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#OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PAZINU: ISPITANO DEVETERO OKRIVLJENIKA
I DONESENO RJEŠENJE O PROVOĐENJU ISTRAGE TE ODREĐENI ISTRAŽNI ZATVORI I
MJERE OPREZA#
Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu je 15. i 16. listopada 2021., po primitku kaznene prijave
Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provelo
dokazne radnje prvog ispitivanja uhićenika, i to dvojice bosanskohercegovačkih državljana
(1981., 1971.) i sedmero hrvatskih državljana (1975., 1970., 1980., 1978., 1976., 1982., 1978.)
zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa
drogama.
Podsjetimo, velikom akcijom PNUSKOK-a "Grota" razbijen je dilerski lanac kojim se iz BiH
heroin dopremao u Istru i Dalmaciju, a pronađeno je i oduzeto 19,2 kilograma heroina, 1,3
kilograma amfetamina, vage, smjese za povećanje droge, mobilni uređaji te veći iznosi kunskih i
deviznih sredstava.
Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu je 17. listopada 2021. donijelo rješenje o provođenju
istrage protiv deset osoba, i to dvojice bosanskohercegovačkih državljana (1981., 1971.) te
osmero hrvatskih državljana (1975., 1982., 1977., 1980., 1970., 1978., 1978., 1976.).
Postoji osnovana sumnja da su počinili navedena kaznena djela od 14. prosinca 2020. do 14.
listopada 2021., na području Republike Hrvatske i to općine Vrsar i grada Pule, odnosno
Istarske županije, na području grada Splita te na području Bosne i Hercegovine, bez ovlasti i
protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, s ciljem daljnje prodaje droge na ilegalnom
narkotržištu te stavljanja droge na drugi način u promet radi stjecanja imovinske koristi.
Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni bosanskohercegovački državljanin i državljanin Srbije
(1981.), osobno s područja Bosne i Hercegovine na područje Republike Hrvatske te
angažirajući druge osobe, i to desetookrivljenog bosanskohercegovačkog državljanina (1971.) i
druge osobe kao kurire, dovozio i organizirao dovoženje droge heroin, amfetamin, marihuana te
primjesa za povećanje droge, pa je drogu dovezenu na područje Republike Hrvatske radi daljnje
prodaje krajnjim konzumentima, neovlašteno prodavao okrivljenim hrvatskim državljanima
(1975., 1982., 1977., 1980., 1970., 1978., 1978., 1976.) na području općine Vrsar, grada Pule i
grada Splita.
Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik (1981.) 13. listopada 2021. angažirao
bosanskohercegovačkog državljanina (1995.) da doveze najmanje dvanaest kilograma droge
heroin s područja Bosne i Hercegovine na područje Republike Hrvatske i to grada Splita, koju je
prvookrivljenik (1064,7 grama) namjeravao dalje prodati na području grada Splita
devetookrivljenom hrvatskom državljaninu (1976.) u čemu su ga spriječili policijski službenici i
uhitili.
Postoji osnovana sumnja da je desetookrivljeni bosanskohercegovački državljanin (1971.) u
dogovoru s prvookrivljenikom (1981.), kao kurir dovozio s područja Bosne i Hercegovine na
područje Republike Hrvatske drogu heroin, amfetamin, primjese za povećanje droge (tzv. boja i
punilo) te drogu marihuanu, na način da je u više navrata teretnim vozilima kojima je upravljao
prevozio drogu s područja Bosne i Hercegovine preko graničnih prijelaza na područje Republike
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Hrvatske. Osnovano se sumnja da je drogu dovozio na područje općine Vrsar u Istarskoj
županiji gdje ju je preuzimao drugookrivljeni hrvatski državljanin (1975.); i na područje grada
Splita u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje ju je preuzimao devetookrivljeni hrvatski državljanin
(1976.); pa je tako 15. listopada 2021. u teretnom vozilu kojim je upravljao, s područja Bosne i
Hercegovine do teritorija Republike Hrvatske, na graničnom prijelazu Kamensko, dovezao
drogu marihuanu (1100 grama) skrivenu u spremniku zraka kočionog sistema.
Postoji osnovana sumnja da su okrivljeni hrvatski državljani (1975., 1982., 1977., 1980., 1970.,
1978., 1978., 1976.) drogu koju su nabavljali od prvookrivljenika (1981.), a četvrtookrivljenik i
petookrivljenik (1977. i 1980.) i od drugookrivljenika (1975.), prodavali dalje većem broju krajnjih
konzumenata s područja Istarske županije.
Ovo državno odvjetništvo je, nakon ispitivanja okrivljenika, predložilo Županijskom sudu u Puli
određivanje istražnog zatvora u odnosu na svih devetero uhićenih osoba. Županijski sud u Puli
je, na ročištima održanim 15. i 16. listopada 2021., prihvatio prijedloge te su određeni istražni
zatvori u odnosu na dvojicu bosanskohercegovačkih državljana te šestero hrvatskih državljana,
dok su jednom hrvatskom državljaninu određene mjere opreza. (iPress)
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