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Predmet: Zastupničko pitanje Anđelka Stričaka, u vezi s oružjem zaplijenjenim u 

siječnju 2015. godine 

 – odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Anđelko Stričak, postavio je, sukladno s 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), 

zastupničko pitanje u vezi s oružjem zaplijenjenim u siječnju 2015. godine. 

   

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

 Kriminalističko istraživanje kaznenog djela teške krađe više komada vatrenog 

oružja iz skladišta Policijske uprave varaždinske, koje se provodi u suradnji s Općinskim 

državnim odvjetništvom u Varaždinu, još je u tijeku te se ne mogu davati dodatna pojašnjenja 

ili iznositi detalji o do sada utvrđenom. 

 

 Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

dr. sc. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova. 

 

 

 

 

 

                 PREDSJEDNIK 

 

 

           mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 21. travnja 2017.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Anđelka Stričaka, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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HRVATSKI SABOR 
Anđelko Stričak, zastupnik

Zagreb, 21. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA 
gospodin Božo Petrov

Poštovani,

sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora ( ,Jt^arodne novine" broj 81/2013 ), 
ljubazno Vas molim da sljedeći upit proslijedite predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, 
mr. sc. Andreju Plenkoviću.

Dana 25. veljače 2015. godine na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije 
postavio sam pitanje koje se daje u citatu Članovi Hrvatske narodne stranke su svestrani, 
proeuropski orijentirani, pa imamo prilike čitati u medijima da se bave švercom oružja po 
Europi. Međutim, nitko se nije zapitao odakle potječe to oružje zaplijenjeno u siječnju ove 
godine. Prema neprovjerenim informacijama dio oružja potječe iz policijskih skladišta. Stoga 
molim ministra MUP-a Ranka Ostojića za odgovor da li je to točno, da li određeni broj tih 
oružja je zaista iz policijskih skladišta, iz kojih i što po tom pitanju poduzima?" Na navedeno 
pitanje dana 07. travnja 2015. g. uslijedio je odgovor od Ministarstva unutarnjih poslova iz 
kojeg izdvajam tj. citiram. " Budući je kriminalističko istraživanje još u tijeku trenutno nismo 
u mogućnosti davati dodatna pojašnjenja, a po okončanju istoga te utvrđivanju svih 
relevantnih činjenica i okolnosti predmetnog događaja o rezultatima će javnost biti 
pravovremeno izvještena".

Budući da je do danas prošlo više od dvije godine od zapljene navedenog oružja, a javnost 
nije izviještena ni o čemu bitnom vezano za navedeni slučaj, molim Vas za podatak o kojem 
oružju se radi, o kojoj vrsti, marki, tvorničkom broju, itd.

S poštovanjem.

Zastupnik

Anđelko Stric
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