
Të fundit nga kategoria:

Policia/ Tentim vrasje në Mitrovicë, e gjuajnë me armë
zjarri nga vetura

Një qytetar nga Mitrovica ka lajmëruar policinë se persona të panjohur kanë
shtënë me armë zjarri në drejtim të tij

Rasti ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së shtunës në Mitrovicë, ku viktima
ka bërë të ditur se persona të panjohur nga një veturë në lëvizje kanë shtënë me
armë zjarri në drejtim të tij.

Sipas raportit, gjatë kërkimit, policia bën të ditur se ka hasur në dy persona të
dyshuar, ndërkaqë njëri prej tyre ka ikur dhe tjetri është arrestuar.

“Pas arrestimit të njërit prej të dyshuarve është gjetur vetura e dyshuar e mbyllur
dhe është vërejtur që brenda në veturë është një armë zjarri (pistoletë) dhe dy
maska. Automjeti është kon�skuar. Me vendim të prokurorit kujdestar, te dyshuarit
i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë”.

Shpërndaje artikullin

Etiketat kryesore:

Armë zjarri Mitrovicë Tentim vrasje

Sinjali.com
22 March 2020 13:26

Like

22 March 2020 - Lajme, Kosova, Ekonomi

Ekonomi/ VV: Qeveria po
ndërmerr masa që ekonomia e
vendit të funksionojë me
normalitet

Kur Haki Abazi thoshte se LVV-ja
është e njëjtë me PDK-në

Dyshohet se është infektuar me
koronavirus një familje katër
anëtarëshe nga Vlora

 Kon�rmohen edhe 46 raste të reja
me koronavirus në Kinë

Facebook u dhuroi 720 mijë maska
mbrojtëse mjekëve amerikanë

Tre pacientë me koronavirus në
Kosovë në gjendje më të rëndë

07 March 2020 - Lajme, Rajoni

Rajoni/ Plagoset me armë zjarri
një shqiptar në Greqi

Një shqiptar ka mbetur i plagosur gjatë një

përleshje me armë zjarri mes katër

personave, mbrëmjen e...

24 February 2020 - Lajme, Kosova, Aktualitet,
Siguri

Siguri/ Gjuan me armë zjarri në
Malishevë, por Policia e Kosovës
i gjen edhe më shumë municion
në veturë e në shtëpi

Një person gjatë ditës së djeshme është

arrestuar nga Policia e Kosovës, pasi

�llimisht dyshohet se kishte...

24 February 2020 - Lajme, Rajoni

Siguri/ Dy të lënduar nga
gjuajtjet me armë zjarri në Shkup

Dy persona nga Shkupi I.A.(29 vjeçar) dhe

S.R. (35 vjeçar) janë lënduar nga gjuajtjet me

armë zjarri...

Prishtina  1°C Search

LAJME
Kosova

Diaspora

Rajoni

Bota

AKTUALITET
Politikë

Drejtësi

Siguri

Shëndetësi

HULUMTIME
Analiza

Kolumne

Video

Sociale

SHOWBIZ
Bota e Yjeve

Stili

Horoskopi

Bukuri dhe kujdes

EKONOMI
Prodhime Vendore

Financa

Biznes

Teknologji

SPORT
Futboll

Basketboll

Sporte Luftarake

Të tjera

KULTURË
Art

Film

Teatër

Muzikë

KËSHILLA
Këshilla Mjekësore

Receta gatimi

Dieta

Sinjali
Rreth Sinjalit

Behu pjese e Sinjalit

Kontakt
info@sinjali.com

+383 49 506 506

Rr. "Luan Haradinaj"

Hyrja 110/7

10000, Prishtinë

Gazeta Sinjali mirëmbahet nga kompania "Sinjali" sh.p.k. Materialet dhe informacionet e Gazetës Sinjali

nuk mund të kopjohen, të shtypen, ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër, pa leje nga redaksia.

Partnerë medial:

All rights are reserved 2019, Copyright Sinjali.com Facebook  Instagram  Youtube

Lajme Aktualitet Hulumtime Showbiz Ekonomi Sport Kulturë Këshilla
Prishtina

 1°C


