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ТОТ
1. ЗА ПРОЕК
Овој извештај е резултат на проектот „Унапредување на човековите права“, кој беше финансиски
поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а спроведен во периодот од 1 јануари до 31 декември
2019 година.
Проектот имаше цел да се занимава со прашањето за делата од омраза и говорот на омраза преку
унапредено законодавство, подигнување на јавната свест, градење на капацитети и регистрирање на
инцидентите сторени од омраза. Поконкретно, овој извештај е наменет да послужи како индикатор
за опсегот, природата и зачестеноста на кривичните дела од омраза извршени во земјата.
Во рамките на неговиот мандат на имплементирачки партнер во проектот, Хелсиншкиот
комитет за човекови права (МХК) ги спроведе следниве активности во однос на злосторствата од
омраза, и тоа:
1.

Следење инциденти/злосторства од омраза со посебно внимание на насилство во спортот
мотивирано од пристрасност и врсничко насилство со пристрасна мотивација помеѓу млади лица;

2.

Ревидирање на пријавените злосторства од омраза и придонес во Годишниот извештај на ОДИХР за
злосторства од омраза и инциденти во регионот на ОБСЕ за 2018;

3.

Одржување, ажурирање и превод на веб-страницата www.zlostorstvaodomraza.com, вклучително
и внесување на информации на македонски, албански и англиски јазик, објавување на линкови
од популарни интернет портали, како и одржување на Facebookи Твитер групите, проверка на
информациите за регистрираните инциденти (барања за информации до МВР и ЈО)

4.

Користење на апликацијата Red Button на интернет страната на МВР и пријавување на случаи преку
истата;

5.

Воспоставување на редовна и континуирана соработка со МВР и ОЈО;

6.

Презентирање на работата на МХК во делот на криминал од омраза преку 5 работилници за млади
фокусирани на зголемување на јавната свест и градење на капацитетите за превенција на дела од
омраза, организирани од Мисијата на ОБСЕ;

7.

Изготвување на месечни информатори за состојбата со злосторствата од омраза во земјата;

8.

Подготвување, превод и објавување на извештајот од следењето на злосторствата од омраза за 2018
година на македонски, албански и англиски јазик;

9.

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

10. Овозможување на бесплатна правна помош и советување на жртвите на дела од омраза како и следење
на судските постапки за конкретни случаи кои се однесуваат на различни заштитни карактеристики.
Со согласност на Мисијата на ОБСЕ, Комитетот на свој трошок придонесе за проектот преку
спроведување на следните активности:
11. Споделување на наодите од Мониторинг извештајот за 2018 година со институциите (МВР,
Министерство за правда, ЈО, национален контакт за дела од омраза) кои би можеле да имаат интерес
за тоа;
12. Организирање на прес-конференција заради споделување на наодите од годишниот извештај; и
13. Вклучување информации за злосторствата од омраза во месечните извештаи на МХК во поглед на
ситуацијата со човековите права во земјата.
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2 . М Е Т ОД О Л О

И ЈА

2.1 Мониторирање на националните печатени и електронски медиуми
МХК мониторираше бројни дневни весници со различни идеолошки наклонетости и политичка
афилијација. Мониторирањето на електронските медиуми беше правено на дневна основа, преку
двата најпопуларни генератори на интернет вести (www.time.mk и www.grid.mk), како и преку
користење на опциите за напредно пребарување под рубриката „Вести“ на www.google.com. Штом
ќе беше забележано делото или инцидентот од омраза, МХК го запишуваше насловот на сторијата
и интернет-врската, по што пристапуваше кон објавување на истиот на интернет порталот за
пријавување дела од омраза www.zlostorstvaodomraza.mk (види активност 2.3 подолу). Како
резултат на спроведувањето на оваа активност, во периодот помеѓу 1 јануари и 31 декември 2019
година МХК успеа да запише и објави 159 дела од омраза/инциденти.

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

2.3 Одржување интерактивна веб-страница за пријавување злосторства од
омраза
Веб-порталот www.zlostorstvaodomraza.com (од 2014 година исто така достапен и под www.
zlostorstvaodomraza.mk) претставува интерактивна алатка која им овозможува на граѓаните да
примаат информации и да пријавуваат дела од омраза. Тој содржи интерактивна мапа која ја
покажува точната или приближната локација на инцидентите. На главната страница се наведени
кататегориите на дела од омраза и пристрасни мотивации, таа обезбедува информации во поглед
на начинот на кој граѓаните можат да пријавуваат (e-апликации, Твитер, електронска пошта, и
електронски формулар), и на неа се прикажани статистички графикони. Исто така има и рубрики
посветени на најчесто поставуваните прашања, материјали, и поимник на веб-порталот, во рамките
на кои можат да се изнајдат информации во поглед на проектот, значењето и опсегот на делата
од омраза, како и публикации за злосторствата од омраза. Освен на македонски, страницата е
достапна и редовно се обновува и ажурира и на англиски и на албански јазик.

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2019

5

А
3. РЕЗИМЕ Н
ГЛ А В Н И ТЕ Н А ОД И
3.1 Контекст
Во извештајот Европската комисија за 2019 година за напредокот на земјата се наведува дека
„со измените на Кривичниот законик усвоени во декември 2018 година се појаснија одредбите
за злосторство од омраза и се проширија заштитените основи. Јавното обвинителство стана
проактивно во започнувањето на истрагите за наводниот говор на омраза. Собирањето на
податоци за говорот на омраза не е систематско, додека во базата на податоци на граѓанското
општество е забележано зголемување на случаите на злосторства од омраза.“. Посебната анализа
на делата од омраза регистрирани во 2013, годишните извештаи за криминалот од омраза во
земјата за 2014-2018 година, овој извештај и веб порталот за пријавување на делата од омраза,
www.zlostorstvaodomraza.mk, претставуваат први и најсеопфатни напори да се мапираат,
мониторираат, и пријавуваат инцидентите на дела од омраза во земјата.
Дополнително, мора да се истакне во овој извештај дека и покрај тоа што измените и
дополнувањата на Кривичниот законик изгласани во декември 2018 година јасно го дефинираа
криминалот од омраза, во пракса, правилното и навремено препознавање и регистрирање на
кривичните дела од омраза од страна на полициските службеници, јавното обвинителство сè
уште недостасува, односно е на незадоволително ниво. Сепак, вреди да се напомене дека во 2018
година има зголемување на регистрирани инциденти од страна на МВР (вкупно 33), во споредба
со периодот од 2014 година до 2017 година, кога беа регистрирани вкупно 7 инциденти. Ваквиот
тренд се очекува да продолжи и во известувањето на МВР и во 2019 година.

3.2 Број на инциденти

33
Потврдени
Непотврдени

126

Во периодот од 1 јануари до 31 декември 2019 година, МХК регистрираше вкупно 159
инциденти и дела од омраза. Инцидентите беа регистрирани веднаш откако беа пријавени
од страна на медиумите или Министерството за внатрешни работи. Притоа, од вкупниот број
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регистрирани инциденти, потврдени се 33 инциденти (20%), додека 126 инциденти (80%) остануваат
непотврдени. Како непотврдени дела од омраза, во најголем дел остануваат оние инциденти кај
кои во согласност со другите индикатори (локација, начин на извршување, инволвираност на
малолетници и средношколци и сл) постои разумно верување дека се сторени поради етничката
припадност на жртвата односно сторителот. И покрај нашите барања упатени до МВР за потврда
дали етничката припадност како индикатор е присутна кај овие инциденти и дела, таква потврда
од таму не добивме.
Мнозинството инциденти беа потврдени по пат на контакт со полицијата, полициските
билтени и медиумското известување. Непотврдените инциденти се сепак вклучени во извештајот
со оглед на постоењето на индикатори на пристрасност, вклучувајќи ги: перцепцијата жртва/
сведок; коментарите дадени на лице место; разликата помеѓу жртвата и сторителот врз етничка
основа; образец/зачестеност на претходните инциденти; природата на насилството; отсуството
на други мотиви; и местото и времето.
Попрецизно, непотврдените инциденти се вклучени поради информациите примени во поглед
на местото на инцидентот (на пример, етнички мешани соседства и училишта, автобуски линии
кои ги користат припадниците на различните етнички заедници, места каде делото од омраза
веќе се случило во минатото, итн.), видот на инцидентот (на пример, поголема група малолетници
напаѓа една или повеќе жртви без провокација, групни тепачки, напад во автобус или на автобуска
станица, итн.), време на инцидентот (по претходна тепачка како облик на одмазда, по училишните
часови, во текот или по спортски настан, итн.) и имотот оштетен за време на инцидентот (на
пример, места за верски обреди). Непотврдените и потврдените инциденти може да се видат
одделно на веб порталот за пријавување на делата од омраза (потврдените се обележани со
зелено текстуално копче, додека непотврдените со црвено текстуално копче.
Етничката припадност (135 инциденти) и политичката припадност (15 инциденти) се
најзастапените основи поради кои биле сторени делата од омраза во 2019 година. 2 инциденти
се сторени поради религија или верско убедување како основ, 2 инциденти биле мотивирани од
сексуалната ориентација на жртвите, 2 инциденти биле мотивирани поради националноста на
жртвите, 2 инциденти поради нивниот статус на мигрант / бегалец и 1 инцидент е расно мотивиран.
12 инциденти го исполнуваат битието на кривичното дело „Поттикнување национална, расна или
верска омраза, раздор или нетрпеливост“.
Жртвите и сторителите најчесто се млади лица, припадници на различни етнички заедници
(претежно Македонци и Албанци). Најчесто, еден инцидент ги исполнува битијата на две или
повеќе кривични дела, па од тие причини бројот на кривични дела не соодвествува со бројот
на инциденти. Повеќето инциденти предизвикани поради политичка припадност или убедување
не инволвираат луѓе како жртви. Наместо тоа, како жртви се јавуваат правни лица, што се должи
на фактот дека поголемиот дел од овие инциденти се однесуваат на оштетување на имот и
нанесување на материјална штета.
Мнозинството од наведените кривични дела вклучуваат: Насилство (115), Оштетување на туѓ
имот (16), Телесна и Тешка телесна повреда (16), Предизвикување национална, расна или верска
омраза, раздор или нетрпеливост (12), Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат
на компјутерски систем (2), Разбојништво (2) и Загрозување на сигурноста (2).

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2019

7

Детали во поглед на инцидентите, како што се краток опис, датум, време, место, извор на
информации, инволвирана жртва/жртви, сторители, статус на случајот, одговор од страна
на властите, и влијанието на жртвата/жртвите и на заедницата можат да се најдат во Анексот
насловен „Инциденти на злосторства од омраза во 2019“ на овој извештај. Во истиот анекс, има
поле за „индикатори на пристрасност“, што е инкорпорирано во секој одделен инцидент. Тој
вклучува податоци за: перцепцијата на жртвата/сведокот; коментари направени на лице место;
разлика помеѓу жртвата и сторителот врз етнички основи; образец/зачестеност на претходните
инциденти; природа на насилството; недостиг на други мотиви; и место и време. Освен
обезбедувањето на дополнителни информации во поглед на инцидентите, овој оддел е посебно
корисен за разбирање зошто непотврдените инциденти се исто така вклучени во овој извештај.
Во март 2019 година МХК го испрати својот Годишен извештај за дела од омраза за 2018
година до ОБСЕ/ОДИХР1. МХК останува единствената невладина организација која го информира
ОБСЕ/ОДИХР за ситуацијата со делата од омраза во земјата.
Порастот на бројот на дела од омраза забележан претходната година продолжи во 2019
година. Дополнително, беа забележани одредени трендови во однос на пристрасната мотивација
врз основа на која биле извршени делата од омраза.
Со бројка од само 15 инциденти сторени поради политичка припадност или уверување, може
да се заклучи дека бројот на инциденти мотивирани од политичка припадност е намален низ
текот на годините. Трендот на намалување на бројот на овие инциденти можно е да се должи
на процесот на решавање на повеќе долготрајни горливи внатрешни и надворешни политички
прашања. Овој тип на инциденти, најчесто се однесуваат на оштетување на имотот на политичките
партии (претежно СДСМ или ВМРО-ДПМНЕ) или упатување сериозни закани кон членовите и
симпатизерите на политичките партии. Инцидентите се интензивираа во јануари веднаш по
гласањето за измените на Уставот со цел спроведување на Договорот од Преспа 2018, како и во
април, пред и за време на претседателските избори. Воедно, регистриран е инцидент на крајот
на годината, непосредно по одлуката на политичките партии за одржување на предвремени
парламентарни избори во април 2020 година. Меѓутоа, сериозноста на овие инциденти не е
споредлива со оние кои беа регистрирани во 2016, 2017 и 2018 година. Секако, трендовите од
претходните години се повторуваат, доколку се има предвид дека овие инциденти беа во пораст
пред и за време предвремените парламентарни избори во 2014 година, претседателските избори
истата година, предвремените парламентарни избори во 2016 година како и локалните избори
во 2017 година.
Вториот забележителен тренд се однесува на бројот на инциденти сторени поради
македонското или албанското етничко потекло на сторителот/жртвата. Во 2013 година, овие
инциденти претставуваа 84% од сите инциденти вкупно (98 од 116), додека во 2014 година
процентот беше 61% (53 од 87). Во текот на 2015 година, само 15 инциденти (34%) се случиле меѓу
Македонците и Албанците, додека во 2016 година се случиле 34 инциденти (скоро 50%) помеѓу
овие две различни етнички заедници. Во 2017 година немаше значително намалување на овие
видови на инциденти, иако тие останаа најгорливото прашање, имајќи предвид дека поголемиот
дел од жртвите и сторителите во овие инциденти се малолетни лица. Во 2018 година, бројот на
регистрирани инциденти сторени поради етничка припадност повторно се зголеми на 58% (79 од
123) од сите регистрирани инциденти. Во 2019 година, со 84,9% од сите регистрирани инциденти
1
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(135 од 159) поради етничката припадност на жртвите/сторителите, ги прави овие инциденти
најзастапени и со загрижувачки интензитет како во минатото (2013/2014).
После неколку години, во првата половина на 2019 година, регистрирани се 2 одделни
инциденти мотивирани од сексуалната ориентација/родовиот идентитет на жртвата. Потенцијално,
ова може да значи дека поради позитивните пораки и поддршката што ја даваат јавно од Владата и
дел од јавните политички фигури, довербата во институциите на системот полека се обновува меѓу
ЛГБТИ заедницата. Меѓутоа, оваа констатација во ниту еден момент не значи дека општеството
станало толерантно кон ЛГБТ заедницата. Треба да се има предвид државните органи се уште не
успеаа правилно да ги испита инцидентите сторени врз ЛГБТИ заедницата во 2013 и 2014 година,
а полицијата не успеа да уапси ниту еден од сторителите. Регистрираните инциденти мотивирани
од сексуална ориентација/родов идентитет во 2019 година се случија околу времето кога се
организираше првиот Марш на гордоста во јуни во Скопје. За тоа време, говорот на омраза и
заканите против ЛГБТИ заедницата беа сеприсутни.
Измените и дополнувањата на Кривичниот законик кои се однесуваа на криминал од
омраза, а беа усвоени во декември 2018 година, стапија во сила на 8 јануари 2019 година. Ова
е многу значајна промена во законодавството и како резултат треба да покаже зголемување на
кривичното гонење за криминалот од омраза. Во таа насока, вреди да се напомене дека има
зголемување на официјално регистрирани инциденти од страна на МВР, односно во 2018 година
има регистрирано 33 кривични дела од омраза од страна на полицијата, додека во 2017 година
нема пријавени инциденти, пријавени се 2 инциденти во 2016 година и 5 беа пријавени во 2015
година.2 Во таа насока, согласно одговорите на барањата за пристап до информации упатени до
МВР, се забележува дека за првпат полициските станици експлицитно квалификуваа кривични
дела како дела од омраза.

3.3 Видови на кривични дела

2

12

22

Насилство
Оштетување на туѓ имот

16

Телесно и Тешка телесна повреда
Предизвикување национална, расна, верска омраза, раздор
и нетрпеливост

16
115

Ширење на расиситчки и ксенофобичен материјал по пат на
компјутерски систем
Разбојништво
Загрозување на сигурноста

Мнозинството инциденти се сторени од млади лица. Исто така, забележан е голем број
на непознати сторители. Жртвите и сторителите обично се припадници на различни етнички
заедници (Македонци и Албанци). Пријавените инциденти ги исполнуваат битијата на неколку
кривични дела предвидени во Кривичниот законик. Повеќето од наведените кривични дела
вклучуваат: Насилство (115), Оштетување на туѓ имот (16), Телесно и Тешка телесна повреда
2
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(16), Предизвикување национална, расна, верска омраза, раздор и нетрпеливост (12), Ширење
на расиситчки и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (2), Разбојништво (2) и
Загрозување на сигурноста (2).
Најчесто, кривичните дела сторени во еден инцидент исполнуваат битија на две или повеќе
наводни кривични дела, па оттука и поголемиот број на дела отколку инциденти претставени под
ова поглавје.

3.4 Инциденти по локација

4

7

Скопје

6 221

Тетово
Куманово
Гостивар
Струга
Битола

136

Останато

СКОПЈЕ
Ѓорче, 6,5% Сарај, 2%
Кисела Вода, 4%

Аеродром, 18%

Карпош 6,50%
Чаир, 10%

Центар, 22%

Бит Пазар, 17%
Гази Баба, 14%

Најголем број инциденти - 136 (85,5%) се регистрирани во Скопје и околните општини. Во
Тетово се регистрирани 6 инциденти, 7 инциденти во Куманово, 4 инциденти во Гостивар, 2
инциденти во Битола и Струга и 1 инцидент во Велес, Гевгелија, Охрид, Вевчани, Штип, Виница,
Ресен и Македонска Каменица. Слично на 2018 година, зголемениот број на инциденти во
главниот град продолжува и во 2019 година. Инцидентите во Скопје и неговата близина се
однесуваа на физички напади помеѓу припадници на македонска и албанска етничка заедница,
како и оштетување на имотот на политичките партии.
И оваа година, инцидентите во Скопје и околината вклучуваат напади помеѓу припадниците
на македонската и албанската етничка заедница, како и оштетување на имотот на политичките
партии. Процентуално овие инциденти најмногу се застапени на ниво на полициските станици во
10
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општина Центар со 22% и општина Аеродром 18%, понатаму вакви инциденти се регистрирани
и во подрачјето на полициските станици на Бит Пазар 17%, Гази Баба 14%, Чаир 10%, Карпош и
Ѓорче со 6,5%, Кисела Вода 4% и Сарај 2%.

3.5 Инциденти по месеци
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Најмногу инциденти се сторени во Април (26) и Мај (21). Регистрирани се 17 инциденти во
Ноември и Јануари, 16 во Јуни, 14 во Март, 11 во Јули и Септември, 10 во Февруари, 7 во Август, 3
во Декември и 3 во Октомври.

3.6 Инциденти поради пристрасна мотивација

15

122

22

135

Eтничка припадност
Политичка припадност
Статус на мигрант/бегалец
Религија и верско уверување
Националност
Сексуална ориентација/родов идентитет
Раса

Во 2019, дела од омраза се сторени поради етничка припадност (84,9%), политичка припадност
(9,4%), статус на мигрант/бегалец (1.2%), религија и верско уверување (1.2%), националност (1.2%),
сексуална ориентација/родов идентитет (1.2%), и раса (0.9%). Мнозинството инциденти вклучуваат
етнички Македонци и Албанци како жртви и сторители.
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3.7 Жртви и сторители

Сторители

163

Жртви

358

Жртви

59

Сторители
104

104

полнололетни

малолетни

265

93

93

полнололетни

малолетни

Во текот на годината, имаше најмалку 163 жртви (од кои 104 малолетни лица) и 358 сторители
(од кои 93 малолетни лица) на криминал од омраза. Секогаш кога во медиумите беше известено за
недефиниран број (на пример, помеѓу 10 и 15) сторители, за целите на овој извештај е користена
помалата вредност. Секогаш кога беше известено дека „група“ сторители го извршиле делото
од омраза, вредноста користена во овој извештај е 3 лица. Во најмалку 50% од 159 инциденти,
сторителите дејствувале како група. Мнозинството жртви и сторители се млади машки лица.

3.8 Статус на случаите
Со оглед на тоа што не постои база на податоци за злосторства од омраза, случаите беа
регистрирани преку контакт со полицијата, следење на медиумите и информации добиени
директно од жртвите. За секој забележан инцидент, МХК испрати барање за информации до
Министерството за внатрешни работи за да добие информација за статусот на случаите.
29

Откриени сторители
Под истрага
Кривични пријави

13

126

12
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Од добиените одговори, нотирано е дека МВР започна да регистрира некои инциденти
експлицитно како кривични дела од омраза (15 случаи од 159 вкупно). Имено, овие инциденти
се однесуваат на случаи кои вклучуваат закани против политичарите преку Интернет и случаи
на ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Сепак, во
најголем дел, добиените одговори од МВР за инциденти во 2019 година беа незадоволителни и не
одговорија на прашањата во барањата, со оглед на тоа што не содржеа конкретни информации
во врска со инцидентот и само информираа дали настанот е заведен или не од страна на МВР.
Од добиените одговори може да се забележи дека МВР идентификувало 126 сторители од
вкупно 358 регистрирани, под истрага се 13 предмети, додека пак поднесени се 29 кривични
пријави. Од страна на МВР 32 случаи се регистрирани како прекршоци најчесто против јавниот
ред и мир, а во неколку случаи станува збор за прекршочни налози за сторен прекршок од
Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски натпревари. Во
случаите кои се однесуваат на оштетување на туѓ имот или сквернавење гроб, во своите одговори
МВР нагласува дека станува збор за кривични дела кои се гонат по приватна тужба. Во 4 случаи,
оштетените одбиле да поднесат пријава за инцидентите. Сепак, статусот за 83 случаи останува
непознат, што претставува 54% од сите случаи вкупно.
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ТИ НА
4. АКТИВНОС
П Р О Е К ТИ Н О Т ТИ М
4.1 Следење на националните печатени и електронски медиуми
МХК следеше голем број дневни весници со различна идеолошка наклонетост и политичко
убедување. Следењето на електронските медиуми се правеше на дневна основа, преку
најпопуларните интернет-генератори на вести (www.time.mk иwww.daily.mk), како и со користење
на напредните опции за пребарување под секцијата „Вести“ на www.google.com. Штом беше
забележано злосторство или инцидент од омраза, МХК го објавуваше на веб-порталот за
пријавување злосторства од омраза – www.zlostorstvaodomraza.com (види активност 4.3. подолу).
Спроведувајќи ја оваа активност, МХК забележа и објави 159 злосторства/инциденти од омраза
во периодот помеѓу 1 јануари и 31 декември 2019 година.

4.2 Ревидирање на пријавените злосторства од омраза и придонес во
Годишниот извештај на ОБСЕ/ОДИХР за злосторства од омраза и инциденти
во регионот на ОБСЕ
Во Март 2019 година Хелсиншкиот комитет го испрати неговиот Годишен извештај за дела од
омраза за 2018 година до ОБСЕ/ОДИХР. Хелсиншкиот комитет останува единствената невладина
организација која го информира ОБСЕ/ОДИХР за ситуацијата со делата од омраза во земјата.

4.3 Одржување, ажурирање и превод на веб-страницата
www.zlostorstvaodomraza.com
Во текот на извештајниот период на порталот беа поставени 159 инциденти. Годишниот
извештај за делата од омраза во 2018 беше објавен на македонски, албански, и англиски јазик
под табот „Материјали“. Сите инциденти регистрирани во 2019 година ќе бидат преведени на
албански и англиски јазик и достапни на порталот на овие јазици.
Помеѓу 1 јануари и 31 декември 2019 година порталот беше посетен од повеќе од 12.896
поединечни посетители кои генерираа 33.882 прегледи на страницата. Освен самиот портал
и групата на Facebook и сметката на Twitter беа редовно ажурирани. Бројот на фановите
на Facebook во 2019 година изнесуваше 4845. Воедно, порталот беше промовиран и преку
спонзорирани објави на Facebook што експоненцијално го зголеми бројчаникот на посетители
на веб-страницата. За споредба, долната табела го покажува бројот на посети за периодот
помеѓу 2013 и 2018 година:

Година
Посетители

14

2013
1,752

2014
11,971

2015
13,694
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2016
6,541

2017
8,649

2018
4,690

2019
12,896

4.4 Изготвување месечни информатори за состојбата со злосторствата од
омраза во земјата
Во текот на проектниот период МХК изготви и објави 12 месечни информатори. На овој
начин, преку графичко претставување на податоците, на јавноста ѝ беа обезбедени информации
за ситуацијата со злосторствата од омраза во земјата. Месечните билтени беа објавени на вебстраницата на МХК, како и на Facebook страницата Zlostorstva od omraza (Злосторства од омраза).

4.5 Подготвување, превод и објавување на извештајот од следењето на
злосторствата од омраза за 2019 година
Ова е континуирана активност, која се комплетираше по прибирањето одговори по поднесените
барања за информации од Министерството за внатрешни работи.

4.6 Oдбележување на предложениот Европски ден за жртвите на дела
од омраза (22 јули) преку организирање на прес-конференција и настан
„Турлитава“
Прес конференција за промоција на 22 јули, Европскиот ден за жртвите од дела од омраза
како и за презентирање на Годишниот извештај за 2017 година беше организирана на 20 Јули во
просториите на МХК. Медиумите беа присутни на прес конференцијата и објавија 33 натписи на
македонски јазик во врска со тоа. Дополнително, МХК го организираше настанот „Турлитава 6“
со цел за прославување на толеранцијата и мирниот соживот помеѓу припадниците на различните
заедници во земјата. Оваа година фокусот на настанот беше насочен кон толеранција и почит на
членовите од ромската заедница. Соопштение за настанот беше објавено на веб и Facebook страната
на Комитетот. Настанот вклучи вкусување храна од традиционалната македонска, албанска, турска,
ромска, српска, хрватска, влашка и бошњачка кујна, како и музика и социјализација помеѓу учесниците
со различно етничко потекло, сексуална ориентација и попреченост. Настанот ја нагласи важноста
од еднаков третман на различните групи во општеството и неопходноста од нивна коегзистенција.

4.7 Споделување на наодите од Мониторинг извештајот за 2018 година со
институциите кои би можеле да имаат интерес за тоа
Испечатена копија од Годишниот извештај за криминалот од омраза за 2018 година беше
споделена со сите засегнати институции и организации. Исто така покрај печатена копија и
електронска верзија беше по пат на електронска пошта споделена со претставници од 10 медиуми.

4.8 Организирање на прес-конференција заради споделување на наодите од
Годишниот извештај
Поканата за прес-конференцијата беше споделена и на веб-страницата и на
страницата на МХК.

Facebook

4.9. Вклучување информации за злосторствата од омраза во месечните
извештаи на МХК во поглед на ситуацијата со човековите права во земјата
Посебна рубрика за злосторствата од омраза беше вклучена во рамките на месечните извештаи во поглед
на ситуацијата со човековите права во Јануари, Февруари, Март, Април, Мај и Јуни 2019 година.
Годишен извештај за криминалот од омраза во 2019
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И
5. ЗАКЛУ ЧОЦ

• Тенденцијата на пораст на бројката на дела од омраза нотирана во 2018 година продолжи
во 2019;
• Има зголемен број инциденти извршени по основ на етничка припадност и бројот на такви
инциденти достигнува алармирачки 86% од сите регистрирани инциденти, скоро сите од
овие инциденти се случиле помеѓу припадници на македонската и на албанската етничка
заедница, но тие сѐ уште остануваат најзагрижувачки имајќи предвид дека огромното
мнозинство на жртви и сторители на тие инциденти се малолетници/младинци;
• Политичките партии продолжуваат со поттикнување на говор на омраза преку нивните
јавни настапи за време на предизборните кампањи. Говорот на омраза е исто така во
голема мера користен во рубриките наменети за коментари во електронските медиуми
што генерираат политички вести;
• Постои намалување на бројот на политички инциденти, но трендот од претходните две
години во врска со овој вид инциденти останува ист и оваа година;
• Покрај заложбите на Владата во насока на зголемување на заштитата на правата на
ЛГБТ заедницата, како и покрај изборот на нов државен јавен обвинител, случаите на
дела од омраза сторени врз ЛГБТИ заедницата во периодот од 2013-2015 година сѐ уште
остануваат нерешени во јавното обвинителство;
• Сѐ уште е нејасно дали властите ја препознаваат разликата помеѓу делата од омраза и
говорот на омраза;
• Некои од делата од омраза се извршуваат поради одмазда или ретрибуција (освета)
поради претходен инцидент помеѓу македонската и албанската младина;
• Делата мотивирани од пристрасност сѐ уште не се прописно истражени од страна на
полицијата и/или јавното обвинителство;
• Беа направени многу малку напори за превентивни мерки вклучително и едукацијата за
човекови права и подигнување на свесноста во јавноста, особено помеѓу учениците и
младата популација имајќи во предвид дека значителен дел од жртвите и сторителите се
малолетници или млади лица;
• Со тоа што феноменот на дела од омраза не се третира како издвоено прашање, државата
не нуди посебна заштита и поддршка за жртвите; и
• По усвоените измени на Кривичниот законик во однос на делата од омраза, забележан е
пораст на официјално регистрираните инциденти од страна на МВР.
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И
6 . П Р Е П О РА К

1. Да се осигура брза, ажурна и ефективна истрага и гонење на делата од омраза гарантирајќи
дека пристрасните мотиви се земени предвид и во текот на кривичната постапка;
2. Да се преземат соодветни мерки за да се потпомогне пријавувањето на делата од омраза
од страна на жртвите, вклучувајќи мерки да се изгради доверба во полицијата и во другите
државни институции;
3. Да се соберат и објават сеопфатни и компарабилни податоци за делата од омраза, колку
што е можно повеќе вклучувајќи и за бројот на такви инциденти пријавени од јавноста
и евидентирани од страна на органите за спроведување на законот; бројот на осуди;
пристрасните мотиви позади тие кривични дела; и казните изречени на сторителите;
4. Да се осигура дека жртвите на делата од омраза се поддржани и заштитени;
5. Да се унапреди обуката на релевантните практичари кои доаѓаат во контакт со жртвите на
дела од омраза, притоа овозможувајќи им ефикасно да им помагаат на овие жртви; и
6. Да се зајакнат превентивните мерки, меѓу другото и преку рефлектирање на едукацијата за
човекови права, наставните планови по историja и релевантните обуки, преземање чекори
за едукација на јавноста, а особено на децата и младите луѓе за вредностите на културната
разновидност и инклузија, со цел сите општествени сектори да имаат одредена улога во
борбата со таквата нетолеранција.

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2019
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А Н Е КС

ИНЦИДЕНТИ НА ЗЛОСТОРСТВА ОД ОМРАЗА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Малолетник нападнат на ул. Февруарски поход
Што се случило: На 10.01.2019 година во 15.05 часот во СВР Скопје, Н.М.(19) од Скопје пријавил дека
истиот ден околу 15.00 часот на улица „Февруарски Поход“ неговиот малолетен брат бил физички
нападнат од едно лице. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 10.01.2019 година, во 15.00 часот, ул. Февруарски Поход, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив
е етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1. Етничкото потекло– жртвата и напаѓачот биле од различна етничка заедница.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Нема потврда за индикаторите од МВР за овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата
безбедносна состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

2. Малолетници нападнати близу автобуските кај Веро Центар
Што се случило: Р.С.(49) од Скопје пријавил дека на 13.01.2019 година околу 22.10 часот на булеварот
„Кузман Јосифовски-Питу“ три лица физички ги нападнале неговиот син и неговиот другар. Се преземаат
мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 13.01.2019 година околу 22.10 часот на булеварот „Кузман
Јосифовски-Питу“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: две (2) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив
е етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1. Етничкото потекло – жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница.
2. Локацијата - ова е локација во Центарот на Градот Скопје во близина на Транспортниот центар
и Веро Центар каде има многу автобуски постојки за локален превоз и каде се вкрстуваат многу
линии кои поврзуваат делови на градот населени со различни етнички заедници, а со тоа е им
место каде се мешаат многу лица со различно етничко потекло.
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Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Нема потврда за индикаторите од МВР за овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата
безбедносна состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

3. Сајбер криминал од омраза
Што се случило: Секторот за внатрешни работи Битола и Секторот за компјутерски криминал и дигитална
форензика при Министерството за внатрешни работи во координација со Основното јавно обвинителствоБитола презедоа мерки и активности поради споделена објава со закани по живот на социјалната мрежа
Facebook од страна на О.Ј. (40) од Битола, односно поради основано сомнение за сторено кривично дело
по чл.144 „Загрозување на сигурност“ од Кривичниот законик на Република Северна Македонија.
На 14.01.2019 лицето О.Ј. е повикано на службен разговор во полициска станица, а одземени се и
предмети со цел прибирање на докази. По документирање на случајот, против О.Ј. ќе биде поднесена
кривична пријава.
На 28.01.2019 до ОЈО Битола поднесена е кривична пријава против О.Ј. (40) од Битола за сторено
кривично дело „загрозување на сигурноста“ од чл.144 ст.4 од КЗ на РСМ. МВР го квалификува ова
кривично дело како кривично дело од омраза.
Датум, време и место на инцидентот: точно неопределен датум и време, преку социјална мрежа
Facebook.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: неопределени
Вид на злосторства: Загрозување на сигурноста (Член 144 ст 4, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) идентификуван сторител (О.Ј. 40).
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив
е етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1. Етничкото потекло – ширење на говор на омраза и повикување и поттикнување на насилство
преку социјални мрежи против различна етничка заедница.
2. Модел на претходни инциденти - повикување и ширење на етничка омраза и повикување на
насилство преку социјалните мрежи е се почест начин на извршување на дела од омраза.
Статус на случајот: Идентификуван сторител, поднесена кривична пријава.
Одговор на локалните власти: Поднесена соодветна кривична пријава за наведеното кривично дело
(чл.144 Загрозување на сигурност). Кривичното дело е квалификувано како дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата
безбедносна состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

4. Напад на две лица на ул. Перо Наков
Што се случило: На 14.01.2019 година во 13.50 часот во СВР Скопје, Д.К.(24) од село Црквиње, велешко,
пријавил дека истиот ден околу 13.20 часот на улица „Перо Наков“ тој и неговиот брат Е.К. физички биле
нападнати од две лица, од кои едното имало нож. Се преземаат мерки за расчитување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 14.01.2019 година во 13.20 часот, ул. Перо Наков Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: две (2) жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
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Сторители: двајца (2) непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1. Етничкото потекло – ширење на говор на омраза и повикување и поттикнување на насилство преку
социјални мрежи против различна етничка заедница.
2. Локација - во тој дел од градот има мешана етничка структура.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Нема потврда од МВР за индикаторите за дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

5. Закани за пратеници преку социјалната мрежа Facebook
Што се случило: Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни
работи во координација со Основното јавно обвинителство - Куманово презеде мерки и активности поради
споделена објава на социјалната мрежа Facebook од страна на А.Б. (36) од Куманово, со која предизвикал
загрозување на сигурноста на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и поради ширење
на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем односно поради основано сомнение
за сторено кривично дело по чл.144 „Загрозување на сигурност“ и по чл.394-г „Ширење на расистички
и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“ од Кривичниот законик на Република Северна
Македонија.
По наредба на Основното јавно обвинителство - Куманово А.Б. на 15.1.2019 е повикан на службен разговор
во полициска станица, а одземени се и предмети со цел прибирање на докази. По документирање на случајот,
против А.Б. ќе биде поднесена кривична пријава.
Датум, време и место на инцидентот: точно неопределен датум и време, преку социјална мрежа Facebook ,
МВР поднело пријава на 15.01.2019
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: неопределени
Вид на злосторства: Загрозување на сигурноста (Член 144 ст 4, КЗ на РСМ) Ширење расистички и ксенофобичен
материјал по пат на компјутерски систем (Член 394-г КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) идентификуван сторител ( А.Б. 36).
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Модел на претходни инциденти – повикување и ширење на омраза и повикување на насилство преку
социјалните мрежи е се почест начин на извршување на дела од омраза.

Статус на случајот: Поднесена кривична пријава. Делото е квалификувано како кривично дело од омраза.
Одговор на локалните власти: Поднесена соодветна кривична пријава за наведеното кривично дело (чл.144
Загрозување на сигурност и член 394-г Ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски
систем). Делото е квалификувано како кривично дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба и политичката стабилност во земјата.

6. Напад на малолетници во околината на Железничка Станица
Што се случило: На 16.01.2019 година во 23.20 часот во Полициската станица Центар, В.И.(52) од Скопје
пријавил дека истиот ден околу 22.30 часот на булеварот „Кузман Јосифовски-Питу“ физички биле нападнати
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две момчиња на возраст од 16 години од неколку лица. Се преземаат мерки за целосно расчистување на
случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 16.01.2019 година во 22.30 часот на булеварот „Кузман ЈосифовскиПиту“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: две (2) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локацијата - ова е локација во Центарот на Градот Скопје во близина на Транспортниот центар и
Веро Центар каде има многу автобуски постојки за локален превоз и каде се вкрстуваат многу линии
кои поврзуваат делови на градот населени со различни етнички заедници, а со тоа е и место каде се
мешаат многу лица со различно етничко потекло.
Статус на случајот: Од страна на ПСОН Центар земен е записник за прием на пријава по чл.12 од Законот за
прекршоците против јавниот ред и мир (ЗППЈРМ) и се преземаат мерки за расчистување на физичкиот напад.
Одговор на локалните власти: Нема потврда за индикаторите од МВР за овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

7. Напад во ЈСП бр. 5 поради сексуална ориентација
Што се случило: На 17.01.2019 година во 11.50 часот во Полициската станица Центар, Д.Б.(26) од Скопје пријавил
дека на 12.01.2019 година околу 14.00 часот во автобус на ЈСП бр. 5 Скопје на улица „Митрополит Теодосиј
Гологанов“ бил физички нападнат од непознато лице. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
( напомена: овој случај е пријавен во полициска станица откако жртвата се обрати до Хелсиншкиот Комитет за
насилство извршено во автобус само поради неговата сексуална ориентација)
Датум, време и место на инцидентот: 12.01.2019 година околу 14.00 часот во автобус на ЈСП Скопје на улица
„Митрополит Теодосиј Гологанов“
Извор на информации: поднесено барање за БПП во Хелсиншки, дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
сексуална ориентација, а пристрасните индикатори се:
1.

Сексуална ориентација – жртвата била идентификувана од сторителот као ЛГБТИ лице и затоа била
нападната.

2. Локацијата - автобусите на градскиот превоз често се место каде се извршува насилство од омраза, а
линијата бр. 5 е една од почестите линии каде се регистрираат инциденти од омраза.
3. Модел на претходни инциденти – напади сторени поради предрасуди поврази со изгледот и комуникација
на жртвата се и претходно забележан модел кај инциденти сторени поради сексуална ориентација на
жртвите.
Статус на случајот: непознат
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Одговор на локалните власти: Иако случајот е пријавен во полициска станица Центар, сторителот се уште не
е идентификуван. При пријавувањето во полициска станица случајот беше квалификуван како прекршок, а не
како кривично дело.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање безбедноста на
лицата од ЛГБТИ заедницата.

8. Закани за пратеници преку Facebook
Што се случило: Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни
работи во координација со Основното јавно обвинителство - Скопје презеде мерки и активности поради споделена
објава на социјалната мрежа Facebookод страна на И.Ј. (49) од Скопје, со која предизвикал загрозување на
сигурноста на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и поради ширење на расистички
и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем односно поради основано сомнение за сторено
кривично дело по чл.144 „Загрозување на сигурност“ и по чл.394-г „Ширење на расистички и ксенофобичен
материјал по пат на компјутерски систем“ од Кривичниот законик на Република Северна Македонија.
Датум, време и место на инцидентот: точно неопределен датум и време, преку социјална мрежа Фејсбук, МВР
поднело пријава на 18.01.2019
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: неопределени
Вид на злосторства: Загрозување на сигурноста (Член 144 ст 4, КЗ на РСМ) Ширење расистички и ксенофобичен
материјал по пат на компјутерски систем (Член 394-г КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) идентификуван сторител ( И.Ј. 49).
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Модел на претходни инциденти – повикување и ширење на омраза и повикување на насилство преку
социјалните мрежи е се почест начин на извршување на дела од омраза.

Статус на случајот: Поднесена кривична пријава. Делото е квалификувано како кривично дело од омраза.
Одговор на локалните власти: Поднесена соодветна кривична пријава за наведеното кривично дело (чл.144
Загрозување на сигурност и член 394-г Ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски
систем)
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба и политичката стабилност во земјата.

9. Трет напад на малолетници на Бул. К. Ј. Питу
Што се случило: На 19.01.2019 година во 19.15 часот било пријавено дека на булевар „Кузман Јосифовски Питу“
во Скопје С.Ф.(20) физички нападнал двајца малолетници. С.Ф. е приведен во полициска станица и против него
е поднесен соодветен поднесок.
Од страна на ПСОН Центар на лицето му е издаден записник за констатирани прекршоци по чл.10 и 12 од
ЗППЈРМ и записник за констатиран прекршок по чл.10 од Законот за лични карти.
Датум, време и место на инцидентот: 19.01.2019 година во 19.15 часот бул.„Кузман Јосифовски Питу“ ,Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: две (2) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) идентификуван сторител С.Ф. (20).
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
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1.

Етничкото потекло– жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локацијата - ова е локација во Центарот на Градот Скопје во близина на Транспортниот центар и
Веро Центар каде има многу автобуски постојки за локален превоз и каде се вкрстуваат многу линии
кои поврзуваат делови на градот населени со различни етнички заедници, а со тоа е и место каде се
мешаат многу лица со различно етничко потекло.
Статус на случајот: против сторителот е поднесен соодветен поднесок
Одговор на локалните власти: Нема потврда за индикаторите од МВР за овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

10. Малолетник нападнат на бул. К. Ј. Питу
Што се случило: На 20.01.2019 година во 18.30 часот во Полициската станица Аеродром, Т.Н.(46) од Скопје
пријавил дека истиот ден околу 16.30 часот на булеварот „Кузман Јосифовски-Питу“ неговиот 16-годишен син
физички бил нападнат од непознато лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 20.01.2019 година во 16.30 часот било пријавено дека на булевар
„Кузман Јосифовски Питу“ во Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) идентификуван сторител А.Ј. (17)
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло– жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локацијата - ова е локација во Центарот на Градот Скопје во близина на Транспортниот центар и
Веро Центар каде има многу автобуски постојки за локален превоз и каде се вкрстуваат многу линии
кои поврзуваат делови на градот населени со различни етнички заедници, а со тоа е и место каде се
мешаат многу лица со различно етничко потекло.
Статус на случајот: Поднесен е записник за констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Одговор на локалните власти: Нема потврда за индикаторите од МВР за овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

11. Напад врз патник во автобус бр.19 на бул. Партизански Одреди
Што се случило: На 22.01.2019 година во 19.30 часот во СВР Скопје, У.А.(54) од Скопје пријавил дека истиот ден
околу 19.00 часот, додека возел автобус со број 19 по булеварот „Партизански одреди“, физички бил нападнат
од непознато лице. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 22.01.2019 година околу 19.00 часот, автобус со број 19 по булеварот
„Партизански одреди“.
Извор на информации: дневен билтен на МВР.
Инволвирани жртви: една (1) жртва (У.А. 54).
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ).
Сторители: еден (1) непознат сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е етничко потекло
а пристрасните индикатори се:
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1.

Разлика во етничкото потекло – жртвата и напаѓачот се од различно етничко потекло;

2. Модел на претходни инциденти – напади на луѓе во автобус
3.

Место - автобус бр. 19 е линија која сообраќа преку населби каде живеат луѓе со различно етничко
потекло

Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Нема доволно информации од МВР за индикаторите на овој инцидент.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата, соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

12. Нови закани и повикување за насилство врз пратеници преку Facebook
Што се случило: СВР Куманово поднесе кривична пријава против Д.В.(42) од село Агино Село, кумановско,
поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „Ширење на расистички и ксенофобичен
материјал по пат на компјутерски систем” и „Загрозување на сигурноста“. Пријавениот, на негов профил на
социјалната мрежа „Facebook” објавил текст со заканувачка содржина, со кој повикувал на насилство кон
пратеници.
Делото е квалификувано како кривично дела од омраза од страна на МВР.
Датум, време и место на инцидентот: точно неопределен датум и време, преку социјална мрежа Facebook ,
МВР поднело пријава на 22.01.2019.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: неопределени
Вид на злосторства: Загрозување на сигурноста (Член 144 ст 4, КЗ на РСМ) Ширење расистички и ксенофобичен
материјал по пат на компјутерски систем (Член 394-г КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) идентификуван сторител ( Д.В. 42).
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Модел на претходни инциденти – повикување и ширење на омраза и повикување на насилство преку
социјалните мрежи е се почест начин на извршување на дела од омраза.

Статус на случајот: Поднесена кривична пријава.
Одговор на локалните власти: Поднесена соодветна кривична пријава за наведеното кривично дело (чл.144
Загрозување на сигурност и член 394-г Ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски
систем) Делото е квалификувано како кривично дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба и политичката стабилност во земјата.

13. Искршено возило на грчкиот конзулат во Битола
Што се случило: На 24.01.2019 А.К во СВР Битола пријави дека е оштетено предно ветробранско стакло од
возило Мерцедес, сопственост на Конзулот на Грција во Битола, паркирано на улица Елпида Караманди во
Битола. Исто така, со тврд предмет е оштетен кровот на возило Опел Гранд Ланд, сопственост на неговата
сопруга, паркиран на улица Елпида Караманди, во Битола.
Датум, време и место на инцидентот: 24.01.2019, возило Мерцедес, сопственост на Конзулатот на Грција во
Битола, паркирано на улица Елпида Караманди во Битола.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
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Сторители: еден (1) неидентификуван сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: : Во овој инцидент пристрасниот мотив е националност/
државјанство, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – целна локација е грчкиот конзулат во Битола

2.

Модел на претходни инциденти – На овој инцидент му претходат инциденти каде мотив бил грчкото
државјанство/националност

Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

14. Искршени стаклени врати на ЕУ Инфо Центарот во Скопје
Што се случило: На 25.01.2019 година во 04.20 часот СВР Скопје било пријавено дека на булевар „Кирил
и Методиј“, Д.А.(22) од Скопје со употреба на физичка сила извршил оштетување на две стаклени врати на
објектот во кој што е сместен Инфо центарот на Европска Унија. Тој бил приведен во Полициската станица
Центар и по целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
Датум, време и место на инцидентот: 25.01.2019 година во 04.20 часот, ЕУ Инфо Центарот на булевар „Кирил
и Методиј“.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: еден (1) идентификуван сторител Д.А. (22).
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е националност/
државјанство, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – целна локација е ЕУ Инфо Центарот во Скопје

2. Модел на претходни инциденти – На овој инцидент му претходат инциденти насочени против ЕУ.
Статус на случајот: Поднесена соодветна пријава против сторителот Д.А.
Одговор на локалните власти: Поднесена соодветна пријава против сторителот Д.А.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

15. Нападнати Штипјани на боречки натпревар во Скопје
Што се случило: На 26.01.2019 година околу 15.40 часот пријавено е дека во спортска сала во Средното
училиште „Зеф Љуш Марку” лоцирано на улица „Лазар Трпковски” во Скопје, К.Н.(34) и Г.Н.(44), двајцата од
Штип, додека се одржувал боречки натпревар биле физички нападнати од повеќе лица. Се преземаат мерки за
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 26.01.2019 година околу 15.40 часот, спортска сала во Средното училиште
“Зеф Љуш Марку” во Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: две (2) жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: повеќе сторители.
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло и припадност на навивчка група – жртвите и напаѓачите биле од различна етничка
заедница

2.

Локацијата – инцидентот се случил на спортски настан.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: На организаторот на натпреварот му е издаден прекршочен платен налог по чл.
15-а ст.1, а казнив по чл 3 ст. 7 од Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски
натпревари.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

16. Нападната малолетничка во автобус бр.65 во Стајковци
Што се случило: Медиумите известија за инцидент кој се случил во автобус на ЈСП со број 65 каде што момче со
тупaницa и го pacкpвapил носот на малолетна девојка, па избегал во непознат правец. Според информациите слоделени
од страна на медиумите, девојката е средношколка, а момчето било од Арачиново. Момчето веднаш се дало во бегство,
а средношколците кои биле сведоци на настанот иcплaшeни ги повикале своите родители по што се направила гужва на
постојката. На лице место биле присутни полициски службеници кои се обидувале да ги смири насобраните.
Датум, време и место на инцидентот: 31 јануари, 18.40 часот, во автобус бр.65 во с. Синѓелиќ, ул. Алија
Авдовиќ Скопје.
Извор на информации: лидер.мк.
Инволвирани жртви: едно (1) малолетно лице (женско).
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РСМ).
Сторители: еден (1) сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е етничко потекло
а пристрасните индикатори се:
1.

Разлика во етничкото потекло – жртвата е малолетник и со напаѓачот се од различно етничко потекло;

2. Модел на претходни инциденти – напади на осамени малолетни лица на улица, блиску училиште, во
автобус
3.

Место - автобус бр, 65 многу често бил место каде се случувале вакви напади

Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Иако полицајци биле присутни на местото на настанот, овој случај воопшто не
е објавен во дневниот билтен на МВР
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата, соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено безбедноста на
децата и младите луѓе во средини кои треба да се сигурни и безбедни за нив (училишта, јавен превоз, населби
во кои живеат и се движат).

17. Нападнато 18 годишно момче на бул. Кочо Рацин
Што се случило: На 31.01.2019 година во 09.00 часот во СВР Скопје, С.Ќ.(18) од село Студеничани, скопско,
пријавил дека на 28.01.2019 година околу 20.30 часот на булевар „Кочо Рацин“, на автобуска постојка, бил
физички нападнат од две лица. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
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Датум, време и место на инцидентот: 28.01.2019 година околу 20.30 часот на булевар „Кочо Рацин“, на
автобуска постојка.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва.
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е етничко потекло
а пристрасните индикатори се:
1.

Разлика во етничкото потекло – жртвата со напаѓачите се од различно етничко потекло;

2. Модел на претходни инциденти – напади на малолетни и млади лица на улица, автобуска постојка или
блиску до училиште
Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: Од МВР се преземаат мерки за откривање на сторителите.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата, соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено безбедноста на
децата и младите луѓе во средини кои треба да се сигурни и безбедни за нив (училишта, јавен превоз, населби
во кои живеат и се движат).

18. Напад врз патник во приватен автобус бр.22
Што се случило: На 02.02.2019 година околу 20.45 часот во СВР Скопје било пријавено дека на улица „11-ти
Октомври“, во приватен автобус бр.22 А.М.(18) од село Волково, скопско, физички бил нападнат од повеќе лица.
Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 02 февруари 2019 година, во 20.45 часот, ул. „11-ти Октомври“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: повеќе непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за расчистување на
случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

19. Физичка пресметка меѓу ученици во Драчево
Што се случило: На 04.02.2019 година околу 09.20 часот во Полициската станица Драчево било пријавено дека
на ул. Китка во близина на Државното средно училиште „Браќа Миладиновци“ во населба Драчево настанала
физичка пресметка меѓу ученици, а А.Б. (17) од с.Вражале со нож му нанел повреда на Р.Д.(18) од село Батинци,
скопско. Р.Д. бил пренесен во Градската општа болница „Св. Наум Охридски“, а на А.Б. му била укажана помош
во ЈЗУ Амбуланта Драчево. А.Б. е приведен во полициска станица, а повикани се и пет други ученици кои
учествувале во физичката пресметка.
Датум, време и место на инцидентот: 04 февруари 2019 година, ул. „Китка“ Скопје.
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Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk
Инволвирани жртви: една (1)жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на Единицата за насилен криминал до ОЈО Скопје е поднесена
кривична пријава против Р.Д. (29), Б.А. (19), Б.М. (19), М.А. (19), А.Б. (16) и Б.А. (16) сите од Скопје поради
постоење на основи на сомневање дека сториле кривично дело „Насилство“ од чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

20. Врсничко насилство во Чаир
Што се случило: На 07.02.2019 година во 13.30 часот СВР Скопје Е.М.(50) од Скопје пријавила дека на улица
“Цветан Димов“ нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од неколку малолетни лица.
Датум, време и место на инцидентот: 07 февруари 2019 година, 13.30 часот ул. „Цветан Димов“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

21. Нападнати две лица на Битпазар
Што се случило: На 09.02.2019 година во 17.10 часот во СВР-Скопје било пријавено дека истиот ден околу 16.10
часот на улицата “Бит Пазарска“ во близина на слаткарница Ф.Ѓ.(20) и С.Ѓ.(24) и двајцата од с. Црник - Пехчево
физички биле нападнати од неколку лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 09 февруари 2019 година, 17.10 часот ул. “Битпазарска“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: две (2) полнолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло– жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

22. Нападнати тројца малолетници во Бутел
Што се случило: На 11.02.2019 година околу 19.30 часот во СВР Скопје било пријавено дека на ул. „Бутелска“
А.Б.(17) К.С.(17) и А.Ј.(17) од Скопје биле физички нападнати од Ф.В., М.Н. Е.И. и други лица кои ги познавале од
претходно, а кои употребиле и метални предмети. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 11 февруари 2019 година, 19,30 часот ул. „Бутелска“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: три (3) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од Единицата за насилен криминал до ОЈО Скопје поднесена е кривична
пријава против Е.И (20), Ф.Б (17), А.М (18), А.И (17) сите од Скопје, поради постоење на основи на сомневање
дека сториле кривично дело „Насилство“ од чл.389 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

23. Нападнат 17 годишен штитеник на Домот „25-ти Мај“
Што се случило: Социјален работник во Домот „25-ти Мај“ - Скопје пријавила во СВР Скопје дека на 17.02.2019
година околу 17.00 часот на бул. „К.Ј. Питу“ нивен 17 годишен штитеник, бил физички нападнат од едно лице.
Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 17 февруари 2019 година, 17.00 часот бул. „К.Ј. Питу“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

24. Нападнат малолетник на бул. К.Ј. Питу
Што се случило: На 18.02.2019 година во 20.15 часот во СВР Скопје, А.Б.(41) од Скопје пријавил дека истиот
ден околу 19.30 часот на булевар „Кузман Јосифовски-Питу“ неговиот 16-годишен син бил физички нападнат
од неколку лица. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 18 февруари 2019 година, 20.15 часот бул. „К.Ј. Питу“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
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Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

25. Напад на бул. К.Ј. Питу
Што се случило: На 18.02.2019 година во 20.15 часот во СВР Скопје, Ф.М.(19) од Скопје пријавил дека околу
19.30 часот на булевар „К.Ј. Питу“ бил физички нападнат од неколку лица. Се преземаат мерки за целосно
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 18 февруари 2019 година, 19.30 часот бул. „К.Ј. Питу“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

26. Физичка пресметка на ул. Скупи во Скопје
Што се случило: На 05.03.2019 во 21.10 часот во СВР Скопје било пријавено дека на улица „Скупи 2“ бил
нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу лицата Џ.С.(27), М.С.(35) и А.С.(25) од една страна
и С.З.(24), Ѓ.З.(33) и уште две малолетни лица на возраст од 17 и 15 години од друга страна. Составени се
записници за констатиран прекршок по член 11 став 3 од ЗППЈРМ.
Датум, време и место на инцидентот: 05.03.2019 во 21.10 часот, ул. „Скупи 2“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk
Инволвирани жртви: две (2) полнолетни и две (2) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: повеќе непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница. Во тој дел на градот
(во близина на с. Злокуќани и Момин Поток) живее население од различни етнички заедници, претежно
Македонци, Роми и Албанци.

Статус на случајот: затворен
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Одговор на локалните власти: Случајот е заведен како прекршок по член 11 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

27. Тепачка во СГУС „Кочо Рацин“ во Скопје
Што се случило: На 05.03.2019 во 16.40 часот во СВР Скопје било пријавено дека истиот ден околу 16.10 часот
на улица „Лихнида“ (СУГС Кочо Рацин) бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу три лица
(едно на возраст од 16 и две на возраст од 17 години) од една страна и четири лица (три на возраст од 17
години и едно на возраст од 16 години). Составени се записници за констатиран прекршок по член 11 став 3 од
ЗППЈРМ .
Датум, време и место на инцидентот: 05.03.2019 во 16.40 часот, ул. „Лихнида“ (СУГС Кочо Рацин)Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: три (3) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: четири (4) малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во средно училиште во кое учат ученици од различни етнички заедници
и каде и претходно имало регистрирано вакви настани, а се наоѓа во населба каде исто така живее
мешано етничко население и каде постои нетрпеливост помеѓу етничките заедници

Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Случајот е заведен како прекршок по член 11 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

28. Прободен млад човек во Чаир на ул. „Џон Кенеди“
Што се случило: На 08.03.2019 година во 22.10 часот во СВР - Скопје било пријавено дека на улицата “Џон
Кенеди“ К.С. (24) од Скопје по претходна расправија бил физички нападнат од Љ.А. (25) од Скопје, кој бил со
уште едно лице и му нанел убодна рана на К.С., кој бил пренесен во комплексот клиники “Мајка Тереза“ за
укажување на лекарска помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 08.03.2019 година во 22.10 часот ул. „Џон Кенеди“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ) Телесна повреда (член 135 од КЗ)
Сторители: еден (1) познат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во населба каде живее мешано етничко население и каде постои
нетрпеливост помеѓу етничките заедници

Статус на случајот: Идентификуван сторител.
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Одговор на локалните власти: Поднесена кривична пријава против А.Љ. (25) од Скопје поради постоење на
основи на сомневање дека сторил кривично дело „Насилство“ од чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

29. Нападнат малолетник во Чаир на ул. „Цветан Димов“
Што се случило: На 11.03.2019 во 10 часот во СВР Скопје, С.К.(42) од Скопје пријавила дека истиот ден околу
08.30 часот на улица „Цветан Димов“ нејзиниот 17 годишен син бил физички нападнат од две лица. Се работи
на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: На 11.03.2019 во 8.30 часот, ул. “Цветан Димов“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во населба каде живее мешано етничко население и каде постои
нетрпеливост помеѓу етничките заедници

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Земен записник по пријава од чл.12 од ЗППЈРМ и се преземаат мерки за
расчистување на физичкиот напад.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

30. 14 годишен малолетник нападнал 10 годишен малолетник во населба
Тафталиџе
Што се случило: На 12.03.2019 во 11.30 часот во СВР Скопје, Е.К.(38) од Скопје пријавил дека истиот ден околу
10 часот на улица „Московска“ неговиот 10 - годишен син бил физички нападнат од 14 - годишен малолетник.
Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 12.03.2019 околу 10.00 часот на улица Московска, Тафталиџе.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, sitel.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) малолетен сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во населба каде живее мешано етничко население и каде постои
нетрпеливост помеѓу етничките заедници

Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Поднесен записник за констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

31. 14 годишен малолетник нападнат од 4 врсници
Што се случило: На 12.03.2019 во 11.30 часот во СВР Скопје, Ќ.Ф.(47) од Скопје пријавил дека истиот ден околу
10.00 часот на улица „Московска“ неговиот 14 годишен син бил физички нападнат од четири лица меѓу кои
било и лицето И.Н.(17) од Скопје. Исто така, на 12.03.2019 година во 17.30 часот И.Н.(17) пријавил дека истиот
ден околу 10.00 часот на улица „Московска“ бил физички нападнат од Ќ.Ф.(47). Се преземаат мерки за целосно
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 12.03.2019 околу 10.00 часот на улица Московска, Тафталиџе.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press24.mk, republika.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: четири (4)малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во населба каде живее мешано етничко население и каде постои
нетрпеливост помеѓу етничките заедници

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

32. Врсничко насилство помеѓу малолетници во населбата Скопје Север
Што се случило: На 13.03.2019 околу 17.00 часот во СВР Скопје било пријавено дека на улица „Гоце Стојчевски“
(о. Бутел. населба Скопје-Север) во Скопје, 14-годишник од Скопје физички нападнал 13-годишно момче, исто
така, од Скопје, при што со остар предмет му нанел убодна рана. Повредениот малолетник бил пренесен во
Градската општа болница „Свети Наум Охридски“, каде му била укажана лекарка помош. Се преземаат мерки за
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 13.03.2019 околу 17.00 часот во Скопје Север.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, kurir.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ) Телесна повреда ( член 135 КЗ)
Сторители: еден (1) малолетен сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во населба каде живее мешано етничко население и каде постои
нетрпеливост помеѓу етничките заедници

Статус на случајот: непознат
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Одговор на локалните власти: Од страна на одделението за имотни деликти и малолетничка деликвенција
Чаир до ОЈО Скопје поднесено е писмено известување против А.Љ. (14) од Скопје поради постоење на основи
на сомневање дека сторил кривично дело „Телесна повреда“.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

33. Тепачка во средно училиште во Скопје
Што се случило: На 14.03.2019 година во 15,15 часот во СВР-Скопје, било пријавено дека на булеварот “Трета
Македонска бригада“ во средно училиште за време на големиот одмор, Ф. А., А.М. и А.И., сите од село Копаница
- скопско, заедно со уште две лица физички ги нападнале М.И (19) и Б.М. (18), двајцата од село Батинци. На
М.И. и Б.М. им е укажана лекарска помош во Градската општа болница „Свети Наум Охридски“. Се преземаат
мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 14.03.2019 година во 15.15 часот бул. „ Трета Македонска бригада “
Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, lider.com.mk
Инволвирани жртви: две малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: пет (5) сторители, од кои три (3) се познати
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во средно училиште во кое учат ученици од различни етнички заедници

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на Единицата на насилен криминал до ОЈО Скопје поднесена е
кривична пријава против Ф.А. (20) и А.Ф (21) од Скопје поради постоење на основи на сомнение дека сториле
кривично дело „Насилство“ од член 386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

34. Гостиварец преку Facebook ширел расистичка содржина
Што се случило: На 18.03.2019 околу 17.00 часот во Секторот за внатрешни работи Тетово било пријавено
дека Б.С.(63) од Гостивар, на неговиот Facebook профил објавил статус со расистичка и ксенофобична
содржина. Б.С. бил приведен во Полициската станица Гостивар, а по целосно расчистување на случајот против
него ќе биде поднесен соодветен поднесок.
Датум, време и место на инцидентот: 18.03.2019 околу 17.00 часот, Facebook , Гостивар.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, електронски медиум https://emagazin.mk/priveden-gostivarecko-na-fe-sbuk-ob-avil-rasistichki-status/
https://opserver.mk/crna-hronika/krivichna-prijava-za-b-s-63-od-gostivar-na-negoviot-fejsbuk-profil-objavilstatus-so-raschistichka-i-ksenofobichna-sodrzhina/
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден познат сторител, Б.С. (64) од Гостивар
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот ширел говор на омраза против различна етничка заедница.

2.

Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено фејсбк се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: На 24.04.2019 до ОЈО Гостивар е поднесена кривична пријава за сторено
кривично дело „Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“ по член 394-г
од КЗ. Кривичното дело е квалификувано како дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

35. Инцидент во близина на железничката станица во Скопје
Што се случило: На 18.03.2019 во 10.30 часот во СВР Скопје А.Т.(20) од Скопје, пријавил дека на 17.03.2019
година околу 20.00 часот на улица „Анастас Митрев“ физички бил нападнат од неколку лица. Се преземаат
мерки за целосно расчистување на случајот. (иста локација многу често се повторува, блиску до транспортен
центар)
Датум, време и место на инцидентот: 17.03.2019 година околу 20.00 часот ул. „Анастас Митрев“ во близина
на железничка станица Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - на оваа локација многу често се случуваат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на Единицата за насилен криминал до ОЈО Скопје поднесено
е писмено известување во врска со кривично дело „Насилство“ од чл. 386 од КЗ. Се преземаат мерки и
активности за расветлување на кривично правниот настан и по целосно документирање на истиот ќе биде
поднесен соодветен поднесок.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

36.Тепачка и повредени на ул. Рузвелтова
Што се случило: На 22.03.2019 година во 17.45 часот во СВР-Скопје било пријавено дека на улицата
„Франклин Рузвелт“ во угостителски објект дошло до нарушување на јавниот ред и мир со тепачка помеѓу:
Ф.Ј.(18) од Визбегово-скопско и Е.Р.(18) од Скопје од една страна и А.К. и И.А.(25) од Скопје од друга страна.
При пресметката бил употребен и нож.. Со тешки телесни повреди се здобил И.А. констатирани од страна на
лекар од Комплексот клиники „Мајка Тереза“, а со телесни повреди се здобиле Ф.Ј. и А.К. констатирани од
страна на лекар од Градската општа болница „Свети Наум Охридски“. Тројцата се обезбедени, а се преземаат
мерки за пронаоѓање на Е.Р. и целосно расчистување на случајот.
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Датум, време и место на инцидентот: 22.03.2019 година во 17.45 часот на улица “Франклин Рузвелт“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, електронски медиум https://time.mk/c/235b58b24f/masovnatepacka-na-ruzveltova-blizu-sjo-ima-i-povredeni.html
Инволвирани жртви: три (3) жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ), Телесна повреда (член 135 од КЗ) и Тешка телесна
повреда ( член 136 од КЗ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на Единицата за насилен криминал до ОЈО Скопје поднесено
е писмено известување во врска со кривично дело „Насилство“ од чл. 386 од КЗ. Се преземаат мерки и
активности за расветлување на кривично правниот настан по што ќе биде поднесена кривична пријава против
четири лица од Скопје.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

37. Врсничко насилство во Драчево
Што се случило: На 23.03.2019 година во 20.30 часот во СВР-Скопје Г.К.(43) од Скопје пријавил дека истиот
ден околу 19.50 часот на улицата „Иван Хаџиниколов“ две лица на возраст од околу 14 до 15 години физички
го нападнале неговиот 15 годишен син. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 23.03.2019 година во 19.50 часот на улица „Иван Хаџи Николов “
Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, електронски медиум https://emagazin.mk/tepachka-me-umaloletnici-vo-skop-e/
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на Одделението за имотни деликти и малолетничка деликвенција од
ПС Кисела Вода до ОЈО Скопје поднесено е писмено известување во врска со кривично дело „тешка телесна
повреда“ од чл 131 од КЗ. По целосно документирање на настанот ќе следи соодветен поднесок.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

38. Физички напад на ул. „Битпазарска“
Што се случило: На 26.03.2019 во 17.30 часот во Полициската станица Бит Пазар, И.Е.(42) од Скопје пријавил
дека истиот ден околу 11.30 часот на улица „Битпазарска“ бил физички нападнат од две лица. Се преземаат
мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 26.03.2019 во 17.30 часот на улица „Битпазарска“ Скопје.
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Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - во овој дел од градот и претходно се регистрирани ваков вид на инциденти

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

39. Физички напад на ул. „Втора Македонска Бригада“
Што се случило: На 26.03.2019 во 20.30 часот во Полициската станица Чаир, Е.Ш.(25) од Скопје пријавил дека
истиот ден околу 19.10 часот на улица „Втора Македонска Бригада“ бил физички нападнат од три лица. Се
преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 26.03.2019 во 19,10 часот на улица “Втора Македонска Бригада “ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - во овој дел од градот и претходно се регистрирани ваков вид на инциденти

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

40. Нападнат 17- годишен малолетник во Чаир
Што се случило: На 27.03.2019 година во 13.40 часот во Полициската станица Бит Пазар, Е.Д.(44) од Скопје
пријавил дека истиот ден околу 13.20 часот на ул.„376“ едно лице физички го нападнало неговиот 17-годишен
син. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 27.03.2019 во 13.20 часот на улица “376“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.
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2.

Локација - во овој дел од градот и претходно се регистрирани ваков вид на инциденти

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

41. Тетовец се заканувал по Facebook
Што се случило: На 28.03.2019 околу 19.50 часот полициски службеници на Секторот за внатрешни работи
Тетово на улица „Тодор Циповски - Мерџан“ во Тетово го лишиле од слобода Ж.Г. (46) од село Брвеница,
тетовско, кој истиот ден околу 15.00 часот на социјална мрежа објавил видео клип со заканувачка содржина.
Ж.Г. бил задржан во Полициската станица Тетово, а по целосно документирање на случајот против него ќе биде
поднесена соодветна пријава.
Датум, време и место на инцидентот: 28.03.2019 околу 19.50 часот на Facebook, Тетово.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Загрозување на сигурноста (Член 144, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Начин на сторување на делото – преку социјалните мрежи многу често се пуштаат пораки со заканувачка
содржина

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: На 01.04.2019 до ОЈО Тетово поднесена е кривична пријава против Ж.Г (46) од
с. Брвеница – Тетово за сторено кривично дело „Загрозување на сигурноста“ од чл.144 од КЗ. Кривичното дело
е квалификувано како кривично дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

42. Ограбена црква во Тетово
Што се случило: Ноќта помеѓу 29.03 и 30.03 непознати сторители ја ограбиле црквата во с. Вратница Тетово,
при што го украле бакарниот покрив и накит. Случајот е пријавен во СВР Тетово и се работни на негово
расчистување.
Датум, време и место на инцидентот: Ноќта помеѓу 29.03 и 30.03.2019 с. Вратница, Тетово.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, vecer.press
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
религија и верска припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Религија – стоиртелот е со поинаква вероисповест.

2.

Начин на сторување на делото – и претходно на ваков начин се уништувале религиозни објекти

3.

Локација - во овој дел од земјата и претходно се регистрирани вакви случаи
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Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: На 09.05.2019 година до ОЈО Тетово е поднесена кривична пријава против
непознат сторител за сторено кривично дело „тешка кражба“ од чл. 236 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу припадниците на разлзични религии во општеството.

43. Физички нападнат малолетник во домот „Ранка Милановиќ“
Што се случило: На 01.04.2019 во 13.30 часот во СВР Скопје, Р.С.(39) од Скопје пријавила дека истиот ден околу
11.30 часот во домот „Ранка Милановиќ“, малолетеник бил физички нападнат од двајца малолетници, инаку сите
штитеници на установата. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 01.04.2019 во 13.30 часот, Дом за згрижување деца со воспитно социјални
проблеми и нарушено поведение„Ранка Милановиќ“, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, emagazin.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца 2 малолетни сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – во домот „Ранка Милановиќ“ живеат деца од различни етнички заедници,
претежно Македонци, Роми и Албанци.

2.

Локација - и претходно во овој дом за деца со нарушено поведение се случувале вакви слични инциденти

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на ПСОН Гази Баба на М.А (17) и Ј.З.(16) штитеници на домот „Ранка
Милановиќ“ поднесен им записник за констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

44. Малолетник истепан од свои врсници во хемиското училиште во Скопје
Што се случило: На 02.04.2019 во 22.00 часот во СВР Скопје, А.Н.(41) од Скопје пријавила дека истиот ден
околу 11.00 часот во средното училиште „Марија Кири Склодовска“ нејзиниот 16 - годишен син бил физички
нападнат од тројца други ученици. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 02.04.2019 во 22.00 часот, средно училиште Марија Кири Сколодвска
во Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, novamakedonija.com.mk; kurir.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во средно училиште во кое учат ученици од различни етнички заедници
и каде и претходно имало регистрирано вакви настани.

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2018

39

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

45. Штипјанец ширел поттикнувал омраза и насилство преку Facebook
Што се случило: На 03.04.2019 СВР Штип до Основното јавно обвинителство Штип, поднесе кривична
пријавa против С.Ш.(20) од Штип поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело „Ширење
на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“, казниво по член 394-г став 1 од
Кривичниот законик. На 16.03.2019 година, пријавениот на неговиот „Facebook“ профил објавил коментар и
слика со кои ширел расистички и ксенофобичен материјал и поттикнувал омраза и насилство.
Датум, време и место на инцидентот: 16.03.2019 година Facebook, Штип.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, С.Ш. од Штип
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот ширел говор на омраза против различна етничка заедница.

2.

Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено Facebook се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти

Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: На 03.04.2019 е поднесена кривична пријава против сторителот за сторено
кривично дело „ Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“ од чл.394-г
од КЗ. Кривичното дело е квалификувано како дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

46. Младо момче повредено со остар предмет кај трговскиот Рамстор во Скопје
Што се случило: На 03.04.2019 во 17.00 часот во СВР Скопје било пријавено дека истиот ден околу 15.30 часот
на улица „Свети Кирил и Методиј“, Р.С.(28) и Ф.С.(26) од Скопје биле физички нападнати од две лица, при што
Р.С. со остар предмет бил удрен на левата рака. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: На 03.04.2019 во 17.00 часот, улица „Свети Кирил и Методиј“ кај ТЦ
Рамстор во Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, sudstvo.mk; press24.mk
Инволвирани жртви: две 2 полнолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ), Тешка телесна повреда (член 136, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
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Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

47. Виничанец на социјалната мрежа „Facebook” објавил текст со заканувачка
содржина
Што се случило: На 03.04.2019 СВР Штип поднесе кривична пријава против С.В.(37) од Виница поради постоење
основи на сомнение за сторено кривично дело „ширење на расистичко и ксенофобичен материјал по пат на
компјутерски систем“. На 03.04.2019 пријавениот, на социјалната мрежа „Facebook” објавил текст со заканувачка
содржина.
Датум, време и место на инцидентот: на 03.04.2019, Facebook, Виница.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, С.В. од Виница
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот ширел говор на омраза против различна етничка заедница.

2.

Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено Facebook се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти

Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: Поднесена кривична пријава за кривично дело по член 394-г од КЗ. Кривичното
дело е квалификувано како дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

48. Меѓуетничка тепачка во скопско Ѓорче Петров
Што се случило: На 04.04.2019 во 21.00 часот во СВР Скопје било пријавено дека на улица „Смилевска“ (населба
Ѓорче Петров) бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу Р.Џ.(35), Р.Н.(33) и С.И.(33), сите од
Скопје, од една страна и Ф.С.(32), Т.Ц.(22) и А.М.(29), сите од Скопје, од друга страна. Сочинети се записници за
констатиран прекршок по член 11 од ЗППЈРМ.
Датум, време и место на инцидентот: 04.04.2019 во 21.00 часот на улица „Смилевска“ (Ѓорче Петров).
Извор на информации: дневен билтен на МВР, lider.com.mk; vesnik.com
Инволвирани жртви: три (3) жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: три (3) познати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во населба каде живее мешано етничко население и каде постои
нетрпеливост помеѓу етничките заедници
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Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Случајот е евидентиран како прекрошок против јавниот ред и мир по член 11
од ЗППЈРМ .
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

49. 17 годишен ученик истепан во ГУЦ „Здравко Цветковски“
Што се случило: На 04.04.2019 во 18.50 часот во Полициската станица Карпош, С.Е.(48) од село Љубин, скопко,
пријавил дека истиот ден околу 15.15 часот во средното училиште „Здравко Цветковски“ неговиот 17 - годишен
син бил физички нападнат од двајца негови соученици. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 04.04.2019 во 15.15 часот во ГУЦ Здравко Цветковски.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, kurir.mk; republika.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во средно училиште во кое учат ученици од различни етнички заедници
и каде и претходно имало регистрирано вакви настани.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на Единицата за насилен криминал до ОЈО Скопје поднесена е
кривична пријава против Ф.Ш (18) и Е.М (17) од Скопје, за сторено кривично дело „Насилство“ од чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

50. Малолетник претепан во Центарот на Скопје ( кај Веро Центар)
Што се случило: На 06.04.2019 во 01,50 часот во СВР-Скопје Т.Ј.(47) од Скопје, пријавил дека истиот ден околу
00,20 часот на булеварот „Кузман Јосифоски Питу“ неговиот 16 годишен син бил физички нападнат од неколку
лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 06.04.2019 околу 00,20 часот на булеварот „Кузман Јосифоски Питу“
Скопје ( Веро Центар, НБРМ).
Извор на информации: дневен билтен на МВР, tocka.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во центарот на градот, каде има многу автобуски постојки и голема
фрекфенција на ученици од различни етнички заедници

Статус на случајот: непознат
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Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, особено безбдноста на
децата и младите луѓе.

51. Насилство за време на предизборната кампања за Претседателските избори
2019
Што се случило: На 07.04.2019 година во 11.40 часот во Полициската станица Гази Баба, Н.И.(25) од Скопје
пријавил дека на 07.04.2019 околу 03.00 часот на ул. „Перо Наков“, од страна на пет лица му бил одземен
пропаганден материјал за Претседателски избори 2019, по што Н.И. си заминал. Веднаш по добивањето на
пријавата известен е јавен обвинител и преземени се соодветни мерки и активности. Во полициска станица
во врска со овој случај е извршен службен разговор со Г.Ѓ.(26) и Б.А.(23). До надлежното Основно јавно
обвинителство е поднесено писмено известување.
Датум, време и место на инцидентот: 07.04.2019 година во 11.40 часот ул. „Перо Наков“.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
политичко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Политичко потекло – жртвата била со поинаква политичка определба од сторителите.

2.

Начин на сторување - многу често пред и за време на избори се регистрираат ваков вид инциденти

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Сторителот бил привреден и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата.

52. Средношколец нападнат од своите соученици во ГУЦ „Здравко Цветковски“
Што се случило: На 09.04.2019 во 20.00 часот во Полициската станица Карпош, М.В. (18) пријавил дека истиот
ден околу 17.50 часот во средното училиште „Здравко Цветковски“ во Скопје бил физички нападнат од неговите
соученици П.К., К.П. и Ф.И. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 09.04.2019 околу 17.50 часот во средното училиште „Здравко Цветковски“
Извор на информации: дневен билтен на МВР, sitel.com.mk; emagazin.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: три (3) познати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во средно училиште во кое учат ученици од различни етнички заедници
и каде и претходно имало регистрирано вакви настани.

Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Поднесен записник за констатиран прекршок по чл.16 од ЗППЈРМ.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

53. Малолетник нападнат во Аеродром
Што се случило: На 09.04.2019 во 19.30 часот во Полициската станица Аеродром, Б.А.(40) од село Студеничани,
скопско, пријавил дека истиот ден околу 15.10 часот на булевар „Трета Македонска Бригада“ неколку лица
физички го нападнале неговиот 15-годишен син. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 09.04.2019 во 19.30 часот околу 15.10 часот на булевар „Трета Македонска
Бригада“
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press24.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил на локација каде има неколку средни училишта во кое учат ученици од
различни етнички заедници и каде и претходно имало регистрирано вакви настани.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

54. Фудбалери на ФК Братство од Коњари ги претепале своите колеги од ФК
Волково
Што се случило: На 14.04.2019 година во 18.10 часот во СВР-Скопје било пријавено дека на фудбалскиот стадион
на ФК Волково во с.Волково, по завршување на фудбалскиот натпревар помеѓу ФК Волково 1964 и ФК Братство
од Коњари, лицата Е.Ќ. (51), И.Ќ. (48), Ќ.Ф. (33), А.Ќ. (20) и Б.А. (30), сите од с.Коњари, скопско, фудбалери на
ФК Братство, го нарушиле јавниот ред и мир. Според пријавеното, А.Ќ. и Б.А. физички го нападнале Д.В.(26) од
с.Волково, скопско, фудбалер на ФК Волково 1964, а останатите лица агресивно се однесувале кон полициските
службеници. Лицата биле приведени во Полициската станица Ѓорче Петров и по документирање на случајот
против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.
Датум, време и место на инцидентот: На 14.04.2019 година околу 18.00 часот на фудбалскиот стадион во
с.Волково.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, sitel.com.mk; skopjeinfo.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: пет (5) познати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.
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2.

Локација - настанот се случил во средно училиште во кое учат ученици од различни етнички заедници
и каде и претходно имало регистрирано вакви настани.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Поднесен им е записник за констатиран прекршок по чл.3 од Закон за
спречување на насилство и недолично однесување на спортските натпревари.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

55. Расистички напад во центарот на Скопје- истепан малолетник поради
неговата боја на кожа
Што се случило: На 18.04.2019 година во 21.40 часот во Полициската станица Центар, М.А.М.(38) од Скопје
пријавила дека истиот ден околу 18.20 часот на плоштад „Македонија“ нејзиниот 13 - годишен син, кој бил со
своите брат и сестра, бил физички нападнат од две непознати лица. За кривичното дело е поднесена кривична
пријава од страна на Хелсиншкиот комитет и мајката на жртвата до ОЈО Скопје за сторено кривично дело
„Насилство“ по чл.386 ст.5 од КЗ. Сè уште нема јавнообвинителска одлука по кривичната пријава.
Датум, време и место на инцидентот: 18.04.2019 година околу 18.20 часот на плоштад „Македонија“
Извор на информации: дневен билтен на МВР, kurir.mk; press24.mk; skopjeinfo.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е боја
на кожа/раса, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - во овој дел од градот и претходно се регистрирани ваков вид на инциденти

Статус на случајот: пријавен
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

56. Истепан малолетник на „Рекорд“
Што се случило: На 18.04.2019 година во 20.30 часот во СВР Скопје, А.Д.(34) од Скопје пријавила дека истиот
ден околу 13.30 часот на улица „Димитрија Чуповски“ нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од
неколку други малолетници. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 18.04.2019 година околу 13.30 часот на улица „Димитрија Чуповски“(„Рекорд“)
Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, skopje1.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - во овој дел од градот и претходно се регистрирани ваков вид на инциденти
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Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

57. Испишан графит во Кисела Вода во врска со претстојните избори во 2019
година
Што се случило: На 19.04.2019 година во 21.00 часот во СВР Скопје било пријавено дека на објектот на месната
зедница „11-ти Октомври“ на ул.„Андреја Димишков“ бил испишан графит во врска со претстојните избори. Се
преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 19.04.2019 година на објектот на месната зедница „11-ти Октомври“ на
ул.„Андреја Димишков“- Кисела Вода
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – политички/општински објект

2.

Модел на претходни инциденти – Пред секои изброи се регистрираат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

58. Тепачка меѓу етнички групи во населба Ѓорче Петров
Што се случило: На 19.04.2019 година во 23.47 часот во Полициската станица Ѓорче Петров, Ј.А. (19) и М.З. (22),
двајцата од Скопје, пријавиле дека истиот ден околу 23.00 часот на ул.„4-ти Јули“ биле физички нападнати од
Д.К., Е.Л. и Е.С., сите од Скопје. Составени се записници за констатиран прекршок по член 12 став 2 од ЗППЈРМ.
Датум, време и место на инцидентот: 19.04.2019 година околу 23.00 часот на ул.„4-ти јули“
Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk
Инволвирани жртви: две (2) жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) познати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација – ицидентот се случил во дел од градот каде живее мешано етничко население и каде често
се случуваат вакви инциденти

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.
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59. Малолетник нападнат во Визбегово
Што се случило: На 19.04.2019 година во 12.55 часот во Полициската станица Бит Пазар било пријавено дека
истиот ден околу 12.40 часот на ул.„192“ во село Визбегово, скопско, три лица физички го нападнале Х.Р.(16) од
село Визбегово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 19.04.2019 година околу 12.40 часот на ул.„192“ во село Визбегово
Извор на информации: дневен билтен на МВР, a1on.mk; makfax.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација – инцидентот се случил во дел од градот каде живее мешано етничко население и каде често
се случуваат вакви инциденти

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.
60. Искршен штаб на политичка партија во Кисела Вода
Што се случило: На 20.04.2019 година во 03 часот во СВР Скопје, било пријавено дека во бараките во кругот
на општина Кисела Вода било скршено стакло од влезна врата на еден од објектите, кој го користи политичка
партија. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 20.04.2019 година штаб на политичка партија- Кисела Вода
Извор на информации: дневен билтен на МВР,
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: нема идентификуван сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – политички/општински објект

2.

Модел на претходни инциденти – Пред секои избори се регистрираат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на ПСОН Кисела Вода земен е записник за прием на пријава за
„Оштетување туѓи предмети“ од чл.243 од КЗ, кое се гони по приватна тужба.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

61. Испишани графити на училиште во ресенско
Што се случило: На 20.04.2019 година околу 08.10 часот во Полициската станица Ресен било пријавено дека
на ѕидот од основното училиште „Гоце Делчев“ во село Избиште бил испишан графит во врска со претстојните
избори. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 20.04.2019 година основно училиште с. Избиште Ресен
Извор на информации: дневен билтен на МВР
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Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: нема идентификуван сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – образовен објект, гласачко место

2.

Модел на претходни инциденти – Пред секои изброи се регистрираат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

62. Испишани графити на училиште во с. Мислешево, Струга
Што се случило: На 20.04.2019 година околу 09.00 часот во Полициската станица Струга било пријавено дека
на бандера во близина на основното училиште „Јонче Крежоски“ во село Мислешево бил испишан графит во
врска со претстојните избори. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 20.04.2019 година основно училиште с. Мислешево Струга
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: нема идентификуван сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: : Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – образовен објект, гласачко место

2.

Модел на претходни инциденти – Пред секои изброи се регистрираат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Поднесено писмено известување до ОЈО Струга.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

63. Испишани графити на детска градинка во Струга
Што се случило: На 20.04.2019 година во 16.35 часот во Полициската станица Струга било пријавено дека
спроти основното училиште „Јосип Броз Тито“ на ул. „Димче Ковачески“ во Струга, на ѕид од помошен објект
на детска градинка имало испишан графит во врска со претседателските избори. Се преземаат мерки за
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 20.04.2019 година, детска градинка Струга
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: нема идентификуван сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: : Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.
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2.

Модел на претходни инциденти – Пред секои изброи се регистрираат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Доставено известување до ОЈО Струга.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.
64. Нападнати млади луѓе во близина на Транспортен Центар во Скопје
Што се случило: На 21.04.2019 година во 01.20 часот во СВР Скопје било пријавено дека на улица „Петар Ацев“,
И.К. (19) од Скопје со уште две непознати лица физички ги нападнале В.Д. (18) од Скопје и уште едно лице
на возраст од 17 години. И.К. бил приведен во Полициската станица Аеродром. Се работи на расчистување на
случајот (во близина на транспоретен центар)
Датум, време и место на инцидентот: 21.04.2019 година околу 01.20 часот на улица „Петар Ацев“ Скопје ( во
близина на Транспортeн Центар).
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press24.mk ; skopje1.mk
Инволвирани жртви: две (2) жртви од кои една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) сторители од кои еден (1) идентификуван сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во центарот на градот, каде има многу автобуски постојки и голема
фрекфенција на ученици од различни етнички заедници

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на Единицата за насилен криминал до надлежното ОЈО Скопје е
поднесено писмено известување во врска со кривично дело „Тешка телесна повреда“ по чл.131 од КЗ
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, особено безбдноста на
децата и младите луѓе.

65. Оштетување на шанк пред штаб на политичка партија во с.Миравци Гевгелија
Што се случило: На 21.04.2019 година во 08.00 часот во Пoлициската станица Гевгелија било пријавено дека во
периодот од 22.00 часот на 20.04.2019 до 07.00 часот на 21.04.2019 година во село Миравци непознат сторител
извршил оштетување на импровизиран шанк пред објект во кој е сместен штабот на политичка партија. Извршен
бил увид на местото на настанот и се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 21.04.2019 година штаб на политичка партија- Миравци Гевгелија
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: нема идентификуван сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: : Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – политички/општински објект

2.

Модел на претходни инциденти – Пред секои изброи се регистрираат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
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Одговор на локалните власти: се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

66. Кумановец ширел и поттикнувал омраза и насилство преку Facebook
Што се случило: На 22.04.2018 СВР Куманово поднесе кривична пријава против И.Ј. (43) од с.Пелинце, о.Старо
Нагоричане поради сомнение дека сторил кривично дело „Ширење на расистички и ксенофобичен материјал
по пат на компјутерски систем“ член 394-г ст.1 од КЗ на РСМ. Делото го сторил на 21.04.2019 преку социјалната
мрежа Facebook.
Датум, време и место на инцидентот: 22.04.2019 година Facebook, Пелинце, Куманово.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, И.Ј. од Куманово
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот ширел говор на омраза против различна етничка заедница.

2.

Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено Facebook се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти

Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: Сторителот бил привреден и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок
за кривично дело по член 394-г од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

67. Вевчанец ширел и поттикнувал омраза и насилство преку Facebook
Што се случило: СВР Охрид поднесе кривична пријава против Н.У.(59) од село Вевчани, струшко, поради
постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по
пат на компјутерски систем“. Во текот на 2018 и 2019 година пријавениот преку својот профил на социјалната
мрежа Facebook ширел расистички и ксенофобичен материјал.
Датум, време и место на инцидентот: во текот на 2018 и 2019 година Facebook, Вевчани, Струшко.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, Н.У. од Вевчани
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот ширел говор на омраза против различна етничка заедница.

2.

Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено Facebook се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти

Статус на случајот: поднесена кривична пријава
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Одговор на локалните власти: Сторителот бил привреден и против него е поднесена кривична пријава за
кривично дело по член 394-г од КЗ. Кривичното дело е квалификувано како дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

68. Гостиварец ширел и поттикнувал омраза и насилство преку Фејсбук
Што се случило: Надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар поднесе кривична пријава
против Б.С. (64) од Гостивар поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „ширење на
расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“. На 15.03.2019 година на социјалната
мрежа „Facebook”, пријавениот од неговиот кориснички профил објавил порака со која повикувал на насилство.
Датум, време и место на инцидентот: 15.03.2019 Фејсбук, Гостивар.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, Б.С. од Гостивар
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот ширел говор на омраза против различна етничка заедница.

2.

Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено Facebook се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти

Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: Сторителот бил привреден и против него е поднесен соодветен поднесок за
кривично дело по член 394-г од КЗ. Кривичното дело е квалификувано како дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

69. Во меѓуетничка тепачка во тетовско, настрадале 4 малолетници
Што се случило: На 29.04.2019 година во 01.00 часот во Полициското одделение Групчин, четири малолетници
од с.Желино, тетовско, пријавиле дека истиот ден околу 22.00 часот во с.Сараќино биле физички нападнати од
неколку лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 29.04.2019 година околу 22.00 часот во с.Сараќино, Тетовско.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: четири (4) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил помеѓу жители на две села каде живеат жители со различно етничко
потекло и каде постои нетрпеливост помеѓу етничките заедници

Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

70. Искршени надгорбни споменици во с. Брњарци Скопје
Што се случило: На 29.04.2019 година во 11.55 часот во СВР Скопје било пријавено дека на гробиштата во
с.Брњарци имало оштетени неколку надгробни споменици. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 29.04.2019 година на гробиштата во с.Брњарци
Извор на информации: дневен билтен на МВР, lider.com.mk; kanal5.com.mk
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ)
Сторители: непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
религија и верска припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Религија – стоиртелот е со поинаква вероисповест.

2.

Начин на сторување на делото – и претходно на ваков начин се уништувале гробишта

3.

Локација - во овој дел од земјата и претходно се регистрирани вакви случаи

4.

Време - статистиката покажува дека вакви инциденти секогаш се случуваат за време на некој религиозен
празник.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Поднесено писмено известување во врска со кривично дело „Сквернавење
гроб“ по чл.400 од КЗ. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу припадниците на разлзични религии во општеството.

71. Во Тетово физички нападнат малолетник од свои врсници
Што се случило: На 30.04.2019 година вo 10.00 часот во СВР-Тетово А.Ѓ.(39) од Тетово пријавил дека истиот
ден околу 09.00 часот пред основното училиште “Гоце Делчев“ неговиот малолетен син бил физички нападнат
од тројца малолетници. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 30.04.2019 година околу 09.00 часот пред основното училиште “Гоце
Делчев“ Тетово
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press24.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во основно училиште во град каде има мешано етничко население и каде
постои голема нетрпеливост меѓу истот, и претходно имало регистрирано вакви настани.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: полицијата работи на расчистување на случајот.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

72. Во основно училиште во Скопје физички нападнат малолетник од свои врсници
Што се случило: На 30.04.2019 година околу 14,00 часот во СВР Скопје Т.Т. (48) од Скопје пријавила дека истиот
ден околу 11,20 часот на улицата “Втора Македонска бригада“ во училишниот двор од основното училиште
„Петар Здравковски-Пенко“, нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од неколку други малолетници. Се
преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 30.04.2019 година околу 11,20 часот на улицата “Втора Македонска
бригада“ во училишниот двор од основното училиште „Петар Здравковски-Пенко“ Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, skopjeinfo.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во основно училиште во град каде има мешано етничко население и каде
постои голема нетрпеливост меѓу истот, и претходно имало регистрирано вакви настани.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: полицијата работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

73. Малолетници нападнати во автобус што вози до населба Ченто ( бр. 45)
Што се случило: На 01.05.2019 година околу 19.45 часот во СВР Скопје било пријавено дека во автобус,
кој сообраќал од Транспортен Центар кон населба Ченто (бр. 45), бил нарушен јавниот ред и мир. Според
пријавеното, неколку лица упатувале навреди кон А.П. (17), В.М. (16) и Ф.К. (17), сите од Скопје, по што физички
ги нападнале А.П. и В.М.. По преземени мерки, околу 20.30 часот, во врска со настанот биле приведени Р. А.
(21), Е.А. (15), Ф.Б. (14) и Б.Р. (15), сите од Скопје. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 01.05.2019 година околу 19.45 часот во автобус, кој сообраќал од
Транспортен Центар кон населба Ченто
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: три (3) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) идентификувани сторители од кои двајца (2) се малолетни.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – во автобусите број 45, 55 и 65 кои сообраќаат од центар до населба Ченто и
околните населени места се возат луѓе од различни етнички заедници помеѓу кои постои нетрпеливост.
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2.

Локација - и претходно во овие автобуси се случувале вакви слични инциденти, особено помеѓу деца и
млади луѓе

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од страна на одделение за одделението за имотни деликти и малолетничка
деликвенција поради постоење на основи на сомневање дека сториле кривично дело „Насилство“ од чл.386 од
КЗ поднесена е кривична пријава до ОЈО Скопје против сторителите.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

74. Малолетник истепан од свои врсници во Чаир
Што се случило: На 04.05.2019 година во 20.30 часот во Полициската станица Чаир, Т.Т. пријавила дека околу
18.00 часот на ул.„Тале Христов“ во Скопје (во близина на средно економско училиште Арсени Јовков) нејзиниот
15-годишен син бил физички нападнат од неколку врсници. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 04.05.2019 година околу 18.00 часот на ул.„Тале Христов“
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во близина на средно училиште „Арсени Јовков“ во кое учат ученици од
различни етнички заедници и каде и претходно имало регистрирано вакви настани.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Од единицата за насилен криминал до ОЈО Скопје поднесена е кривична
пријава против М.Ш (14), Ф.И (14) и Х.К. (14) за сторено кривично дело „Насилство“.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

75. Искршено возило во с. Волково пред штаб на политичка партија
Што се случило: На 06.05.2019 година во 01.30 часот во СВР Скопје В.А.(29) од с.Волково, скопско, пријавил
дека истиот ден околу 00.30 часот пред штаб на политичка партија во с.Волково А.Л.(27) од с.Волково почнал
да удира по неговото патничко возило „БМВ“ со скопски регистарски ознаки, при што скршил едно стакло.
Полициски службеници излегле на местото , по што А.Л. и Д.Л. (59) почнале агресивно да се однесуваат и
кон полициските службеници. По целосното расчистување и документирање на случајот, против нив ќе бидат
поднесени соодветни поднесоци.
Датум, време и место на инцидентот: 06.05.2019 година околу 00.30 часот пред штаб на политичка партија
с. Волково
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: двајца (2) идентификувани сторители.
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – политички/општински објект

2.

Модел на претходни инциденти – Пред секои изброи се регистрираат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Поднесени записници за констатирани прекршоци по ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

76. Малолетник нападнат во Аеродром
Што се случило: На 06.05.2019 година во 17.15 часот во СВР Скопје, Г.Т. (41) од Скопје пријавила дека истиот
ден околу 14.00 часот на булеварот „Видое Смилевски Бато“ нејзиниот 14-годишен син бил физички нападнат
од две лица. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 06.05.2019 година околу 14.00 часот на булеварот „Видое Смилевски
Бато“
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител и еден (1) познат сторител (малолетник)
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во во место каде и претходно имало регистрирано вакви настани.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Поднесен записник за констатиран прекршок по ЗППЈРМ за малолетниот
сторител.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

77. Младо момче нападнато во Чаир
Што се случило: На 08.05.2019 година во 01.45 часот во СВР Скопје, О.Б. (19) од Скопје пријавил дека истиот
ден околу 00.50 часот на улица „Џон Кенеди“ бил физички нападнат од С.Н. и уште неколку други лица. Се
преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: На 08.05.2019 година околу 00.50 часот на улица „Џон Кенеди“
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) полнолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат и неколку непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
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Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

78. Непознати сторители претепале младо момче во нас. Ченто
Што се случило: На 11.05.2019 година во 02.35 часот Б.Л. (22) од Скопје пријавил дека nа 11.05.2019 година,
околу 01.55 часот пред поликлиниката Ченто, физички бил нападнат од страна на четири непознати лица кои
што повеќе пати го удриле со тупаници во пределот на главата и телото,со што му нанеле видливи повреди,
црвенило и оток во пределот на лицето. Според пријавата, до физичкиот напад е дојдено без повод и причина,
односно додека истиот се движел пеш по ул. „Маџари“, од позади му пришле четирите лица на возраст од 18
до 24 години и физички го нападнале по што се качиле во патничко моторно возило марка “Рено Модус“ и
заминале од местото на настанот. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: На 11.05.2019, околу 01.55 часот пред поликлиниката Ченто
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) полнолетни жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ
Сторители: четири (4) идентификувани сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.

Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Од страна на ПСОН Гази Баба на Ш.М. (18), Ш.Н. (18) и А.С.(21) сите од с.
Арачиново им е поднесен записник за констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

79. Малолетник од с. Кучевиште претепан во автобус на ЈСП на релација Бутел (
бр. 57, 59)
Што се случило: На 12.05.2019 година околу 16.10 часот во СВР Скопје било пријавено дека во автобус на
ЈСП, на ул.„Христијан Тодоровски Карпош“ (Чаир-Бутел) (ЈСП бр. 57, 59), 15-годишник од с.Кучевиште, скопско,
физички бил нападнат од повеќе непознати лица. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 12.05.2019 година околу 16.10 часот во автобус на ЈСП, на ул.„Христијан
Тодоровски Карпош“ (Чаир-Бутел)
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press24.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: повеќе непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.
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2.

Локација - настанот се случил во автобус кој поврзува населби каде живее мешано етничко население
и каде постои нетрпеливост помеѓу етничките заедници

Статус на случајот: Поднесено известување до ОЈО Скопје во врска со кривично дело „Насилство“
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

80. Повреден 13 годишник во основно училиште во Бутел
Што се случило: На 13.05.2019 година во 15.12 часот во СВР Скопје од Ургентен центар при комплексот клиники
„Мајка Тереза“ било пријавено дека кај нив бил донесен повреден 13-годишен ученик од основното училиште
„Петар Здравковски Пенко“ во Бутел. По преземени мерки било утврдено дека во спортската сала во училиштето
ученикот бил физички нападнат од повеќе ученици од истото училиште. Се преземаат мерки за расчистување
на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 13.05.2019 година во 15.12 часот од основното училиште „Петар
Здравковски Пенко“ во Бутел
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press24.mk; skopje1.mk; netpress.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: повеќе малолетни сторители (под 14 години)
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2.

Локација - настанот се случил во основно училиште во кое учат ученици од различни етнички заедници.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Поднесено писмено известување до ОЈО Скопје за три деца од Скопје на
возраст под 14 години во врска со кривично дело „Насилство“ од чл.386 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

81. Откорната спомен плоча за загинатите бранители кај Карпалак
Што се случило: На 14.05.2019 година во 13.00 часот во СВР Тетово и во Полициското одделение Сарај, М.Н. претседател на одбор на бранители, пријавил дека била откорната спомен плочата на загинатите бранители, која
била поставена на автопатот Тетово - Скопје на место викано „Карпалак“. Се преземаат мерки за расчистување
на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 14.05.2019 година во 13.00 часот автопатот Тетово-Скопје на место
викано „Карпалак“.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, vesti.mk; emagazin.mk
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: : Во овој инцидент пристрасниот мотив е етничка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – спомен обележје на загинати бранители во војната 2001
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2.

Модел на претходни инциденти – И претходно на ова место се регистрираат ваков вид на инциденти.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.

82. Малолетник нападнат во близина на Веро Центар и Транспортен Центар
Што се случило: На 14.05.2019 година во 01.15 часот во СВР Скопје, А.Е. (44) од Скопје, пријавил дека истиот ден
околу 01.10 часот на бул.„Кузман Јосифовски Питу“ неговиот 16-годишен син бил физички нападнат од четири
непознати лица. Според пријавеното, неговиот син бил нападнат додека шетал со свој другар, кој успеал да
побегне. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 14.05.2019 година околу 01.10 часот на бул.„Кузман Јосифовски Питу“ (
Веро Центар/Транпортен центар)
Извор на информации: дневен билтен на МВР,
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: четири (4) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничко потекло – жртвата била со поинаква етничко потекло од сторителите.

2.

Локација - на бул. Кузман Јосифовски Питу многу често се регистрираат вакви инциденти, особено
меѓу малолетници, бидејќи на овој булевар има повеќе автобуски постојки кои поврзуваат различќни
локации од градот каде живее мешано население

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за расчистување на физичкиот напад.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

83. Младо момче нападнато во автобус на ЈСП (бр. 2)
Што се случило: На 15.05.2019 година околу 13.00 часот во СВР Скопје било пријавено дека на бул.„Александар
Македонски“, во автобус на ЈСП (бр. 2) кој сообраќал во правец од Бит Пазар кон Автокоманда, група млади
лица физички го нападнале Ф.S. (18) од Скопје, по што побегнале. Се преземаат мерки за целосно расчистување
на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 15.05.2019 година на бул.„Александар Македонски“, во автобус на ЈСП
(бр. 2)
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: група непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.
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Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.
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2.

Локација - настанот се случил во автобус во кој се возат млади луѓе од различна етничко потекло и каде
и претходно имало регистрирано вакви настани.

Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: По консултација со надлежен јавен обвинител настанот е квалификуван како
нарушување на јавниот ред и мир со физички напад (чл.12 од ЗППЈРМ). Оштетениот се изјаснил дека нема да
поднесува пријава.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата и младите луѓе.

84. Охриѓанец преку Facebook поттикнувал омраза
Што се случило: СВР Охрид поднесе кривична пријава против Р.Д. (45) од Охрид поради постоење основи на
сомнение за сторено кривично дело „ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски
систем“. Тој, на 04.04.2019 година на социјалната мрежа Facebook, преку неговиот профил ширел расистички и
ксенофобичен пишан материјал со што промовирал и поттикнувал омраза, дискриминација или насилство, кон
одредена група, претставници на една политичка партија
Датум, време и место на инцидентот: 04.04.2019 Facebook, Охрид
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, Р.Д. (45) од Охрид
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1

.Етничкото потекло – сторителот ширел говор на омраза против различна етничка заедница.

2.

Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено Facebook се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти

Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: Сторителот бил привреден и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок
за кривично дело по член 394-г од КЗ. Кривичното дело е квалификувано како дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

85. 15 годишни деца од с. Арачиново нападнати во Аеродром
Што се случило: На 17.05.2019 година околу 17.00 часот во СВР Скопје било пријавено дека на ул.„Венјамин
Манџуковски“ (стар Аеродром) двајца 15-годишници од село Арачиново и село Сингелиќ биле физички нападнати
од неколку лица на возраст од околу 18 години. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. На 18.05.2019
година во 03.00 часот во Полициската станица Аеродром, Н.А. (41) од с.Арачиново, скопско, пријавил дека на
17.05.019 година околу 17.00 часот на бул.„Трета Македонска Бригада“ неговиот малолетен син и тројца негови
другари биле физички нападнати од две непознати лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 17.05.2019 година околу 17.00 часот на ул.„Венјамин Манџуковски“ (стар
Аеродром)
Извор на информации: дневен билтен на МВР,skopje1.mk; makfax.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
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Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: пет (5) познати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде живеат етнички чисти заедници, а нападнатите се од друга
етничка заедница.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

86. Малолетници истепани во Ченто
Што се случило: На 17.05.2019 година во 22.10 часот во СВР Скопје било пријавено дека на ул.„Методија
Андонов Ченто“ двајца малолетници на возраст од 12 и 13 години биле физички нападнати од неколку непознати
лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 17.05.2019 година во 22.10 часот на ул.„Методија Андонов Ченто“
Извор на информации: дневен билтен на МВР, novamakedonija.com.mk
Инволвирани жртви: две (2) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е боја
на кожа/раса, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - во овој дел од градот и претходно се регистрирани ваков вид на инциденти
Статус на случајот: пријавен
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

87. Малолетници нападнати на кејот на Вардар
Што се случило: На 19.05.2019 година во 00.40 часот во СВР Скопје било пријавено дека во периодот од 23.30
на 18.05.2019 до 00.10 часот на 19.05.2019 година 15-годишно момче од Скопје било физички нападнато од
поголема група непознати лица. Според пријавеното, додека тој и двајца негови другари шетале по кеј на реката
Вардар, бил пресретнат и нападнат од лицата. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 19.05.2019 година кеј на реката Вардар
Извор на информации: дневен билтен на МВР, skopje1.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: поголема група непознати сторители
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - во овој дел од градот и претходно се регистрирани ваков вид на инциденти
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

88. Избодено 13 годишно дете во Чаир
Што се случило: На 20.05.2019 година околу 22.50 часот во СВР Скопје било пријавено дека пред бурекџилница
на ул.„Емин Дураку“ (Чаир) неколку непознати лица физички нападнале 13-годишно момче од Скопје. Притоа,
едно од лицата со остар предмет му нанел убодни рани во грбот и левата рака. Малолетникот бил пренесен
во Градската општа болница „Св. Наум Охридски“ каде му била укажана помош и бил задржан на лекување. Се
преземаат мерки за расчистување на настанот.
Датум, време и место на инцидентот: На 20.05.2019 година околу 22.50 часот на ул. „Емин Дураку“ (Чаир)
Извор на информации: дневен билтен на МВР, makfax.com.mk; novamakedonija.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ) Телесна повреда (член 135 од КЗ) Обид за убиство (член
123 од КЗ)
Сторители: група непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во дел од градот каде циркулираат луѓе од различно етничко потекло и
каде и претходно имало регистрирано вакви настани.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: полицијата работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

89. Тројца малолетници од кумановски села претепале свој врсник
Што се случило: СВР Куманово поднесе кривична пријава против тројца малолетници на возраст од 15, 16 и 17
години од кумановските села Умин Дол и Љубодраг поради постоење основи на сомнение за сторено кривично
дело „Насилство”. На 11.12.2018 година на ул.„Доне Божинов” пријавените физички нападнале 17-годишник од
Куманово, при што му нанеле повреди во пределот на главата.
Датум, време и место на инцидентот: 11.12.2018 година на ул.„Доне Божинов” Куманово
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) идентификувани малолетни сторители
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација – ицидентот се случил во дел од градот каде живее мешано етничко население и каде често
се случуваат вакви инциденти
Статус на случајот: кривична пријава
Одговор на локалните власти: Поднесена е кривична пријава против сторителите.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

90. Физички напад во Ѓорче Петров
Што се случило: На 21.05.2019 година околу 22.25 часот во Полициската станица Ѓорче Петров, С.И.(26) од
Скопје пријавил дека истиот ден околу 22.00 часот на улица „Лука Геров“ бил физички нападнат од лицата С.Р.
(18), Х.Х. (15) и С.С. (18), сите од Скопје. Сочинети се записници за констатиран прекршок по член 12 од ЗППЈРМ.
Датум, време и место на инцидентот: 21.05.2019 година околу околу 22.00 часот на улица „Лука Геров“ Ѓорче
Петров
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) идентификувани сторители, еден (1) малолетен сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација – ицидентот се случил во дел од градот каде живее мешано етничко население и каде често
се случуваат вакви инциденти
Статус на случајот: прекршок по член 12 од ЗППЈРМ
Одговор на локалните власти: Случајот во МВР е регистриран како прекршок.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

91. Истепан малоелтник од с. Пагаруша кај Рампа во Кисела Вода
Што се случило: На 22.05.2019 година во 19.30 часот во Полициската станица Центар, Е.И.(42) од с.Пагаруша
пријавил дека на 21.05.2019 година околу 18.00 часот наул.„11ти Октомври“ неговиот малолетен син бил
физички нападнат од три лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
*Во селото кое е во склоп на општина Студеничани според последен попис имало 227 Турци и 1 Албанец.
Датум, време и место на инцидентот: На 21.05.2019 година околу 18.00 часот на ул.„11ти Октомври“ (Рампа
Кисела Вода)
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: три (3) непознати сторители
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил дел од градот каде циркулираат луѓе од различна етничко потекло и каде
и претходно имало регистрирано вакви настани.
Статус на случајот: идентификуван сторител
Одговор на локалните власти: поднесен записник за констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

92. Физички нападната ученичка во ОУ „Н. Н. Борче- Маџари
Што се случило: На 23.05.2019 во 18.00 часот Ф.С.А (32) од Скопје, пријавил дека на 22.05.2019 год во 15.00
часот во ОУ ,,Наум Наумовски Борче,, од страна на друг ученик физички била нападната неговата ќерка. Се
работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: на 22.05.2019 год во 15.00 часот во ОУ ,,Наум Наумовски Борче, нас.
Маџари
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) малолетен сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, и род, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Род-нападнато е девојче од нејзин соученик
3.

Локација - настанот се случил во училиште во кое учат деца од различно етничко потекло, поточно Роми
и Македонци.

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: констатиран прекршок по чл.34 од ЗППЈРМ
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

93. Нападнат 18 годишник во автобус бр. 57
Што се случило: На 26.05.2019 година во 15.21 часот во СВР Скопје, пријавено е дека во автобус на ЈСП со
број 57 на ул„Христијан Тодоровски Карпош“ (Чаир-Бутел) бил нарушен јавниот ред и мир со физички напад од
неколку лица врз И.Г.(18) од Скопје. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 26.05.2019 година во 15.21 часот, автобус на ЈСП со број 57 на ул„Христијан
Тодоровски Карпош“ (Чаир-Бутел)
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку непознати сторители
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во автобус бр. 57 кој вози на релација каде живее мешано население и
каде често се случуваат вакви инциденти.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Поднесен записник за констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата и малдите луѓе.
94. Ученик истепан од свој врсник во нас. Автокоманда
Што се случило: На 28.05.2019 година во 21.00 часот во СВР Скопје, Н.Д.(44) од Скопје пријавил дека на
27.05.2019 година околу 12.30 часот на улица „Јани Лукровски“ неговиот малолетен син бил физички нападнат
од поранешен ученик на неговото училиште. Се работи на целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 27.05.2019 година околу 12.30 часот на улица „Јани Лукровски“
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во дел од градот каде и претходно имало регистрирано вакви настани.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: полицијата работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

95. Вандализам на прославата за „Вардар“
Што се случило: На 02.06.2019 година во времето од 20.10 до 23.50 часот во Скопје на Плоштад „Македонија“,
одржан е јавен собир (прослава), по повод победата на ракометниот клуб „Вардар“. За време на прославата,
пријавено е дека било оштетено патничко моторно возило Ауди А3 со скопски регистарски ознаки на булеварот
„Гоце Делчев“. Возилото било оштетено од повеќе лица кои фрлале кон него со бекатон плочки. Притоа со
телесна повреда на левата рака се здобил Ф.М. (18). на улицата „11-ти Октомври“ пред Собранието на РСМ било
оштетено патничко моторно возило Шевролет Спарк сопственост на МВР. Во врска со настанот од страна на
Единицата „АЛФА“ биле приведени пет малолетници на возраст од 14 до 17 години, сите од Скопје.
Датум, време и место на инцидентот: 02.04.2019 плоштад „Македонија“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, mkd.mk; press24.mk; slobodnaevropa.mk; slobodenpecat.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ), Телесна повреда (член 135 од КЗ)
Сторители: повеќе сторители, шест (6) сторители идентификувани, од кои пет (5) се малолетници.
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – за време на прослава на македонски етнички клуб, навивачите извикувале пароли
против албанската заедница, како и уништиле автомобили од Косово.

2. Локација - и претходно на плоштад при прослави се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Оштетените се изјасниле дека нема да поднесуваат пријава.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

96. Насилства на прославата за „Вардар“
Што се случило: На 02.06.2019 година во времето од 20,10 до 23,50 часот во Скопје Т.П.(17) од Скопје била
повредена од пиротехнички средства на Плоштад „Македонија“ и се здобила со изгореници во пределот на
нозете. Исто така, приведен е и Ж.М.(36) од Скопје поради нарушување на јавниот ред и мир пред Собранието
на РСМ.
Датум, време и место на инцидентот: 02.04.2019 плоштад „Македонија“ Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, mkd.mk; press24.mk; slobodnaevropa.mk; slobodenpecat.mk
Инволвирани жртви: eдна (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Телесна повреда (член 135 од КЗ)
Сторители: повеќе сторители, еден (1) приведен сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – за време на прослава на македонски етнички клуб, навивачите извикувале пароли
против албанската заедница, како и уништиле автомобили од Косово.

2. Локација- и претходно на плоштад при прослави се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Родителот на жртвата се откажал од поднесување на каков било записник.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

97. Малолетник истепан на ул. „Цветан Димов“ , Чаир
Што се случило: На 03.06.2019 година во 02,00 часот во СВР Скопје Л.Г. (44) од Скопје, пријавил дека истиот
ден околу 22,30 часот на ул. „Цветан Димов“ неговиот малолетен син физички бил нападнат од две лица. Се
работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 03.06.2019 година околу 22.30 часот на ул. „Цветан Димов“ во Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
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1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во дел од градот кде живеат различни етнички заедници и каде и
претходно имало регистрирано вакви настани.
Статус на случајот: идентификуван сторител.
Одговор на локалните власти: поднесен записник за констатиран прекршок.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

98. 16 годишник нападнат од тројца во Аеродорм
Што се случило: На 04.06.2019 година во 05,40 часот во СВР Скопје В.М.(43) од Скопје пријавил дека околу
03,30 часот на улицата „Трета Македонска бригада“, три лица физички го нападнале неговиот 16- годишен син.
Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 04.06.2019 година околу 03,30 часот на улицата „Трета Македонска
бригада
Извор на информации: дневен билтен на МВР,
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: три (3) сторители неидентификувани.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Локација- и претходно во овој дел на градот се случувале вакви инциденти, бидејќи има две средни
училишта во кои учат деца од различно етничко потекло
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: МВР го квалификува како разбојништво во обид. Се преземаат мерки за
расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

99. Каменуван автобус на ЈСП
Што се случило: На 04.06.2019 година во 01.10 часот во СВР Скопје било пријавено дека на булеварот „Никола
Карев“, додека се движел автобус на ЈСП во правец кон Автокоманда, биле фрлени камења кон него, при
што било скршено едно прозорско стакло. Повредени лица нема. Во врска со настанот идентификувани се и
повикани во полициска станица пет малолетници. По документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни
поднесоци.
Датум, време и место на инцидентот: На 04.04.2019 во 1.10 часот, бул „Никoла Карев“ кај Автокоманда во
Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk; emagazin.mk
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: непознати сторители

66

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2018

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
3.

Начин - и претходно се регистрирани инциденти каде се каменувани автобуси што се движат во овој
реон од градот ( 65, 45, 55 и др.)

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

100. Возрасен човек истепал младо момче во скопско Синчелиќ
Што се случило: На 05.06.2019 година во СВР Скопје, С.С.П.(26) од село Стајковци, скопско, пријавил дека
истиот ден околу 15.15 часот во продавница на улица „Париска комуна“ во Скопје, П.Ј.(65) од Скопје физички го
нападнал Б.И.(27) од село Сингелиќ, скопско. По преземени мерки П.Ј. бил приведен во Полициската станица
Гази Баба и по документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
Датум, време и место на инцидентот: на 05.06.2019 с. Синѓелиќ, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press24.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, С.П. од с. Стајковци
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Начин на сторување - во овие населени места живеат Македонци и Албанци и претходно се регистрирани
инциденти сторени од омраза по етничка основа
Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: Сторителот бил привреден и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок
за кривично дело.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

101. Во скопката чаршија истепан малолетник
Што се случило: На 05.06.2019 година во 17.15 часот во Полициската станица Центар, Д.Т.(47) од Скопје
пријавил дека истиот ден околу 11.15 часот на улица „Филип Втори Македонски“ неговиот 16 - годишен син
бил физички нападнат од едно лице. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 05.06.2019 година во 17.15 часот, улица „Филип Втори Македонски“
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
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1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачот биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во дел од градот каде циркулира мешано етничко население и каде
постои нетрпеливост помеѓу етничките заедници
Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

102. Напад во Ѓорче Петров
Што се случило: На 09.06.2019 година во 01.10 часот во СВР Скопје С.П.(23) од Скопје пријавил дека на улицата
„Борис Сарафов“ – Ѓорче Петров бил физички нападнат од три лица. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 09.06.2019 година во 01.10 часот на улицата „Борис Сарафов“ – Ѓорче
Петров
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во дел од градот со мешано население каде и претходно имало
регистрирано вакви настани.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: полицијата работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

103. Малолетник истепан во населба Топанско Поле
Што се случило: На 09.06.2019 година во 22.30 часот во СВР Скопје, А.Ѓ.(51) од Скопје пријавил дека на улица
„Методија Митевски“ неговиот 15 годишен син бил физички нападнат од едно лице. Се работи на расчистување
на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 09.06.2019 година во 22.30 часот на улица „Методија Митевски“.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во дел на градот, каде има мешано население од различни етнички
заедници
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, особено безбдноста на
децата и младите луѓе.

104. Кондовец нападнат во Ѓорче Петров
Што се случило: На 10.06.2019 година во 22.55 часот во Полициската станица Ѓорче Петров, С.С.(20) од
с.Кондово, скопско, пријавил дека истиот ден околу 22.30 часот на улица „Македонски Војски“ бил физички
нападнат од четири лица. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: На 10.06.2019 година околу 22.30 часот на улица „Македонски Војски“
Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: четири (4) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничко потекло – жртвата била со поинаква етничко потекло од сторителите.

2. Локација - во овој дел на градот често се регистррини вакви инциденти
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

105. Штипјанец ширел омраза преку интернет
Што се случило: СВР Штип поднесе кривична пријава против И.И.(42) од Македонска Каменица поради
постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „Ширење на расистички и ксенофобичен материјал
по пат на компјутерски систем“. Во текот на март 2019 година на социјалната мрежа „Facebook“, од негов
кориснички профил објавил содржина со која го сторил кривичното дело.
Датум, време и место на инцидентот: ширел омраза преку Facebook
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, И.Ј. од Куманово
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот ширел говор на омраза против различна етничка заедница.

2. Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено Facebook се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти
Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: Сторителот бил привреден и против него е поднесена кривична пријава за
кривично дело по член 394-г од КЗ. Кривичното дело е квалификувано како дело од омраза.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

106. Нападнат малолетник во населба Топанско Поле
Што се случило: На 14.06.2019 година во 22.40 часот во Полициската станица Бит Пазар, Н.А.(37) од Скопје
пријавил дека истиот ден околу 17.30 часот на ул.„Методија Митевски“ неговиот малолетен син бил физички
нападнат од непознато лице. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 14.06.2019 година околу 17.30 часот на ул.„Методија Митевски“
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на локација каде живеат различни етнички заедници и каде и претходно
имало регистрирано вакви настани.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

107. Сквернавење гробно место во гробишта Камник
Што се случило: На 17.06.2019 година во 10.00 часот во Полициската станица Гази Баба, С.Р.(74) од Скопје
пријавил дека во периодот од 15.06.2019 до 16.06.2019 година бил оштетен надгробен споменик на гробишта
Камник. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: во периодот 15-16.06.2019 година, гробишта Камник
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ)
Сторители: непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
3.

Начин - и претходно се регистрирани инциденти каде се сквернавени гробови на православни гробишта
во овој дел од градот

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.
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108. Нападнат малолетник на ул. 16та Македонска Бригада (населбаАвтокоманда)
Што се случило: На 20.06.2019 година во 21.30 часот во СВР Скопје, Љ.Ж.М.(48) од Скопје пријавила дека на
ул. „16 та Македонска Бригада“ нејзиниот 17 годишен син бил физички нападнат од неколку лица. Се работи на
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 20.06.2019 година во 21.30 часот на ул. „16 та Македонска Бригада“
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на локација каде се движат различни етнички заедници и каде и претходно
имало регистрирано вакви настани. Во близина има и мултиетничко средно училиште.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

109. Нападнат ЛГБТ активист после Парадата на гордоста
Што се случило: На 29.06.2019 околу 16.00 ч. било пријавено дека во Скопје на кањонот „Матка“, И.Б. (32), Л.
З. (33) и Џ.К. (33), А. И. (21), Л. Х. (32), и Б. А. (36) биле навредувани и добиле закани од неколку лица. Потоа,
во близина на плоштадот „Иса Булетини“ во Сарај Ј.А. (30) од Скопје физички го нападнал Б.А. Ј.А. веднаш е
приведен во полициска станица за натамошна постапка и целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: На 29.06.2019 околу 16.00 ч. во близина на плоштадот „Иса Булетини“
во Сарај
Извор на информации: дневен билтен на МВР, slobodenpecat.mk; 1tv.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртвa
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
сексуална ориентација, а пристрасните индикатори се:
1.

Сексуална ориентација – жртвата е со различна сексуалан ориентација.

2. Време - веднаш после одржаната парада.
Статус на случајот: идентификуван сторител
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата.

110. Нападнат малолетник во Аеродром
Што се случило: На 04.07.2019 во 20.40 часот во СВР Скопје, И.Ј.(43) од Скопје пријавил дека истиот ден
околу 20.35 часот на булевар „АСНОМ“ неговиот малолетен син бил физички нападнат од С.Н. Се работи на
расчистување на случајот.
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Датум, време и место на инцидентот: 04.07.2019, 20.35 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Телесна повреда ( член 135 од КЗ)
Сторители: еден (1) сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти
Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

111. Напад врз малолетно лице во населба Топаана
Што се случило: На 06.07.2019 година во 02.40 часот во СВР Скопје А.А.(53) од Скопје пријавил дека истиот
ден околу 01.00 часот на улица ,,Максуд Садик’’ физички бил нападнат неговиот малолетен син од лицето Ѓ.Х.
Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 06.07.2019, 01.00 часот, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, kurir.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Телесна повреда (член 135 од КЗ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти
3.

Изостануваат други мотиви

Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

112. Малолетник истепан на ул. Христо Татарчев
Што се случило: На 05.07.2019 година во 22.15 часот во СВР Скопје П.С.(44) од Скопје пријавил дека истиот ден
околу 22.10 часот на улицата „Христо Татарчев“ физички бил нападнат неговиот 16 годишен син од непознат
сторител. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 05.07.2019, 22.10 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Телесна повреда (член 135 од КЗ)
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Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Изостануваат други мотиви
Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено негативно се
одразуваат на развојот и безбедноста на децата.

113. Малолетник нападнат од тројца на бул. „Гоце Делчев“
Што се случило: На 06.07.2019 во 20.10 часот во Полициската станица Центар, Ц.Ј.(39) од Скопје пријавил дека
истиот ден околу 17.40 часот на бул.„Гоце Делчев“ во Скопје нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од
три лица. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 06.07.2019, 17.40 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, vecer.press; mms.mk; slobodenpecat.mk; denesen.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) непознати сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Локација - и претходно во овој дел а градот се случувале вакви инциденти, бидејќи има две средни
училишта во кои учат деца од различно етничко потекло
3.

Изостануваат други мотиви

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

114. Нападнато лице од тројца во скопската чаршија
Што се случило: На 13.07.2019 год. во 01.40 ч. Ф.М (25) од Скопје пријавил дека пред угостителски објект во
Стара чаршија бил физички нападнат од три лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 13.07.2019, 01.40 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk; sitel.com.mk; skopjeinfo.mk; novamakedonija.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.
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2. Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

115. Малолетно дете нападнато од двајца непознати на кејот во Скопје
Што се случило: На 15.07.2019 во 19.30 часот во Полициската станица Центар, С.А.(35) од Скопје пријавила
дека истиот ден во 18.10 часот на ул. „Кеј 13 Ноември“, нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од две
непознати лица. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 15.07.2019, 18:10, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, emagazin.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

116. Напад во Ѓорче Петров
Што се случило: На 15.07.2019 во 16.15 часот во Полициската станица Ѓорче Петров, И.А.(30) од Скопје пријавил
дека на истиот ден околу 15.50 на ул.„1596“ физички бил нападнат од четири непознати лица. Се работи на
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 15.07.2019 година во 15.50 часот, Ѓорче Петров, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) полнолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: четири (4) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачот биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во дел од градот каде циркулира мешано етничко население и каде
постои нетрпеливост помеѓу етничките заедници.
Статус на случајот: непознато
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.
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117. Малолетно момче нападнато во автобус во Ченто
Што се случило: На 18.07.2019 во 23.44 часот во СВР Скопје, М.А.(17) од село Смилковци, скопско, пријавил
дека истиот ден во автобус во населба Ченто во Скопје физички бил нападнат од четири лица. Се работи на
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 18.07.2019 година во 23.44 часот, Ченто, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: четири (4) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во дел од градот со мешано население и претходно имало регистрирано
вакви настани.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: полицијата работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата, соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

118. Нападнати мигранти од Пакистан во село Ваксинце
Што се случило: На 24.07.2019 во 02.10 часот во Полициското одделение Матејче било пријавено дека во село
Ваксинце, општина Липково, има повредени странски државјани. Полициски службенци излегле на местото и ги
затекнале А.Р. (23), М.К. (20), Х.А. (23) и Н.Т. (24), сите од Пакистан, кои имале повреди по телата. Според нивно
кажување тие биле нападнати од неколку други лица од Пакистан кои побегнале потоа. Лицата биле пренесени
во Ургентен центар Куманово, каде им била укажана лекарска помош, по што А.Р. и Х.А., кои имале убодни рани
во пределот на ногата, биле пренесени во Ургентен центар при комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје,
додека останатите биле задржани за лекување во болницата Куманово. Извршен е увид на местото на настанот
и се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 09.06.2019 година во 22.30 часот на улица „Методија Митевски“.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: четири (4)жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: повеќе непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Локација - настанот се случил во дел на градот, каде транзитираат нерегуларни мигранти и каде што
имало претходни инциденти од ваков вид.

2. Начин на извршување – Убодни рани во пределот на нозете на жртвите упатуваат на особена бруталност
на нападот
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата.
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119. Скопјанец упатувал закани преку социјални мрежи
Што се случило: Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика поднесе кривична пријава против
В.З. (67) од Скопје, за сторено кривично дело „Загрозување на сигурноста“ по пат на информатички систем. На
25.07.2019 година, на социјалната мрежа Facebook пријавениот, преку своето корисничко име, објавил коментар
со заканувачка содржина кон Премиерот на Република Северна Македонија.
Датум, време и место на инцидентот: 25.07.2019, социјални мрежи
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: нема
Вид на злосторства: „Загрозување на сигурноста“ по пат на информатички систем (Член 144, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) познат сторител, В.З. од Скопје
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
политичка уверување, а пристрасните индикатори се:
1.

Политичкo уверување – сторителот ширел говор на омраза против различно политичко уверување.

2. Начин на сторување - многу често социјалните медиуми особено Facebook се користи како простор за
сторување на ваков вид инциденти
Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: Сторителот бил привреден и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок
за кривично дело по член 144, КЗ на РСМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот во општеството.

120. Напад врз лице во Бутел
Што се случило: На 18.08.2019 во 15.00 часот во СВР Скопје, А.К. (31) пријавил дека истиот ден околу 14.00
часот на улица „Бутелска“ бил физички нападнат од две лица. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 18.08.2019, 14.00 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ)
Сторители: двајца (2) сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност.

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти и каде што
живее мешано етничко население.
Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

121. Нападнато лице на бул. „Партизански
Што се случило: На 24.08.2019 во 04.30 часот во СВР Скопје, Г.К. (40) пријавил дека на бул. ,,Партизански
одреди” бил физички нападнат од неколку лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
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Датум, време и место на инцидентот: 24.08.2019, 04.30 часот, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk; skopje1.mk; slobodenpecat.mk; republika.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство ( член 386 од КЗ)
Сторители: повеќе сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти
3.

Изостануваат други мотиви

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

122. 22 годишно момче нападнато од три лица
Што се случило: На 27.08.2019 во 02.55 часот во СВР Скопје, Џ.Х.(22) од Скопје пријавил дека на улица ,,Максут
Садик’’ бил физички нападнат од три лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 27.08.2019, 02.55 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, opserver.mk; emagazin.mk; centar.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство ( член 386 од КЗ)
Сторители: тројца (3) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Локација – настанот се случил на локација каде што живее мешано етничко население.
3.

Изостануваат други мотиви

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: полицијата работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

123. Малолетник нападнат и повреден со остар предмет
Што се случило: На 26.08.2019 во 22.30 часот во СВР Скопје било пријавено дека едно лице физички нападнало
и му нанело повреда на десната нога со остар предмет на 17 – годишно лице на бул.„Крсте Мисирков“. Се
преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 26.08.2019, 22.30 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, 4news.mk; mkd.mk; opserver.mk; sitel.com.mk; emagazin.mk;
centar.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) неидентификуван сторител.
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на локација каде што живее и циркулира мешано етничко население.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

124. Инцидент на Плоштадот Скендер Бег во Скопје
Што се случило: На 26.08.2019 околу 23.30 часот во СВР Скопје било пријавено дека повеќе лица, почнале
расправија во угостителски објект на плоштадот „Скендер бег“, а потоа и физички, надвор од објектот, ги
нападнале Н.М. (20), Б.М. (17), Ф.Х. (17), Ф.В. (17), П.С. (17) и Д.М. (45), сите од Скопје. Се преземаат мерки за
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 26.08.2019, 23.30 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, mkd.mk; emagazin.mk; press24.mk; centar.mk; kurir.mk
Инволвирани жртви: шест (6) жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: повеќе непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

125. Малолетник нападнат во Автокоманда
Што се случило: На 31.08.2019 во 02.00 часот Н.А. (40) од Скопје пријавил дека на ул.„Јани Лукровски“ неговиот
17-годишен син бил физички нападнат од неколку малолетници. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 31.08.2019, 02:00 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, kurir.mk; skopje1.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: повеќе непознати малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти.
Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Констатирани прекршоци од ЗППЈРМ.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

126. Тепачка во автобус бр. 57
Што се случило: На 02.09.2019 во 01.45 часот во СВР Скопје било пријавено дека во автобус на ЈСП бр.57
на бул. „Крсте Мисирков“ во Скопје, по претходна меѓусебна расправија, бил нарушен јавниот ред и мир со
физичка пресметка помеѓу Е.К. (31) и Б.Р. (30), двајцата од Скопје, од една страна и А.Е.(20) од Скопје од друга
страна. Составени се записници за констатиран прекршок по член 11 од ЗППЈРМ.
Датум, време и место на инцидентот: 02.09.2019, 01.45 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, emagazin.mk; mkd.mk; 24info.mk netpress.com.mk; kurir.mk;
press24.mk; republika.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ)
Сторители: двајца (2) сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност.

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти и каде што
живее мешано етничко население.
Статус на случајот: непознато
Одговор на локалните власти: сочинет записник за констатиран прекршок по член 11 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

127. Нападнато лице на бул.„Јане Сандански’’
Што се случило: На 04.09.2019 во 21.50 часот во СВР Скопје, С.Н.(19) од Скопје пријавил дека во 16.00 часот
на бул.„Јане Сандански’’ бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 04.09.2019, 16.00 часот, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ)
Сторители: една (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти
3.

Изостануваат други мотиви

Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.
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128. Момче нападнато на автобуска постојка во Долно Лисиче
Што се случило: На 05.09.2019 во 17.30 часот во СВР Скопје, М.А. (28) од с.Студеничани, скопско, пријавил
дека истиот ден во 16.30 часот на автобуска постојка во с. Долно Лисиче бил физички нападнат од едно лице.
Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 05.09.2019, 16,30 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, press24.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Изостануваат други мотиви
Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.10 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

129. Девојче нападнато од соученичка во средно училиште во Скопје
Што се случило: На 06.09.2019 во 15.50 часот во СВР Скопје, Ц.Љ. (58) од Скопје, пријавил дека во средно
училиште на улица ,,Стрезово’’ неговата 15- годишна ќерка била физички нападната од соученичка. Се преземаат
мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 06.09.2019, 15.50 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) неидентификуван малолетен сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во училиште каде што учи мешано етничко население.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

130. Тепачка во автобус бр.65
Што се случило: На 09.09.2019 во 11.50 часот во СВР Скопје, возач во ЈСП Скопје пријавил дека околу 11.30
часот на бул. „Александар Македонски“, во автобус на ЈСП бр.65, по претходна вербална расправија бил нарушен
јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу С.М. (19) и 17-годишна малолетничка, од една страна и Д.Х. (20)
и 16-годишен малолетник, од друга страна, сите четворица од Скопје. Сочинети се записници за констатиран
прекршок по член 11 од ЗППЈРМ,
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Датум, време и место на инцидентот: 09.09.2019, 11.30 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, emagazin.mk; press24.mk; sitel.com.mk
Инволвирани жртви: два (2) жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Сочинети се записници за констатиран прекршок по член 11 од ЗППЈРМ..
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

131. Малолетник нападнат во Центар
Што се случило: На 11.09.2019 во 23.10 часот во СВР Скопје, Г.П.(41) од Скопје пријавил дека околу 20.20
часот на бул. „Кочо Рацин’’ едно лице физички го нападнало неговиот 13 - годишен син. Се преземаат мерки за
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 11.09.2019, 20:20, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

132. Лице нападнато од тројца во Чаир
Што се случило: На 11.09.2019 во 22.30 часот во СВР Скопје, С.С. (31) од с.Трубарево пријавил дека околу
04.15 часот на ул.„Кемал Сејфула’’ физички бил нападнат од три лица. Се преземаат мерки за расчистување на
случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 11.09.2019, 04.15, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) непознати сторители
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Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што циркулира мешано етничко население.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството

133. Малолентик прободен со нож во автобус бр.56
Што се случило: На 12.09.2019 околу 13.30 часот во СВР Скопје било пријавено дека бил нарушен јавниот ред
и мир во автобус бр.56, при што со повреди од остар предмет се здобил 16-годишен малолетник, по што бил
пренесен во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ за укажување на лекарска помош. Со повреди се здобиле и
уште две други малолетни лица кои се пренесени во Градската општа болница „8-ми Септември“. Полициски
службеници од СВР Скопје излегоа на увид и се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 12.09.2019, 13.30, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, електронски медиум
Инволвирани жртви: три (3) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: непознато
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти

2. Изостануваат други мотиви
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

134. 19 годишно момче нападнато од две лица
Што се случило: На 17.09.2019 во 20.50 часот во Полициското одделение Петровец, Љ.П.(19) од с.Петровец,
скопско, пријавил дека околу 19.20 часот на бул.,,Кузман Јосифовски Питу’’ во Скопје бил физички нападнат од
две лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 17.09.2019, 19.20, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
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Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

135. 14 годишно момче нападнато со остар предмет во Сарај
Што се случило: На 20.09.2019 во 11.30 часот во Полициското одделение Сарај, А.Б.(53) од Скопје пријавил дека
околу 10.30 часот во Рекреативниот центар Сарај неговиот 14-годишен син бил нападнат со остар предмет од
едно лице и му нанел повреда на раката. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 20.09.2019, 10.30, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, lokalno.mk; kurir.mk; slobodenpecat.mk; novamakedonija.com.mk;
republika.mk; makfax.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ), Телесна повреда (Член 130 од КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти

2. Изостануваат други мотиви
Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

136. Две млади момчиња физички нападнати пред угостителски објект
Што се случило: На 23.09.2019 во 23.20 часот во СВР Скопје, Ц.Д. (51) од Скопје пријавил дека околу 23.05 часот
пред угостителски објект на ул. „11-ти Октомври“, неговиот 17-годишен син и Д.Т. (18), и двајцата од Скопје, биле
физички нападнати од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 23.09.2019, 23.05, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, kurir.mk; emagazin.mk; iportal.mk; press24.mk
Инволвирани жртви: две (2) жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.
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137. Тепачка во автобус бр. 63
Што се случило: На 01.10.2019 околу 19.00 часот во СВР Скопје било пријавено дека во автобус бр.63 на ЈСП
Скопје, кој се движел од Транспортен центар кон бул. „Кузман Јосифовски Питу“, непознат сторител со закана
му одзел златно ланче на 16-годишник од Скопје. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 01.10.2019, 19.00 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, skopje1.mk; emagazin.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Разбојништво (член 237 од КЗ)
Сторители: еден (1) сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност.

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти и каде што
живее мешано етничко население.
Статус на случајот: непознато
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

138. Малолетник нападнат на бул.„ АСНОМ“
Што се случило: На 13.10.2019 во 10.30 часот во СВР Скопје, З.Ј.(37) од Скопје пријавила дека на 12.10.2019 околу
21.00 часот на бул. „АСНОМ“ бил физички нападнат нејзиниот 13-годишен син од страна на друго малолетно
лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 12.10.2019, 21.00 часот, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) малолетен сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти
3.

Изостануваат други мотиви

Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

139. Малолетници се степале пред училиште во Јурумлери
Што се случило: На 16.10.2019 околу 11.35 часот во СВР Скопје било пријавено дека пред училиштето во
с.Јурумлери, скопско, бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка меѓу малолетник од с. Јурумлери и
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друг малолетник од с. Идризово. На малоленикот од с. Јурумлери му била укажана лекарска помош во Комплекс
клиники „Мајка Тереза“. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 16.10.2019, 11.35 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, skopje1.mk; mkd.mk; fokus.mk; kurir.mk; press24.mk; netpress.
com.mk; slobodenpecat.mk
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло– жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Изостануваат други мотиви
Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Одговор на локалните власти: На 16.10.2019 од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје е поднесена кривична
пријава против едно лице за сторена кривично дело „Тешка телесна повреда“ од чл. 131 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

140. Нападнат малолетник во Ново Лисиче
Што се случило: На 01.11.2019 во 11,40 часот Ц.Т. (39) од Скопје, пријавил дека истиот ден околу 10,50 часот на
булеварот „Видое Смилески Бато“ неговиот малолетен син бил физички нападат од едно лице. Се работи на
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 01.11.2019, 10.50 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва.
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност.

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти и каде што
живее мешано етничко население.
Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Сочинет записник за констатиран прекршок по чл. 12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

141. Малолетник нападнат во средно училиште во Скопје
Што се случило: На 01.11.2019 во 12,50 часот Р.Н. (62) од Скопје, пријавил дека истиот ден околу 09,10 часот на
булеварот „Трета Македонска Бригада“ во средно училиште неговиот 16 годишен син физички бил нападнат од
Е.Х. и Е.Р. Се работи на расчистување на случајот.
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Датум, време и место на инцидентот: 01.11.2019, 09.10 часот, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР, .novamakedonija.com.mk; slobodenpecat.mk; makfax.com.mk;
kurir.mk; press24.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти
3.

Изостануваат други мотиви

Статус на случајот: затворен
Одговор на локалните власти: Сочинет записник за констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

142. Малолетник физички нападнат од група малолетници во Тетово
Што се случило: На 02.11.2019 во 23.00 часот С.С. (42) од с.Голема Речица пријавила дека истиот ден околу 22.30
часот во Тетово на улицата „Благоја Тоска“ нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од малолетници. Се
работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 02.11.2019, 22.30 часот, Тетово
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство ( член 386 од КЗ)
Сторители: повеќе непознати малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Изостануваат други мотиви
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: полицијата работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

143. Малолетник физички нападнат од други малолетници во Скопје
Што се случило: На 05.11.2019 во 20.15 часот во СВР Скопје, И.А. (36) од Скопје пријавил дека околу 19.45
часот на бул. „Кузман Јосифовски Питу’’ во Скопје, неговиот малолетен син бил физички нападнат од неколку
малолетни лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 05.11.2019, 19.45 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
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Сторители: повеќе непознати малолетни сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвата и сторителите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил во училиште каде што учи мешано етничко население.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

144. Лице физички нападнато во Скопската чаршија
Што се случило: На 06.11.2019 во 19.00 часот во СВР Скопје, Ш.М. (41) од с.Долно Коњари, скопско, пријавил дека
околу 18.00 часот на ул. ,,Казанџиска’’ бил физички нападнат од две лица. Се преземаат мерки за расчистување
на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 06.11.2019, 18.00 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртвa
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – жртвите и напаѓачите биле од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде циркулира мешано етничко население.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

145. Малолетник нападнат од двајца соученици
Што се случило: На 06.11.2019 во 14.00 часот во СВР Скопје, Ј.М. (50) од Скопје пријавил дека околу 12.00
часот во двор од средно училиште во Скопје неговиот малолетен син бил физички нападнат од двајца негови
соученици. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 06.11.2019, 12:00, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, mkd.mk; centar.mk; republika.mk; press24.mk; kurir.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: поднесена кривична пријава
Годишен извештај за криминалот од омраза во 2018

87

Одговор на локалните власти: Од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје е поднесена кривична пријава против
двајца малолетници за сторено кривично дело „Телесна повреда“ од чл.130 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

146. Лице нападнато од тројца на ул. „Вера Јоциќ“
Што се случило: На 09.11.2019 во 06.07 часот во Полициската станица Кисела Вода, Ф.Б.(24) од Скопје пријавил
дека на ул.„Вера Јоциќ“ бил физички нападнат од три лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 11.09.2019, 04.15, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што циркулира мешано етничко население.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството

147. Навивач повреден на натпреварот Гостивар-Кожув
Што се случило: На 10.11.2019 во 21.00 часот во Полициската станица Гостивар, А.И. (35) од Гостивар пријавил
дека околу 17.30 часот на кошаркарскиот натпревар Гостивар – Кожуф, што се играл во спортската сала
„Младост“ во Гостивар, 19-годишниот навивач на „Кожуф“ Д.С. од Гевгелија со дрвен предмет фрлил и му
нанел повреда. Набргу потоа, Д.С. бил обезбеден и по целосно документирање на случајот против него ќе биде
поднесен соодветен поднесок.
Датум, време и место на инцидентот: 10.11.2019, 17.30, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, emagazin.mk; 24info.mk; kurir.mk;
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Телесна повреда (Член 130, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: поднесено барање за поведување прекршочна постапка.
Одговор на локалните власти: Од страна на ПСОН Гостивар до Основен суд Гостивар е поднесено барање за
поведување прекршочна постапка против сторителот за сторен прекршок по чл.3 од Закон за спречување на
насилството и недостојното однесување на спортски натпревари.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

148. Нападнати и ограбени мигранти во Липково
Што се случило: На 12.11.2019 во 14.00 часот во Транзитен Центар - Табановце, Н.А.(35) и Х.М.(38), двајцата
мигранти од Иран, пријавиле дека неколку лица во с.Лојане, општина Липково им ги одзеле парите и мобилните
телефони, а едно од лицата извршило обљуба над жена мигрант од Авганистан која, според пријавеното, потоа
ја пренеле во Р.Србија. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 12.11.2019, 14.00, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: тројца (3) жртви
Вид на злосторства: Разбојништво (Член 237, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку непознати сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

149. 17 годишно момче физички нападнато од неколку лица
Што се случило: На 13.11.2019 во 12.40 часот во СВР Скопје, И.М. (54) од Скопје пријавил дека околу 11.30
часот во близина на угостителски објект на ул.,,Казанџиска’’ неговиот 17-годишен син бил физички нападнат од
неколку лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 13.11.2019, 11.20, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: неколку сторители, еден (1) идентификуван
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: затворен.
Одговор на локалните власти: Сочинет записник за констатиран прекршок по чл.12 од ЗППЈРМ против едно
лице.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.
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150. Малолетник нападнат со остар предмет во Чаир
Што се случило: На 15.11.2019 во СВР Скопје било пријавено дека околу 20.00 на ул. „Крсте Мисирков едно
лице со остар предмет му нанело повреда на малолетник, по што му била укажана лекарска помош во комплекс
клиники „Мајка Тереза“. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 15.11.2019, 20.00, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, kurir.mk; mkd.mk; press24.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ), Телесна повреда (Член 130 од КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти

2. Изостануваат други мотиви
Статус на случајот: поднесена кривична пријава.
Одговор на локалните власти: Поднесена кривична пријава против едно лице за сторено кривично дело
„Тешка телесна повреда“ од чл.131 од КЗ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

151. Малолетно лице физички нападнато од неколку лица со метален предмет
Што се случило: На 18.11.2019 околу 01.00 часот во СВР Скопје, М.Л.(34) од Скопје пријавил дека на 17.11.2019
околу 21.30 часот на бул. „Македонско-косовска бригада’’ неговиот малолетен син бил физички нападнат од
неколку лица со метален предмет. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 17.11.2019, 21.30, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, електронски медиуми
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

152. Малолетна девојка физички нападната од три лица
Што се случило: На 22.11.2019 во 20.25 часот во СВР Скопје, Љ.М. (40) од Скопје пријавила дека околу 19,00
часот во парк на ул.Сава Михајлов нејзината 17 годишна ќерка била физички нападната од три лица. Се
преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 22.11.2019, 19.00, Скопје
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Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: тројца (3) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: Се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

153. Навивачи, меѓу кои и малолетници, нападнале полицајци и малолетници на
плоштад „Македонија“
Што се случило: На 24.11.2019 околу 15.20 часот на подрачјето на град Скопје, полициски службеници од СВР
Скопје ги лишиле од слобода А.Н. (20), Х.Ѓ. (22), Д.М. (18), Д.С. (24), Д.Г. (20) и четири малолетни лица, сите од
Скопје, поради тоа што претходно на Плоштад „Македонија“, во близина на „Камен Мост“, како дел од навивачка
група од околу 25 лица, со тврди предмети фрлале кон полициски службеници поради тоа што не им било
дозволено да преминат преку мостот. Исто така, на „Кеј 13-ти Ноември“ тие физички нападнале други четири
малолетници, сите од Скопје. За настанот е известен јавен обвинител. По целосно документирање на случајот
ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.
Датум, време и место на инцидентот: 24.11.2019, 15.20, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, novamakedonija.com.mk; press24.mk; netpress.com.mk
Инволвирани жртви: четири (4) малолетни жртви
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: пет (5) полнолетни сторители и четири (4) малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: поднесени прекршочни пријави.
Одговор на локалните власти: Приведени биле 10 лица, на 9 лица им се издадени прекршочни платни налози
по чл.31 од Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортски натпревари, додека
за десетото лице кое е малолетно, на неговиот родител-старател е издаден записник за констатиран прекршок
„Занемарена грижа од родител или старател“ од ЗППЈРМ.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.
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154. Кривична пријава против Д.Д. од Скопје за ширење расистички и
ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем
Што се случило: Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при МВР до Основно јавно
обвинителство Скопје, поднесе кривична пријава против Д.Д.(46) од Скопје, поради постоење основи на сомнение
за сторено кривично дело „Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“,
казниво по член 394-г од Кривичниот законик. Пријавениот, на 26.11.2019 на социјалната мрежа Facebook
објавил статус, со кој го сторил делото.
Датум, време и место на инцидентот: 26.11.2019, социјална мрежа Facebook
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: /
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: поднесена кривична пријава.
Одговор на локалните власти: поднесена кривична пријава. Делото е квалификувано како кривично дело од
омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

155. Две лица нападнале малолетник на ул. „Филип Втори Македонски“
Што се случило: На 27.11.2019 во 18.55 часот во СВР Скопје, Б.И. (43) од Скопје пријавил дека околу 18.45 часот
на ул. „Филип Втори Македонски“ неговиот малолетен син бил физички нападнат од две лица. Се преземаат
мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 27.11.2019, 18.45, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РСМ)
Сторители: двајца (2) сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: непознато.
Одговор на локалните власти. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.
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156. Кривична пријава против Д.Д. од Скопје за ширење расистички и
ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем
Што се случило: Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при МВР до Основно јавно
обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Р.Х. (46) од Скопје, поради постоење основи на сомнение
за сторено кривично дело „Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“,
казниво по член 394-г од Кривичниот законик. Пријавениот, на 25.11.2019 во 10.14 часот на социјалната мрежа
Facebook коментирал на објава од интернет портал, со која го сторил делото.
Датум, време и место на инцидентот: 25.11.2019, социјална мрежа Facebook
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: /
Вид на злосторства: Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем (Член
394-г, КЗ на РСМ)
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвите се од различна етничка заедница.

2. Локација - настанот се случил на место каде што и претходно се случувале вакви инциденти
Статус на случајот: поднесена кривична пријава.
Одговор на локалните власти: поднесена кривична пријава. Делото е квалификувано како дело од омраза.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.

157. Малолетник прободен со остар предмет во Бутел
Што се случило: На 06.12.2019 во Полициската станица Чаир, малолетник од Скопје пријавил дека околу 19.45
часот, на ул. „Александар Урдаревски“ бил физички нападнат од неколку малолетници, со остар предмет, при
што се здобил со повреда. Тој бил префрлен во Градската општа болница „Свети Наум Охридски”, а потоа
е пуштен на домашно лекување. Сторителите ѝ се познати на полицијата и се преземаат мерки за целосно
расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 06.12.2019, 19.45 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР, novamakedonija.com.mk; tv21.tv; tocka.com.mk; slobodenpecat.
mk; mkd.mk; makfax.com.mk
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ)
Сторители: повеќе малолетни сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност.

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти и каде што
живее мешано етничко население.
Статус на случајот: идентификувани сторители.
Одговор на локалните власти: Поднесено известување до ОЈО Скопје против четири малолетници за сторено
кривично дело „Насилство“ од 386 од КЗ.
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Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

158. Две малолетни лица нападнале друг малолетник во центарот на Скопје
Што се случило: На 23.12.2019 во 23.40 часот во СВР Скопје, О.Д. (37) од Скопје пријавил дека околу 22.15 часот
на улица „Филип Втори Македонски“ во ГТЦ, неговиот малолетен син бил физички нападнат од две малолетни
лица. Се работи на расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 23.12.2019, 22.15 часот, Скопје.
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: една (1) малолетна жртва
Вид на злосторства: Насилство (член 386 од КЗ)
Сторители: двајца (2) малолетни сторители
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент кој се случил пристрасниот мотив е
етничко потекло, а пристрасните индикатори се:
1.

Етничкото потекло – сторителот и жртвата имаат различна етничка припадност

2. Локација – настанот се случил на локација каде што претходно имало слични инциденти
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна
состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството, и особено лошо се одразуваат
на развојот и поведението на децата.

159. Оштетен штаб на политичка партија на ул. „Фрањо Клуз“ во Скопје
Што се случило: На 18.12.2019 во 21.37 часот во Полициската станица Аеродром било пријавено дека во штаб
на политичка партија на ул. „Фрањо Клуз“ во Скопје непознат сторител го скршил стаклото, влегол, извршил
пребарување, но не е пријавено дека е одземено нешто. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Датум, време и место на инцидентот: 18.12.2019, 21.37 часот, Скопје
Извор на информации: дневен билтен на МВР
Инволвирани жртви: /
Вид на злосторства: Оштетување на туѓи предмети (Член 243, КЗ на РСМ),
Сторители: еден (1) непознат сторител
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: : Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичка
припадност, а пристрасните индикатори се:
1.

Целна локација – политички/општински објект

2. Модел на претходни инциденти – Пред секои изброи се регистрираат ваков вид на инциденти.
Статус на случајот: непознат
Одговор на локалните власти: се работи на расчистување на случајот.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата политичка
и безбедносна состојба во земјата.
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