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Гостиварец пукал со пиштол на прослава пред
штаб

Објавено во: Македонија

   

Maж пукал на прослава пред штаб во полошко, поради што полицијата го повика на разговор. 

Во Полициска станица Гостивар вчера околу 21:30 часот е повикан Е.Ј.(44) од гостиварското
село Градец. Како што соопшти    портпаролот на СВР Тетово Марјан Јосифоски, полицијата
постапила по пријава според која вечерта на 17 октомври околу 21 часот со огнено оружје
пукал на прослава пред штаб на политичка партија во Неготино-Полошко.  На посоченото
место пронајдени и подигнати за вештачење се две празни чаури, а од Е.Ј. е одземен
пиштолот кој го поседувал со дозвола. 

   
Најчитани вести

Колумни

ОСТАНАТИ ЛИНКОВИ
RSS Вести
Политика за приватност

Сите написи се користат само за лично информирање.
Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.
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ФАКТОР НА ДЕНОТ: ЗаевФАКТОР НА ДЕНОТ: Заев
упати писмо доупати писмо до
членството, Максим сечленството, Максим се
жали на притисоцижали на притисоци

Тетовчанец загина кајТетовчанец загина кај
ТребошТребош

На денот на изборитеНа денот на изборите
искршиле стакло од штабискршиле стакло од штаб
во Прилепво Прилеп

Гемак Трејд одбележува 30Гемак Трејд одбележува 30
години од своетогодини од своето
основање: Три деценииосновање: Три децении
синоним за одржливост,синоним за одржливост,
успех и иновативностуспех и иновативност

Димитриевски билДимитриевски бил
сопатник во возило кое есопатник во возило кое е
сопственост на лизингсопственост на лизинг
компанијакомпанија

КОВИД: Има 14 починати иКОВИД: Има 14 починати и
472 заразени472 заразени

Симовски објасни како ќеСимовски објасни како ќе
приберат податоци заприберат податоци за
оние кои не се најденионие кои не се најдени
домадома

ЛЕВИ, ЦЕНТАР И ДЕСНИ -ЛЕВИ, ЦЕНТАР И ДЕСНИ -
Мицкоски подаде рака иМицкоски подаде рака и
повика на здруженаповика на здружена
опозиција за уривање наопозиција за уривање на
властавласта

ПОЧИНАТИ, АПОЧИНАТИ, А
ВАКЦИНИРАНИ НАЈМНОГУВАКЦИНИРАНИ НАЈМНОГУ
СО СИНОФАРМ, НАЈМАЛКУСО СИНОФАРМ, НАЈМАЛКУ
СО ФАЈЗЕР: МЗ ја објавиСО ФАЈЗЕР: МЗ ја објави
првата детална анализа запрвата детална анализа за
починатите кои билепочинатите кои биле
целосно вакцинираницелосно вакцинирани

ТРПЕЛИВО ЧЕКАА, А СЕГА ЌЕ
СТАНАТ НОВИ ПРАТЕНИЦИ
ВО СОБРАНИЕТО - кој ќе
седне на испразнетите

Изборен фактор: Дали Заев
го врати ВМРО и претрпи
прв пораз од Мицкоски?

ВТОР КРУГ И ВО ОХРИД:
Гоце „вегета“ ги помати
сметките на СДСМ и ВМРО-
ДПМНЕ

КАМИКАЗА СЕ ОГЛАСИ НО
НЕ КАЖУВА НА КОГО ГИ
ДАВА ГЛАСОВИТЕ - нека
победи подобрата или

ГЛАСАЧИТЕ НА ГОРАН
МИЛЕВСКИ ЌЕ „ПРЕСУДАТ“
КОЈ ЌЕ ЈА ОДНЕСЕ ПОБЕДАТА
ВО БИТОЛА ВО ВТОРИОТ

Ношпал: Во вториот круг
немам на кого да го дадам
мојот глас, оние за кој би го
дал не влегоа во трката за

Павловска Данева: Пркосот
и критиката не се казнуваат,
се анализираат причините
за нивна појава!

ПОЧИНАТИ, А
ВАКЦИНИРАНИ НАЈМНОГУ
СО СИНОФАРМ, НАЈМАЛКУ
СО ФАЈЗЕР: МЗ ја објави

АПАСИЕВ: Постои опција за
ново мнозинство, Заев е на
буништето на историјата

Надворешен долг на
македонската економија
(нето vs. bruto)

АЗЕСКИ: ИН ВИНО ВЕРИТАС

Самитот во Глазгов шанса за
смирување на цените на
енергенсите
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