
 

МЕСЕЧНИК 
за криминалот од омраза 

АПРИЛ 2022 
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 

13 0 
Предизвикани 

од омраза 
овој месец 

Реакции 
овој месец 

ВИД НА ИНЦИДЕНТ* ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА 

0 0 3 

0 0 9 

0 0 1 

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 

0 0 0 

0 0 0 

од функциониер религиски водач граѓанско 
здружение 

протест отстранување 
поселдица 

друго 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА* 

0.0% 0.0% 7.7% 92.3% 0.0% 

етничка 
припадност 

верска 
припадност 

политичка 
припадност 

сексуална 
ориентација 

друго 

Вкупен број на инциденти во 2022 година: 39 

9       14      3       13       -      -        -        -        -        -         -        -     - 

ВО АПРИЛ 2022 ГОДИНА 

  
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР: 

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

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД 
ЛОКАЦИЈА 

Скопје – 10 
Гостивар – 1 
Тетово - 1 
С. Српци, 
Могила - 1 
 
 

инциденти 

реакции 

Издвоен инцидент 

Претседавач на Комисија за избори во месната 
заедница во с.Долно Српци пријавил во СВР-Битола 
дека на 22.04.2022 година во 23:00 часот, во објект 
каде што се одвивал избирачки процес за советници во 
месната заедница, група од над 50 лица го прекинале 
избирачкиот процес, а притоа нему и на останатите 
членови на избирачката комисија им се заканувале и 
ги навредувале. За настанот бил информиран јавен 
обвинител. 

 

С. Српци 

*Вкупниот број инциденти не секогаш соодветствува 
со видот на инциденти и процентите за 
карактеристики на жртвата затоа што одредени 
инциденти содржат повеќе видови повреди и/или се 
случени врз повеќе основи. 

Скопје Тетово 

Гостивар 


