
 

МЕСЕЧНИК 
за криминалот од омраза 

МАЈ 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. 
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА* 
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Вкупен број на инциденти во 2022 година: 51 

9       14      3       13      12      -        -        -        -        -         -        -     - 

ВО МАЈ 2022 ГОДИНА 

  
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР: 

откриени сторители..................................... 6 
кривични пријави......................................... 2 
прекршочни пријави.................................... 0 
тековни судења............................................ 1 

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД 
ЛОКАЦИЈА 

Скопје – 9 
Тетово - 1 
Куманово – 1 
Гевгелија - 1 
 
 

инциденти 

реакции 

Издвоен инцидент 

С.М. (21) од Р.Сирија со статус на бегалец, при обид да 
ја премине државната граница кон Р.Србија заедно со 
групата со која бил, на 08 мај 2022 година во атар на 
с.Ваксинце, кумановско, тој и неколку членови од 
групата биле физички нападнати од четири лица, кои 
им одзеле пари и мобилни телефони. Случајот го 
пријавиле во СВР Куманово, полициските службеници 
извршиле увид на местото и по насока на јавен 
обвинител С.М. бил пренесен во транзитен центар во 
с.Сопот, Кумановско. 

 

Гевгелија 

*Вкупниот број инциденти не секогаш соодветствува 
со бројките кај 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 

Куманово 

Тетово 


