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Ditë më parë një person i dyshuar është parë me
revole në brezë, derisa po drejtonte një motoçikletë në
Vushtrri.

Pas kësaj, Policia e Kosovës ka arritur që dje të arrestojë
atë duke ia kon�skuar armën.

Me vendim të prokurorit, i njëjti është liruar në
procedurë të rregullt.

“Më 02.08.2020 është arrestuar i dyshuari mashkull
kosovar, pasi që i njëjti ditë më parë ishte parë me
armë në brez. Nga i njëjti është kon�skuar arma,
ndërsa me vendim të prokurorit, i njëjti është liruar në
procedurë të rregullt”, thuhet në njoftimin e policisë,
përcjell Scanner.
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Valbon Krasniqi: Kemi 750 shtretër të gatshëm, kemi plan që
të shtojmë edhe 100 të tjerë

IKSHPK i reagon Mimoza Kusarit: Kryeministri njoftoi në
kohë rekorde se është infektuar me Covid-19

Privatët kërkojnë licenca për të kryer teste për Covid-19, do
të shqyrtohen rreth 100 aplikacione

Haxhiu: Maskat në Kosovë janë bërë biznes, askush nuk
garanton për cilësinë e tyre

Pesë vjet nga themelimi i Gjykatës Speciale (Video)

Lul Raka: Nga fillimi i pandemisë i kam humbur 10 kilogramë
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KONTAKT

Kjo uebfaqe kontrollohet dhe menaxhohet nga Gazeta
SCANNER. Materialet e publikuara janë të mbrojtura
me të drejtën autoriale të Gazetës SCANNER. Lajmet
dhe të gjitha materialet janë për shfrytëzimin personal
të lexuesve dhe jo për qellime pro�tabile. Shfrytëzimi i
materialeve nga ndonjë medium tjetër, pa lejen e
Gazetës SCANNER përbën shkelje të së drejtës
autoriale dhe është i ndaluar sipas akteve ligjore në
fuqi.
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