
 

МЕСЕЧНИК 
за криминалот од омраза 

ОКТОМВРИ 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 

29 0 
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од омраза 
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Реакции 
овој месец 

ВИД НА ИНЦИДЕНТ* ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА 
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА* 
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Вкупен број на инциденти во 2022 година: 136 

   9     14      3      13     12     10     11     16      19     29         -        -      

ВО ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА 

  
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР: 

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

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД 
ЛОКАЦИЈА 

Скопје – 22 
Тетово – 2 
Радовиш – 1 
Гостивар – 1 
Битола – 1 
Струга – 1 
Куманово - 1 
 

инциденти 

реакции 

Издвоен инцидент 

На 1 октомври, во продолжението од фудбалскиот 
натпревар помеѓу Тетекс – Каменица Саса, полициски 
службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 
Н.А.(18) од Тетово, кој ја прескокнал оградата од 
главната трибина и физички го нападнал гостинскиот 
фудбалер Б.С.(38) од Пробиштип. Тој бил задржан во 
Полициската станица Тетово и по целосно 
документирање на случајот ќе му биде изготвен 
соодветен поднесок. 

 

 

*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. 
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