ZLOČIN NA VELEPROMETU, OPT. DRAGUTIN HAJDU
Izvještaj s praćenja suđenja
Suđenje prati: Veselinka Kastratović, Centar za mir Osijek
Ročište 03.05.2021. – čitanje optužnice, očitovanje o krivnji, uvodni govori stranaka, dokazni
postupak
Rasprava je započela čitanjem optužnice. Nakon što je okrivljenik upoznat s pravima, upozoren
u skladu s odredbama ZKP, izjasnio se da se ne osjeća krivim „Ja to nisam uradio“.
Na suglasan prijedlog stranaka pročitani su iskazi sljedećih svjedoka: Sofije Alenstein, majke
ubijenog Siniše Rajkovića, Ljiljana Čalić i Biljane Božić, Zvonimira Ivaniševića i Damir
Mathausa.
Nakon toga neposredno su saslušani svjedoci Ružica Barbarić, Vesna Ciganović, Verica Duić i
Vladimir Erdelji.
Svjedokinja Ružica Barbarić
Svjedokinja je opisala kritični događaj mučenja i zlostavljanja Siniše Rajkovića u prostor
stolarije na Veleprometu. Navela je da je jedan od zlostavljača bio okr. Dragutin Hajdu.
Ročište 04.05.2021. – dokazni postupak
U nastavku dokaznog postupka iskaz su dali svjedoci: Marica Margetić, Petar Častek, Stjepan
Hajdu i Željko Kovač.
Svjedokinja Marica Margetić
Svjedokinja je navela da je Sinišu Rajkovića dobro poznavala, srodnici su, vidjela ga je u
prostoru hangara na Veleprometu, pored njega je bio Petar Častek, također zarobljenik. Sinišu
Rajkovića su odvele nepoznate osobe i odmah izvan hangara se čuo pucanj.
Svjedok Petar Častek
Svjedok je naveo da je bio s „malim“, kako ga je zvao, jer mu nije zapamtio ime. Do prije neki
dan nije znao ime žrtve, ali je vidio u medijima sliku osobe koja je s njim bio na Veleprometu,
u zgradi koja je bila dugačka, u kojoj su njih dvojica bili izdvojeni od ostalih žena i djece i
muškaraca. Bili su odmah blizu vrata te zgrade, s lijeve strane. Svjedok je rekao da je vidio
kada su došle dvije ili tri osobe, jedna s lovačkim šeširom, pokušale odvesti Sinišu Rajkovića,
koji se oteo i potrčao, nakon čega je čuo pucanj. Vidio je Sinišino tijelo odmah na ulazu u
zgradu, još se trzalo. Tada je jedna od osoba uzela pištolj i pucala u tijelo Siniše Rajkovića.

Dokazni prijedlozi

Zamjenik ŽDO u Osijeku predložio je izvođenje sljedećih dokaza: očevid na licu mjesta na
Veleprometu kada će se opet pozvati svjedoci Ružica Barbarić, Verica Duić, Marica Margetić i
Petar Častek; od Uprave Veleprometa po službenoj dužnosti zatražiti podatak jesu li na
objektima Veleprometa, posebno na objektu stolarije rađeni neki građevinski radovi; grafološko
vještačenje pisma koje spominje svjedokinja Ružica Barbarić; od policije zatražiti podatak o
postojanju nekog ranijeg potpisa Vladimira Erdelja, te neposredno saslušanje još dva svjedoka.
Branitelj okr. Dragutina Hajdu protivio se izvođenju dokaza saslušanjem novih svjedoka, jer
smatra činjenično stanje dovoljno utvrđenim.
Odluka vijeća
Vijeće je prihvatilo prijedlog zamjenika ŽDO te će se provesti dokaz očevida na licu mjesta na
Veleprometu dana 2. lipnja 2021. godine u 10,00 sati, na koji će se pozvati svjedoci: Ružica
Barbarić, Verica Duić, Marica Margetić i Petar Častek. O izvođenju ostalih dokaza naknadno će
se odlučiti.
Novo ročište za nastavak rasprave određeno je za dan 15. lipnja 2021. godine u 9,00 sati.

