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Полицијата заплени оружје и дрога во
битолско, двајца приведени

Полициски службеници од Отсекот за недозволена трговија со дрога и оружје од
Одделението за криминалистичка полиција при СВР Битола денеска ( 20.02.2021),
по претходно добиена судска наредба, извршија претрес во дом кај У.К. (34) во
с. Граешница, битолско и Ш.К. (29) во с. Граешница, битолско.
При претресoт пронајдени и одземени се автоматска пушка, ловна пушка,
сигнален пиштол, воздушна пушка, 60 куршуми за автоматска пушка, девет
патрони за ловна пушка, марихуана, 566 семки канабис, како и други предмети.

ПОПУЛАРНО ОД МАКЕДОНИЈА
Најчитани

Лицата се лишени од слобода и по документирање на случајот против нив ќе
следува соодветна кривична пријава.

Најсподелувани

Расчистено убиството
во Струмица,
приведени...
20.02.2021

Почина 19 годишно
момче од Гевгелија,
двајца се...
20.02.2021

Шок во Струмица:
Малолетници на 13 и
14 години ја...
20.02.2021

Сетек отвори нов
премиум салон,
потрошувачите...
20.02.2021

СЛИЧНИ ВЕСТИ
Полицијата заплени
дрога и уапси двајца
дилери од...
15.10.2016

Двајца штипјани
приведени поради
поседување дрога
28.03.2018

Приведени двајца
скопјани кои
продавале дрога
14.08.2019

Приведени двајца
дилери на дрога од
Штип
10.10.2020

МАКЕДОНИЈА

Димитров: Усогласеноста
на Северна Мекдонија со
надворешна политика на
ЕУ е 92 отсто

Филипче: Следуваат
санкции за оние кои го
прекршиле планот за
вакцинација

Скопјани вечерва се
збогуваат од Ѓорѓе
Балашевиќ
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Димитров: Усогласеноста
на Северна Мекдонија со
надворешна политика на
ЕУ е 92 отсто

Филипче: Следуваат
санкции за оние кои го
прекршиле планот за
вакцинација

Почина пејачката Марина
Пухариќ

ВМРО-ДПМНЕ: Групацијата
Мериот е единствено
сплотена за спас на Заев,
ниту тие нема да го спасат
од пораз и одговорност за
криминалот

Уапсен познат грчки актер
и режисер и поранешен
директор на
Националниот театар – се
товари за силувања

Стоилковски: СДСМ пред
избори почна да
подготвува изградба на
Клиничкиот центар

Во сообраќајка кај Дојран
загина 18 годишниот
кошаркар Пенов

Британските власти
даваат пари на
сопственици на стари
автомобили за да
престанат да ги возат
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