
 

МЕСЕЧНИК 
за криминалот од омраза 

ФЕВРУАРИ 2021 
Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како 
криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено 
во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги 
регистра и мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за конкретниот 
период. 

ИНЦИДЕНТИ РЕАКЦИИ 

9 1 
Предизвикани 

од омраза 
овој месец 

Реакции 
овој месец 

ВИД НА ИНЦИДЕНТ ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА 

4 1 0 

0 0 2 

2 0 0 

оштетување  
на имот 

 уништување 
на симболи 

телесна 
повреда 

разбојништво 
предизвикување на 
општа опасност 

насилство 

сериозна  
закана Загрозување на 

сигурноста 

Предизвикување на 
омраза, раздор или 
нетрпеливост 

1 0 0 

0 0 0 

од функциониер религиски водач граѓанско 
здружение 

протест отстранување 
поселдица 

друго 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА: 

33.0% 56% 11% 0.0% 0.0% 

етничка 
припадност 

верска 
припадност 

политичка 
припадност 

сексуална 
ориентација 

друго 

Вкупен број на инциденти во 2021 година:  15 

6       9      -        -        -        -        -        -        -        -         -        -     - 

ВО ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА 

9    :    0 
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР: 

верификувани неверификувани 

откриени сторители..................................... 2 
кривични пријави......................................... 1 
прекршочни пријави.................................... 0 
тековни судења............................................ 0 

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД 
ЛОКАЦИЈА 

Скопје - 5 
Велес - 1 
Тетово - 2 
Струга - 1 
 
 

инциденти 

реакции 

Издвоен инцидент 

Медиумите пренесоа информации дека две 
лица сквернавеле гробови и снимале видеа за 
социјалната мрежа „TikTok“. На негативните 
коментари за видеото, авторот не изразува 
каење туку пишува: „Е па затоа јас вака ви правам 
на вас кау*ите затоа што не знаете со луѓето како 
да се однесувате, да ви е**м крвта кау*ска што 
ми пишувате, свињи, свињари“. 

Добиените информации велат дека станува збор 
за малолетници, кои веднаш биле повикани на 
распит во полициска станица. Против нив, ќе 
биде поднесена соодветна пријава за 
сквернавењето на христијански гробишта, а 
видеата се отстранети. 

Скопје 

Велес 

Струга

 

Тетово 


