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Претрес во Велешко, пронајден
пиштол, приведен крадец

   

На 24.05.2022 полициски службеници од Одделот за криминалистичка полиција-
Сектор за општ и насилен криминал и СВР Велес, по претходно издадена судска
наредба од Основен суд Велес, извршиле претрес на дом и други простории кај
Ѓ.П. (52) во с. Ораше, велешко.

При претресот, во дворот од куќата биле пронајдени пиштол „застава“ и околу
130 куршуми, по што Ѓ.П. е приведен во ПС Велес, а по документирање на
случајот до ОЈО Велес ќе биде поднесена кривична пријава за кривичните дела
„недозволено поседување оружје и распрскувачки материјали“ по чл. 396 и
„тешка кражба“ по член 236 од КЗ.

   

МАКЕДОНИЈА

Како реагираКако реагира
православниот свет заправославниот свет за
одлуката на СПЦ за МПЦ-одлуката на СПЦ за МПЦ-
ОА?ОА?

Пронајдено телото наПронајдено телото на
работникот одработникот од
Кавадарци кој бешеКавадарци кој беше
пријавен за исчезнатпријавен за исчезнат

Молебен на гробот наМолебен на гробот на
Свети Кирил во Рим -Свети Кирил во Рим -
Веста од СПЦ ја израдуваВеста од СПЦ ја израдува
македонската делегацијамакедонската делегација
во Римво Рим

Најчитани Најсподелувани

ПОПУЛАРНО ОД МАКЕДОНИЈА

Патријархот Порфириј
упати Томос за
афтокефалност...
24.05.2022

Како реагира
православниот свет за
одлуката на...
24.05.2022

Историски ден - СПЦ ја
одобри и благослови...
24.05.2022

Нападнат полициски
службеник од повеќе
лица во...
24.05.2022

ПОВЕЌЕ ВЕСТИ

НОВО НА СИТЕЛ НАЈНОВИ ВЕСТИ  НАЈНОВИ ВИДЕА

Гутереш: На светот му сеГутереш: На светот му се
заканува нова студеназаканува нова студена
војна со нуклеаренвојна со нуклеарен
призвукпризвук

Сто илјади навивачи наСто илјади навивачи на
улиците на Тиранаулиците на Тирана

Пронајдено телото наПронајдено телото на
работникот од Кавадарциработникот од Кавадарци
кој беше пријавен закој беше пријавен за
исчезнатисчезнат

Цонга ја заврши богататаЦонга ја заврши богатата
кариеракариера

Ѓорѓевски: Благословот одЃорѓевски: Благословот од
СПЦ е без ниту едноСПЦ е без ниту едно
условување, нѐ прифаќаатусловување, нѐ прифаќаат
како што смекако што сме

Пендаровски: ПолитикатаПендаровски: Политиката
на отворени врати морана отворени врати мора
да продолжи, не само вода продолжи, не само во
однос на НАТО, туку и наоднос на НАТО, туку и на
ЕУЕУ

Директор во скопскаДиректор во скопска
фирма физички нападналфирма физички нападнал
вработенавработена

Руската армија зазелаРуската армија зазела
уште еден град во Доњецкуште еден град во Доњецк
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