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Mos i humb

Policia identifikon të dyshuarin që
gjuajti me armë në natën e Vitit të Ri, në
Viti

Në raportin 24-orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur në se rrugën “Muhamet
Muharremi” mbrëmë është gjetur një gëzhojë e revoles e cal. 9 mm , shkruan
IndeksOnline.

Njësiti policor ka arritur të identifikonte të dyshuarin mashkull kosovar i cili në
natën e Vitit të Ri kishte shtënë me armë.

Ai e ka dorëzuar në polici armën me gaz dhe 40 fishekë të së njëjtës armë.

“Rr. ‘Muhamet Muharremi’, Viti 05.01.2021-21:00. Raportohet se në rrugë është
gjetur një gëzhojë e revoles e cal. 9 mm . Njësiti policor pas marrjes se informatave
ka arritur të identifikonte të dyshuarin mashkull kosovar, i cili në natën e Vitit të Ri
kishte shtënë me armë. I dyshuari ka dorëzuar armën me gaz dhe 40 fishekë të së
njëjtës armë . Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt”, thuhet
në njoftim./IndeksOnline/
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ShSKUK: Katër pacientët nga shpërthimi
në Ferizaj do të dërgohen në Turqi
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Hoti: Unë do t’i pri listës së LDK-së në
zgjedhje, kemi problem me reduktimin e
kandidatëve për deputetë
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Protesta masive në Washingtonin nga
mbështetësit e Trump, në prag të
certifikimit të votave të Kolegjit Elektoral
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Shpërthimi në Ferizaj/ Nis iniciativa
qytetare për grumbullimin e fondeve për
të lënduarit që janë në gjendje të rëndë
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Haradinaj: Aleanca ishte dhe do të jetë
gjithmonë afër qytetarëve

20:01 / E Mërkurë, 06 Janar
Koci e quan paradoks Aktgjykimin e
Gjykatës Kushtetuese

Të fundit nga Lajme

Të fundit

Nis intervistimi i
dëshmitarëve për
vrasjen e 4-fishtë në
Pozhoran, Policia:

15 vjeçarja në
Mitrovicë kapet me
substancë narkotike,
e kishte blerë nga i

Pamje/Policia e
Podujevës pajisjet me
armë të gjata
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