjistruar lloje të tilla të incidenteve
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhje të plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

39. Sulmi fizik në Brigadën e Dytë Maqedonase
Çfarë ka ndodhur: Në datën 26.03.2019 në ora 20.30 në Stacionin Policor Çair, E.Sh (25) nga Shkupi ka
paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 19.10 në rrugën “Brigada e Dytë Maqedonase” është sulmuar fizikisht
nga tre persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 26.03.2019 në ora 19,10 në rrugën “Brigada e Dytë Maqedonase”
Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: Një viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: tre kryerës
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – në këtë pjesë të qytetit edhe paraprakisht janë regjistruar incidente të këtij lloji
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike.

40. Është sulmuar një 17 vjeçar i mitur në Çair
Çfarë ka ndodhur: Në datën 27.03.2019 në ora 13.40 në Stacionin Policor Bit Pazar, E.D. (44) nga Shkupi
ka paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 13.20 në rrugën “376” një person ka sulmuar fizikisht djalin e tij 17
vjeçar. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 27.03.2019 në ora 13,20 në rrugën “376” në Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktima të involvuara: Një viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – në këtë pjesë të qytetit edhe paraprakisht janë regjistruar incidente të këtij lloji
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

41. Tetovari kërcënohet në Facebok
Çfarë ka ndodhur: Në datën 28.03.2019 reth orës 19,40 nëpunësit policor të Sektorit për punë të brendshme
Tetovë në rrugën “Todor Cipovski – Merxhan” në Tetovë e kanë privuar nga liria Zh.G.(46) nga fshati Bërvenicë,
i Tetovës, i cili të njëjtën ditë reth orës 15.00 në rrjetin social ka publikuar një video klip me përmbajtje
kërcënuese. Zh.G. është mbajtur në Stacionin policor Tetovë, kurse pas dokumentimit të plotë të rastit,
kundër tij do të paraqitet kallzim përkatës.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 28.03.2019 reth orës 19,50 në Facebok, Tetovë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Rrezikimi i sigurisë (Neni 144, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi etnike të ndryshme.
2. Mënyra e kryerjes të veprës – përmes rrjeteve sociale, shumë shpesh dërgohen porosi me
përmbajtje kërcënuese
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Në datën 01.04.2019 deri te PThP Tetovë, është dorëzuar kallzim penal
kundër Zh.G. (46) nga f. Bërvenicë – Tetovë për veprën penale të kryer “rrezikimi i sigurisë” nga neni 144 i KP.
Vepra penale është kualifikuar si vepër penale nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshe etnike në shoqëri.
38

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2019

42. Është vjedhur kisha në Tetovë
Çfarë ka ndodhur: Natën ndërmjet 29.03 dhe 30.03 kryerës të panjohur e kanë vjedhur kishën në f.Vratnicë
Tetovë, me çrast e kanë vjedhur kulmin nga bakrri dhe stolitë. Rasti është paraqitur në SPB Tetovë dhe
punohet në zbardhjen e tij.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Natën ndërmjet 29.03 dhe 30.03.2019 në f Vratnicë, Tetovë.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, vecer.press
Viktimat e involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është religjioni dhe përkatësia fetare, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Religjioni – kryerësi është me fe tjetër.
2. Mënyra e kryerjes të veprës – edhe më parë në këtë mënyrë janë shkatërruar objektet religjioze
3. Lokacioni – në këtë pjesë të vendit edhe më parë janë regjistruar raste të tilla
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Në datën 09.05.2019 deri te PThP Tetovë është paraqitur kallzim penal
kundër kryerësit të panjohur për veprën penale të kryer “vjedhje e rëndë“ nga neni 236 nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet anëtarëve të religjioneve të ndryshme në shoqëri.

43. Është sulmuar fizikisht një i mitur në “Ranka Milanoviq“
Çfarë ka ndodhur: Në datën 01.04.2019 në ora 13.30 në SPB Shkup, R.S. (39) nga Shkupi, ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 11.30 në shtëpinë “Ranka Milanoviq”, një i mitur është sulmuar fizikisht nga dy persona
të mitur, që të gjithë të përkujdesur në ent. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 01.04.2019 në ora 13.30, në “Shtëpinë për për përkujdesje të
fëmijëve me probleme edukuese sociale dhe sjellje të çregulluar Ranka Milanoviq”.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, emagazin.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 2 kryerës të mitur.
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – në Shtëpinë “Ranka Milanoviq” jetojnë fëmijë nga bashkësi të ndryshme
etnike, kryesisht maqedonas, rom dhe shqiptarë.
2. Lokacioni – edhe më parë në këtë shtëpi për fëmijë me sjellje devijante kanë ndodhur incidente
të tilla të ngjajshme
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana SPKP Gazi Babë, M.A. (17) dhe J.Z. (16) të përkujdesurit në shtëpinë
“Ranka Milanoviq” është dorëzuar proçesverbal për kundravajtje të konstatuar sipas nenit 12 nga LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe veçanërisht
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.
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44. I mituri që është rrahur nga bashkëmoshatarët në shkollën kimike në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 02.04.2019 në ora 22.00 në SPB Shkup, A.H.(41) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 11.00 në shkollën e mesme “Marija Kiri Sklodovska” djali i saj 16 vjeçar është sulmuar
fizikisht nga tre nxënës të tjerë. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 02.04.2019 në ora 22.00, shkolla e mesme Marija Kiri Skolodvska
në Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB, novamakedonija.com
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 3 kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën e mesme në të cilën mësojnë nxënës nga bashkësitë
e ndryshme etnike dhe ku edhe më parë ka pasur raste të tilla të regjistruara.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe veçanërisht
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

45. Qytetari nga Shtipi ka shpërndarë dhe nxitur urrejtje dhe dhunë përmes
Facebook
Çfarë ka ndodhur: Në datë 03.04.2019 SPB Shtip deri te Prokuroria themelore publike Shtip, ka dorëzuar
kallzim penal kundër S.Sh.(20) nga Shtipi për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër
penale “Shpërndarje e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik”, e ndëshkueshme
sipas nenit 304-g paragrafi 1 i Kodit Penal. Në datë 16.03.2019, i paraqituri në profilin e tij në “Facebook”
ka publikuar një koment dhe fotografi me të cilat ka shpërndarë materile raciste dhe ksenofobike dhe ka
nxitur urrejtje dhe dhunë.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në 16.03.2019 Facebook, Shtip.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g, KP
i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i njohur, S.Sh. nga Shtipi
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi ka shpërndarë gjuhë të urrejtjes kundër bashkësisë të ndryshme
etnike.
2. Mënyra e kryerjes – shumë shpesh mediat sociale, sidomos Facebook shfrytëzohet si hapësirë
për kryerjen e këtyre incidenteve
Statusi i rastit: Është dorëzuar kallzimi penal

40

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2019

Përgjigje e institucioneve lokale: Në datë 03.04.2019 është dorëzuar kallzimi penale kundër kryerësit për
vepër penale të kryer “Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik” nga neni
394-g nga KP. Vepra penale është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë të
përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

46. Djali i ri është lënduar me send të fortë te qendra tregtare Ramstor në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 03.04.2019 në ora 17:00 në SPB Shkup është paraqitur se të njëjtën ditë reth
orës 15.30 në rrugën “Shën Kirili dhe Metodi”, R.S.(28) dhe F.S.(26) nga Shkupi janë sulmuar fizikisht nga dy
persona, me çrast R.S. me send të fortë është goditur në dorën e majtë. Ndërmerren masa për zbardhje të
plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 03.04.2019 në ora 17.00, rruga “Shën Kirili dhe Metodi” te QT
Ramstor në Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, sudstvo.mk
Viktima të involvuara: 2 viktima të rritur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV), Lëndim i rëndë trupor (neni 136, KP i RMV)
Kryerës: Dy kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indiakatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

47. Qytetari i Vinicës në rrjetin social “Facebook” ka publikuar tekst me përmbajtje
kërcënuese
Çfarë ka ndodhur: Në datën 03.04.2019, SPB Shtip ka dorëzuar kallzim penal kundër S.V. (37) nga Vinica
për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar kryerje të veprës penale “shpërndarja e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik “. Në datën 03.04.2019 i paraqituri, në rrjetin social “Facebook” ka
publikuar tekst me përmbajtje kërcënuese.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në 03.04.2019, Facebook, Vinicë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Shpërndarje e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g, KP
i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i njohur, S.V. nga Vinica
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi ka shpërndarë gjuhë të urrejtjes kundër bashkësisë të ndryshme
etnike.

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2019

41

2. Mënyra e kryerjes – shumë shpesh mediat sociale e veçanërisht Facebook shfrytëzohet si
hapësirë për të kryer lloje të tilla të incidenteve
Statusi i rastit: Është dorëzuar kallzimi penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar kallzim penal për vepër penale të nenit 394-g nga KP. Vepra
penale është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

48. Rrahje ndëretnike në Gjorçe Petrov të Shkupit
Çfarë ka ndodhur: Në datë 04.04.2019 në ora 21.00 në SPB Shkup është paraqitur se në rrugën “Smilevska”
(Lagjja Gjorçe Petrov) është prishur rendi dhe qetësia publike me përleshjen fizike ndërmjet R.Xh. (35),
R.N.(33) dhe S.I.(33) të gjithë nga Shkupi, nga njëra anë dhe F.S.(32), T.C.(22) dhe A.M(29), që të gjithë nga
Shkupi, nga ana tjetër. Janë përpiluar procesverbale për kundravajtje të konstatuara sipas nenit 11 nga Ligji
për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 04.04.2019 në ora 21.00 në rrugën “Smilevska” (Lagjja Gjorçe
Petrov).
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së, lider.com.mk, vesnik.com
Viktimat e involvuara: tre viktima
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: tre kryerës të njohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike - viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lagjen në të cilën jeton popullsi e përzier etnike dhe ku
ekziston padurueshmëri ndërmjet bashkësive etnike
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Rasti është evidentuar si kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike
sipas nenit 11 të LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

49. Nxënësi 17 vjeçar është rrahur në ShMN Zdravko Cvetkovski
Çfarë ka ndodhur: Në datën 04.04.2019 në ora 18.50 në Stacionin policor Karposh, S.E.(48) nga fshati Ljubin,
i Shkupit, ka paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 15.15 në shkollën e mesme “Zdravko Cvetkovski” djali i tij
17 vjeçar është sulmuar fizikisht nga dy moshatarët e tij. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 04.04.2019 në ora 15.15 në ShMN Zdravko Cvetkovski.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB, kurir.mk, republika.mk
Viktima të involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 2 kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është përkatësia etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Përkatësia etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
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Lokacioni – ngarja ka ndodhur në shkollën e mesme në të cilën mësojnë nxënës nga bashkësitë
e ndryshme etnike dhe ku edhe më parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla.

Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e Njësisë për kriminalitet të dhunshëm deri te PTHP Shkup është
dorëzuar kallzim penal kundër F.SH. (18) dhe E.M. (17) nga Shkupi për vepër penale të kryer “dhunë” nga neni
386 nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe veçanërisht
pasqyrohen negativisht në zhvillimin e sigurisë të fëmijëve.

50. I mituri rrihet në Qendër të Shkupit (te Qendra Vero)
Çfarë ka ndodhur: Në datën 06.04.2019 në ora 01,50 në SPB Shkup, T.J(47) nga Shkupi, ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 00,20 në bulevardin “Kuzman Josifovski Pitu” djali i tij 16 vjeçar është sulmuar fizikisht
nga disa persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 06.04.2019 reth orës 00,20 në bulevardin “Kuzman Josifoski
Pitu” Shkup (Qendra Vero, BPRM).
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB, tocka.com.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Disa kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni- ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit, ku ka shumë ndalesa të autobusit dhe
frekuencë të madhe të nxënëseve nga bashkësitë e ndryshme etnike
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjitshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, sidomos sigurinë e
fëmijëve dhe të rinjve.

51. Dhunë gjatë kohës të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet presidenciale të vitit
2019
Çfarë ka ndodhur: Në datën 07.04.2019 në ora 11.40 në Stacionin Policor Gazi Babë, N.I.(25) nga Shkupi
ka paraqitur se në datën 07.04.2019 reth orës 03.00 në rr.”Pero Nakov” nga ana e pesë personave i është
marrë materiali propagandistik për Zgjedhjet Presidenciale 2019, me çrast N.I është larguar. Menjëherë
pasi marrjes të fletëparaqitjes është lajmëruar prokurori publik dhe janë ndërmarrë masa dhe aktivitete
përkatëse. Në stacionin policor në lidhje me këtë rast është realizuar një bisedë zyrtare me G.Gj (26) dhe B.A
(23). Deri te Prokuroria Themelore Publike është dorëzuar një lajmërim me shkrim.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 07.04.2019 në ora 11.40 në rr. “Pero Nakov”.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB, opserver.mk
Viktimat e involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës të panjohur
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja politike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja politike – viktima ka qënë me përcaktim të ndryshëm politik nga kryerësit.
2. Mënyra e kryerjes – shumë shpesh para dhe gjatë zgjedhjeve regjistrohen këto lloje incidente
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Kryerësi është arrestuar dhe kundër tij do të dorëzohet parashtresa
përkatëse.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend.

52. Gjimnazisti i sulmuar nga bashkëmoshatarët e tij në ShMN Zdravko Cvetkovski
Çfarë ka ndodhur: Në date 09.04.2019 në ora 20.00 në Stacionin Policor në Karposh, M.V. (18) ka paraqitur se
të njëjtën ditë reth orës 17.40 në shkollën e mesme “Zdravko Cvetkovski” në Shkup është sulmuar fizikisht
nga bashkëmoshatarët e tij P.K., K.P dhe F.I. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 09.04.2019 reth orës 17.50 në shkollën e mesme “Zdravko Cvetkovski”
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së, sitel.com.mk, emagazin.mk
Viktima të involvuara: Një viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës. Tre kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën e mesme në të cilën mësojnë nxënës nga bashkësi
të ndryshme etnike dhe ku më parë janë regjistruar ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: I mbyllur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar procesverbal për kundërvajtje të konstatuar të nenit 16
LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
reflektohen negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

53. Sulmohet i mituri në Aerodrom
Çfarë ka ndodhur: Në datën 09.04.2019 në ora 19.30 në Stacionin policor Aerodrom, B.A. (40) nga fshati
Studeniçan, i Shkupit, ka paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 15.10 në bulevardin “Brigada e Tretë
Maqedonase” disa persona fizikisht e kanë sulmuar djalin e tij 15 vjeçar. Ndërmerren masa për zbardhjen e
rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 09.04.2019 në ora 19:30 reth orës 15.10 në bulevardin “Brigada
e Tretë Maqedonase“
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, press24.mk
Viktimat e involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës të panjohur
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, ndërsa indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacion ku ka disa shkolla të mesme në të cilat mësojnë
nxënës nga bashkësi të ndryshme etnike dhe ku edhe më parë ka pasur ngjarje të tilla të
regjistruara.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

54. Futbollistët e KF Vëllazërimi nga Konjari i kanë rrahur kolegët e tyre nga KF
Vollkova
Çfarë ka ndodhur: Në datën 14.04.2019 në ora 18.10 në SPB Shkup është paraqitur se në stadionin e futbollit
të KF Vollkovës në f Vollkovë, pas përfundimit të ndeshjes të futbolit ndërmjet KF Vollkovës 1964 dhe KF
Vëllazërimit nga Konjari, personat E.Q.(51), I.Q(48), Q.F.(33). A.Q.(20) dhe B.A.(30), të gjithë nga fshati Konjarë
i Shkupit, futbollistët e KF Vëllazërimi, e kanë prishur rendin dhe qetësinë publike. Sipas paraqitjes, A.Q. dhe
B.A. fizikisht e kanë sulmuar D.V.(26) nga f.Vollkovë, e Shkupit futbollist në FK Vollkovë 1964, kurse personat
tjerë, në mënyrë agresive janë sjellur ndaj zyrtarëve policorë. Personat janë arrestuar në Stacionin Policor
Gjorçe Petrov dhe pas dokumentimit të rastit kundër tyre do të paraqiten parashtresa përkatëse.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 14.04.2019 reth orës 18 në stadionin e futbollit në f. Vollkovë.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, sitel.com.mk, skopjeinfo.mk
Viktima të involvuara: Një viktimë
Lloji i krimeve. Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: tre kryerës të njohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngarja ka ndodhur në shkollën e mesme në të cilën mësojnë nxënës nga bashkësi të
ndryshme etnike dhe ku edhe më parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar procesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit 3
nga Ligji për pengimin e dhunës dhe sjelljes të pahijshme në ndeshjet sportive.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjelllin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike.

55. Sulmi racist në qendër të Shkupit – Rrihet i mituri për shkak të ngjyrës të tij të
lëkurës
Çfarë ka ndodhur: Në datë 18.04.2019 në ora 21.40 në Stacionin policor Qendër, M.A.M (38) nga Shkupi ka
paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 18.20 në sheshin “Maqedonia” djali i saj 13 vjeçar, i cili ka qënë me
vëllaun dhe motrën e tij, është sulmuar fizikisht nga dy persona të panjohur.
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Për veprën penale është paraqitur kallzim penal nga ana e Komitetit të Helsinkut dhe nëna e viktimës deri
te PThP për vepër penale të kryer “Dhunë” të nenit 386 paragrafi 5 nga KP. Ende nuk ka vendim të prokurorit
publik pas kallzimit penal.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 18.04.2019 reth orës 18.20 në sheshin “Maqedonia”
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, kurir.mk, press24,mk, skopjeinfo.mk
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Dy kryerës
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
ngjyra e lëkurës/raca, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – në këtë pjesë të qytetit edhe më parë janë regjistruar këto lloj të incidenteve
Statusi i rastit: I paraqitur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

56. Rrihet një i mitur në “Rekord”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 18.04.2019 në ora 20.30 në SPB Shkup, A.D.(34) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 13.30 në rrugën “Dimitrija Çupovski” djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga disa
persona tjerë të mitur. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 18.04.2019 reth orës 13.30 në rrugën “Dimitrija Çupovski”
(rekord) Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, skopje1.mk
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës. Disa persona të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – në këtë pjesë të qytetit edhe më parë janë regjistura lloje të tilla të incidenteve
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

57. Grafit i shkruar në Kisella Vodë në lidhje me zgjedhjet e ardhshme të vitit 2019
Çfarë ka ndodhur: Në datën 19.04.2019 në ora 21 në SPB Shkup është paraqitur se në objektin e bashkësisë
vendore “11 Tetori” në rrugën “Andreja Dimishkov” është shkruar grafit në lidhje me zgjedhjet e ardhshme.
Merren masa për zbardhjen e rastit.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: 19.04.2019 në objektin e bashkësisë vendore “11 Tetori” në rrugën “Andreja
Dimishkov” – Kisella Vodë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm. Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia
politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar: objekti politik/komunal
2. Modeli i incidenteve paraprake – Para zgjedhjeve regjistrohen lloje të tilla të incidenteve.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
politike dhe të sigurisë në vend.

58. Rrahje ndërmjet grupeve etnike në Gjorçe Petrov
Çfarë ka ndodhur: Në datë 19.04.2019 në ora 23.47 në Stacionin Policor Gjorçe Petrov, J.A.(19) dhe M.Z.(22),
që të dy nga Shkupi, kanë paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 23.00 në rrugën “4 korrik” janë sulmuar
fizikisht nga D.K., E.L. dhe E.S., që të gjithë nga Shkupi. Janë përgatitur procesverbale për kundërvajtje të
konstatuar sipas nenit 12 paragrafit 2 nga Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 19.04.2019 reth orës 23.00 në rr. “4 korriku”
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, opserver.mk
Viktimat e involvuara: dy viktima
Lloji i krimit: Dhunë (Neni 38, KP i RMV-së)
Kryerës: tre kryerës të njohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – Incidenti ka ndodhur në pjesën e qytetit ku jeton popullsi e përzier etnike dhe ku
shpesh ndodhin incidente të tilla
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen ne përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

59. Sulmohet i mituri në Vizbeg
Çfarë ka ndodhur: Në datën 19.04.2019 në ora 12.55 në Stacioni policor Bit Pazar është paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 12.40 në rrugën “192” në fshatin Vizbeg, të Shkupit, tri persona fizikisht kanë sulmuar
X.P. (16) nga fshati Vizbeg. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 19.04.2019 reth orës 12.40 në rrugën “192” në fshatin Vizbeg
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, a1on.mk, makfax.com
Viktima të involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
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Kryerës: tre kryerës të panjohur
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – incidenti ka ndodhur në pjesën e qytetit ku jeton një popullsi e përzier etnike dhe
ku shpesh ndodhin incidente të tilla
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

60. Është thyer shtabi i partisë politike në Kisella Vodë
Çfarë ka ndodhur: Në 20.04.2019 në ora 03 në SPB Shkup, është paraqitur se në barakat në kuadër të
komunës Kisella Vodë është thyer xhami nga dera hyrëse në një prej objekteve, të cilin e shfrytëzon partia
politike. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 20.04.2019, shtabi i partisë politike- Kisella Vodë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së,
Viktima të involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Nuk ka kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia
politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar – objekti politik/komunal
2. Modeli i incidenteve paraprake – Para zgjedhjeve regjistrohen lloje të tilla të incidenteve.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e SPKP është marrë procesverbal për pranim të fletëparaqitjes
për “dëmtim të sendeve të huaja” nga neni 243 nga KP, e cila ndiqet me padi private.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë dhe politike në vend.

61. Grafite të shkruara në shkollë në Resnjë
Çfarë ka ndodhur: Në datë 20.04.2019 reth orës 08.10 në Stacionin policor në Resnjë është paraqitur se
në murin e shkollës fillore “Goce Dellçev” në fshatin Izbishtë është shkruar grafit në lidhje me zgjedhjet e
ardhshme. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 20.04.2019 në shkollën fillore në f Izbisht, Resnjë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së,
Viktimat e involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Nuk ka kryerës të indentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia
politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar – objekti arsimor, vendvotimi
2. Modeli i incidenteve paraprake – Para zgjedhjeve regjistrohen lloje të tilla të incidenteve.
48

Raporti vjetor për krimet nga urrejtja 2019

Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
politike dhe të sigurisë në vend.

62. Shkruhen grafite në shkollën e f. Misleshovë, Strugë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 20.04.2019 reth orës 09.00 në Stacionin Policor në Strugë është paraqitur se
në shtyllë në afërsi të shkollës fillore “Jonçe Krezhoski” në fshatin Misleshovë është shkruar grafit në lidhje
me zgjedhjet e ardhshme. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 20.04.2019 në shkollën fillore në f.Misleshovë Strugë
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së,
Viktimat e involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Nuk ka kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët të anshëm. Në këtë incident, motivi i anshëm është
përkatësia politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar: objekt arsimor, vendvotim
2. Modeli i incidenteve paraprake – Para zgjedhjeve regjistrohen lloje të tilla të incidenteve.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar lajmërim me shkrim deri te PThP Strugë.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë dhe politike në vend.

63. Janë shkruar grafite në kopshtin e fëmijëve në Strugë
Çfarë ka ndodhur: Në datë 20.03.2019 në ora 16.35 në Stacionin policor në Strugë, është paraqitur se
përballë shkollës fillore “Josip Broz Tito” në rr. “Dimçe Kovaçeski” në Strugë, në murin e objektit ndihmës të
kopshtit të fëmijëve ka patur një grafit të shkruar në lidhje me zgjedhjet presidenciale. Ndërmerren masa
për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 20.04.2019 në kopshtin e fëmijëve në Strugë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së,
Viktima të involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Nuk ka kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia
politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar – objekt arsimor, vendvotim
2. Modeli i incidenteve paraprake – Para zgjedhjeve, regjistrohen lloje të tilla të incidenteve.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Lajmërim i dorëzuar deri te PThP Strugë.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë dhe politike në vend.
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64. Të rinj të sulmuar në afërsi të Qendrës Transportuese në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 21.04.2019 në ora 01.20 në SPB Shkup, është paraqitur se në rrugën “Petar
Acev”, I.K. (19) nga Shkupi me dy persona tjerë të panjohur, fizikisht i kanë sulmuar V.D. (18) nga Shkupi
dhe një person të moshës prej 17 vitesh. I.K. është arrestuar në Stacionin policor Aerodrom. Punohet në
zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 21.04.2019 reth orës 01 në rrugën “Petar Acev” Shkup (Në afërsi
të Qendrës Transportuese).
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, press24.mk, skopje1.mk
Viktima të involvuara: 2 viktima prej të cilave 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: tre kryerës prej të cilëve 1 kryerës i identifikuar
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në qendrën e qytetit, ku ka shumë ndalesa të autobusave dhe
frekuencë të madhe të nxënësve nga bashkësi të ndryshme etnike
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e Njësisë për kriminalitet të dhunshëm deri te PThP kompetente
Shkup është dorëzuar lajmërim me shkrim në lidhje me veprën penale “lëndim i rëndë trupor” të nenit 131
të KP
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, sidomos sigurinë e
fëmijëve dhe të rinjve.

65. Dëmtimi i mbajtëses para shtabit të partisë politike në Miravc, Gjevgjeli
Çfarë ka ndodhur: Në datën 21.04.2019 në ora 08:00 në Stacionin policor Gjevgjeli është paraqitur se në
periudhën prej orës 22.00 të datës 20.04.2019 deri në ora 07.00 të datës 21.04.2019 në fshatin Miravc, një
kryerës i panjohur ka realizuar dëmtimin e mbajtëses të improvizuar para objektit në të cilin është vendosur
shtabi i partisë politike. Është realizuar kqyrje e vendit të ngjarjes dhe ndërmerren masa për zbardhjen e
rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 21.04.2019 në shtabin e partisë politike – Miravc Gjevgjeli
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së,
Viktimat e involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Nuk ka kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja
politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar – Objekti politik/komunal
2. Modeli i incidenteve paraprake – Para zgjedhjeve regjistrohen lloje të tilla të incidenteve.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
politike dhe të sigurisë në vend.
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66. Kumanovari ka shpërndarë dhe nxitur urrejtje dhe dhunë përmes Facebook
Çfarë ka ndodhur: Në datë 22.04.2019 SPB Kumanovë ka dorëzuar kallzim penal kundër I.J. (43) nga f.Pelinc,
k. Nagoriçan i Vjetër për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale “Shpërndarja e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik“ neni 304-g paragraf 1 nga KP i RMV. Veprën e ka kryer në date
21.04.2019 përmes rrjetit social Facebook.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 22.04.2019, Facebook, Pelincë, Kumanovë.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g, KP
i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i njohur, I.J. nga Kumanova
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Kryerësi ka shpërndarë gjuhë të urrejtjes kundër bashkësisë të ndryshme
etnike.
2. Mënyra e kryerjes: Shumë shpesh mediat sociale sidomos Facebook shfrytëzohet si hapësirë
për kryerjen e këtij lloji të incidenteve
Statusi i rastit: Është dorëzuar kallzimi penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Kryerësi është arrestuar dhe kundër tij do të dorëzohet parashtresa
përkatëse për vepër penale sipas nenit 394-g nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

67. Vevçanasi ka shpërndarë urrejtje dhe dhunë përmes Facebook
Çfarë ka ndodhur: SPB Ohër ka dorëzuar kallzim penal kundër N.U. (59) nga fshati Vevçan, i Strugës, për
shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar për vepër penale të kryer “shpërndarje e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik”. Gjatë viteve 2018 dhe 2019 i paraqituri përmes profilit të tij në
rrjetin social Facebook ka shpërndarë material racist dhe ksenofobik.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Gjatë viteve 2018 dhe 2019, Facebook, Vevçan, Strugë.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g, KP
i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i njohur, N.U: nga Vevçani
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi ka shpërndarë gjuhë të urrejtjes kundër bashkësisë të ndryshme
etnike.
2. Mënyra e kryerjes – shumë shpesh mediat sociale sidomos Facebooku shfrytëzohet si hapësirë
për kryerje të këtyre incidenteve
Statusi i rastit: është dorëzuar kallzim penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Kryerësi është arrestuar dhe kundër tij është dorëzuar kallzim penal për
vepër penale të nenit 394-g nga KP. Vepra penale është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

68. Gostivarasi ka shpëndarë dhe nxitur urrejtje dhe dhunë përmes Facebookut
Çfarë ka ndodhur: Zyra e jashtme për punë kriminalistike Gostivar ka paraqitur kallzim penal kundër B.S.
(64) nga Gostivari për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale “Shpërndarje
e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik”. Në datën 15.03.2019 në rrjetin social
“Facebook” i paraqituri nga profili i tij përdorues ka publikuar porosi me të cilën thirr në dhunë.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 15.03.2019 Facebook, Gostivar.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g, KP
i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i njohur, B.S. nga Gostivari
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi ka shpërndarë gjuhë të urrejtjes kundër bashkësisë të ndryshme
etnike
2. Mënyra e kryerjes – shumë shpesh mediat sociale e sidomos Facebookut shfrytëzohet si
hapësirë për kryerjen e llojeve të tilla të incidenteve
Statusi i rastit: Është dorëzuar kallzimi penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Kryerësi është arrestuar dhe kundër tij është paraqitur parashtresë
përkatëse për vepër penale të nenit 394-g nga KP. Vepra penale është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

69. Në rrahjen ndëretnike në Tetovë, janë lënduar 4 të mitur
Çfarë ka ndodhur: Në datën 29.04.2019 në ora 01.00 në Seksionin policor Grupçin, katër të mitur nga
f.Zhelinë e Tetovës, kanë paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 22.00 në f.Saraqin janë sulmuar fizikisht nga
disa persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit..
Data, koha dhe vendi i incidentit: në datën 29.04.2019 reth orës 22.00 në f.Saraqin, Tetovë.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: 4 viktima të mitura
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur ndërmjet banorëve të dy fshatrave ku jetojnë banorë me
prejardhje të ndryshme etnike dhe ku ka mosdurim ndërmjet bashkësive etnike
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

70. Thyerje e gurëve të varreve në f. Brnjarcë të Shkupit
Çfarë ka ndodhur: Në datën 29.04.2019 në ora 11.55 në SPB Shkup është paraqitur se në varrezat në f.
Bërnjarc ka patur të dëmtuara disa gurë të varreve. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 29.04.2019 në varrezat e f.Bërnjarc
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, lider.com.mk, kanal5.com.mk
Viktimat e involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së)
Kryerës: kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është religjioni dhe përkatësia fetare, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Religjioni – kryerësi është me fe tjetër.
2. Mënyra e kryerjes të veprës – edhe më parë janë shkatërruar varre në këtë mënyrë
3. Lokacioni- Në këtë pjesë të vendit edhe paraprakisht janë regjistruar raste të tilla
4. Koha – statistika tregon se incidente të tilla gjithmonë ndodhin gjatë kohës të ndonjë feste
fetare.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar lajmërim me shkrim në lidhje me veprën penale „Përdhosja
e varrit” të nenit 400 nga KP. Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet anëtarëve të religjioneve të ndryshme në shoqëri.

71. Në Tetovë sulmohet fizikisht i mituri nga bashkëmoshatarët e tij
Çfarë ka ndodhur: Në datën 30.04.2019 në ora 10,00 në SPB—Tetovë A.Gj. (39) nga Tetova ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 09,00 para shkollës fillore “Goce Dellçev” djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga
tre të mitur. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 30.04.2019 reth orës 09,00 para shkollës fillore “Goce Dellçev”
Tetovë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, press24.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 3 kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën fillore në qytet ku ka popullsi të përzier etnike dhe
ku ka mosdurim të madh ndërmjet tyre, edhe më parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Policia punon në zbardhjen e rastit.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos reflektohen
në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

72. Në shkollën fillore në Shkup sulmohet fizikisht i mituri nga bashkëmoshatarët e
tij
Çfarë ka ndodhur: Në datën 30.04.2019 reth orës 14,00 në SPB Shkup T.T.(48) nga Shkupi ka paraqitur se
të njëjtën ditë reth orës 11,20 në rrugën “Brigada e Dytë Maqedonase” në oborrin e shkollës fillore “Petar
Zdravkovski Penko”, djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga disa të mitur të tjerë. Ndërmerren masa për
zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 30.04.2019 reth orës 11,20 në rrugën “Brigada e Dytë Maqedonase”
në oborrin e shkollës nga shkolla fillore “Petar Zdravkovski – Penko” Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, skopjeinfo.mk
Viktima të involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën fillore në qytetin ku ka popullsi të përzier etnike
dhe ku ekziston padurueshmëri e madhe ndërmjet të njëjtëve, dhe paraprakisht ka patur të
regjistruara ngjarje të tilla.
Status i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Policia punon në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos reflektohet
negativisht në zhvillim dhe në sigurinë e fëmijëve.

73. Të mitur të sulmuar në autobus që udhëton për në lagjen Çento (nr.45)
Çfarë ka ndodhur: Në datën 01.05.2019 reth orës 19.45 në SPB Shkup është paraqitur se në autobus, i cili
ka qarkulluar nga Qendra Transportuese drejtë lagjes Çento (nr 45) është prishur rendi dhe qetësia publike.
Sipas asaj që është paraqitur, disa persona kanë lëshuar ofendim drejtë A.P.(17), V.M.(16) dhe F.K.(17), që
të gjithë nga Shkupi, me çrast i kanë sulmuar fizikisht A.P. dhe V.M. Pas ndërmarrjes të masave, reth orës
20,30, në lidhje me ngjarjen janë arrestuar P.A.(21), E.A.(15) , F.B.(14) dhe B.R(15), që të gjithë nga Shkupi.
Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 01.05.2019 reth orës 19.45 në autobus, i cili ka qarkulluar nga
Qendra Transportuese drejtë lagjes Çento
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 3 viktima të mitura
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 3 kryerës të identifikuar nga të cilët 2 janë të mitur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
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1. Prejardhja etnike – në autobusët numër 45, 55, dhe 65 të cilët qarkullojnë nga qendra deri te
lagja Çento dhe vendbanimet e rethinës, udhëtojnë njerëz nga bashkësi të ndryshme etnike
ndërmjet të cilëve ka padurueshmëri.
2. Lokacioni - Edhe më parë në këto autobusë kanë ndodhur incidente të tilla të ngjajshme,
sidomos ndërmjet fëmijëve dhe të rinjve
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e seksionit për delikte pronësore dhe delikuencë të të miturve
për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepër penale “Dhunë” nga neni 386 i KP, është
paraqitur kallzim penal deri te PThP Shkup kundër kryerësve.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithsme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe veçanërisht
reflektohet negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

74. I mituri rrihet nga bashkëmoshatarët e tij në Çair
Çfarë ka ndodhur: Në datën 04.05.2019 në orën 20.30 në Stacionin Policor Çair, T.T ka paraqitur se reth
orës 18.00 në rrugën “Tale Hristov” në Shkup (në afërsi të shkollës të mesme ekonomike Arseni Jovkov)
djali i saj 15 vjeçar është sulmuar fizikisht nga disa bashkëmoshatarë. Ndërmerren masa për zbardhjen e
rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 04.05.2019 reth orës 18.00 në rrugën “Tale Hristov “
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në afërsi të shkollës të mesme Arseni Jovkov në të cilën mësojnë
nxënës nga bashkësi të ndryshme etnike dhe ku edhe më parë ka patur të regjistruara raste të
tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga njësia për kriminalitet të dhunshëm deri te PThP Shkup është dorëzuar
kallzim penal kundër M.Sh. (14), F.I(14) dhe H.K.(14) për kryerje të veprës penale “Dhunë”.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij loji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe veçanërisht
pasqyrohen negativisht në zhvillimin e sigurisë dhe fëmijëve.

75. Automjeti i thyer në f. Vollkovë para shtabit të partisë politike
Çfarë ka ndodhur: Në datën 06.05.2019 në ora 01.30 në SPB Shkup, V.A.(29) nga f.Vollkovë, i Shkupit, ka
paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 00.30 para shtabit të partisë politike në f.Vollkovë A.L. (27) nga f.Vollkovë
ka filluar të godasë në automjetin e tij “BMV” me targa regjistruese të Shkupit, me çrast ka thyer një xham.
Nëpunësit e policisë kanë dalur në vendngjarje, me çrast A.L. dhe D.L. (59) kanë filluar të sillen në mënyrë
agresive drejtë nëpunësve policor. Pas zbardhjes të plotë dhe dokumentimit të rastit, kundër tyre do të
deponohen parashtresa përkatëse.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 06.05.2019 reth orës 00,30 para shtabit të partisë politike në f.
Vollkovë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: Nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: 2 kryerës të identifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia
politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar – objekti politik/komunal
2. Modeli i incidenteve paraprake – Para të gjitha zgjedhjeve regjistrohen lloje të tilla të incidenteve.
Statusi i rastit. I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Janë dorëzuar procesverbale për kundërvajtje të konstauara sipas
LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidente të këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
politike dhe të sigurisë në vend.

76. I mituri i sulmuar në Aerodrom
Çfarë ka ndodhur: Në datë 06.05.2019 në ora 17.15 në SPB Shkup, G.T (41) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 14.00 në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato” djali i saj 14 vjeçar është sulmuar fizikisht
nga dy persona. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 06.05.2019 reth orës 14.00 në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato “
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB
Viktima të involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i panjohur dhe një kryerës i njohur (i mitur)
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vende ku edhe më parë ka patur të regjistruara ngjare të
tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar procesverbal për kundërvajtje të konstatuara sipas
LKRQPRMV për kryerësin e mitur.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
reflektohen negativisht në zhvillimin e sigurisë të fëmijëve.

77. Djali i ri i sulmuar në Çair
Çfarë ka ndodhur: Në datën 08.05.2019 në ora 01.45 në SPB Shkup, O.B. (19) nga Shkupi është paraqitur se
të njëjtën ditë reth orës 00.50 në rrugën “Xhon Kenedi” është sulmuar fiziksht nga S.N. dhe disa persona të
tjerë. Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 08.05.2019 reth orës 00.50 në rrugën “Xhon Kenedi”
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: 1 viktimë e mitur
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Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV)
Kryerës: 1 i njohur dhe disa kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
Status i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit..
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshe të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

78. Kryerës të panjohur kanë rrahur një djalë të ri në lagjen Çento
Çfarë ka ndodhur: Në datën 11.05.2019 në ora 02,35 B.L (22) nga Shkupi kanë paraqitur se në datën
11.05.2019, reth orës 01,55 para poliklinikës Çento, fizikisht është sulmuar nga ana e katër personave të
panjohur të cilët më shumë herë e kanë goditur me grushta në pjesën e përparme të kokës dhe trupit,
me çrast i kanë shkaktuar lëndime të dukshme, skuqje dhe ëjnjtje në pjesë ne përparme të fytyrës. Sipas
fletëparaqitjes, deri te sulmi fizik ka ardhur pa shkak dhe arsye, respektivisht përderisa i njëjti lëvizte në
këmbë në rr.”Maxhari”, nga prapa i janë afruar katër persona të moshës prej 18 deri në 24 vite dhe e kanë
sulmuar fizikisht me çrast kanë hypyr në automjetin e udhëtimit të markës “Reno Modus” dhe janë larguar
nga vendi i ngjarjes. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 11.05.2019, reth orës 01,55 para poliklinikës Çento
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: 1 viktimë e rritur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV)
Kryerës: 4 kryerës të identifikuar
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme enitke.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e SPKP Gazi Babë në Sh.M.(17), Sh.N18) dhe A.S.(21) të gjithë nga
f.Haraçinë u është dorëzuar procesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit 12 të LKKRQP
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

79. I mituri nga f.Kuçevishtë rrihet në autobus të NQP në relacionin Butel
Çfarë ka ndodhur: Në datën 12.05.2019 reth orës 16.10 në SPB Shkup është paraqitur se në autobus të NQP,
në rrugën “Hristijan Todorovski Karposh”, 15 vjeçari nga f. Kuçevishtë, i Shkupit, është sulmuar fizikisht nga
më shumë persona të panjohur. Ndërmerren masa për gjetjen e kryerësve dhe për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 12.05.2019 reth orës 16.10 në autobus të NQP, në rrugën “Hristijan
Todorovski Karposht” (Çair-Butel)
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, press24.mk
Viktima të involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
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Kryerës: më shumë kryerës të panjohur
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngarja ka ndodhur në autobus i cili ndërlidh lagje ku jeton popullsi e përzier etnike
dhe ku ekziston padurueshmëri ndërmjet bashkësive të ndryshme etnike
Statusi i rastit: Është dorëzuar lajmërim deri te PTHP Shkup ne lidhje me veprën penale “dhunë”
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

80. Është lënduar një 13 vjeçar në shkollën fillore në Butel
Çfarë ka ndodhur: Në datën 13.05.2019 në ora 15.12 në SPB Shkup nga Qendra Urgjente në kompleksin
e klinikave “Nëna Terezë” është paraqitur se te ata është sjellur një nxënës 13 vjeçar i lënduar nga shkolla
fillore “Petar Zdravkovski Penko” në Butel. Pas ndërmarrjes të masave është vërtetuar se në sallën sportive
në shkollë, nxënësi është sulmuar fizikisht nga më shumë nxënës nga shkolla e njëjtë. Ndërmerren masa për
zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 13.05.2019 në ora 15.12 në shkollën fillore “Petar Zdravkovski
Penko” në Butel
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, press24.mk, skopje1.mk, netpress.com.mk
Viktima të involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Më shumë kryerës të mitur (nën 14 vjeç)
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm. Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën e mesme në të cilën mësojnë nxënës nga bashkësi
të ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar lajmërim me shkrim deri te PThP Shkup për tre fëmijë nga
Shkupi të moshës nën 14 vjet në lidhje me veprën penale “dhunë” nga neni 386 nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
reflektohen negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

81. Shkulet pllaka përkujtimore e ushtarëve që kanë humbur jetën në Karpallak
Çfarë ka ndodhur: Në datën 14.05.2019 në ora 13.00 në SPB Tetovë dhe në Seksionin Policor në Saraj,
M.N. – president i këshillit të ushtarëve, ka paraqitur se është shkulur pllaka përkujtimore e ushtarëve që
kanë humbur jetën, e cila është vendosur në autostradën Tetovë – Shkup në vendin e quajtur “Karpalak”.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 14.05.2019 në ora 13.00 në autostratën Tetovë-Shkup në vendin
e quajtur “Karpallak”.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, vesti.mk, emagazin.mk
Viktimat e involvuara: Nuk ka
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Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia
etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synuar – shenja përkujtimore të ushtarëve që kanë humbur jetën në luftën e vitit
2001
2. Modeli i incidenteve paraprake – Edhe më parë në këtë kohë janë regjistruar incidente të këtij
lloji.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
politike dhe të sigurisë në vend.

82. I mituri i sulmuar në afërsi të qendrës Vero dhe qendrës Transortuese
Çfarë ka ndodhur: Në datën 14.05.2019 në ora 01,15 në SPB Shkup, A.E. (44) nga Shkupi, ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 01.10 në bul. “Kuzman Josifovski Pitu“ djali i tij 16 vjeçar është sulmuar fizikisht nga
katër persona të panjohur. Sipas fletëparaqitjes, djali i tij është sulmuar derisa ka shëtitur me shokun e tij, i
cili ka patur sukses të largohet. Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 14.05.2019 reth orës 01.10 në bul.”Kuzman Josifovski Pitu”
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së,
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 4 kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima ka qënë me prejardhje të ndryshme etnike nga kryerësit.
2.

Lokacioni – Në bul.Kuzman Josifovski Pitu, shumë shpesh regjistrohen incidente të tilla,
sidomos ndërmjet të miturve, sepse në këtë bulevard ka shumë ndalesa të autobusëve të cilët
ndërlidhin lokacione të ndryshme nga qyteti ku jeton popullsi e përzier

Statusi i rastit. I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit të sulmit fizik.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
reflektohen negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

83. Djali i ri është sulmuar në autobus të NQP
Çfarë ka ndodhur: Në datën 15.05.2019 reth orës 13.00 në SPB Shkup është paraqitur se në bulevardin
“Aleksandri i Maqedonisë”, në autobus të NQP (nr.2) i cili ka qarkulluar në drejtim nga Bit Pazari drejtë
Autokomandës, një grup e të rinjve fizikisht e kanë sulmuar F.S. (18) nga Shkupi, me çrast janë larguar.
Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 15.05.2019 në bul.”Aleksandri i Maqedonisë”, në autobus të NQP
(nr.2)
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: një viktimë
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Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: grupë e panjohur e kryerësve
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në autobus në të cilin udhëtojnë persona të rinj nga bashkësi të
ndryshme etnike dhe ku edhe më parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Pas konsultimit me prokurorin kompetent publik, ngjarja është kualifikuar
si prishje e rendit dhe qetësisë publike me sulm fizik (Neni 12. LKRQPRMV). I dëmtuari është deklaruar se
nuk do të dorëzojë fletëparaqitje.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
reflektohen negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve dhe personave të rinj.

84. Qytetari i Ohrit ka nxitur urrejtje përmes Facebookut
Çfarë ka ndodhur: SPB Ohër ka dorëzuar kallzim penal kundër R.D. (45) nga Ohri për shkak të ekzistimit
të dyshimit të bazuar për kryerje të vepërs penale “shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes
sistemit kompjuterik”. Ai, në datën 04.04.2019, në rrjetin social “Facebook” përmes profilit të tij, ka
shpërndarë material të shkruar racist dhe ksenofobik me çrast ka promovuar dhe nxitur urrejtje, diskriminim
apo dhunë, ndarj grupës të caktuar, përfaqësues të një partie politike
Data, koha dhe vendi i incidentit: 04.04.2019 Facebook, Ohër
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g, KP
i RM-së)
Kryerës: Një kryerës i njohur, R.D. (45) nga Ohri
Pëshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Kryerësi ka përhapur gjuhë të urrejtjes kundër bashkësisë etnike të caktuar.
2. Mënyra e kryerjes – shumë shpesh, mediat sociale e sidomos Facebook shfrytëzohet si hapësirë
për kryerjen e këtyre incidenteve
Statusi i rastit: është dorëzuar kallzimi penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Kryerësi është arrestuar dhe kundër tij do të dorëzohet parashtresa
përkatëse për vepër penale sipas nenit 394-g nga KP. Vepra penale është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

85. Fëmijët 15 vjeçar nga f. Haraçinë janë sulmuar në Aerodrom
Çfarë ka ndodhur: Në datën 17.05.2019 reth orës 17:00 në SPB Shkup është paraqitur se në rrugën “Venjamin
Manxhukovski” (Aerodromi i vjetër) dy 15 vjeçar nga fshati Haraçinë dhe fshati Singeliq janë sulmuar fizikisht
nga disa persona të moshës reth 18 vjet. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Në datën 18.05.2019
në ora 03.00 në Stacionin Policor Aerodrom, N.A. (41) nga f.Haraçinë, i Shkupit, ka paraqitur se në datën
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17.05.2019 reth orës 17.00 në bul.”Brigada e Tretë Maqedonase” djali i tij i mitur dhe tre shokë të tij janë
sulmuar fizikisht nga dy persona të panjohur. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 17.05.2019 reth orës 17.00 në rrugën. “Benjamin Manxhukovski” (Aerodromi
i vjetër)
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, skopje1.mk, makfax.com.mk
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: pesë kryerës të njohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni: ngjarja ka ndodhur në vend ku jetojnë bashkësi të pastra etnike, kurse të sulmuarit
janë nga bashkësi tjetër etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë dhe bashkëjetesën ndërmjet bashkësive të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos pasqyrohet
negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

86. Të miturit rrihen në Çento
Çfarë ka ndodhur: Në datën 17.05.2019 në ora 22.10 në SPB Shkup është paraqitur se në rr.”Metodija
Andonov Çento” dy të mitur të moshës nga 12 dhe 13 vjet janë sulmuar fizikisht nga disa persona të panjohur.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 17.05.2019 në ora 22.10 në rr.”Metodija Andonov Çento”
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së, novamakedonija.com.mk
Viktima të involvuara: 2 viktima të mitura
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: disa kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë moment i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është ngjyra e lëkurës/raca, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – në këtë pjesë të qytetit edhe më parë janë regjistruar lloje të tilla të incidenteve
Statusi i rastit: I paraqitur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhje e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos pasqyrohen
negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

87. Të miturit janë sulmuar në bankinën e Vardarit
Çfarë ka ndodhur: Në datën 19.05.2019 në ora 00.40 në SPB Shkup është paraqitur se në periudhën nga
23.30 të datës 18.05.2019 deri në 00.10 të datës 19.05.2029, djali 15 vjeçar nga Shkupi është sulmuar fizikisht
nga një grupë më e madhe e personave të panjohur. Sipas asaj që është paraqitur, përderisa ai dhe dhe dy
shokët e tij kanë shëtitur në bankinën e lumit Vardar, është kapur dhe sulmuar nga personat e panjohur.
Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 19.05.2019 në bankinën e lumit Vardar
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, skopje1.mk
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Grupë më e madhe e kryerësve të panjohur
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni - në këtë pjesë të qytetit edhe paraprakisht janë regjistruar lloje të tilla të incidenteve
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtj lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos pasqyrohet
negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

88. Fëmija 13 vjeçare shpohet me thikë në Çair
Çfarë ka ndodhur: Në datën 20.05.2019 reth orës 22.50 në SPB Shkup është paraqitur se para byrektores
në rr.”Emin Duraku” (Çair) disa persona të panjohur fizikisht kanë sulmuar një djalë 13 vjeçar nga Shkupi.
Në ndërkohë, një nga personat me send të fortë i ka shkaktuar plagë shpuese në kurriz dhe dorën e majtë.
I mituri është dërguar në spitalin e përgjithshëm të qytetit “Shën Naumi i Ohrit” ku i është dhënë ndihmë
dhe është mbajtur në shërim. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: buletini ditor i MPB-së, makfax.com.mk, novamakedonija.com.mk
Viktimat e involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së) Lëndim trupor (neni 135 nga KP) Tentativë për vdekje (Neni
123 nga KP)
Kryerësi: Grupë e kryerësve të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike– viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – Ngjarja ka ndodhur në atë pjesë të qytetit ku qarkullojnë njerëz të përkatësisë të
ndryshme etnike dhe ku edhe më parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e pushteve: Policia punon në zbardhjen rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos pasqyrohet
negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

89. Tre të mitur nga fshatrat e Kumanovës kanë rrahur një bashkëmoshatar
Çfarë ka ndodhur: SPB Kumanovë ka dorëzuar kallzim penal kundër tre të miturve të moshës nga 15, 16 dhe
18 vjet nga fshatrat e Kumanovës Umin Dol dhe Ljubodrag për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të
veprës penale “dhunë”. Në datën 11.12.2018 në rr.”Done Bozhinov” personat fizik të paraqitur kanë sulmuar
17 vjeçarin nga Kumanova, me çrast i kanë shkaktuar lëndime në pjesën e përparme të kokës.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 11.12.2018 në rr. “Done Bozhinov” Kumanovë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
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Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: tre kryerës të mitur të identifikuar
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – incidenti ka ndodhur në pjesën e qytetit ku jeton popullsi e ndryshme etnike dhe
ku shpesh ndodhin incidente të tilla
Statusi i rastit: kallzim penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar kallzim penal kundër kryerësve.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohet negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

90. Sulmi fizik në Gjorçe Petrov
Çfarë ka ndodhur: Në datën 21.05.2019 reth orës 22.25 në Stacionin policor Gjorçe Petrov, S.I.(26) nga
Shkupi ka paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 22.00 në rrugën “Lluka Gerov” është sulmuar fizikisht nga
personat S.R. (18) , X.X. (15) dhe S.S.(18), të gjithë nga Shkupi. Janë përgatitur procesverbale për kundërvajtje
të konstatuar sipas nenit 12 nga Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 21.05.2019 reth orës 22.00 në rrugën “Lluka Gerov” Gjorçe
Petrov
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: një viktimë
Lloji i krimeve. Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: tre kryerës të identifikuar, 1 i mitur
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – incidenti ka ndodhur në pjesën e qytetit ku jeton popullsi e përzier etnike dhe ku
shpesh ndodhin incidente të tilla
Statusi i rastit: Kundërvajtje sipas nenit 12 nga LKKRQPRMV
Përgjigje e institucioneve lokale: Rasti në MPB është regjistruar si kundërvajtje.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

91. Rrihet i mituri nga f.Pagarushë te Rampa në Kisella Vodë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 22.05.2019 në ora 19.30 në Stacionin Policor Qendër, E.I.(42) nga f.Pagarushë
ka paraqitur se në datë 21.05.2019 reth orës 18.00 në rr.”11 Tetori” djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht
nga tre persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 21.05.2019 reth orës 18.00 në rr.”11 Tetori” (Rampa Kisella Vodë)
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së,
Viktimat e involvuara: një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 3 kryerës të panjohur
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në pjesën e qytetit ku qarkullojnë njerëz me prejardhje të
ndryshme etnike dhe ku më parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: kryerësi i identifikuar
Përgjigje e institucioneve lokale: është dorëzuar procesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit 12
nga LKKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos pasqyrohen në
zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

92. Është sulmuar fizikisht nxënësja në ShF “N.N. Borçe – Maxhari”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 23.05.2019 në ora 18, F.S.A. (32) nga Shkupi, ka paraqitur se në datën 22.05.2019
në ora 15 në ShF “Naum Naumovski Borçe” nga ana e nxënësit tjetër fizikisht është sulmuar vajza e tij.
Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 22.05.2019 në ora 15 në ShF “Naum Naumovski Borçe” lagjja
Maxhari
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së,
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 1 kryerës i mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, dhe gjinia, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Gjinia – është rrahur një vajzë nga bashkëmoshatari i saj
3. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën në të cilën mësojnë fëmijë nga prejardhje e ndryshme
etnike, më saktë romë dhe maqedonas.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: është konstatuar kundërvatje sipas neni 34 të LKRQPRMV
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos ndikojnë
negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

93. 18 vjeçari është sulmuar në autobusin nr. 57
Çfarë ka ndodhur: Në dataën 26.05.2019 në ora 15.21 në SPB Shkup, është paraqitur se në autobus të NQP
me numër 57 në rr. “Hristijan Todorovski Karposh” është prishur rendi dhe qetësia publike me sulm fizik nga
disa persona mbi I.G.(18) nga Shkupi. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 26.05.2019 në ora 15.21, autobus në NQP me numër 57 në rr
”Hristijan Todorovski Karposh “
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së,
Viktimat e involvuara: Një viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
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Kryerës: Disa kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në autobusin nr.57 i cili qarkullon në relacionin ku jeton popullsi
e përzier etnike dhe ku shpesh ndodhin incidente të tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar procesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit
12 nga LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve dhe personave të rinj.

94. Rrihet një nxënës nga bashkëmoshatari i tij në lagjen Autokomandë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 28.05.2019 në ora 21.00 në SPB Shkup, N.D. (44) nga Shkupi ka paraqitur se
në datën 27.05.2019 reth orës 12.30 në rrugën “Jani Llukrovski” djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga
nxënësi i mëparshëm i shkollës të tij. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit..
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 27.05.2019 reth orës 12.30 në rrugën “Jani Llukrovski”
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së,
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 1 kryerës i njohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incidente i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – Ngjarja ka ndodhur në pjesën e qytetit ku edhe më parë janë regjistruar ngjarje të
tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Policia punon në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

95. Vandalizëm në festimet për “Vardarin”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 02.06.2019 në kohën prej 20,10 deri në 23,50 në Shkup në Sheshin “Maqedonia”,
është mbajtur një tubim publik (festim) për të shënuar fitoren e klubit të hendbollit “Vardar”. Gjatë festimeve,
është paraqitur se është dëmtuar automjeti “A3” me targa regjistruese të Shkupit në bulevardin “Goce
Dellçev”. Automjeti është dëmtuar nga më shumë persona të cilët kanë hedhur ndaj tij me pllaka bekatoni.
Ndërkohë me lëndim trupor në dorën e majtë është lënduar F.M. (18) në rrugën “11 Tetori” para Kuvendit të
MPB-së. Në lidhje me ngjarjen nga ana e Njësisë “ALFA” janë arrestuar pesë persona të mitur të moshës 14
deri në 17 vjet, të gjithë nga Shkupi.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 02.04.2019 në sheshin “Maqedonia” Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, mkd.mk, press24.mk, slobodnaevropa.mk, slobodenpecat.
mk;
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Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RM-së, Lëndimi trupor (neni 135 nga KP)
Kryerës: më shumë kryerës, 6 kryerës të identifikuar, prej të cilëve 5 të mitur.
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anashëm. Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – gjatë festimeve të klubit etnik maqedonas, tifozët kanë thirrur parrolla
kundër komunitetit shqiptar, si dhe kanë shkatërruar automjete nga Kosova.
2. Lokacioni – edhe më parë në shesh gjatë festimeve kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: i mbyllyr
Përgjigje e institucioneve lokale: Të dëmtuarit janë deklaruar se nuk do të paraqesin fletëparaqitje.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetet: Incidentet e këtilla e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

96. Dhunë në festimet për “Vardarin”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 02.06.2019 në kohën prej 20,10 deri në 23,50 në Shkup T.P(17) nga Shkupi është
lënduar nga mjetet piroteknike në Sheshin “Maqedonia” dhe ka fituar të djegura në pjesën e përparme të
këmbëve. Gjithashtu, është arrestuar edhe Zh.M(36) nga Shkupi për shkak të prishjes të rendit dhe qetësisë
publike para Kuvendit të RMV.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 02.04.2019 në sheshin “Maqedonia” Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, mkd.mk, press24.mk, slobodnaevropa.mk, slobodenpecat.
mk;
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (Neni 135 nga KP)
Kryerës: më shumë kryerës, 1 i arrestuar
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatortë e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – gjatë kohës të festimeve të klubit etnik maqedonas, tifozët kanë brohoritur
parrolla kundër bashkësisë etnike shqiptare, si dhe kanë shkatërruar automjete nga Kosova.
2. Lokacioni – edhe më parë në shesh gjatë festimeve kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: I mbyllur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Prindërit e viktimës janë tërhequr nga dorëzimi i çfarëdo procesverbali.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohetn negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

97. Rrihet i mituri në rrugën Cvetan Dimov Çair
Çfarë ka ndodhur. Në datën 03.06.2019 në ora 02,00 në SPB Shkup, L.G (44) nga Shkupi, ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 22,30 në rr. “Cvetan Dimov” djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga dy persona.
Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në dataën 03.06.2019 reth orës 22,30 në rrugën “Cvetan Dimov” në Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së)
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Kryerës: 2 kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni: ngarja ka ndodhur në pjesën e qytetit ku jetojnë bashkësi të ndryshme etnike dhe
ku më parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: kryerësi është identifikuar.
Përgjigje e institucioneve lokale: është doërzuar procesverbali për kundërvajtje të konstatuar.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

98. Sulmohet 16 vjeçari nga tre persona në Aerodrom
Çfarë ka ndodhur: Në datën 04.06.2019 në ora 05,40 në SPB Shkup, V.M. (43) nga Shkupi ka paraqitur se reth
orës 03,30 në rrugën “Brigada e tretë maqedonase”, tre persona kanë sulmuar fizikisht djalin e tij 16 vjeçar.
Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 04.06.2019 reth orës 03,30 në rrugën “Brigada e tretë
maqedonase”
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, mkd.mk, press24.mk, slobodnaevropa.mk, slobodenpecat.
mk;
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 3 kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – edhe më parë në këtë pjesë të qytetit kanë ndodhur incidente të tilla, sepse ka dy
shkolla ku mësojnë fëmijë me prejardhje të ndryshme etnike
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: MPB e ka kualifikuar veprën penale si grabitje në tentativë. Ndërmerren
masa për zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos pasqyrohen
negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

99. Hidhen gurë në autobusin e NQP
Çfarë ka ndodhur: Në datën 04.06.2019 në ora 01,10 në SPB Shkup është paraqitur se në bulevardin
“Nikolla Karev”, derisa ka lëvizuar autobusi i NQP në drejtim të Autokomandës, janë hedhur gurë në
drejtim të tij, me çrast është thyer një xham i dritares. Nuk ka të lënduar. Në lidhje me ngjarjen, janë
identifikuar dhe janë thirrur në stacionin policor pesë të mitur. Pas dokumentimit të rastit do të
dorëzohen parashtresat përkatëse.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 04.04.2019 në ora 1,10, bul. “Nikolla Karev” te Autokomanda në
Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, opserver.mk; emagazin.mk
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Viktimat e involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: Persona të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
3. Mënyra – edhe më parë janë regjistruar incidente ku janë hedhur gurë drejtë autobusëve të
cilët udhëtojnë në këtë rajon të qytetit ( 65, 45, 55)
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

100. Personi i rritur ka rrahur një djalë të ri në Singeliq të Shkupit
Çfarë ka ndodhur: Në datën 05.06.2019 në SPB Shkup, S.S.P.(26) nga fshati Stajkovcë, i Shkupit, ka paraqitur
se të njëjtën ditë reth orës 15.15 në shitoren në rrugën “Komuna e Parisit” në Shkup, P.J.(65) nga Shkupi e ka
sulmuar fizikisht B.I.(27) nga fshati Singeliq, i Shkupit. Pasi janë marrë masat, P.J është arrestuar në Stacionin
Policor Gazi Babë dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të dorëzohet kallëzimi respektivisht
fletëparaqitja përkatëse.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 05.06.2019 në f. Singeliq Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, press24.mk
Viktimat e involvuar: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i njohur, S.P. nga f. Stajkovc
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Mënyra e kryerjes – në këto vendbanime jetojnë maqedonas dhe shqiptarë dhe më parë janë
regjistruar incidente të kryera nga urrejtja në bazë etnike.
Statusi i rastit: është dorëzuar kallzim penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Kryerësi është arrestuar dhe kundër tij do të dorëzohet parashtresë
përkatëse për vepër penale.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

101. Në qendrën e Shkupit është rrahut një i mitur
Çfarë ka ndodhur: Në datën 05.06.2019 në ora 17.15 në Stacionin Policor Qendër, D.T. (47) nga Shkupi ka
paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 11.15 në rrugën “Filipi i Dytë i Maqedonisë” djali i tij 16 vjeçar është
sulmuar fizikisht nga një person. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 05.06.2019 në ora 17.15, rruga “Filipi i Dytë i Maqedonisë”
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
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Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në atë pjesë të qytetit ku qarkullon popullsi e përzier etnike dhe
ku ekziston mosdurim ndërmjet bashkësive të ndryshme etnike
Statusi i rastit: I mbyllyr
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

102. Sulm në Gjorçe Petrov
Çfarë ka ndodhur. Në datën 09.06.2019 në ora 01,10 në SPB Shkup S.P.(23) nga Shkupi ka paraqitur se në
rrugën “Boris Sarafov” – Gjorçe Petrov është sulmuar fizikisht nga tre persona. Punohet në zbardhjen e
rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 09.06.2019 në ora 01,10 në rrugën “Boris Sarafov” – Gjorçe
Petrov
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: një viktimë
Lloji i krimeve: dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 3 kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngarja ka ndodhur në pjesën e qytetit me popullsi të përzier ku edhe më parë ka
patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Policia punon në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen ne përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

103. Rrihet i mituri në lagjen Fushë Topane
Çfarë ka ndodhur: Në datën 09.06.2019 në ora 22.30 në SPB Shkup, A.Gj. (51) nga Shkupi ka paraqitur se në
rrugën “Metodija Mitevski” djali i tij 15 vjeçar është sulmuar fizikisht nga një person. Punohet në zbardhjen
e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 09.06.2019 në ora 22.30 në rrugën “Metodija Mitevski”.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
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1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në pjesën e qytetit ku ka popullsi etnike të përzier
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, sidomos sigurinë e
fëmijëve dhe personave të rinj.

104. Vendasi nga Kondova sulmohet në Gjorçe Petrov
Çfarë ka ndodhur: Në datën 10.06.2019 në ora 22.55 në Stacionin Policor Gjorçe Petrov, S.S. (20) nga
f.Kondovë, i Shkupit, ka paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 22.30 në rrugën “Ushtritë Maqedonase” është
sulmuar fizikisht nga katër persona. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidenit: Në datë 10.06.2019 reth orës 22.30 në rrugën “Ushtritë Maqedonase”
Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 4 kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima ka qënë me prejardhje të ndryshme etnike nga kryerësit.
2.

Lokacioni – në këtë pjesë të qytetit janë regjistruar shpesh incidente të tilla

Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

105. Qytetari nga Shtipi ka përhapur gjuhë të urrejtjes në internet
Çfarë ka ndodhur: SPB Shtip ka paraqitur kallzim penal kundër I.I.(42) nga Kamenica Maqedonase për
shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale ”përhapja e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik”. Gjatë marsit të vitit 2019 në rrjetin social “Facebook”, nga profili
i tij shfrytëzues ka publikuar përmbajtje me të cilën ka kryer vepër penale.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Ka përhapur urrejtje përmes Facebook
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: Përhapja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g, KP i
RMV-së)
Kryerësit: një kryerës i njohur, I.J. nga Kumanova
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi ka përhapur gjuhë të urrejtjes kundër bashkësisë të ndryshme
etnike.
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2. Mënyra e kryerjes – shumës shpesh mediat sociale e sidomos Facebook shfrytëzohet si hapësirë
për kryerje të llojeve të tilla të incidenteve
Statusi i rastit: është paraqitur kallzim penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Kryerësi është arrestuar dhe kundër tij është paraqitur kallzim penal për
vepër penale të nenit 394-g nga KP. Vepra penale është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

106. Është sulmuar i mituri në lagjen Fushë Topanë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 14.06.2019 në ora 22.40 në Stacionin policor Bit Pazar, N.A. (37) nga Shkupi ka
paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 17.30 në rrugën. “Metodija Mitevski” djali i tij i mitur është sulmuar
fizikisht nga një person i panjohur. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 14.06.2019 reth orës 17.30 në rr.”Metodija Mitevski”
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni: ngjarja ka ndodhur në lokacion ku jetojnë bashkësi të ndryshme etnike dhe ku më
parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike.

107. Përdhosja e vendit të varrimit në Kamnik
Çfarë ka ndodhur: Në datën 17.06.2019 në ora 10.00 në Stacioni policor Gazi Babë, S.R.(74) nga Shkupi ka
paraqitur se në periudhën prej 15 deri në 16.06.2019 është dëmtuar guri mbi varr në varret Kamnik. Punohet
në zbardhjen e rastit
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në periudhën nga 15 deri në 16.06.2019 në varret në Kamnik
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: Nuk ka
Llojet e krimeve: Dëmtimi i sendeve të huaja (Neni 243, KP i RMV-së),
Kryerësit: kryerësit janë të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
3. Mënyra – edhe më parë janë të regjistruar incidente ku janë përdhosur varret në varrezat
ortodokse në këtë pjesë të qytetit
Statusi i rastit: I panjohur
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Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtilla e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

108. I mituri i sulmuar në rr. Brigada e 16-të Maqedonase (Autokomandë)
Çfarë ka ndodhur: Në datën 20.06.2019 në ora 21.30 në SPB Shkup, L.Zh.M. (48) nga Shkupi ka paraqitur
se në rrugën “Brigada e 16-të Maqedonase” djali i saj 17 vjeçar është sulmuar fizikisht nga disa persona:
Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 20.06.2019 në ora 21.30 në rrugën “Brigada e 16-të Maqedonase”
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: disa kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejadhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – Ngjarja ka ndodhur në lokacion ku lëvizin bashkësi të ndryshme etnike dhe ku më
parë ka patur të regjistruara ngjarje të tilla. Në afërsi ka edhe shkollë të mesme multietnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

109. Është sulmuar aktivist i komunitetit LGBT pas Paradës së krenarisë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 29.06.2019 reth orës 16 është paraqitur se në Shkup në kanionin “Matka”, I.B.
(32), L.Z.(33) dhe Xh.K.(33), A.I. (21), L.H. (32), dhe B.A. (36) janë ofenduar dhe kanë marrë kërcënime nga disa
persona. Më pas, në afërsi në sheshin “Isa Buletini” në Saraj J.A. (30) nga Shkupi e kanë sulmuar fizikisht B.A.
J.A menjëherë është arrestuar në stacionin policor për procedurë të mëtutjeshme dhe zbardhje të plotë të
rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën prej 29.06.2019 reth orës 16 në afërsi të sheshit “Isa Boletini”
në Saraj
Burimi i informacioneve: bilteni ditor i MPB-së, slobodenpecat.mk; 1tv.mk
Viktima të involvuara: Një viktimë
Lloji i krimeve: Dhuna (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: Një kryerës
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incidente i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është orientimi seksual, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Orientimi seksual – viktima është me orientim të ndryshëm seksual.
2. Koha – menjëherë pas mbajtjes së Paradës së krenarisë
Statusi i rastit: kryerës i identifikuar
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend.
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110. Sulmohet i mituri në Aerodrom
Çfarë ka ndodhur: Në datën 04.07.2019 në ora 20.40 në SPB Shkup, I.J. (43) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 20,35 në bulevardin “ASNOM” djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga S.N. Punohet
në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 04.07.2019, ora 20.35, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-s;
Viktimat e involvuara: 1 viktimë (i mitur)
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (neni 135 nga KP)
Kryerës: 1 kryerës.
Përshkrim i incidentit me indikatorët të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë përkatësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacion ku më parë ka patur incidente të ngjajshme
Statusi i rastit: i mbyllyr
Përgjigje e institucioneve lokale: Është konstatuar kundravajtje sipas nenit 12 nga LKRQPRMV
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

111. Sulmi mbi personin e mitur në lagjen Topan
Çfarë ka ndodhur: Në datën 06.07.2019 në ora 02,40 në SPB Shkup, A.A. (53) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 01,00 në rrugën “Maksud Sadik” fizikisht është sulmuar djali i tij i mitur nga personi
Gj.H. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 06.07.2019, ora 01,00 Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, kurir.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (neni 135 nga KP)
Kryerësit: 1 kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë prejardhje të ndryshme etnike
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku më parë ka patur incidente të ngjajshme
3. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: I mbyllur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është konstatuar kundërvajtje sipas nenit 4 nga LKRQPRMV
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike, e sidomos pasqyrohet negativisht
në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve

112. Rrihet i mituri në rrugën Hristo Tatarçev
Çfarë ka ndodhur: Në datë 05.07.2019 në ora 22,15 në SPB Shkup P.S.(44) nga Shkupi ka paraqitur se të
njëjtën ditë reth orës 22,10 në rrugën “Hristo Tatarçev” fizikisht është sulmuar djali i tij 16 vjeçar nga një
kryerës i panjohur. Punohet në zbardhjen e rastit.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 05.07.2019 në ora 22,10, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve. Lëndim trupor (Neni 135 nga KP)
Kryerës: 1 kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike
2. Mungojnë motive tjera
Statusi i rastit: I mbyllyr.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është konstatuar kundërvajtje sipas nenit 12 nga LKRQPRMV
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos pasqyrohen
negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e fëmijëve.

113. Një i mitur është sulmuar nga tre persona në bulevardin “Goce Dellçev“
Çfarë ka ndodhur: Në datën 06.07.2019 në ora 20.10 në Stacionin Policor Qendër, C.J.(39) nga Shkupi ka
paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 17.40 në bul.”Goce Dellçev” në Shkupi, djali i saj i mitur është sulmuar
nga tre persona. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 06.07.2019, në ora 17.40, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, vecer.press, mms.mk, slobodenpecat.mk, denesen.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimit: 3 kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – edhe më parë në këtë pjesë të qytetit kanë ndodhur incidente të tilla sepse ka dy
shkolla të mesme në të cilat mësojnë fëmijë me prejardhje të ndryshme etnike
3. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetit: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, e sidomos pasqyrohen
negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

114. Sulmohet një person nga tre persona në qendër të Shkupit
Çfarë ka ndodhur: Në datën 13.07.2019 në ora 01.40 F.M (25) nga Shkupi ka paraqitur se para objekit
hotelerik në qendër të Shkupit është sulmuar fizikisht nga tre persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e
rastit.
Data, koha dhe vendi i incidenitit: Në datën 13.07.2019 në ora 01.40, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, opserver.mk, sitel.com, skopjeinfo.mk, novamakedonija.
com.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
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Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është prejardhja etnike,
kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkulln popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I mbyllyr.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është konstatuar kundërvajtje sipas nenit 12 nga LKRQPRMV
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

115. Fëmija i mitur sulmohet nga dy të mitur në bankinë në Shkup
Çfarë ndodhi: Në datën 15.07.2019 në ora 19.30 në Stacionin policor qendër, S.A.(35) nga Shkupi ka paraqitur
se të njëjtën ditë në ora 18.10 në rr.”Kej 13 Nëntori”, djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga dy persona
të panjohur. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 15.07.2019 në ora 18:10, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, emagazin.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: dy kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e ndryshme etnike.
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e pishteteve lokale: Kundërvajtje e konstatuar sipas nenit 12 nga LKRQPRMV
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

116. Sulmi në Gjorçe Petrov
Çfarë ka ndodhur: Në datën 15.07.2019 në ora 16.15 në Stacionin Policor Gjorçe Petrov, I.A.(30) nga Shkupi
ka paraqitur se të njëjtën ditë reth orës 15.50 në rr.”1596” është sulmuar fizikisht nga katër persona. Punohet
në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 15.07.2019 në ora 15.50, Gjorçe Petrov, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së)
Kryerës: katër kryerës të panjohur
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në pjesën e qytetit ku qarkullon popullsi e përzier etnike dhe ku
ekziston padurueshmëri ndërmjet bashkësive etnike.
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Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshe të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve etnike në shoqëri.

117. Djali i mitur sulmohet në autobus në Çento
Çfarë ka ndodhur: Në datën 18.07.2019 në ora 23.44 në SPB Shkup, M.A.(17) nga fshati Smillkovë, e Shkupit,
ka paraqitur se të njëjtën ditë në autobus në lagjen Çento në Shkup, është sulmuar fizikisht nga katër
persona. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 18.07.2019 në ora 23.44, Çento, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: Një viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: 4 kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësitë e ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në atë pjesë të qytetit me popullsi të përzier ku dhe më parë ka
patur të regjistruara ngjarje të tilla.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Policia punon në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

118. Migrantët e sulmuar nga Pakistani në fshatin Vaksincë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 24.07.2019 në ora 02.10 në seksionin policor Matejç është paraqitur se në
fshatin Vaksincë, komuna e Likovës, ka shtetas të huaj të lënduar. Nëpunësit policor kanë dalur në vend
dhe i kanë gjetur A.P.(23) , M.K.(20), H.A.(23) dhe N.T.(24), të gjithë nga Pakistani, të cilët kanë patur lëndime
në trup. Sipas të thënave të tyre, ata janë sulmuar nga disa persona nga Pakistani të cilët janë larguar më
vonë. Personat janë transferuar në qendrën urgjente Kumanovë, ku u është dhënë ndihmë mjekësore, me
çrast A.R dhe H.A., të cilët kishin plagë shpuese në pjesën e përparme në këmbë, janë dërguar në qendrën
urgjente pranë kompleksit të klinikave “Nënë Tereza” në Shkup, përderisa të tjerët janë mbajtur për shërim
në spitalin e Kumanovës. Është realizuar këqyrje në vendin e ngjarjes dhe ndërmerren masa për zbardhjen
e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 09.06.2019 në ora 22.30 në rrugën “Metodija Mitevski”.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktima të involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: Më shumë kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në këtë pjesë të qytetit, ku tranzitojnë migrantë jo të rregulltë
dhe ku ka patur incidente të mëparshme të këtij lloji.
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2. Mënyra e kryerjes – Plagët shpuese në pjesën e përparme të këmbëve të viktimave tregojnë në
brutalitetin e veçantë të sulmit
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend.

119. Shkupjani ka dërguar kërcënime përmes rrjeteve sociale
Çfarë ka ndodhur: Sektori për kriminalitet kompjuterik dhe forenzikë digjitale ka dorëzuar kallzim penal
kundër V.Z. (67) nga Shkupi, për vepër penale të kryer “rrezikimi i sigurisë” përmes sistemit informatik. Në
datën 25.07.2019, në rrjetin social Facebook, i paraqituri, përmes emrit të tij shfrytëzues, ka publikuar
koment me përmbajtje kërcënuese ndaj Kryeministrit të Republikës të Maqedonisë të Veriut.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 25.07.2019, rrjetet sociale
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: nuk ka
Lloji i krimeve: “Rrezikimi i sigurisë” përmes sistemit informativ (Neni 144, KP i RMV-së)
Kryerësit: Një kryerës i njohur, V.Z nga Shkupi
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është bindja politike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Bindja politike – kryerësi ka përhapur gjuhë të urrejtjes kundër bindjes të ndryshme politike.
2. Mënyra e kryerjes – shumë shpesh, mediat sociale e sidomos Facebook shfrytëzohet si hapësirë
për kryerjen e llojeve të tilla të incidenteve
Statusi i rastit: Është dorëzuar kallzim penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Kryerësi është arrestuar dhe kundër tij do të paraqitet parashtresë
përkatëse për vepër penale sipas nenit 144, KP i RMV-së.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në shoqëri.

120. Sulmi mbi personin në Butel
Çfarë ka ndodhur: Në datën 18.08.2019 në ora 15,00 në SPB Shkup, A.K (31) ka paraqitur se të njëjtën ditë
reth orës 14.00 në rrugën “Butelska” është sulmuar fizikisht nga dy persona. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 18.08.2019, në ora 14.00, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerës: 2 kryerës.
Përshkrimi i shkurtër me indikatorët e anshëm: Në këtë moment i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë prejardhje të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacion ku më parë ka patur incidente të tilla të ngjajshme
dhe ku jeton popullsi të përzier etnike.
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është konstatuar kundërvajtje sipas nenit 12 nga LKRQPRMV
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohet negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

121. Një person është sulmuar në bul. “Njësiti Partizan”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 24.04.2019 në ora 04.40 në SPB Shkup, G.K.(40) ka paraqitur se në bul. “Njësitë
partizane” është sulmuar fizikisht nga disa persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 24.08.2019, në ora 04.30, Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, opserver.mk, skopje1.mk, slobodenpecat.mk, republika.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerësit: Më shumë kryerës
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë prejardhje të ndryshme etnike
2. Lokacioni – Ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku më parë ka patur incidente të ngjajshme
3. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

122. Djali 22 vjeçar është sulmuar nga tre persona
Çfarë ka ndodhur: Në datën 27.08.2019 në ora 02.55 në SPB Shkup, Xh.H.(22) nga Shkupi, ka paraqitur se
në rrugën “Maksut Sadik” është sulmuar fizikisht nga tre persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 27.08.2019, në ora 02,55 , Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, opserver.mk, emagazin.mk, centar.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerësit: 3 kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejadhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1.Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2.Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku jeton popullsi e përzier etnike.
3.Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Policia punon në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme në shoqëri.

123. I mituri sulmohet dhe lëndohet me send të fortë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 26.08.2019 në ora 22.30 në SPB-Shkup është paraqitur se një person fizik ka
sulmuar dhe i ka shkaktuar lëndim në këmbën e djathtë me send të fortë një personi 17 vjeçar në bul.”Krste
Misirkov”. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datë 26.08.2019 në ora 22.30, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, 4news.mk, mkd.mk, opserver.mk, sitel.com.mk, emagazin.
mk, centar.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: 1 kryerës i paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1.Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme entike.
2.Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku jeton dhe qarkullon popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

124. Incident në Sheshin Skënderbe në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 26.08.2019 reth orës 23.30 në SPB Shkup është paraqitur se më shumë
persona, kanë filluar një përleshje në objektin hotelerik në sheshin “Skënderbe”, kurse më vonë edhe fizikisht,
jashtë nga objekti, i kanë sulmuar N.M.(20), B.M.(17), F.H.(17), F.B.(17) dhe P.S.(17) dhe D.M.(45), të gjithë nga
Shkupi. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 26.08.2019, në ora 23.30, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, mkd.mk, emagazin.mk, press24.mk, centar.mk, kurir.mk
Viktimat e involvuara: 6 viktima
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: më shumë kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktimat dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

125. Sulmohet i mituri në Autokomandë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 31.08.2019 në ora 02.00 N.A.(40) nga Shkupi ka paraqitur se në rr “Jani Llukrovski”
djali i tij 17 vjeçar është sulmuar fizikisht nga disa persona të mitur. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 31.08.2019, në ora 02:00, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, kurir.mk, skopje1.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: më shumë kryerës të mitur të panjohur
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktimat janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vend ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla.
Statusi i rastit: i mbyllur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Kundërvajtjet e konstatuara nga LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri e sidomos pasqyrohen
negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

126. Rrahje në autobusin nr.57
Çfarë ka ndodhur: Në datën 02.09.2019 në ora 01.45 në SPB Shkup, është paraqitur se në autobus të NQP
nr.57 në bul. “Krste Misirkov” në Shkup, në përleshjen e përbashkët paraprake, është prishur rendi dhe qetësia
publike me përleshje fizike ndërmjet E.K. (31) dhe B.R.(30), të dy nga Shkupi, nga njëra anë dhe A.E.(20) nga
Shkupi nga ana tjetër. Janë përgatitur procesverbale për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit 11 nga Ligji
për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 02.09.2019, në ora 01.45, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, emagazin.mk, mkd.mk, 24info.mk, netpress.com.mk, kurir.
mk, press24.mk, republika.mk;
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386 nga KP)
Kryerësit: 2 kryerës.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1.Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë prejadhje të ndryshme etnike.
2.Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku edhe më parë ka patur incidente të ngjajshme
dhe ku jeton popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: është përgatitur procesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit
11 nga LKRQPRMV
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

127. Një person i sulmuar në bul. “Jane Sandanski”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 04.09.2019 në ora 21.50 në SPB Shkup, S.N.(19) nga Shkupi ka paraqitur se në
ora 16.00 në bul. “Jane Sandanski” është sulmuar fizikisht nga një person. Ndërmerren masa për zbardhjen
e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 04.09.2019, në ora 16.00, Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 i KP)
Kryerësit: 1 kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
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1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktimat kanë përkatësi të ndryshme etnike
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku edhe më parë ka patur incidente të ngjajshme
3. Mungojnë elementet tjera
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale. Është konstatuar kundërvajtje sipas nenit 12 nga LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

128. Sulmohet një djalë në ndalesën e autobusit në Lisiçe të poshtme
Çfarë ka ndodhur: Në datën 05.09.2019 në ora 17.30 në SPB Shkup, M.A.(28) nga f.Studeniçan, i Shkupit,
ka paraqitur se të njëjtën ditë, në ora 16,30 në ndalesën e autobusit në f.Lisiçe të Poshtme, është sulmuar
fizikisht nga një person. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 05.09.2019, në ora 16,30, në Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, press24.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve. Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerësit: 1 kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident në të cilin ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Mungesa e motiveve tjera
Statusi i rastit: I mbyllyr.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është konstatuar kundërvajtje sipas nenit 10 nga LKRQPRMV
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

129. Vajza sulmohet nga një bashkëmoshatare në shkollë të mesme në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 06.09.2019 në ora 15.50 në SPB Shkup, C.L.(58) nga Shkupi, ka paraqitur se në
shkollën e mesme në rrugën “Strezovë” vajza e tij 15 vjeçare është sulmuar fizikisht nga bashkëmoshatarja.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 06.09.2019, në ora 15.50, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara. 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 1 kryerës i mitur i paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën ku mëson popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohet negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

130. Rrahje në autobusin nr.65
Çfarë ka ndodhur: Në datën 09.09.2019 në ora 11.50 në SPB Shkup, shoferi i NQP Shkup ka paraqitur se
reth orës 11.30 në bul.”Aleksandri i Maqedonisë” një shofer në NQP Shkup ka paraqitur se pas një përleshje
paraprake verbale është prishur rendi dhe qetësia publike me përleshje fizike ndërmjet S.M. (19) dhe të
miturës 17 vjeçare, nga njëra anë dhe D.H.(20) dhe të miturit 16 vjeçar, nga ana tjetër, që të katërt nga Shkupi.
Janë përgatitur procesverbale për kundërvajtje të konstatuara sipas nenit 11 nga Ligji për kundërvajtje
kundër rendit dhe qetësisë publike.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 09.09.2019 në ora 11.30, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, emagazin.mk, press24.mk, sitel.com.mk
Viktimat e involvuara: 2 viktima
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: 2 kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktimat dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: i mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Janë përgatitur procesverbale për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit
11 të Ligjit për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

131. I mituri sulmohet në Qendër
Çfarë ka ndodhur: Në datën 11.09.2019 në ora 23.10 në SPB Shkup, G.P. (41) nga Shkupi ka paraqitur se reth
orës 20.20 në bul.”Koço Racin” një person e ka sulmuar fizikisht djalin e tij 13 vjeçar. Ndërmerren masa për
zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentitt: Në datën 11.09.2019, në ora 20:20 në Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe sidomos
pasqyrohet negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.
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132. Lëndohet një person nga tre persona në Çair
Çfarë ka ndodhur: Në datën 11.09.2019 në ora 22.30 në SPB Shkup, S.S. (31) nga f.Trubarevë ka paraqitur
se reth orës 04.15 në rr.”Kemal Sejfulla” është sulmuar fizikisht nga tre persona. Ndërmerren masa për
zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 11.09.2019 në ora 04.15, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: 3 kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktimat janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri

133. I mituri shpohet me thikë në autobusin nr.56
Çfarë ka ndodhur: Në datën 12.09.2019 reth orës 13.30 në SPB Shkup është paraqitur se është prishur rendi
dhe qetësia publike në autobusin nr.56, me çrast është dëmtuar me send të fortë 16 vjeçari i mitur, me çrast
është dërguar në Kompleksin e klinikave “Nënë Tereza” për ti dhënë ndihmë mjekësore. Janë lënduar dhe dy
persona tjerë të mitur të cilët janë dërguar në spitalin e përgjithshëm të qytetit “8-të Shtatori”. Nëpunësit
policor nga SPB Shkup kanë dal në këqyrje në vendin e ngjarjes dhe ndërmerren masa për zbardhjen e plotë
të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 12.09.2019, në ora 13.30, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, mediat elektronike
Viktimat e involvuara: 3 viktima të mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: E panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
2. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe pasqyrohet
negativisht sidomos në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

134. Djali 19 vjeçar sulmohet nga dy persona
Çfarë ka ndodhur: Në datën 17.09.2019 në ora 20.50 në Seksionin policor Petrovec, L.P(19) nga f.Petrovec,
i Shkupit, ka paraqitur se reth orës 19.20 në bul.”Kuzman Josifovski Pitu” në Shkup është sulmuar fizikisht
nga dy persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 17.09.2019 në ora 19.20, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: 2 kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatotër të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

135. Djali 14 vjeçar është sulmuar me një send të fortë në Saraj
Çfarë ka ndodhur: Në datën 20.09.2019 në ora 11.30 në Seksioni policor Saraj, A.B.(53) nga Shkupi, ka
paraqitur se reth orës 10.30 në Qendrën rekreative Saraj, , djali i tij 14 vjeçar është sulmuar me një send të
fortë nga një person dhe i ka shkaktuar lëndim në dorë. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 20.09.2019 në ora 10.30, Shkup
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së, lokalno.mk, kurir.mk, slobodenpecat.mk, novamakedonija.
com.mk, republika.mk, makfax.com.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386, KP i RMV-së), Lëndim trupor (Neni 130 nga KP)
Kryerësit: dy kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
2. Mungojnë elementet tjera
Statusi i rastit: i mbyllur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është konstatuar kundërvajtje sipas nenit 12 nga LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe sidomos
pasqyrohet negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

136. Dy djem të rinj sulmohen fizikisht para objektit hotelerik
Çfarë ka ndodhur: Në datën 23.09.2019 në ora 23.20 në SPB Shkup, C.D.(51) nga Shkupi ka paraqitur se reth
orës 23.05 para objektit hotelerik në rrugën “11 Tetor”, djali i tij 17 vjeçar dhe D.T.(18), që të dy nga Shkupi,
janë sulmuar fizikisht nga një person. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 23.09.2019, 23.05, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, kurir.mk, emagazin.mk, iportal.mk, press24.mk
Viktimat e involvuara: 2 viktima
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: Një kryerës i panjohur
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktimat janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është konstatuar kundërvajtje sipas nenit 12 nga LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe sidomos pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

137. Rrahje në autobusin nr.63
Çfarë ka ndodhur:Në datën 01.10.2019 reth orës 19.00 në SPB Shkup është paraqitur se në autobusin nr.63
në NQP Shkup, i cili ka udhëtuar nga Qendra transportuese drejtë bul.”Kuzman Josifovski Pitur”, kryerës i
panjohur me kërcënim ja ka marrë qaforen e artë një 16 vjeçari nga Shkupi. Ndërmerren masa për zbardhjen
e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: 01.10.2019, ora 19.00, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, skopje1.mk, emagazin.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Grabitje (Neni 237 nga KP)
Kryerës: 1 kryerës.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë përkatësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku edhe më parë ka patur incidente të ngjajshme
dhe ku jeton popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri e sidomos pasqyrohet
negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

138. I mituri sulmohet në bul.”ASNOM”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 13.10.2019 në ora 10.30 në SPB Shkup, Z.J.(37) nga Shkupi ka paraqitur se në
datën 12.10.2019 reth orës 21.00 në bul. “ASNOM” është sulmuar fizikisht djali i saj 13 vjeçar nga ana e një
personit tjetër të mitur. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 12.10.2019, në ora 21.00, Shkup.
Burimi i informacioneve: Buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerës: 1 kryerës i mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku edhe më parë ka patur incidente të ngjajshme
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3. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e pushteteve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri e sidomos pasqyrohen
negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

139. Të miturit janë rrahur para shkollës në Jurumleri
Çfarë ka ndodhur: Në datën 16.10.2019 reth orës 11.35 në SPB Shkup është paraqitur se para shkollës në
f.Jurumleri, të Shkupit, është prishur rendi dhe qetësia publike me përleshje fizike ndërmjet të miturit nga
f.Jurumleri dhe të miturit tjetër nga f.Idrizovë. Të miturit nga f.Jurumleri i është dhënë ndihmë mjekësore
në Kompleksin e klinikave “Nëna Terezë”. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 16.10.2019 në ora 11.35, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, skopje1.mk, mkd.mk, focus.mk, kurir.mk, press24.mk,
netpress.com.mk, slodenpecat.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerës: 1 kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: Është dorëzuar kallzim penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Në datën 16.10.019 nga ana e SPB Shkup deri te PTHP Shkup është
dorëzuar kallzim penal kundër një personi për vepër penale të kryer “lëndim i rëndë trupor” nga neni 131
nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisën në vend dhe sidomos pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

140. Sulmohet i mituri në Novo Lisiçe
Çfarë ka ndodhur: Në datën 01.11.2019 në ora 11,40 C.T.(39) nga Shkupi, ka paraqitur se të njëjtën reth orës
10,50 në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato” djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga një person. Punohet
në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 01.11.2019, në ora 10.50, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 vitimë (e mitur)
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerës: 1 kryerës.
Përshkrimi i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1.Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga prejardhje të ndryshme etnike.
2.Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku edhe më parë ka patur incidente të ngjajshme dhe ku jeton
popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I mbyllyr
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Përgjigje e institucioneve lokale: Është përgatitur procesverbali për kundërvajtje sipas nenit 12 nga
LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike, dhe do të pasqyrohen negativisht
sidomos në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

141. Sulmohet I mituri në shkollën e mesme në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 01.11.2019 në ora 12,50 P.H.(62) nga Shkupi, ka paraqitur se të njëjtën ditë
reth orës 09,10 në bulevardin “Brigada e Tretë Maqedonase” në shkollë të mesme, djali i tij 16 vjeçar është
sulmuar fizikisht nga E.H. dhe E.R. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 01.11.2019, në ora 09.10, Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, novamakedonija.com.mk, slobodenpecat.mk, makfax.
com.mk, kurir.mk, press24.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerësit: 2 kryerës
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është prejardhja
etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë përkatësi të ndryshme etnike
2. Lokacioni – Ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku më parë ka patur incidente të tilla të ngjajshme
3. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: I mbyllur
Përgjigje e institucioneve lokale: Është përgatitur procesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit
12 nga LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjelln në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

142. I mituri sulmohet fizikisht nga një grupë te të miturve në Tetovë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 02.11.2019 në ora 23,00 S.S.(42) nga f.Reçicë e madhe ka paraqitur se të njëjtën
ditë reth orës 22,30 në Tetovë në rrugën “Blagoja Toska” djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga disa të
mitur. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 02.11.2019, në ora 22,30, Tetovë
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (neni 386 nga KP)
Kryerësit: Më shumë kryerës të panjohur të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Policia punon në zbardhjen e rastit.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

143. I mituri sulmohet fizikisht nga të mitur tjerë në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 05.11.2019 në ora 20.15 në SPB Shkup, I.A. (36) nga Shkupi, ka paraqitur se reth
orës 19.45 në bul.”Kuzman Josifovski Pitu” në Shkup, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga disa persona
të mitur
Çfarë ka ndodhur: Në datën 05.11.2019 në ora 20.15 në SPB Shkup, I.A.(36) nga Shkupi ka paraqitur se reth
orës 19.45 në bul.”Kuzman Josifovski Pitu” në Shkup, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga disa persona
të mitur. Ndërmerren masat për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 05.11.2019, në ora 19.45, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Më shumë kryerës të mitur të panjohur.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe kryerësit janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në shkollën ku mëson popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

144. Personi sulmohet fizikisht në Çarshinë e Shkupit
Çfarë ka ndodhur: Në datën 06.11.2019 në ora 19.00 në SPB Shkup, Sh.M. (41) nga f.Konjar i Vogël, i Shkupit,
ka paraqitur se reth orës orës 18:00 në rr.”Kazanxhiska” është sulmuar fizikisht nga dy persona. Ndërmerren
masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 06.11.2019 në ora 18:00, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: 2 kryerës
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – viktima dhe sulmuesit kanë qënë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarjet kanë ndodhur në vende ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastiit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme në shoqëri.

145. I mituri sulmohet nga dy bashkëmoshatarë
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Çfarë ka ndodhur: Në datën 06.11.2019 në ora 14.00 në SPB Shkup, J.M. (50) nga Shkupi ka paraqitur se
reth orës 12.00 në oborrin e shkollës të mesme në Shkup, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga dy
bashkëmoshatarë të tij. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 06.11.2019, në ora 12:00, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, mkd.mk, centar.mk, republika.mk, press24.mk, kurir.mk;
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: 2 kryerës (të mitur)
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – Ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: Është dorëzuar kallzimi penal
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana e SPB Shkup deri te PThP Shkup është dorëzuar kallëzim penal
kundër dy personave të mitur për vepër penale të kryer “Lëndim trupor” nga neni 130 nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe veçanërisht
reflektohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

146. Personi sulmohet nga tre persona në rr. “Vera Jociq”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 09.11.2019 në ora 07.07 në Stacionin policor Kisella Vodë, F.B.(24) nga Shkupi
ka paraqitur se në rr.”Vera Jociq” është sulmuar fizikisht nga tre persona. Ndërmerren masa për zbardhjen
e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 11.09.2019, në ora 04.15, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: 3 kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejadhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku qarkullon popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetësën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

147. Tifozi i lënduar në lojën Gosivar - Kozhuf
Çfarë ka ndodhur: Në datën 10.11.2019 në ora 21.00 në Stacionin Policor Gostivar, A.I.(35) nga Gostivari ka
paraqitur se reth orës 17.30 në ndeshjen e basketbollit Gostivar-Kozhuf, që luhej në sallën sportive “Rinia”
në Gostivar, tifozi 19 vjeçar i “Kozhufit” D.S. nga Gjevgjelia me send prej druri të cilin e ka hedhur dhe ka
shkaktuar lëndim. Shpejtë pas asaj, D.S. është siguruar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit kundër tij
do të dorëzohet parashtresë përkatëse.
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Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 10.11.2019, në ora 17:30, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, emagazin.mk, 24info.mk, kurir.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Lëndim trupor (Neni 130, KP i RMV-së)
Kryerësit: 1 kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: Është dorëzuar kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse.
Përgjigje e institucioneve lokale: Nga ana SPKP nga Gostivari deri te Gjykata Themelore Gostivar është
dorëzuar kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse kundër kryerësit për kundërvajtje të kryer sipas
nenit 3 nga Ligji për pengimin e dhunës dhe sjelljes të pahijshme në ndeshje sportive.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

148. Migrantë të sulmuar dhe të grabitur në Likovë
Çfarë ka ndodhur: Në datën 12.11.2019 në ora 14.00 në Qendrën Tranzitore – Tabanovcë, N.A. (35) dhe H.M.
(38), dy migrantë nga Irani, kanë paraqitur se disa persona në f.Llojan, komuna e Likovës ua kanë marrë paratë
dhe telefonët celular, kurse një nga personat sipas fletëparaqitjes ka kryer çnderim ndaj gruas migrante nga
Avganistani, të cilën pastaj e kanë dërguar në R.e Sërbisë. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 12.11.2019 në ora 14:00, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involuvara: 3 viktima
Lloji i krimeve: Grabitje (Neni 237, KP i RMV-së)
Kryerësit: Disa kryerës të panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Status i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rasitit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

149. Djali 17 vjeçar është sulmuar fizikisht nga disa persona
Çfarë ka ndodhur: Në datën 13.2019 në ora 12.40 në SPB Shkup, I.M.(54) nga Shkupi ka paraqitur se reth
orës 11.30 në afërsi të objektit hotelerik në rr.”Kazanxhiska” djali i tij 17 vjeçar është sulmuar fizikisht nga
disa persona. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 13.11.2019, në ora 11:20, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: disa kryerës, 1 i identifikuar
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Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Kryrësit dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – Ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: I mbyllur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është përgatitur procesverbal për kundërvajtje të konstatuar sipas nenit
12 nga LKRQPRMV kundër një personi.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

150. I mituri sulmohet me send të fortë në Çair
Çfarë ka ndodhur: Në datën 15.11.2019 në SPB Shkup është paraqitur se reth orës 20.00 në rrugën “Krste
Misirkov” një person me send të fortë i ka shkaktuar lëndim të miturit, me çrast i është ofruar ndihmë
mjekësore në kompleksin e klinikave “Nëna Terezë”. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 15.11.2019, në ora 20.00, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, kurir.mk, mkd.mk, press24.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së), Lëndim trupor (Neni 130 nga KP)
Kryerësit: 1 kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
2. Mungojnë motivet tjera
Statusi i rastit: Është dorëzuar kallzimi penal.
Përgjigje e institucioneve lokale: Është dorëzuar kallzimi penal kundër një personi për vepër penale të kryer
“Lëndimi i rëndë trupor” nga neni 131 nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike e sidomos pasqyrohen negativisht
në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

151. Personi i mitur sulmohet fizikisht nga disa persona me send të metalit
Çfarë ka ndodhur: Në datën 18.11.2019 reth orës 01.00 në SPB Shkup, M.L.(34) nga Shkupi ka paraqitur se
në datën 17.11.2019 reth orës 21.30 në bul.”Brigada maqedonase kosovare” djali i tij i mitur është sulmuar
fizikisht nga disa persona me send të metalit. Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 17.11.2019 në ora 21.30, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, mediat elektronike
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktimat janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
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Statusi i rastit: I panjohur
Përgjige e institucioneve lokale. Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

152. Vajza e mitur sulmohet fizikisht nga tre persona
Çfarë ka ndodhur: Në datën 22.11.2019 në ora 20,25 në SPB Shkup, L.M.(40) nga Shkupi ka paraqitur se
reth orës 19,00 në parkun e rr.Sava Mihajlov, vajza e saj 17 vjeçare është sulmuar fizikisht nga tre persona.
Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 22.11.2019, në ora 19.00, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerës: tre kryerës
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – Kryerësi dhe viktimat janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur ngjarje të tilla
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

153. Sulmuesit, mes të cilëve edhe të mitur, kanë sulmuar policët dhe të miturit në
sheshin “Maqedonia”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 24.11.2019 reth orës 15.20 në territorin e qytetit të Shkupit, nëpunësit policor
nga SPB Shkup kanë privuar nga liria A.N.(20), H.Gj.(22), D.M.(18), D.S.(24), D.G.(20) dhe katër persona të mitur
të gjithë nga Shkupi, për shkak se më parë në Sheshin “Maqedonia”, në afërsi të “Urës të gurit”, si pjesë e
grupit të tifozëve nga reth 25 persona, kanë hedhur me sende të forta drejtë nëpunësve policor për shkak
se nuk u është lejuar të kalojnë përtej urës. Gjithashtu, në “Bankinën 13 Nëntori” ata kanë sulmuar fizikisht
katër të mitur, të gjithë nga Shkupi. Për ngjarjen është lajmëruar prokurori publik. Pas doumentimit të plotë
të rastit do të parashtrohen parashkresa përkatëse.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 24.11.2019, në ora 15.20, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, novamakedonija.com.mk, press24.mk, netpress.com.mk
Viktimat e involvuara: 4 viktima të mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Kryerësit: 5 kryerës të rritur dhe 4 kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: janë dorëzuar fletëparaqitje për kundërvajtje.
Përgjigje e institucioneve lokale: Janë arrestuar 10 persona, 9 prej tyre u janë dhënë urdhër pagesa për
kundërvajtje sipas nenit 31 nga Ligji për pengimin e dhunës dhe sjelljes të pahijshme në ndeshje sportive,
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përderisa për personin e dhjetë i cili është i mitur, për prindin-kujdestarin e tij është përgatitur procesverbal
për kundërvajtje të konstatuar “Kujdes i neglizhuar nga prindi apo kujdestari” nga LKRQPRMV.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

154. Kallzim penal kundër D.D. nga Shkupi për shpërndarjen e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik
Çfarë ka ndodhur: Sektori për kriminalitet kompjuterik dhe forenzikë digjitale pranë MPB-së deri te
Prokuroria themelore publike Shkup, ka dorëzuar kallzim penal kundër D.D. (46) nga Shkupi, për shkak
të ekzistimit të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale “shpërndarja e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik”, e ndëshkueshme sipas nenit 394 – g nga Kodi penal. I paraqituri,
në datë 26.11.2019 në rrjetin social Facebook ka publikuar status, me të cilin e ka kryer veprën penale.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 26.11.2019, në rrjetin social Facebook
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: /
Lloji i krimeve: Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (neni 394-g, KP
i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktimat janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: është dorëzuar kallzimi penal.
Përgjigje e institucioneve lokale: është dorëzuar kallzim penal. Vepra është kualifikuar si vepër penale nga
urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

155. Dy persona kanë sulmuar të miturin në rr.”Filipi i dytë maqedonas”
Çfarë ka ndodhur: Në datën 27.11.2019 në ora 18.55 në SPB Shkup, B.I.(43) nga Shkupi ka paraqitur se reth
orës 18.45 në rr.”Filipi i dytë maqedonas” djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga dy persona. Ndërmerren
masa për zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 27.11.2019, në ora 18.45, Shkup
Burimi i informacioneve: buletin ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP i RMV-së)
Përgjegjës: 2 persona
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktimat janë nga bashkësi të ndryshme etnike.
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
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Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

156. Kallzim penal kundër D.D. nga Shkupi për shpërndarjen e materialit racist dhe
ksenofobik përmes sistemit kompjuterik
Çfarë ka ndodhur: Sektori për kriminalitet kompjuterik dhe forenzikë digjitale pranë MPB deri te Prokuroria
themelore Publike Shkup ka paraqitur kallzim penal kundër R.H.(46) nga Shkupi, për shkak të ekzistimit të
dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale “shpërndarje e materialit racist dhe ksenofobik përmes
sistemit kompjuterik”, e ndëshkueshme sipas nenit 394-g nga Kodi Penal. I paraqituri, në datën 25.11.2019
në ora 10.14 në rrjetin social Facebook ka komentuar në një postim në portal, me çrast ka kryer veprën.
Data, koha dhe vendi i incidentit: në datën 25.11.2019, rrjeti social Facebook
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: /
Lloji i krimeve: Shpërndarja e materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik (Neni 394-g, KP
i RMV-së)
Kryerës: Një kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorët të anshëm: në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i
anshëm është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktimat janë nga bashkësi të ndryshme etnike
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në vendin ku edhe më parë kanë ndodhur incidente të tilla
Statusi i rastit: është dorëzuar kallzimi penal.
Përgjigje e institucioneve lokale: është dorëzuar kallzim penal. Vepra është kualifikuar si vepër nga urrejtja.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

157. I mituri shpohet me send të fortë në Butel
Çfaë ka ndodhur: Në datën 06.12.2019 në Stacionin policor në Çair, i mituri nga Shkupi ka paraqitur se reth
orës 19.45, në rr”Aleksandar Urdarevski” është sulmuar fizikisht nga disa të mitur, me send të fortë, me çrast
ka marrë lëndim.
Ai është dërguar në Spitalin e përgjithshëm të qytetit “Shën Naumi i Ohrit” e më pas është dërguar në
shërim shtëpiak. Kryerësit janë të njohur për policinë dhe ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 06.12.2019, në ora 19.45, Shkup
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së, novamakedonija.com.mk, tv21.tv, tocka.com.mk,
slobodenpecat.mk, mkd.mk, makfax.com.mk, kurir.mk, kanal5.com.mk, press24.mk
Viktimat e involvuara: 1 viktimë (e mitur)
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerësit: më shumë kryerës të mitur.
Përshkrim i incidentit me indikatorët e anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm është
prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë prejardhje të ndryshme etnike
2. Lokacioni – ngjarja ka ndodhur në lokacionin ku edhe më parë ka patur incidente të ngjajshme
dhe ku jeton popullsi e përzier etnike.
Statusi i rastit: kryerësit e identifikuar.
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Përgjijge e institucioneve lokale: Është dorëzuar lajmërim deri the PThP Shkup kundër katër të miturve për
kryerje të veprës penale “Dhunë” nga neni 386 nga KP.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
pasqyrohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

158. Dy të mitur kanë sulmuar një të mitur tjetër në qendrën e Shkupit
Çfarë ka ndodhur: Në datën 23.12.2019 në ora 23,40 në SPB Shkup, O.D. (37) nga Shkup ka paraqitur se
reth orës 22.14 në rrugën “Filipi i Dytë Maqedonas” në QTQ, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga dy
persona të mitur. Punohet në zbardhjen e rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 23.12.2019, në ora 22.15, Shkup.
Burimi i informacioneve: buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: 1 viktimë e mitur
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386 nga KP)
Kryerësit: 2 kryerës të mitur
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident i cili ka ndodhur, motivi i anshëm
është prejardhja etnike, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Prejardhja etnike – kryerësi dhe viktima kanë prejardhje të ndryshme etnike
2. Lokacioni – ngjarja ka nodhur në lokacionin ku edhe më parë ka patur incidente të tilla të
ngjajshme
Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme
të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri, dhe sidomos
reflektohen negativisht në zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

159. Dëmtohet shtabi i partisë politike në rr.”Franjo Kluz” në Shkup
Çfarë ka ndodhur: Në datën 18.12.2019 në ora 21.37 në Stacionin policor Aerodrom është paraqitur se në
shtabin e partisë politike në rr.”Franjo Kluz” në Shkup kryerës i panjohur ka thyer xhamin, ka hyrë dhe ka
kërkuar brenda, por nuk është raportuar se është marrë gjë. Ndërmerren masa për zbardhje ne rastit.
Data, koha dhe vendi i incidentit: Në datën 18.12.2019, në ora 21,37, Shkup
Burimi i informacioneve. Buletini ditor i MPB-së
Viktimat e involvuara: /
Lloji i krimeve: Dëmtimeve të sendeve të huaja (neni 243, KP i RMV-së),
Kryerës: 1 kryerës i panjohur
Përshkrim i shkurtër me indikatorë të anshëm : Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja politike,
kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Lokacioni i synyar: objekti politik/komunal
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Statusi i rastit: I panjohur
Përgjigje e institucioneve lokale: Punohet në zbardhjen e rastit.
Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e përgjithshme të
sigurisë në vend.
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