
1

Попарић Миле
дипл. маш.инж.

АРТИЉЕРИЈСКО-БАЛИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОВРЕДА ПОГУНУЛИХ ЛИЦА
НА ТРГУ"КАПИЈА" У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ
НА ЗАХТЕВ:  АДВОКАТА ИВОШЕВИЋ МИЛОРАДА ИЗ
БАЊА ЛУКЕ, ШЕФА ТИМА ОДБРАНЕ ГЕНЕРАЛА
В О Ј С К Е  Р Е П У Б Л И К Е  С Р П С К Е
НОВАКА ЂУКИЋА ПРЕД СУДОМ БиХ

У Београду  2015.  године



2

САДРЖАЈ
1. УВОД....................................................................................................................................... 5

2.  РАСПОЛОЖИВИ МАТЕРИЈАЛ.................................................................................................. 5

1. ЂЕДОВИЋ РАЗИЈА, кћи Екрема студент из Градачца....................................................... 6

2. БРГУЉАК ЕЛМА, кћи Хасиба, рођена 1975. Године, из Грачанице ................................. 9

3. ХАСАНОВИЋ СЕНАД, син Меше ..................................................................................... 12

4. РАМИЋ ФАХРУДИН, син Миралема, рођен 1961. године, професор географије из Тузле
12

5. МАРИНОВИЋ ПЕРА кћи Фрање, рођена 1958. године  из Тузле.................................... 14

6. МУСТАЧЕВИЋ ШАБАН, син Авде рођен 1966. године из Тузле ..................................... 15

7. САРАЈЛИЋ ЕДХЕМ, син Енвера, рођен 1975. Године, из Тузле ...................................... 17

8. БЕГАНОВИЋ АДНАН, син Мирсада,рођен 1979. Године, из Тузле................................. 18

9. БАКАЛОВИЋ АСМИР, син Ферхата, рођен 1975. Године, из Тузле ................................ 20

10. ЂУШИЋ СУЗАНА, кћи Веселина, рођена 1981. Године, у Тузли ................................. 22

11. ЋЕРИМОВИЋ АЛМАСА, рођена 1975. године, из Градачца ....................................... 23

12. ЂАПО САМИР, син Зејнила, рођен 1975. године у Тузли ........................................... 25

13. ЂУЗЕЛ АМИР, син Сакиба, рођен 1968. Године, из Тузле .......................................... 27

15. МЕМИЋ ЕДИСА кћи Османа, рођена 1976. године, из Тузле..................................... 32

16. ЧАЈИЋ САЊА кћи Мије, рођена 1977. год., из Тузле ....................................................... 35

17. РЕКИЋ НЕДИМ, син Кемала, рођен 1957. године, из Тузле ............................................ 37

18. ВУКОВИЋ МУСТАФА, син Ризаха, рођен 1972. године .................................................... 39

20. АХМЕТАШЕВИЋ ЕДИНА, кћи Арифа, рођена 1974. год., из Тузле ................................... 43

21. МЕХИНОВИЋ АМИРА кћи Насрудина, рођена 1974. године, из Тузле............................ 45

22. КАНТОР ФРАНЦ, син Михља, рођен 1971. год, из Тузле ................................................. 46

24. КАЛЕСИЋ САНДРО, син Дине, рођен 1992. год. у Тузли .................................................. 50

25. ХОЏИЋ НЕДИМ, син Изета, рођен 1964. год. из Тузле .................................................... 52



3

26. БОРИЋ ИНДИРА, кћи Фејзић Кадрије, рођена 1958. год., из Тузле ................................ 54

27. МЕХАНОВИЋ СУЛЕЈМАН, син Захида, рођен 1967. Године, из Тузле .............................. 56

28. КУРБАШИЋ ДАМИР, син Садика, рођен 1975. год. из Тузле ........................................... 57

29. ТАДИЋ ИЛИНКА, кћи Живана, рођена 1942. године из Тузле......................................... 61

30. НУХАНОВИЋ СЕЛМА, кћи Мирсада, рођена 1977. год. из Тузле ..................................... 64

31. МЕХМЕДОВИЋ ЕДИН, син Садила, рођен 1975. год., из Тузле........................................ 67

33. ЧЕКИЋ АМИР, син Шаћира, рођен 1974. године из Градачца......................................... 72

34. ОКАНОВИЋ ИНДИРА, кћи Мухамеда, рођена 1980. године, из Тузле ............................ 76

35. БОШЊАКОВИЋ ИЛВАНА, кћи Мехе, рођена 1977. године, из Тузле .............................. 78

38. БОЈКИЋ ДАМИР, син Алије, рођен 1967. године, из Тузле.............................................. 86

39. МУЈИЋ САМИР, син Ејуба, рођен 1966. године, из Тузле ................................................ 89

40. РАХМАНИ РАИФ, син Алинафија, рођен 1972. год. у Тузли ............................................ 92

41. ЈАХИЋ АЛМИР, син Касима, рођен 1977. године, из Тузле ............................................. 95

42.  БУЧУК ЛЕЈЛА, кћи Хилме, рођена 1978. Године, из Тузле ................................................. 97

43. ЈОГУНЧИЋ МУЈБАШИЋ АЗУР, син Сејад, рођен 1973. године из Тузле............................ 99

45. АБДУИСМАИЛ  СУЗАН, кћи Хусеина, рођена 1980. Године, из Тузле. ............................... 104

46. ХАСИЧИЋ ШЕМСА, кћи Сфета, рођена 1975. године, из Тузле.......................................... 106

47. САЛАМОВИЋ  СЕНАХИД, син Ибрахима, рођен 1969. године из Тузле ............................. 108

52. АТИКОВИЋ ЛЕЈЛА, кћи Ибрахима, рођена 1980. Године, из Тузле ............................... 117

54. ПОЊАВИЋ РУСМИР, син Фарука, рођен 1974. године, из Тузле ................................... 121

57. КУРБЕГОВИЋ ВАЊА, кћи Хариса, рођена 1977. Године, из Тузле ................................. 125

58. СТОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА, кћи Марка, рођена 1951. године, из Тузле .................................... 127

59.  ХРУСТАНОВИЋ ХАСАН, син Хамида, рођен 1970. године, из Тузле.............................. 129

60. ХАЏИЋ АГО, син  Хамдије, рођен 1975. године, из Тузле ............................................. 131

61. ЧАУШЕВИЋ СЕЛМА, кћи Мирсада, рођена 1977. године, из Тузле ............................... 132

63. МИЛИЋ АДРИЈАНА, кћи  Младена , рођена 1978. године, из Тузле ............................. 135

64. ЧИРАК САМИР, син Џемала, рођен 1977. године, из Тузле .......................................... 138



4

66. МУРСЕЛОВИЋ ЕВИР, син Ибрахима, рођен 1972. године, из Тузле .............................. 140

67. ЗАИМОВИЋ АДНАН, син Хусеина, рођен 1967. године, из Тузле .................................. 142

68. ХУРИЋ ЕЛВИРА, кћи Лутве,  рођена 1978. године, из Тузле.......................................... 143

70. МУЈБАШИЋ ЕДИН, син Мехмедалије, рођен 1973. године, из Тузле............................ 145

71. НИНИЋ ДИЈАНА, кћи Драгана,  рођена 1975. године, из Тузле..................................... 146

4.1 Преглед погинулих за које није било могуће утврдити да ли су погинули од експлозије
пројектила 130 mm............................................................................................................. 148

4.2 Преглед погинулих који су погођени из једног правца ................................................ 148

4.3 Преглед погинулих који су погођени из једног или можда два правца....................... 149

4.4 Преглед погинулих који су погођени из два правца..................................................... 149

4.5 Преглед погинулих који су погођени из три правца..................................................... 150

4.6 Преглед погинулих који су погођени из три или из четири  правца............................. 150

4.7 Преглед погинулих који су претрпели велику деструкцију .......................................... 150

5. СУМАРНИ НАЛАЗ ................................................................................................................ 151

6. МИШЉЕЊЕ......................................................................................................................... 152



5

1. УВОД

Ова анализа извршена је као допуна судско медицинској анализи документације везане за
догађаја на "Тузланској капији" од 25. маја 1995. године коју је извршио професор Каран
Жељко. 1

Овом анализом размотрене су могућности настанка повреда погинулих лица у овом догађају
са становишта артиљеријско балистичког тумачења и може се сматрати да са судско
медицинској анализом чини комплетну анализу настанка повреда погинулих лица.

2. РАСПОЛОЖИВИ МАТЕРИЈАЛ

При раду на овој анализи на располагању су била следећа документа:

 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине,
Судскомедицинска анализа достављене документације "Тузланска капија" -налаз и
мишљење, Бањалука 2014. године,

 Миле Попарић, Стручно вештачење околности и раније утврђених чињеница у вези
случаја експлозије на тргу "капија"у тузли 25. маја 1995. године, налаз и мишљење,
Београд 2014.

 Фотодокументација о погинулим из списа предмета,
 Записници о прегледу мртвог тела из списа предмета,
 Шематски прикази повреда погинулих из списа предмета,
 Видео записи о погинулим из списа предмета,
 Изјаве сведока из списа предмета.

1 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 27,
први пасус
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3. АНАЛИЗА ПОВРЕДА ПОГИНУЛИХ

1. ЂЕДОВИЋ РАЗИЈА, кћи Екрема студент из Градачца

На телу Ђедовић Разије уочавају повреде настале од неких тела и повреде настале од
дејства ударног таласа.
Повреде од ударног таласа обележене су  црвеном бојом, а  повреде од неких тела

обележене су зеленом и љубичастом бојом, слика 1.

Слика 1 Повреде на телу Разије Ђедовић

1.1 Повреде настале од ударног таласа видљиве су на десној потколеници, на задњој
страни десне натколенице и на предњеунутрашњој страни леве натколенице.
Разлога за ову тврдњу има више и потребно их је све објаснити.
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Десна потколеница разорена је на приближно половини дужине птколенице, што
је утврђено поређењем са левом потколеницом, слика 2
Овако масивно разарање десне потколенице могло је настати или дејством
ударног таласа насталог експлозијом у непосредној близини  или деловањем снопа
гелера  који настају експлозијом такође на веома малој удаљености

Слика 2 Фотографија мртвог тела Ђедовић Разије

Разарање потколенице као последица дејства пројектила 130 mm мора се у овом
случају у потпуности искључити  јер би у том случају и на левој потколеници било
доста погодака гелера због кружног распростирања гелера у односу на осу
пројектила, а последице на остаку тела биле би много теже..
У прилог овој тврдњи иду и изгледи повреда на десној и левој натколеници. Ове
две повреде су настале дејством ударног таласа који се распростирао са задње
десне стране тела Разије Ђедовић, правац "В", слика 1.
Од исте експлозије  разорена је и десна потколеница, јер се на слици 2 јасно уочава
да је предњи део ткива и коже потколенице  остао цео.
Услед  ове експлозије тело Разије Ђедовић је морало пасти на десну страну и тај
пад је узроковао затворени прелом десне надлактице. Да је експлозија била са
предње стране тело би пало на леву страну.
Повреда на задњој страни десне надколенице, која је на слици 1 обележена са 3х2
настала је од неког тела.
Повреду на десној страни стомака професор Каран је окарактерисао као плитку
тангенцијалну повреду, што је тачно јер је ова повреда настала услед
тангенцијалног удара неког тела које је долетелео са леве стране и према
фотографији из фотодокументације   ово тело је ударило у десну полактицу и том
приликом је начинио дефект величине 5х3 cm, слика 1 .
Дефекти на средини и на левој страни стомака највероватније су настали дејством
са леве стране, мада се не може искњучити ни могућност да  су ови дефекти
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настали услед дејства са задње стране из правца "В" при чему је могуће да је
дефект на левој страни излазни отвор.
Повреда на предњој страни леве надколенице је настала услед удара неког тела са
предње стране и није у никаквој вези са повредом  на унутрашњој страни исте
натколенице.
Ова повреда на предњој страни леве надколенице и повреда означена са 3х2 на
десној натколеници нису никако могле да настану поготком из истог правца што
потврђује да је Разија Ђедовић погођена из два правца различита правца.
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2. БРГУЉАК ЕЛМА, кћи Хасиба, рођена 1975. Године, из Грачанице

На телу ове  особе видљиви су изражени трагови гарежи у пределу леве потколенице
што указује да се налазила у близини места експлозије.
Поред трагова гарежи доказ да је у њеној близини била експлозија је и лева ципела са
које је однет део оглавине ципеле, што се веома јасно види на слици 3.

Слика 3  Бргуљак Елма са одећом на столу за обдукцију

На њеном телу уочавају се повреде настале дејством ударног таласа и многобројне
повреде од гелера распрострањене са леве бочне стране од колена па до предела
врата, слика 4.
Уочава се да су ове повреде од гелера скоро истих димензија што искључује могућност
да су то повреде настале дејством гелера од неког артиљеријског пројектила, јер у
случају распрсксавања артиљеријског пројектила настаје велики број гелера
различитих димензија и невероватно је да  једно тело буде погођено у оволиком броју
само гелерима приближно истих димензија.
Повреде настале од ударног таласа (обележене црвеном бојом на слици 5) и од гелера
указују да је место експлозије било полулево у односу на тело као што је приказано
стрелицом на слици 5.
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Слика 4    Бргуљак Елма без одеће на столу за обдукцију

Повреде настале дејством ударног таласа указују да је ова особа у тренутку експлозије
највероватније била у седећем положају. На то указују повреде на грудима и на левој
подлактици. Ове две повреде настале су од истог ударног таласа што се закључује на
основу тога што су обе повреде приближно исте ширине и што се налазе на истој
висини када је лева рука наслоњена лактом на сто.
На слици 3 и слици 4 уочава се да на деснј потколеници постоје повреде и са
унутрашње и са спољне стране десне потколенице. Узимајући у обзир да је место
експлозије било полулево, слика 5 онда је овакав распоред повреда могућ само у
случају да је десна потколеница била померена у назад у односу на леву и заокренута
мало у лево, а то је било могуће само ако је дотична особа била у сеедећем положају.
Ако је Бргуљак Елма седела за столом ода је могла да се налази или пред кафеом
"Капија" или пред кафеом "Гулам".
Повреда на десној бутини, слика 5 веома слабо се уочава на слици 4 и веома тешко се
може довести у везу са правцем настанка осталих повреда тако да се не може
искључити могућност да је ова пособа погођена из два различита правца.
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Слика 5 Шематски приказ повреда Бргуљак Елме
Црвеном бојом обележене су повреде настале од ударног таласа, а црвена
стрелица показује приближан правац у којем је било место експлозије

Бргуљак Елма је страдала од експлозије која је била у њеној непосредној близини
при чему је задобила повреде и од гелера и од ударног таласа. Трагови повреда од
гелера указују да није погођена гелерима од артиљеријског пројектила.
У тренутку када је страдала највероватније је седела за неким столом , а могуће је да
је то било испред кафеа "Капија" или испред кафеа "Гулам".  Повреда на спољној
страни десне натколенице не може са сигурношћу довести у везу са експлозијом од
које су настале остале повреде.
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3. ХАСАНОВИЋ СЕНАД, син Меше
Хасановић Сенад  у тренутку страдања налазио се на око 1, 5m од центра експлозије
поред аутомобила "Голф 1".
Његове повреде не одговарају повредама које настају услед експлозије 3,6 kg
експлозива на том растојању. Експериментално је показано да би тело особе удаљене
око 1,5 m од места експлозије пројектила 130 mm који има 3,6 kg експлозива ТНТ
доживело велику деструкцију2.

4. РАМИЋ ФАХРУДИН, син Миралема, рођен 1961. године, професор географије из
Тузле

Рамић Фахрудин страдао је испред кафеа "Гулам" на око  18 m од места експлозије
испред аутомобила "Голф 1", слика 6.3

Слика 6 Тела Рамић Фахрудина и Сојичић Јелене испред кафеа "Гулам"

Као што се са слике 6 види тело Рамић Фахрудина је на леђима , а лице је усмерено
према месту експлозије поред аутомобила "Голф 1", што је необично с обзиром да је
задобио једну повреду димензија 7х3 cm у леђа па би било за очекивати да је пао на
стомак ако је повреду задобио из правца експлозије испред аутомобила "Голф 1". Ипак
постојала је могућност да је у току евакуације тело окренуто па  се не може донети
коначан закључак у којем је положају био Рамић Фахрудин у тренутку када је погођен.
Иако је повреда на леђима једина повреда која је констатована приликом прегледа
леша на видео снимку се виде два детаља која дају основ за сумњу да је на телу Рамић
Фахрудина било још повреда.

2 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.1, страна 141

3 Слика је из видео снимка VTS_01_1 временски интервал од 00:06:20 до 00: 06:27
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У пределу леве стране врата постоји једно оштећенје коже које је мђда настало од
ударца неког предмета, слика 7 и овај детаљ није коментарисао ни професор Каран.
Поред овога на левој бутини види се на фрмеркама већа мрља крви, слика 8. С
обзиром да нигде није приказан снимак леве стране тела није могуће утврдити да ли је
је ова мрља од неке повреде на телу Рамић Фахрудина или је то мрља  настала од крви
неке друге жртве у току транспорта.

Слика 7 Траг на врату Рамић Фахрудина4

Слика 8 Траг крви на фармеркама Рамић Фахрудина5

На основу расположиве документације не може се утврдити како је страдао Рамић
Фахрудин, али се не може са сигурношћу ни одбацити теза да је погођен из два
различита правца.

4 Видео: Obdukcijastradalih, временски интервал од 00:05:31 до 00: 05:36
5 Видео: Obdukcijastradalih, временски интервал од 00:05:36 до 00: 05:38
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5. МАРИНОВИЋ ПЕРА кћи Фрање, рођена 1958. године  из Тузле

Мариновић Пера се у тренутку несреће налазила испред просторије Лутрије БиХ6, на
удаљености 18 m до 22 m од места експлозије испред аутомобила "Голф1", слика 9
Мариновић Пера задобила је повреде са леве стране од појаса на доле, што значи да је
била левом страном окренута према центру експлозије. Није познато како је стајала у
односу на место експлозије код аутомобила "Голф1" испред продавнице "НИК".

Слика 9 Положј Мариновић Пере у трнутку експлозије

Експериментално је доказано да на месту на којем се налазила Мариновић Пера
пројектил 130 mm, који експлодира испред аутомобила "Голф1", не наноси никакве
повреде људима који се налаза на простору на којем се налазила Мариновић Пера.7 То
значи да је на овом простору могућ само понеки случајан погодак гелера.

Узимајући у обзир да је Мариновић Пера погођена са 3 гелера и да је у њеној
непосредној близини страдало још најмање 5 лица  од којих су 3 смртно страдали
онда се у потпунсти искључује могућност да је Мариновић Пера  погогођена услед
експлозије пројектила 130 mm испред аутомобила "Голф1". С обзиром на број
смртно страдалих и повређених на том месту искључије се чак и могићност да је
случајно погођена.

6 Гаврић Ана, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 06.02. 1999. год.,  страна 2,
други пасус. Документ: 41. Gavric Ana

7 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 8.7, страна 130.
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6. МУСТАЧЕВИЋ ШАБАН, син Авде рођен 1966. године из Тузле
Према изјави сведока Мустачевић Шабан се налазио на око 1 m од задње стране
аутомобила "Голф1"8

Мустачевић Шабан је задобио повреде од потколенице до главе, а оно што је
најинтересантније у овом случају је да има трагова гарежи на панталонама у пределу
десне потколенице и у пределу леве стране лица. Овакав распоред трагова гарежи
могућ је само у случају  да је екпслозија била на релативно блиском растојању са
његове десне стране, а да је горњи део тела био заокренут у десно и повијен на доле.
Међутим у такав положај тела се не уклапа повреда у пределу колена , јер је
очигледно да је повреда обележена кругом и стрелицом "А "на слици 10 могла да
настане само погодком  гелера са леве стране. Поред овога за овакав положај тела не
уклапају се ни повреде на десној страни лица. Према положају тела оне би морале
бити на левој страни.

Слика 10 Тело Мустачевић Шабана

Стрелица "А " означава правац из којег је погођена лева нога
Стрелица "В " означава правац из којег је погођена десна страна
лобање
Скица у горњем десном  угалу је шематски приказ повреда главе.
Црвена површина је дефект лобање димензија 6cm x 4cm

8 Мехмедовић Самир, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 10. 03. 1997. год.,  страна 2,
други пасус. Документ: 68. Mehmedovic Samir.
Овај сведок наводи да је био у друштву свог друга Мостарчевић Шабана. Вероватно се ради о
штампарској грешци, јер су Мостачевић Шабан и Мехмедовић Самир могли бити другови пошто је
разлика у годинама међу њима само једна година., Мостарчевић се нигде више не помиње.
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Све ово указује да тело није било у положају према напред наведеној претпоставци,
већ су трагови гарежи на нози и лицу настали из два различита извора.
Повреде на лицу , на десној бутини и десној бочној страни грудног коша никако се не
уклапају у правац настанка повреде на левој нози у пределу колена што показује да је
ово лице погођено из два различита правца.
Ако је Мустачевић Шабан био на растојању око 1 m од задње стране Голфа, као што
тврди сведок, онда је сасвим сигурно да његове повреде нису настале од експлозије
гранате 130 mm.
Ово потврђују резултати експеримента. Експерименти9 су показали да гелери гранате
130 mm пролазе на задњу  страну "Голфа 1" само до висине испод задњег браника, а
особе које се налазе  у близини аутомобила могу задобити повреде до колена, а
никако у горњем телу тела и глави као што је био случај са Мустачевић Шабаном и да
на макети која је била иза аутомобила нема никаквих трагова гарежи, слика 11

Слика 11 Оштећења на задњем делу аутомобила "Голф1" услед експлозије пројектила
130 mm испред предње стране аутомобила – лево и оштећења макете
људске фигуре која се налазила иза "Голфа 1"

На основу анализе расположиве документације и експерименталних резултата са
великом сигурношћу може се тврдити да Мустачевић Шабан није страдао од
експлозије пројектила 130 mm и да је погођен гелерима из два различита правца и
да су обе експлозије биле у његовој близини.

9 Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условима
који су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. године у 20.55 часова-Извештај о
полигонском испитивању- број ТОЦ-12-1385, од 23.09. 2014. год.тачка 2.4.1, слике DSCN9942 и
DSCN9947
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7. САРАЈЛИЋ ЕДХЕМ, син Енвера, рођен 1975. Године, из Тузле
Повреде на телу Сарајлић Едхема су веома штуро описане и нема довољно података на
основу којих би се могла извршити детаљнија анализа са становишта порекла и узрока
повреда. Ипак доминантна повреда на левој наколеници омогућава делимичну
анализу.
Оваква масивна широкозјапећа повреда је карактеристична за бласт повреде што се
најочигледније види поређењем са сличном повредом насталом у неком
терористичком нападу

Слика 12 Бласт повреда Саралјић Едхема- горе и пример сличне
бласт повреде -доле

Да би настала оваква бласт повреда од  пројектила 130 mm онда би ово лице морало
да се налази на растојању до 5 m oд центра експлозије, али би у том  случају  по
његовом телу био веома велики број погодака од гелера што се на овом телу не види
нити је у записнику о прегледу и шематском приказу не види.
На основу тога се закључује да Сарајлић Едхем није страдао од експлозије пројектила
130mm.
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8. БЕГАНОВИЋ АДНАН, син Мирсада,рођен 1979. Године, из Тузле

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

Професор Каран је констатовао да локализација повреда указује на могућност
повређивања и са предње и са задње стране те са леве бочне и са десне бочне стране тела.

На основу положаја и величиа рана  са великом сигурношћу може се тврдити да је ова
особа погођена и са леве бочне , правац "А" и са десне бочне стране тела,правац "В", слика 13.

Слика 13 Бочни погоци на телу Бегановић Аднана
Повреде на потиљку,  левој шаци, на средини десног дебелог меса10 Бегановић Аднана
могу се видети на шематском приказу на слици 14.

Када се погледају повреде на задњој страни тела Бегановић Аднана поставлја се питање:
да ли је дефект коже на средини десног дебелог меса повезан са дефектом на левом куку,
слика 13. Ако су ова два дефекта повезана стрелним каналом онда је претходни закључак
тачан само под условом да је дефект на левом куку улазна рана, а дефект на десном
дебелом месу излазна рана.

Пошто о томе нема никаквих података онда ћемо извршити анализу са становишта
могућности настанка повреда на телу  у односу на центар експлозије.

10 Виши суд у Тузли, Записник о вањском прегледу и идентификацији погинулих у масакру у Тузли
дана 25. 05. 1995. године , Кри 30/95 од 22. јуна 1995. год. страна 4, тачка 8.
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Када се погледа шематски приказ повреда главе,
слика 13 уочава се да су повреде и на левој и на
десној страни мало испод ува, односно да је
стрелни канал под веома малим углом. Односно
скоро хоризонталан.

Ако је тачан навод из записника о прегледу
дефект на десном дебелом месу је знатно испод
ране на левом куку и ако су ове ране повезане
стрелним каналом онда је тај стрелни канал под
знатно већим углом у односу на хоризонт од угла
под којим је стрелни канал на глави.

Да би се лакше уверили да ли је то могуће на
слици 15 су из неког претпостављеног центра
експлозије повучени правци долета гелера на
десно дебело месо и на десну страну лобањског
дела. У овој анализи небитно је на којем
растојању је центар експлозије. Као што се може
видети

угао
стрелно

г канала на глави у односу на хоризонт увек је
већи од угла стрелног  канала  који спаја десни
део дебелог меса и леви кук из чега се закључује
да повреде на глави и на десном дебелом месу
нису настале од исте експлозије. То указује да је
претходни закључак да су повреде на куку и на
глави настале погоцима из различитих праваца,
слика 14, тачан.

Повреда на десном дебелом месу настала је
највероватније исто као и повреда на теменом
делу главе, слика 15  од експлозије иза леђа, али
могуће је да су са десне стране биле две
експлозије од којих је једна направила повреде
на глави, а друга повреду од десног дебелог меса
до кука.

Према изгледу повреде на грудима очигледно је да је она настала ударом гелера под
великим углом у односу на тело што указује да је настала од експлозије испред Бегановић
Аднана.

Са великом сигурношћу може се тврдити да је Бегановић Амир страдао од гелера
насталих од четири посебне експлозије из четири правца или евентуално четири
експлозије из три правца.

Слика 14 Повреде на задњој страни тела
Бегановић Аднана

Слика 15 Правци гелера
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9. БАКАЛОВИЋ АСМИР, син Ферхата, рођен 1975. Године, из Тузле
У достављеним списима нема података где се ова особа налазила у тренутку
експлозије.
На телу ове особе налазе се две ране на леђима и једна рана на грудима, слика 16 и

једна већа тангенцијална рана на
десном куку. слика 17.
Професор Каран11 је дозволио
могућност да је једна од рана на
леђима повезана са раном на
грудима.

Размотрићемо да ли се таква
претпоставка уклапа у могуће
путање гелера. На леђима ове
особе су две ране. А на грудима
имамо једну рану. Ако уведемо
претпоставку да је једна од рана
на леђима у вези са раном на
грудима  то би значило да је ова
особа  била окренута експлозији и
да је један гелер направио пробој
кроз тело, а други је остао у телу.
И облик  рана сугерише да је у том

случају ова особа погођена у леђа, јер је
улазна рана на леђима много мања од
излазне на грудима. Ово је само
претпоставка и с обзиром да рана на
грудима изгледа и као тангенцијална
рана, слика 18, не може се са сигурношћу
тврдити да су повреде на леђима у вези
са повредом на грудима. На видео
снимку се уочава  повреда на десном
куку и може се уочити да је оса ране
усмерена одоздо према горе, док је у
записнику о прегледу наведено је да је

11 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 27,
први пасус
12 Видео: Obdukcija stradalih, временски интервал од 00:08:06 до 00:08:09

Слика 16 Повреде на предњој и леђној страни
тела Бакаловић Асмира

Слика 17  Повреда на десном куку
Бакаловић Асмира12
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дефект положен хоризонтално, 13 али је на шематском приказу уцртана отприлике као
што се види на видео снимку, слика 19. На основу положаја и облика ране на куку
очигледно је да је настала од неког гелера  који је долетео са предње стране. Пошто
имамо ране и на леђима које нису могле настати од долета гелера са предње стране

онда је очигледно да је
ова особа погођена и са
предње и са задње
стране. На овакав
закључак не може
утицати  то да ли  је
једна рана на лежима
повезана каналом са
раном на грудима.

На основу анализе могућих путања гелера који
су начинили ране на телу Бакаловић Асмира
закључује се са великом сигурношћу да је
Бакаловић Асмир погођен и из два правца, са
предње и са задње стране тела.

13 Виши суд у Тузли, Записник о вањском прегледу и идентификацији погинулих у масакру у Тузли
дана 25. 05. 1995. године , Кри 30/95 од 22. јуна 1995. год. страна 4, тачка 9.

Слика 18  Повреда на грудима  Бакаловић Асмира

Слика 19 Бакаловић Асмир –скица ране на
куку
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10. ЂУШИЋ СУЗАНА, кћи Веселина, рођена 1981. Године, у Тузли
У достављеним списима нема података где се ова особа налазила у тренутку експлозије.
У расположивој фотодокументацији релативно се слабо уочава карактер повреде ове особе.
На видео запису мртвог тела14 веома добро се уочава да је ова особа задобила у пределу
десног кука веома велику бласт повреду, слика 20

Слика 20  Тело Ђушић Сузане, са масивном повредом десног кука

Поред ове повреде констатовано је још неколико повреда на предњој страни тела.15 На одећи
и телу има трагова гарежи.16

Ова особа је била окренута месту експлозије десном бочном страном и била је на малој
удаљености од места експлозије.

Да би задобила овакве повреде од експлозије пројектила 130 mm од аутомобила "Голф 1"
морала се налазити  од центра експлозије на мање од 5 m, али би у том случају морала
задобити многобројне повреде од гелера пројектила. Пошто на њеном телу има само једна до
две повреде од гелера закључује се да она није страдала од експлозије пројектила 130 mm .

На основу карактера и бројности повреда закључује се са великом сигурношћу да Ђушић
Сузана није страдала од експлозије пројектила 130 mm.

14 Видео: Obdukcija stradalih, временски интервал од 00:08:53 до 00:08:57
15 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа

достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна
28, први пасус.

16 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна
29, други пасус.
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11. ЋЕРИМОВИЋ АЛМАСА, рођена 1975. године, из Градачца
У достављеним списима нема података где се ова особа налазила у тренутку
експлозије.
У приложеној фотодокументацији јасно је да је глава комплетно разорена и не може се
са сигурношћу тврдити шта је узрока разарања главе17 и зато  се неће разматрати
могућност разарања главе услед експлозије.
На фото докментацији, слика 21, је јасно уочљиво да је ова особа задобила више рана
или огуљотина како је наведено у шематском приказу , слика 22, у пределу обе
потколенице.
Јаснио је да су повреде на потколеници настале услед експлозије са леве стране тела и
да се ова особа у тренутку експлозије кретала.
Овакве повреде могла је задобити ако је била иза задње стране аутомобила "Голф 1",
слика 11, али иза аутомобила су "Голф 1" била су друга лица која су остала скоро
неповређена. Друга могућност је да је била испред баште кафеа "Капија", јер су њене
повреде веома сличне повредама Хурић Едина18 који је седео у башти овог кафеа.

Слика 21  Тело Ћеримовић Алмасе

Повреде у пределу потколеница никако се не могу довести у везу са повредом на десној
бутини промера 8 х11 cm, слика 23 и оћигледно је да су ове повреде настале из два различита
правца.

17 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна
31, први пасус.

18 Хурић Един, Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 28. 01. 1999. год.,  страна 2, први
пасус. Документ: 111. Huric Edin.
Овај сведок наводи да је био у друштву свог друга Мостарчевић Шабана. Вероватно се ради о
штампарској грешци, јер су Мостачевић Шабан и Мехмедовић Самир могли бити другови пошто је
разлика у годинама међу њима само једна година., Мостарчевић се нигде више не помиње.
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На основу правца настанка повреда на потколеници и десној бутини са великом сигурношћу
се може тврдити да је Ћеримовић Алмаса погођена из два различита правца и да се
највероватније налазила испред баште кафеа "Капија".

Слика 22 Шематски приказ повреда на предњој и
задњој страни тела Ћеримовић Алмасе

Слика 22 Повреда на десној буини
Ћеримовић Алмасе
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12. ЂАПО САМИР, син Зејнила, рођен 1975. године у Тузли

Према изјави сведока Ђапо Амир налазио се на углу зграде у којој је кафе
"Леонардо",19 слика 23.

Слика 23 Место на којем су се налазили Ђапо Амир и
Мехмедовић Един

Према изгледу и положају  рана које су видљиве на видео снимку20 центар експлозије
од које је ова особа страдала био је са њене десне стране. Повреда на стопалу указује
да лева нога била подигнута од тла, могуће да је била ослоњенана неки предмет, слика 24.
Ако се анализирају повреде  са оваквом претпоставком о положају центра експлозије,
онда би се могло прихватити да је  могуће да су све регистроване повреде и повреда
на десној бутини која није регистрована, слика 25, настале од те експлозије са
изузетком повреда на левој потколеници и у пределу левог кука. На шематском
приказу је чак наведено да је дефект у пределу десног кука пречника 0,8 cm и да је у
дубину, што значи да је настао долетом гелера са леве стране.
Ако  анализирамо случај да је центар експлозије био са леве стране онда од те
експлозије не би био могућ дефект на десној бутини, слика 25.
Дефект на темену лобање могао је настати на више начина и нема довољно података
за поуздану анализу.

19 Мехмедовић Амел , Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 8. 02. 1997. год.,  страна 2,
други пасус. Документ: 45. Mehmedovic Amel.

20 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна
33, слика доле десно.
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Слика 24 Шематски приказ констатованих повреда Шапо Амира, без приказа повреде
темена главе

На основу анализе могућих праваца долета гелера са великом сигурношћу се
закључује да је Ђапо Амир погођен из два различита правца, односно од две
различите експлозије.

Слика 25 Рана на десној бутини Ђапо Амира (заокружена црвеним кругом)
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13. ЂУЗЕЛ АМИР, син Сакиба, рођен 1968. Године, из Тузле

Према изјави сведока Ђузел Амир се налазио на платоу испред кафеа "Леонардо",21 слика
26, на око 15 m од излога продавнице "НИК".

Слика 26 Приближно место на којем се налзио Ђузел Амир

На основу изгледа и положаја повреда на потколеници и левој бутини, слика 27, очигледно је
да су те повреде настале од ударног таласа, а не од гелера. Ова особа се у тренутку страдања
налазила у покрету и десна нога је била у искораку према месту експлозије, које је било
удаљено највероватније од 3 до 4 m. У сваком случају апсолутно се искључује могућност да су
овакве повреде настале као последица експлозије пројектила 130 mm испред  продавнице "НИК".

Слика 27 Тело Ђузел Амира

На основу каракра и облика повреада са великом сигурношћу се закључује да Ђузел Амир
није страдао од последица експлозије пројектила 130 mm, већ од експлозије на платоу
испред кафеа "Леонардо".

21 Хуремовић Надир , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 11. 02. 1999. год.,  страна 2,
први пасус. Документ: 191. Huremovic Nadir.
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14. КУРТАЛИЋ ВЕСНА, кћи Изета, рођена 1979. Године, из Тузле

Према изјави сведока Курталић Весна се налазила око 2 до 3 метра од страдалог Мујић
Самира22 слика 27, према процени на 5 m од 7 m од места експлозије испред аутомобила

"Голф 1".

Према фотодокументацији и
шематском приказу повреда на телу
Весне Курталић уочавају се три
различите врсте повреда и изражени
трагови гарежи на трбушном зиду и
глави, слика 28.

Присуство овако велике количине
гарежи указује да је она била у
непосредној близини експлозије.

Повреде које су описане као
деструкција настале су од експлозије ,

слика 28 и слика 29 и слика 30, а овако ниска деструкција настала је од експлозије која је
била веома близу ове особе.

Пробојне повреде настале су од
гелера који су долетели са предње
десне стране , што се закључује по
изгледу рана и по томе што на
задњој страни ноге има мање
повреда него на предњој страни
слика 30.

На десној страни у горњој
половини тела издвајају се повреде
које су описане као површинске
огреботине. Када се упореди
њихов положај у односу на положај
и правац настанка великих повреда
на доњим екстремитетима долази
се до закључка да оне нису могле
настати од исте експлозије.  Осим
не поклапања правца настанка
повреда на доњим екстремитетима
и на горњем делу тела њихово груписање по висини указује да нису настале од експлозије

22 Исић Вилдана , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 3. 02. 1999. год.,  страна 2, први
пасус. Документ: 202. Isic Vildana.

Слика 27 Место на којем се налазила Курталић
Весна

Слика 28  Шематски приказ повреда Весне Курталић
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неког пројектила. Наиме, ситне површинске огреботине могле су настати од ситних
фрагмената пројектила или од ситних каменчића који су се евентуално налазили на
коловозу и које је експлозије одбацила, али би у оба случаја они морали бити
распоређени по читавом телу или од стопала па до неке висине која зависи од
удаљености особе од места експлозије пројектила.

Али у сваком случају морали би се налазити на истој страни што код ове особе није
случај.

Слика 29 Повреде настале од дејства експлозије

И пробојне ране на доњим екстремитетима заслужују посебну пажњу. Уочава се да су ове
повреде крупне и да су по величини врло уједначене што није карактеристика
фрагментације артиљеријског пројектила. Код артиљеријског пројектила настају парчићи
различитих облика и димензија  и зато на телу особе која страда од гелера артиљеријског
пројектила имамо повреде различите и по облику и по димензијама.

Остављајући по страни ову констатацију проверићемо да ли ове повреде одговарају
повредама које би настале од експлозије која је била испред аутомобила "Голф 1".
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Утврђено је да су Хасановић Сенад  и Алиспахић Адмир били на око 2 m центра
експлозије.23 Повреде које су том приликом задобили видљиве су на слици 31

Слика 30 Тело Курталић Весне, црвеним круговима обележене су
деструкције настале од ударног таласа

Слика 31  Тела Алиспахић Адмира(горе) и Хасановић Сенада (доле)

23 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.1, страна 141
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Када се упореде повреде Хасановић Сенада  и Алиспахић Адмира са повредама Курталић
Весне на њеним доњим екстремитетима очигледно је да њене повреде нису настале од
исте експлозије од које су страдала њих двојица.

Повреде Весне Курталић као и карактеристична гареж  могу се поредити са повредама
следећих жртава:

 34. Окановић Индира,
 35 Бошњаковић Илвана,
 38 Бојкић Дамир,
 42 Бучук Лејла,
 51 Алагић Елвис,
 52 Атиковић Лејла

Све ове жртве имају на себи сличне трагове гарежи и веома сличне повреде по доњим
екстемитетима и све те повреде се налазе распоређене по висини до 1 m.

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да Курталић
Весна није страдала од експлозије испред аутомобила "Голф 1".
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15. МЕМИЋ ЕДИСА кћи Османа, рођена 1976. године, из Тузле
У достављеној документацији нема података где се ова особа налазла у односу на
центар експлозије.
Из достављеног шематског приказа повреда закључује се да је ова особа највећи број

повреда могла да задобије ако је
била окренута леђима полудесно у
односу на место експлозије, слика
32 и да је глава била окренута
максималноу десно.
Али у овом положају тела у односу

на место експлозије никако нису
могле настати повреде на левој
бутини, слика 33 (заокружени
црвеном линијом). Ове повреде су
могле настати из истог центра
експлозије као и остале, али би у том
случају то биле тангенцијалне
повреде, а не повреде које се
простиру у дубину као што је
наведено на шематском приказу.
На доњој левој страни стомака

постоји једна повреда пречника 2
cm, слика 33, која се такође
простире у дубину. Постоји

могућност да је то излазна рана неке ране на
леђима али се не може искључити ни као рана
која је настала поготком са предње стране,
посебно ако се има на уму да и на челу
постоји рана која је пре настала поготком са
предње него са задње стране, а и повреде на
рамену према шематском приказу не могу се
искључити као ране настале поготком са
предње стране.
На лицу ове особе испод доње усне постоји
једна рана која нигде није детаљно описана,
слика 34, која је потпуно кружног облика и
која је једино могла настати директним
поготком са предње стране. На први поглед
могло би се тврдити да је то можда неки
младеж, али фотографија ове особе на
смртовници показује да она није имала
никакав младеж, слика 35.
На основу свих ових анализа закључује се да је

Слика 32 Шематски приказ повреда Мемић
Едисе са предње и задње стране
тела

Слика 33 Шематски приказ повреда
Мемић Едисе на бочним
странама тела
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Мемић Едиса погођена са задње стране, предње и леве стране.

П
о
с
е
б
н
у

п
а
ж
њ
у

з
а
с
лужују повреде на десној бочној страни  ове особе, слика 33, доле десно и слика 36.
Ове ране су кружног облика димензија 2х2 cm и 3х3 cm. Професор Каран не искључује
могућност да су то пробојне ране и да су међусобно повезане каналима.  Облик рана и
димензије рана ипак потврђују коментар на шематском приказу да се ране
продужавају у дубину, односно да су то одвојене ране.

Ране кружног облика као што су ове не могу се сматрати као ране настале од
фрагмната артиљеријског пројектила. Истина је да од фрагмената артиљеријског
пројектила може понекад настати рана која има приближно кружни облик, али је
невероватно да на једном малом простору буде концентрисано више повреда кружног
облика и да при томе и димензије буду исте. Облик ових рана и њихова концентрација
на малом простору указују да оне нису настале од  фрагмената артиљеријског
пројектила, већ од неке друге експлозивне направе.
Поређењем изгледа ових рана и других видљивих рана на телу ове особе уочава се

велика разлика у облику рана.

Слика  34 Повреда на лицу Мемић Едисе која
нигде није објашњена

Слика 35 Фотографија Мемић
Едисе са смртовнице на
којој се не види младеж

Слика 36 Тело Мемић Едисе
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На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да је
Мемић Едиса погођена бар из два правца и  фрагментима од две различите
експлозивне направе.
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16. ЧАЈИЋ САЊА кћи Мије, рођена 1977. год., из Тузле

Према списима из предмета Чајић Сања је билау друштву са Бучук Лејлом.24 Није
познато тачно место где се налазила Бучук Лејла, али према повредама она је
вероватно била у близини угла птодавнице "НИК" до улице Мустафе Мујбеговића.

Повреде Чајић Сање су најизраженије по ногама, слика 37  и простиру се висине од око
1 m. Ако се претпостави да су повреде настале од експлозије пројектила 130 mm то би
значило да  се ова особа налазила на растојању од 1 до 2 m од центра њексплозије. У
том случају разарање тела би било веома веико што се није десило у овом случају, а то
значи да повреде нису настале од експлозије пројектила 130 mm.

Слика 37 Шематски приказ повреда Чајић Сање

На телу ове особе видљиви су знатни трагови гарежи,25 а у пределу груди и главе
регистроване су многобројне огуљотине које се виде и на фотографији тела, слика 38.

24 Чајић Марица , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 18. 01. 1999. год.,  страна 1, трећи
пасус. Документ: 173. Cajic Marica.

25 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна
41, други пасус.
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Слика 38 Тело Чајић Сање

У пределу ногу виде се трагови који такође личе на огуљотине на грудима и глави. Ове
огуљотине и остале повреде по ногама су по облику и димензијама веома различите и
очигледно је да не потичу од исте експлозије.
Огуљотине на грудима и на глави личе на повреде на левој страни Бучук Лејле.26

Према положају огуљотина и на основу разлике у висини закључује се да је Чајић Сања
највероватније била на растојању од око 1 m од Бучук Лејле .
На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да Чајић
Сања није страдала од експлозије пројектила 130 mm.

26 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 98.
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17. РЕКИЋ НЕДИМ, син Кемала, рођен 1957. године, из Тузле

Према исказу сведока Рекић Недим је страдао испред кафеа "Леонардо". 27

Слика 39 Позиција на којој се налазио Рекић
Недим

Већина повреда јасно указују да је ова особа  те повреде задобила са своје леве стране,
слика 40.

Слика 40 Шематски приказ повреда Рекић Недима

27 Бркић Алмир , Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 14. 02. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 50. Brkic Almir.
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На десној бочној страни тела ове особе постоји једна рана величине 5х3 cm која никако
није могла настати од гелера који је долетео са леве стране, слика 40 и слика 41. Ова
рана могла је настати само од гелера који је долетео са десне бочне стране што говори
да је Рекић Недим погођен из два различита правца од две различите експлозије.

Слика 41 Рана на десној бочној страни тела Рекић Недима

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да Рекић
Недим  није страдао од експлозије пројектила 130 mm већ од последица две
различите експлозије од којих је једна била са његове леве стране, а једна са његове
десне стране.
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18. ВУКОВИЋ МУСТАФА, син Ризаха, рођен 1972. године

Вуковић Мустафа налазио се на углу зграде у којој је био бутик и кафе "Леонардо",28

слика 42, што је око 10 до 11 m од места експлозије код аутомобила "Голф 1"  испред
продавнице "НИК".

Слика 42 Место на којем се налазио Вуковић
Мустафа

Према сведочењу Малохоџић Недима Вуковић Мустафа је био окренут лицем према
продавници "НИК".
Ова особа задобила је велики број повреда од гелера  по предњој страни тела, слика
43, што указује да је била лицем окренута месту експлозије.
Према шематском приказу, слика 43, на телу Вуковић Мустафе има преко 18 повреда
гелерима и још трауматска ампутација десног сопала и деструкција леве и десне
подколенице, слика 44.
Према експерименталним резултатима број погодака гелерима је већи од могућег
броја погодака у случају експлозије пројектила 130 mm испред аутомобила "Голф 1" а с
обзиром на удаљеност од места експлозије испред аутомобила "Голф 1"  искључује се
могућност да је трауматска ампутација десног стопала и деструкција леве и десне
подколенице настала од експлозије испред аутомобила "Голф 1"  .

28 Малохоџић Недим , Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 19. 03. 1997. год.,  страна 2,
други пасус. Документ: 91. Malohodzic Nedim.
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Слика 43 Шематски приказ повреда Вуковић Мустафе

Слика 44 Тело Вуковић Мустафе

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да
Вуковић Мустафа није страдао од експлозије пројектила 130 mm.
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19 . ХУЈДУРОВИЋ АДНАН, син Нијаза, рођен 1977. Године, из Тузле

Хујдуровић Аднан налазио се поред аутомобила "Застава 101" 29 , на око 9 до 10 m од
места експлозије испред аутомобила "Голф 1", слика 45.

Слика 45 Место на којем се налазио Хујдуровић Аднан
Иако повреде нису најдетаљније описане могућа је систематизација повреда ове
особе. Повреде на леђима и на левој страни ноге могле су настати од исте експлозије.,
слика 46.

Слика 46 Шематски приказ повреда Хајдуровић Аднана. Црвеним линија
обележене су повреде на десној страни које се не могу довести у
везу са повредама на левој страни

29 Икинић Адмир , Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 18. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 87. Ikinic Admir.



42

На овакав закључак упућује и изглед леве стране грудног коша, на којем се уочавају
трагови крви кои су настали вероватно од неких ситнијих повреда, слика 47 .

Слика 47 Тело Хајдуровић Аднана

Повреда на десној натколеници величине 8 х 5 cm дубине 5 cm, таквог је облика да је
очиглено да је настала од фрагмента који је долетео или право или мало плудесно у
односу на тело ове особе, слика 48.

Слика 48  Повреда на десној натколеници Хајдуровић Аднана величине
8 х 5 cm дубине 5 cm

Повреде на леђима према шематском приказу веома подсећају на ситније повреде на
телу Бучук Лејле и Чајић Сање30, које су највероватније страдале у близини места на
којем се налазио Хајдуровић Аднан, слика 45.

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да
Хајдуровић Аднан није страдао од експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдао
од  последица најмање две експлозије, од којих је једна била са његове леве, а друга
са његове десне стране.

30 Бучук Лејла се у списима предмета води под редним бројем 42, а Чајић Сања на редном броју 16
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20. АХМЕТАШЕВИЋ ЕДИНА, кћи Арифа, рођена 1974. год., из Тузле

У достављеној документацији нема података где се ова особа налазла у односу на
центар експлозије.
Према шематском приказу повреда Ахметашевић Едина задобила је свега три повреде
од гелера, сика 49. Према фотографији мртвог тела ове особе она има још једну
повреду на десном рамену, слика 50

Слика 49 Шематски приказ повреда Ахметашевић Едине

Слика 50 Тело Ахметашевић Едине

Ако се уведе претпоставка да је испред аутомобила "Голф 1"  експлодирао пројектил
130 mm онда је на основу броја повреда од гелера и на основу њиховог положаја ова
особа морала бити удаљена најмање 10 до 15 m од центра експлозије.
Осим повреда од гелера на телу ове особе присутне су и две велике повреде настале
од ударног таласа које никако нису могле настати од експлозије пројектила испред
аутомобила "Голф 1", што доказује да ова особа није страдала од експлозије
пројектила 130 mm.
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Положај и облик рана око зглоба леве ноге и на левој бутини указују да је експлозија
била испред ове особе, па су  и повреде од гелера на предњој страни тела могле
настати од те експлозије, али повреде на леђима нису могле настати од те експлозије.
Према шематском приказу рана на грудима је на већој висини од ране на леђима и те
ране у  случају експлозије са предње стране нису могле бити повезане, јер гелер лети
одоздо према горе.
Рана на леђима је већа од ране на грудима што значи да рана на грудима није настала
као излазна рана ране на леђима, што дефинитно потврђује да су ране на грудима и на
леђима настале од две различите експлозије.
Према положајима рана насталих од ударног таласа врло је вероватно да је ова особа у
тренутку експлозије седела.

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да
Ахметашевић Едина није страдала од експлозије пројектила 130 mm, већ да је
страдала од  последица најмање две експлозије, од којих је једна била са њене
предње, а друга иза  њених леђа.
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21. МЕХИНОВИЋ АМИРА кћи Насрудина, рођена 1974. године, из Тузле

У достављеној документацији нема података где се ова особа налазла у односу на
центар експлозије.
Према шематском приказу Мехиновић Амира задобила  је повреде од експлозије која
је била са њене леве стране. 31

Ако се уведе претпоставка да је испред аутомобила "Голф 1"  експлодирао пројектил
130 mm онда је на основу броја повреда од гелера и на основу њиховог положаја ова
особа морала бити удаљена најмање 10 до 15 m од центра експлозије.
На фотографији њеног мртвог тела, слика 51, уочава се да у пределу предњих страна
колена и потколеница као и пределу лица и врата има наслага гарежи32 што искључује
могућност да је ова особа страдала од експлозије пројектила 130 mm.
Овакав закључак поткрепљују и експериментални резултати који показују да приликом
експлозије пројектила 130 mm нема трагова гарежи.

Слика 51 Тело Мехиновић Амире са јасно уољивим траговима гарежи на
ногама

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да
Мехиновић Амира није страдала од експлозије пројектила 130 mm.

31 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 51.

32 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 51. Други
пасус.



46

22. КАНТОР ФРАНЦ, син Михља, рођен 1971. год, из Тузле

У достављеној документацији нема података где се ова особа налазла у односу на
центар експлозије.
Према шематском приказу Кантор Франц задобио  је повреде од експлозије која је

била са његове леве стране, слика 52.
На шематском приказу уочава се један траг
од низа погодака гелера који су
распоређени скоро по правој линији што
сугерише да су настали од експлозије која
је била у непосредној близини.
Када се кроз ове трагове провуче права
линија у пресеку са хоризонталом добија
се приближно место одакле су ови гелери
долетели, односно добија се приближно
место експлозије, слика 53.
Растојање од  десне бочне стране тела до
места експлозије обелжено је плавом
линијом, која је обележена словом "а".
Када ову линију поставимо у вертикалну
раван уочава се да линија допире
приближно до слабине тела. С обзиром да
је висина ове особе била 183 cm. На основу
висине ове особе процењујње се да је

дужина линије "а" око 120 cm.
Узимајући у обзир да је ово
шематски приказ и да нису дате
тачне координате повреда
процењује се да је стварно
растојање експлозије до леве бочне
стране износило 1 m до 1,5 m, што
искључује сваку могућност да је
страдао од експлозије пројектила
130 mm.

На основу свих ових анализа
закључује се са великим степеном
сигурности да Кантор Франц није
страдао од експлозије пројектила
130 mm.

Слика 52 Шематски приказ повреда
Кантор Франца. Црвеним
стрелицама означен је правац
у којем је била експлозија

Слика 53 Графичко  одређивање места
експлозије на основу рана на
леђима
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23. СЛИЈЕПЧЕВИЋ АСИМ, син Изета, рођен 1975. год. из Тузле

Слијепчевић Асим налазио се на улазу у бутик,33 слика 54.

Слика 54 Место на којем се налазио Слијепчевић Асим

На основу шематског приказа повреда, слика 55, закључује се да је ова особа погођена
најмање са две стране и то са предње и зање стране, а постоји могућност да је
погођена и са леве стране, што се на основу расположивих података не може са
сигурношћу потврдити.
На слици 55 црвеним круговима обележене су ране које су настале погоцима са задње
стране.
Љубичастим круговима са испрекиданим линијамма обележене су ране које су настале
погоцима са предње стране.
Зеленим круговима обележене су ране за које се не може са сигурношћу утврдити
правац из којег су настале.
На слици 55 - горе десно  на рамену ове особе констатована је прстрелна рана која је
обележена као рана настала поготком са предње стране. До оваквог закључка се
долази на основу димензија улазне и излазне ране. Улазна рана је мања и она у овом
случају износи 2 cm x 2cm, а излазна рана је већа и износи 3 cm x 2cm. Положај
стрелног канала ране указује да је рука била померена у назад, а могуће је и да је
горњи део тела био мало повијен према напред.
Рана на десној потколеници је такође прострелна рана34 и настала је поготком од
позади што се јсано уочава по величини улазне и излазне ране. Улазна рана је на
задњој страни потколенице  и њене димензие су 3 cm x 3cm, а на предњој страни

33 Ђапо Самир , Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 17. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 83. Djapo Samir.

34 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 56, први
пасус.
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потколенице је излазна рана  димензија 7 cm x 5cm.

Прострел пениса са оштећењем мошница35 могао је настати само поготком са предње
стране.

Посебну пажњу заслужује велика
повреда на грудима, слика 56, у
опису повреде она је описана као
дефекат настао од гелера који је
погодио десно раме и изашао у
пределу груди. 36

Овакав заључак је нетачан јер
оваква рана није могла настати као
излазна рана гелера. Не оспорава се
чуњеница да је гелер који је
погодио десно раме изашао на
грудима у подручју ове ране, али је
овакав дефект коже настао од
ударног таласа који је дошао са
предње стране, што указујје да је једна експлозија била веома близу ове особе.
На фотографији мртвог тела у одећи уочава се на десној страни врата једна мања
округла рана, која није нигде описана и за коју је на основу фотографије тешко

35 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 56, други
пасус.

36 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 55, први
пасус..

Слика 56 Повреда на грудима Слијепчевић Асим

Слика 55 Шематски приказ повреда Слијепчевић Асима
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утврдити правац из којег је настала, али се не може искључити  ни могућност да је
настала поготком са десне стране.

Слика 57 Рана на врату Слијепчевић Асима која није нигде регистрована

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да
Слијепчевић Асим није страдао од експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдао
од  последица најмање две експлозије, од којих је једна била са његове предње, а
друга иза  његових леђа. Не може се искључити ни могућност да је погођен и са обе
бочне стране.
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24. КАЛЕСИЋ САНДРО, син Дине, рођен 1992. год. у Тузли

Калесић Сандро седео је за столом испред кафеа "Гулам"37, слика 58.

Слика 58  Приближно место на којем сеналазио Калесић Сандро

Према изјави његовог оца он је био на столици поред оца, а отац је био окренут према
продавници НИК. 38

Том приликом отац је задобио повреде са своје леве бочне  стране, 39 а Сандро је
погођен једним фрагментом у груди40

Према сведочењу Калесић Дине једини могући полжаји њега и његовог сина Сандра су
положаји који су дати на слици 59.

37 Калесић Дино , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98од 18. 01. 1998. год.,  страна 1, други
пасус. Документ: 171. Kalesic Dino.

38 Калесић Дино , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98од 18. 01. 1998. год.,  страна 1, други
пасус. Документ: 171. Kalesic Dino.

39 Калесић Дино , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98од 18. 01. 1998. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 171. Kalesic Dino.

40 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 57, први
пасус..
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Слика 59 Положај Калесић Сандра и његовог оца Дине

Ако се има у виду да је Сандро погођен у груди, а његов отац Дино у леву бочну страну
тела очигледно је да они нису погођени од експлозије испред продавнице "НИК", већ
из правца кафеа"Гулам",  односно из правца комсиона који је био одмах поред
кафеа"Гулам".
Подсећамо да је у унутрашњости комисиона полиција утврдила оштећења чији се
настанак не може повезати са експлозијом испред продавнице "НИК".41

Калесић Сандро смртно је страдао од једног поготка гелера у груди. Спољашњим
прегледом утврђен је дефек величине 0,8 cm x 1 cm. Компјутерском провером на
основу фотографије тела поред које је размерник утврђено је да је величина ране на
грудима Калесић Сандра ∅5,5 mm.
Подсећамо да се у мини усмероног дејства МРУД налазе куглице пречника 5,5 mm. То
је разлог што би случај смрти Калесић Сандра требало додатно истражити.

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да
Калесић Сандро није страдао од експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдао од
последица експлозије која је  била са његове предње стране, у правцу фасаде кафеа
"Гулам".

41 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 8.3, страна 120.
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25. ХОЏИЋ НЕДИМ, син Изета, рођен 1964. год. из Тузле

Према подацима расположивим у достављеној документацији ова се особа налазила
испред продавнице
"Самоизбор" ближе
продавници "НИК", у
близини стола где се
продавало пиће,42 а то
је 8m до 9 m од места
експлозије испред
продавнице "НИК".

Према шематском
приказу повреда,
слика 61. Хоџић
Недим задобио је 13
повреда.
Повреде које је
задобио Хоџић Недим

у нескладу су са експерименталним резултатима добијеним распрскавањем пројектила
130 mm за дате услове. 43

42 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 59, трећи
пасу и страна  162, последњи пасус.

43 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  9.1.5 , страна 150
и тачка 9.1.6, страна 154.

Слика 60  Место на којем се налазио Хоџић Недим

Слика 61 Шематски приказ повреда Хоџић Недима
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Експериментално се само у ретким случајевима добија број погодака колико је
задобио Хоџић Недим стим да је величина повреда далеко мањих димензија од оних
које је задобио Хоџић Недим, што указује да он није страдао од експлозије пројектила
130 mm.

Према шематском приказу повреда и фотографијама мртвог тела, слика 62,  закључује
се да је место експлозије било иза леђа Хоџић Недима из правца који је полулево у
односу на његово тело.

Слика 62 Тело Хоџић Недиима

У овај правац настанка повреда не уклапају се повреде на предњој страни левог
рамена што указује да је  Хоџић Недим погођен из два различита правца и од две
различите експлозије.

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да Хоџић
Недим није страдао од експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдао од
последица две експлозије .
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26. БОРИЋ ИНДИРА, кћи Фејзић Кадрије, рођена 1958. год., из Тузле

Борић Индира се налазила испред просторија Лотоа,44 слика 63. Што је на удаљености
од 18 m до 21 m од места експлозије испред продавнице "НИК".

Слика 63  Место на којем се налазила Борић Индира

Према шематском приказу повреда, слика 64. Борић Индира задобила је 3 ране у
пределу доњих екстремитета.
Експериментално је доказано да у подручју трга "Капија" у  којем се налазила Борић
Индира гелери који настану експлозијом пројектила 130 mm испред продавнице "НИК"
не погађају људе у тој зони. 45

Наравно, може се десити неки случајан погодак у тој зони, али се никада не може
десити да једну особу погоди више гелера. Када се има у виду да је у овом подручју
било још рањених и смртно страдалих онда се апсолутно искључује могућност да је
Борић Индира страдала од пројектила 130 mm који је експлодирао испред продавнице
"НИК".
Када се  анализирају могућности настанка рана које је задобила Борић Индира уочава
се да су велика рана на спољној страни леве бутине и рана на унутрашњој страни десне
бутине настали из истог правца, слика 65, док је рана на унутрашњој страни леве

44 Гаврић Ана , Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 06. 02. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 41. Gavric Ana.

45 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  8.7 , страна 130 и
тачка 9.1.12, страна 172.



55

бутине, слика 64 (заокружена црвеним кругом) настала поготком из супротног пправца,
што значи да је Борић Индира погођен а из два различита правца од фрагмената
насталих од две различите експлозије.

Слика 64 Шематски приказ повреда Борић Индире

Слика 65 Тело  Борић Индире

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да Борић
Индира  није страдла од експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдла од  гелера
који су долетели из два супротна правца и који су настали од две различите
експлозије .
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27. МЕХАНОВИЋ СУЛЕЈМАН, син Захида, рођен 1967. Године, из Тузле

Механовић Сулејман налазио се око улаза у бутик46, слика 66.

Слика 66 Место на којем је био Механовић Сулејман

Случај Механовић Сулејмана детаљно је анализиран и том анализом је утврђено да је
он погођен из три различита правца. 47

Приликом ове анализе није коришћен шематски приказ повреда Механовић Сулејмана
па је смер фрагмента који је погодио колено леве ноге погрешно одређен, јер на
шематском приказу  је наведено да је то прострелна рана чији улаз је са задње стране
леве ноге, 48 што у суштини не мења закључљк о три правца из којих је погођен
Механовић Сулејман.

На основу детаљне  анализе  закључује се да Механовић Сулејман није страдао од
експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдо од  гелера који су долетели из три
различита правца .

46 Смајић Енвер , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 27. 01. 1999. год.,  страна 2,
Документ: 102. Smajic Enver.

47 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  9.1.10 , страна
163.

48 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 62.
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28. КУРБАШИЋ ДАМИР, син Садика, рођен 1975. год. из Тузле

Курбашић Дамир налазио се око улаза у бутик49, слика 67. Био је у друштву смртно
страдалих Механовић Сулејмана и Хрустановић Хасана50.

У опису повреда наводе се
бројне повреде димензија
5 cm x 7 cm у пределу десне
спољне стране трупа. 51

Велики број повреда истих
димензија доводи у сумњу
могућност да су те повреде
настале од артиљеријског
пројектила, јер су
фрагменти артиљеријског
пројектила веома
различити и по димензији и
по облику и мало је
вероватна оваква

концентрација парчића приближно истих
димензија. У овом случају повреде су
приближно истих димензија и облика што се
може видети на фотографијама
екстрахованим из видео снимка52

Расположиви шематски приказ повреда није
комплетан, слика 67, и на њему није
приказано да на десној надлактици постоји
прострелна рана која је вома битна у
одређивању приближног правца из којег је
погођен Курбашић Дамир.
На шематском приказу није приказана и
једна рана на грудима, која се не види ни на
фотографији из фотодокументације, јер је
преко ње постављена цедуља са подацима,
али се види на видео снимку мртвог тела,
слика 68.

49 Смајић Енвер , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 27. 01. 1999. год.,  страна 2,
Документ: 102. Smajic Enver.

50 Механовић Сулејман се води као жртва на редном броју 27, а Хрустановић Хасан као жртва на редном
броју 59.
51 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа

достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 65.
52 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа

достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 66.

Слика 66 Место на којем је био Курбашић Дамир

Слика 67 Делимични шематски приказ
повреда Курбашић Дамира
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Слика 68 Погодак у пределу леве кључне кости који се не види на фотографији из
фотодокументације, али се види на видео снимку мртвог тела десно

На фотографији из фотодокументације уочава се најмање једна рана на левој бочној
страни тела која није регистрована на шематском приказу, слика 69 и слика 70.

Слика 69 Тело Курбашић Дамира. Црвеним круговима означене су ране на десном
колену  и рана на левој бочној страни

На основу фотографије из фотодокументације и видео снимка мртвог тела уочава се
прострелна рана на надлактици десне руке. Захваљујући томе што се на фотографији из
фотодокументације на спољној страни десне надлактице уочавају обриси ране која се
јасно види на видео снимку могће је повући линију која показује приближан правац
стрелног канала, слика 71.
На основу правца стрелног канала ране на десној надлактици Курбашић Дамира и ране
на грудном кошу, слика 71 закључује се да је експлозија  била иза леђа Курбашић
Дамира мало полудесно. Таквом месту експлозије одговара и настанак рана на леђима
Курбашић Дамира, слика 67.
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Међутим из тог правца нису могле настати ране  са унутрашње стране десног колена,
слика 67, слика 69 и слика 72, рана на грудима испод леве кључне кости, слика 68 и
рана на левом боку, слика 69 и слика 70.
Очигледно је да
су ране на
унутрашњој
страни десног
колена, на
грудима испод
леве кључне
кости и на левој
бочној страни
настале са
предње стране,
дакле из сасвим
супротног правца
у односу на ране
на десној бочној
страни и на
леђима Курбашић
Дамира.

Слика 71 Стрелни канал  ране на десној надлактици Курбашић Дамира обележена је
црвеном линијом

Рана на унутрашњој страни десног колена и на левој бочној страни могле су настати из
истог правца, са леве бочне стране, док се рана на грудима не може довести са овим

Слика 70  Увећан детаљ ране на левој бочној страни тела
Курбашић Дамира са слике 69
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правцем и очигледно је да је она настала са предње стране. То значи да је Курбашић
Дамир погођен гелерима из три правца.

Слика 72  Рана на унутрашњој страни колена Курбашић Дамира

На основу детаљне  анализе  закључује се да Курбашић Дамир није страдао од
експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдо од  гелера који су долетели из три
различита правца .
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29. ТАДИЋ ИЛИНКА, кћи Живана, рођена 1942. године из Тузле

Тадић Илинка се налазила испред просторија Лотоа,53 слика 73. Што је на удаљености
од 18 m до 21 m од места експлозије испред продавнице "НИК".

Слика 73  Место на којем се налазила Тадић Илинка

Према шематском приказу повреда, слика 74. Тадић Илинка задобила је 3 ране у
пределу доњих екстремитета и једну рану у вилици.
Експериментално је доказано да у подручју трга "Капија" у  којем се налазила Борић
Индира гелери који настану експлозијом пројектила 130 mm испред продавнице "НИК"
не погађају људе у тој зони. 54

Наравно, може се десити неки случајан погодак у тој зони, али се никада не може десити
да једну особу погоди више гелера. Када се има у виду да је у овом подручју било још
рањених и смртно страдалих онда се апсолутно искључује могућност да је Тадић Илинка
страдала од пројектила 130 mm који је експлодирао испред продавнице "НИК".
У фотодокументацији нису приказане ране са леве стране леве ноге, као ни повреде у
заколенској јами десне ноге па се на основу фотодокументације не могу коментарисати

53 Гаврић Ана , Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 06. 02. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 41. Gavric Ana.

54 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  8.7 , страна 130 и
тачка 9.1.12, страна 172.
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ове повреде, али у записнику о вањском прегледу дато је више података о овим
повредама55 на основу којих се може стећи бољи увид о карактеру рана.
Рана на левој бутини описана је као "... дефект коже вањске стране доњег дијела
бутине те њене стражње унутрашње (у чијем се простору налазе страно
метално тело, највјероватније крхотина гранате, промјера око 0,8 х 1 cm), те
повреде предње стране лијевог кољена." 56

Рана на спољној страни леве ноге на шематском приказу нацртана је ближе
препонском делу , а повреда на задњој страни у којој је задржан гелер види се на
фотографији мртвог тела Тадић Илинке ниже, ближе колену, 57 слика 75.

Слика 74 Шематски приказ повреда Тадић Илинке

Слика 75 Фотографија тела Тадић Илинке, жутим кругом обележена је повреда испод
које је гелер.

55 Записник о вањском прегледу и идентификацији погинулих у масакру у Тузли, дана 25. 05. 1995. Виши
суд у Тузли, број Кри. 30/95 од 22. 06. 1995.  године, страна 8.

56 Записник о вањском прегледу и идентификацији погинулих у масакру у Тузли, дана 25. 05. 1995. Виши
суд у Тузли, број Кри. 30/95 од 22. 06. 1995.  године, страна 8, последњи пасус.

57 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 68, први
пасус.
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На основу овог описа закључује се да је улазна рана изнад излазне, то потврђује и
видео снимак мртвог тела на којем се уочава место на гардероби на левој страни
бутине Тадић Илинке кроз које је прошао гелер, слика 76. На истој фотографији уочава
се и рана на колену која изгледа као да је гелер летео одозго на доле.
То потврђује да је опис рана у записнику о прегледу погинулих тачан и да су ове две
ране настале од гелера који је имао силазну путању.

Слика 76 Тело Тадић Илинке, жутим кругом обележено је место удара гелера

Исти је случај и са раном у заколенској јами десне ноге, за коју је у записнику о
прегледу погинулих речено: "У закољенској јами десно налази се дефект промјера око
4 х 3 cm који се наставља у дубину према доље гдје се нађе страно метално тијело
највјероватније крхотина гранате." 58

Дакле и ова рана је настала од гелера који је је имао силазну путању.
Чињеница да су ране настале од гелера који су имали силазну путању показује да је
Тадић Илинка страдала од експлозије која је била на висини њеног кука или нешто
мало изнад те висине.

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да Тадић
Илинка није страдла од експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдла од  гелера
који су настали при експлозији која је била на извесној висини.

58 Записник о вањском прегледу и идентификацији погинулих у масакру у Тузли, дана 25. 05. 1995. Виши
суд у Тузли, број Кри. 30/95 од 22. 06. 1995.  године, страна 8, последњи пасус.
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30. НУХАНОВИЋ СЕЛМА, кћи Мирсада, рођена 1977. год. из Тузле

Нухановић Селма се налазила на улазу продавницу "Самоизбор",59 слика 77, што је око
7m до 9m од места експлозије испред  продавнице "НИК. Била је у друштву Курбеговић
Вање60 и Нукић Хајрије која је рањена.

Слика 77  Место на којем се налазила Нухановић Селма

Нухановић Селма задобила је повреде у пределу обе потколенице  и дефекте у
пределу колена, али они нису детаљније описани у шематском приказу нити су
видљиви на фотографијама из фото документације, слика 78.

Слика 78 Фотографија тела Нухановић Селме

59 Нукић Хајрија, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 10. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 71. Nukic Hajrija.

60 Курбеговић Вања се води на списку погинулих под редним бројем 57.
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Велике повреде у пределу потколеница, слика 79, настале су од деловања ударног
таласа који је настао експлозијом у непосредној близини ове особе. Експериментално
је доказано да овакве повреде не могу настати на растојању од 7 m од места
експлозије пројектила 130 mm на основу чега се закључује да Нухановић Селма није
страдала од експлозије
пројектила 130 mm.

На основу трагова разарања
потколеница закључује се да
је експлозија била иза леђа
Нухановић Селме.
Напред споменути дефекти
на коленима који нису
описани на шематском
приказу видљиви су на
фотографији мртвог тела
Нухановић Селме, слика 78 и
слика 80
Ови дефекти видљиви су и
на видео запису, слика 81.

Ови дефекти нису могли
настати од експлозије која је
била иза леђа Нухановић
Селме, већ су настали од
погодака са предње стране,
што значи да је Нухановић Селма погођена из два правца.

Слика 79 Разорене потколенице Нухановић Селме

Слика 80 Дефекти на коленима Нухановић
Селме означени су стрелицама
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На шематском приказу повреда Нухановић Селме обележен је на средини груди један
траг као огуљотина, међутим према видео снимку пре би се рекло да је то пробојно
оштећење које потврђује претходни закључак о повређивању Нухановић Селме и са

предње стране, слика 82.

На основу свих ових
анализа закључује се са
великим степеном
сигурности да
Нухановић Селма није
страдла од експлозије
пројектила 130 mm, већ
да је страдла од две
експлозије из два
различита правца.

Слика 81 Дефекти на коленима Нухановић Селме означени су
круговима

Слика 82 Дефект на грудима Нухановић Селме
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31. МЕХМЕДОВИЋ ЕДИН, син Садила, рођен 1975. год., из Тузле

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије, али према величини и облику рана стиче се утисак да је ова особа страдала од
фрагмената који су веома слични фрагментима од којих су страдале и особе на простору
између угла зграде "НИК" и улаза у продавницу "Самоизбор",61 слика 83 и слика 84.

Слика 83 Тело Мехмедовић Едина

На шематском приказу повреда  нису регистроване све повреде. Повреда испод десног
колена која је обележена жутим кругом на слици 83, није уцртана на шематском приказу
нити се спомиње у записнику о извршеном прегледу.

Слика 84 Шематски приказ повреда тела Мехмедовић Едина

61 У том подручју страдали су: 14. Курталић Весна, 25. Хоџић Недим, 34. Окановић Индира, 35.
Бошњаковић Илвана, 42. Бучук Лејла
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Имајући у виду напомену о повреди испод колена и распоред повреда према
шематском приказу са слике 84 и повреда на глави62 закључује се да је ова особа
страдала од једне експлозије која је била на полулево иза његових леђа.
На основу облика и величине рана закључује се да је већина фрагмената била крупна и
и приближно истих димензија што није карактеристика фрагмената добијених
распрскавањем артиљеријског пројектила, на основу лега се закључује да Мехмедовић
Един није страдао од  фрагмената артиљеријског пројектила.

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да
Мехмедовић Един није страдо од експлозије пројектила 130 mm

62 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 68, први
пасус.
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32. ШИШИЋ НИХАД, син Ахмета, рођен 1975. године, из Грачанице

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

На шематском приказу повреда Шишић Нихада, слика 85, означено је 14 погодака
фрагмената, али се на фотографији мртвог тела, слика 86 и видео снимку уочава још
неколико погодака, тако да се може сматрати да је Шишић Нихад задобио преко двадесет
погодака.

А
осно

Слика 85 Шематски приказ повреда тела Шишић Нихада

Према експерименталним подацима оволики број погодака код којих је најнижи погодак
на око 25 cm, а највиши око 150 cm, био је могућ само да се ова особа налазила око
аутомобила "ФИАТ 125", што одговара растојању од места експлозије пројектила 130 mm
од 9 m до 10 m. 63

Ни видео снимку мртвог тела могу се уочити још неке повреде око зглоба леве и десне
ноге, слика 87, које се могу уочиити и на фотоографији из фотодокументацоје, слика 86.
Ако су ово повреде које су настале од експлозије онда је најнижи погодак на око 10 cm, те
би у том случају према експерименталним резултатима ова осова могла бити и знатно

63 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  9.1.11 , страна
169, табела 17.
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ближе центру експлозије и то на растојању од 3m до 5 m, 64 али би у том случају повреде
тела биле значајно веће

Слика 86 Тело Шишић Нихада

Слика 87 повреде на ногама Шишић Нихада које нигде нису регистроване

На основу шематског приказа повреда Шишић Нихада, слика 85 и фотографији мртвог
тела, слика 86 закључује се да је тачан закључака професора Карана да је ова особа била
десном бочном страном окренута центру експлозије.65

64 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  9.1.2 , страна
146, табела 10.

65 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 68, први
пасус.
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Ако се размотре неки детаљи на телу Шишић Нихада онда се може поставити и питање да
ли је ова особа погођена из још једног правца.

Још једна повреда
даје основ за сумњу
да је Шишић Нихад
погођен из два
правца. На видео
снимку мртвог тела
уочава се да плућима
на месту велике
раздеротине постоји
један траг који
сугерише да  је
Шишић Нихад на том
месту погођен
гелером који је
долетео из предњег

правца, слика 89.

На основу трагова на телу Шишић Нихада и расположивих података не може се ни
искљушити ни потврдити да су повреде настале од гелера артиљеријског пројектила,
али на основу трагова на телу са великом вероватноћом се може претпоставити да је
погођен из два правца и  то са десне бочне стране и са предње стране.

Слика 88 Повреда на левој нозиШишић Нихад за коју се не може
са сигурношћу тврдити да је настала из десног бочног
правца

Слика 89 Траг  на плућима Шишић Нихад који је могао настати
само поготком гелера са предње стране.
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33. ЧЕКИЋ АМИР, син Шаћира, рођен 1974. године из Градачца
У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

Чекић Амир задобио је бројне и веома тешке повреде леђа, главе, ногу, укључујући и
ампутацију леве подлактице, и прстију левог стопала66, слика 90 и слика 91.

Слика 90 Тело Чекић Амира

Слика 91 Тело Чекић Амира

На слици 91 се уочава да се место ампутације подлактице леве руке налази на изводници
дефекта на левој страни леђа (линија "а") што значи да је и дефект на леђима и ампутација
подлактице узрокована истим ударним таласом који је настао од експлозије која је била
иза леђа.

Правац простирања ударног таласа који је узроковао дефект на леђима и ампутацију
подлактице поклапа се са ивицом дефекта на десној страни леђа и десног рамена (линија
"b"), што значи да је и овај дефект  настао од исте експлозије.

Повреде десне стране лица потврђују да су ово дефекти настали од ударног таласа након
експлозије, слика 92.

66 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 76.
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Слика 92 Дефекти на десној страни лица Чекић Амира

Ови дефекти на лицу Чекић Амира одговарају дефектима који су  регистровани при
експлозијамау неким терористичким акцијама, слика 93.

Слика 93 Пример бласт повреде лица
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Ова експлозија била је веома близу Чекић Амира  што се закључује на основу присуства
гарежи на његовој десној натколеници, слика 90.

Апсолутно се искључује да је то била експлозија артиљеријског пројектила, јер да је у
његовој близини експлодирао артиљеријски пројектил морало би бити веома много
повреда од гелера са задње стране ногу и леђа, а у овом случају имамо на леђима само
две плитке тракасте повреде, на левој нози су видљива четири потпуно округла дефекта,
слика 91, што није основна карактеристика повреда од гелера артиљеријског пројектила, а
на десној страни лица видљива су два округла  дефекта, слика 92.

Ампутација прстију стопала леве ноге могла је настати од исте експлозије од које су
настали напред наведени дефекти под условом да су прсти били подигнути и померену у
назад, што је ситуација када се особа налази у стању кретања. Међутим, овакву
претпоставку тешко је објанити ако се има у виду да се на обе потколенице налазе већи
дефекти, слика 90,  који никако нису могли настати од експлозије иза леђа. Зато се може
тврдити да су у близини ове особе биле две експлозије.

На шематском приказу повреда регистрована је већин аповреда, али не све. Неке од њих
су значајне за одређивање правца из којег је погођена ова особа и зато су на шематском
риказу посебно обележене неке карактеристичне повреде, слика 94 и слика 95.

Слика 94  Шематски приказ повреда Чекић Амира, предња и задња страна
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Слика 95 Шематски приказ повреда Чекић Амира, лева и десна
бочна страна

Повреде које су на слици 94 означене као: "Деструкција са (нечитко) са гелером ∅15 mm" и
"Устрел са преломом кости пубисе (препонске кости)"  настале су услед поготка гелера са
предње стране, а не са задње стране.

Повреде означене на слици 95 са "∅20 mm" и "25х20 дефект у дубину" могле су настатаи и
са предње и са заддње стране и на основу ове документације не може се са сигурношћу
утврдити правац долета гелера.

На основу свих ових анализа закључује се са великим степеном сигурности да Чекић
Амир није страдла од експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдао од експлозије
која је била иза његових леђа у његовој непосредној близини и од експлозије која је
била испред њега.
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34. ОКАНОВИЋ ИНДИРА, кћи Мухамеда, рођена 1980. године, из Тузле
У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

Према фотографијама из фотодокументације, слика 96 и слика 97, на телу ове особе налази
се много трагова гарежи што није карактеристично за експлозију пројектила 130 mm и што
је потврђено експериментално. 67

Слика 96 Тело окановић Индире

Слика 97 Горњи део тела Окановић Индире

На слици 96 и шематском приказу повреда Окановић Индире, слика 98, уочавају се
многобројне крупне ране  које се простиру до висине од око 1m. Изглед ових повреда није
карактеристичан за повреде од гелера артиљеријског пројектила, поготово је нетипична
овако густа концентрација веома сличних повреда.

67 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  7.2.7 , страна 98.
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Слика 98 Шематски приказ повреда Бошњаковић Илване

Повреде Окановић Индире као и карактеристична гареж  на телу могу се поредити са
повредама следећих жртава:

 14. Курталић Весна,
 35 Бошњаковић Илвана,
 38 Бојкић Дамир,
 42 Бучук Лејла,
 51 Алагић Елвис,
 52 Атиковић Лејла

На основу расположивих података и извршене анализе са великом сигурношћу се може
тврдити да Окановић Индира није страдала од експлозије пројектила 130 mm.
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35. БОШЊАКОВИЋ ИЛВАНА, кћи Мехе, рођена 1977. године, из Тузле
У тренутку страдања Бошњаковић Илвана се налазила на углу улице Мустафе Мујбеговића
код продавнице "НИК",68 што је на око 6 m од места експлозије испред аутомобила "Голф 1",
слика 99.

Слика 99  Место на којем се налазила Бошњаковић
Илвана

Тело Бошњаковић Илване прекривено је масивним наслагама гарежи уз веома велике
повреде ногу и тела, слика 100 и слика 101. Експериментално је доказано да овакви
трагови не остају на овој удаљености на телима жртава после експлозије пројектила 130
mm поред , аутомобила "Голф 1".69

Слика 100 Тело Бошњаковић Илване

68 Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, анализа настрадалих, страна 3, документ: ANALIZA NASTRADALIH
69 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА

ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  9.1.7 , страна
155.
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Слика 101 Повреде на ногама Бошњаковић Илване
Прилиом експлозије дошло је до трауматске ампутације обе ноге изнад зглоба, слика 101.
Овако ниска бласт повреда никако није могла настати од експлозије пројектила 130 mm, што је
доказано и експериментално.70

На видео снимку мртвог тела Бошњаковић Илване видљива је нога са делом чизме, слика 102.

Слика 102   Нога Бошњаковић Илване

Изглед ноге са слике 102 веома личи повреди ноге која настаје нагазом дела стопала на
противпешадијску мину ПМА-3,71 па се не може искључити могућност да је део стопала био

70 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  7.2.6 , страна 95.
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испод експлозива. У сваком случају Бошњаковић Илвана је била веома близу експлозије и то је
разлог што је њено тело од ногу до главе имало велике наслаге гарежи.

Експеиментални резултати показују да Бошњаковић Илвана није страдала од експлозије
пројектила 130 mm, већ од експлозије која је била у непосредној њеној близини.

71 Противпешадијска мина ПМА-3 има 35g пресованог ТНТ-а
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36. АЛИСПАХИЋ АДМИР, син Алије, рођен 1971. године, из Тузле

Алиспахић Адмир у тренутку страдања налазио се испред излога продавнице "НИК" на око 3m
од центра експлозије поред аутомобила "Голф 1".

Слика 103  Место на којем се налазио Алиспахић Адмир

Повреде Алиспахић Адмира, слика 104, ни приближно не одговарају тежини повреда које би
претрпела особа која би се на нашла на месту на којем је био Алиспахић Адмир при експлозији
пројектила поред аутомобила "Голф 1", што је експериментално више пута потврђено. 72

Слика 104  Тело  Алиспахић Адмира

Експериментално је доказано да повреде Алиспахић Адмира нису настале од експлозије
пројектила 130 mm.

72 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  9.1.1 , страна  141.
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37. РОСИЋ ЈАСМИНКО, син Ахмета, рођен 1962. године, из Тузле

Росић Јасминко налазио се испред улаза у продавнцу "Самоизбор" на око 9 m од места
експлозије испред аутомобила "Голф 1" .

Слика 105  Место на којем се налазио Росић Јасминко

Росић Јасминко задобио је бројне повреде са десне бочне стране и са предње стране, слика
106. Према шематском приказу на његовом телу је 11 рана, али на фотографији мртвог тела
има се утисак да има више рана посебно у пределу левог колена и обе потколенице.

Слика 106 Шематски приказ повреда Росић Јасминка
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Експерименти су показали да особе које се нађу на простору на којем је био Росић Јасминко
или ће бити непогођене или погођене са једним или можда с а неколико  гелера од
пројектелила 130 mm који је активиран испред аутомобила "Голф 1".73

Био је један случај у којем  је једна макета погођена са 17 гелера, али су у околини ње друге макете
погођене са много мање погодака, што у стварном догађају на тргу "Капија" није било тако, јер су
на том простору скоро сви
присутни погођени са великим
бројем гелера.

Споменути случај макете са 17
погодака74 је веома користан, јер
показује колике су приближне
величине гелера које долећу на
простор на којем се налазио
Росић Јасминко, слика 107.

Највећи гелер је приближних
димензија 2 cm х 1 cm, што је
драстична разлика у односу на
величину рана на телу Росић
Јасминка, слика 108.

И остале макете имале су по
демензијама веома сличне
поготке гелера, 75 што
потврђује да ране које је имао
Росић Јасминко нису настале од
гелера  пројектила 130 mm.

На одећи Росић Јасминка
уочавају се већенаслаге
гарежи. 76 С обзиром да је он
био на око 9 m од места
експлозије није постојала ни
теоријска могућност да на
његовом телу буде трагова

73 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  9.1.6 , страна  154.

74 Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условима који су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. године у 20.55 часова-
Извештај о полигонском испитивању- број ТОЦ-12-1385, од 23.09. 2014. год. тачка

75 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  9.1.6 , страна  154,
табела 13.

76 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 86.

Слика 107 Макета која је била на простору на којем се
налазио Росић Јасминко
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гарежи, што је и експериментално доказано77

На грудима Росић Јасминка уочавају се две ране скоро кружног облика, слика 109. Ове ране су
нетипичне ране за случај експлозије артиљеријског пројектила и овакав тип ране регистрован
је код више страдалих.78

Може се десити при
експлозији пројектила
130 mm буде нека ситнија
округла рана, али овако
броне округле ране нису
могуће, што је потврђено
и експериментално.

На слици 109 уочава се да
је десно раме Росић
Јасминка потпуно
разорено. Ово разарање
је настало услед удара
неког већег тупог
предмета. Потпуно се
искључује могућност да је
то услед удара неког
гелера од пројектила 130
mm, jeр овај пројектил
нема толико крупну парчад79 да би могла изазвати овакав дефект.

77 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  7.2.7 , страна  98.

78 15. Мемић Едиса, 22 Кантор Франц, 39. Мујић Самир,42. Бучук Лејла, 43. Јогунчић Мујбашић Азур, 49,
Хакић Хамдија, 54. Поњавић Русмир, 60. Хоџић Аго, 69. Сарајлић Јасминка, 70. Мујбашић Един, 71.
Нинић Дијана.

79 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  7.1, страна  55, слика
56, страна 75.

Слика 108 Тело Росић Јасминка

Слика 109 Разорено раме и ране на грудима Росић Јасминка
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Према шематском приказу повреда Росић Јасминка, слика 110,  очигледно је да је Росић
Јасминко погођен ис предње десне стране, али постоји једна рана на леђној страни левог
рамена, слика 110 десно (обежена црвеним кругом) која никако није могла настати долетом
гелера са предње десне стране што потврђује и изглед левог рамена  на слици 110. То значи да
је Росић Јасминко погођен из два различита правца.

Слика 110 Шематски приказ  повреда Росић Јасминка

На основу извршених анализа и експеримената са великом сигурношћу се може закључити
да Росић Јасминко није рањен услед експлозије пројектила 130 mm и да је погођен из два
различита правца.
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38. БОЈКИЋ ДАМИР, син Алије, рођен 1967. године, из Тузле
У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

На мрвом телу Бојкић Дамира уочаваа се разорење обе  ноге до половине потколенице,80 а на
доњим естремитетима уочавају се наслаге гарежи, 81 слика 111

Слика 111 Доњи део тела Бојкић Дамира
Овако ниско разарање ногу и присуство масивних наслага гарежи указују да је експлозија била
близу ове особе. Да је то била експлозија пројектила 130 mm на тако малом растојању дошло
би до разарања скоро целог тела са веома великим бројем рана од гелера пројектила.

У овом случају на телу  Бојкић Дамира до висине струка, односно до висине око 1m, уочљиво је
присуство  више крупних рана, слика 112, које нису карактеристичне за експлозију пројектила
130 mm, а које су такође уочене код још неких страдалих:

 14. Курталић Весна
 34. Окановић Индира,
 35 Бошњаковић Илвана,
 42 Бучук Лејла,
 51 Алагић Елвис,
 52 Атиковић Лејла

80 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 88, први
пасус.

81 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 89, први
пасус.
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Слика 112 Тело Бојкић Дамира. Жутим  кругвима обележене су кружне ране на његовој левој
бочној страни

Посебну пажњу заслужују ране на његовом телу које су кружног облика и готово истих
димензија, што је регистровано и приликом прегледа тела, слика 112 (ране су обележене
жутим круговима) и слика 113, ране су обележене црвеним круговима.

Слика 113 Шематски приказ рана Бојкић Дамира

Уочава се да на телу Бојкић Дамира има 6 рана кружног облика димензија око 10 mm . Толики
број рана кружног облика, а уз то и приближно истих димензија никако се не може довести у
везу са експлозијом пројектила 130 mm. Распоред ових рана на левој бочној страни је готово
по правој линији и на релативно малом растојању, слика 112 и слика 113- десно, што такође
није карактеристика распростирања гелера пројектила 130 mm. Овакав  распоред  гелера
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карактеристичан је за предфрагментисане  кошуљице експлозивних направа, као што је случај
код неких противпешадијских мина, ручних бомби или за експлозивне направе са куглицама.

 22. Кантор Франц,
 39 Мујић Самир.

На леђима Бојкић Дамира регистроване су многобројне ситније експлозивне повреде, слика
113,  које нису видљиве на фотографијама па се не могу са сигурношћу коментарисати. Оно
што је неспорно је да ове повреде нису могле настати од експлозивне направе која је изазвала
разарање потколеница и бројне повреде на предњој страни тела

На основу извршених анализа и експеримената са великом сигурношћу се може закључити
да Бојкић Дамир није рањен услед експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдао од
експлозије која је била у непосредној његовој близини. Не може се искључити могућност да
је погођен из два правца.
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39. МУЈИЋ САМИР, син Ејуба, рођен 1966. године, из Тузле

Према изјавама сведока Мујић Самир се налазио на два до три метра од места експлозије
поред аутомобила "Голф".82

Слика 114 Место на којем се налазио Мујић Самир

Мујић Самир је приликом експлозије претрпео трауматске амутације дела десне потколенице
и дела леве натколенице, што је приказано на шематском приказу повреда, слика 115. Правац
деструкције ногу указује на приближно место експлозије. Спајањем крајева остатака ногу и
продужавањем тог правца до тла добија се приближно растојање Мујић Самира од центра
експлозије, слика 115. То растојање је обележено линијом "а". Као што се са слике 115 види то
растојање отприлике износи око половине дужине потколенице, односно око 40 cm.
Узимајући у обзир да је то растојање одређено према скици може се сматрати да је то
растојање највише до 1 m.

Експерименти су показали да би особа која се нађе на растојању од једног метра  од
експлозије пројектила 130 mm, који има око 3,4 kg експлозива ТНТ, сигурно доживела велику
деструкцију целог тела, што се у овом случају није десило. 83

Та чињеница показује ван сваке сумње да поред Мујић Самира није експлодирао пројектил
130 mm.

82 Исић Ахмед, Записник о саслушању свједока, број: КТ-РЗ 169/07 од 14.12. 2007. год., страна 2, други
пасус. Документ. 119. Isic Ahmed

"… Ја сам загрлио Самира и налазили смо се у  близини мјеста гдје је након неколико тренутака пала
граната. Мислим да смо од тог мјеста били удаљени 2 до 3 метра…"

83 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1 , страна 141.
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Слика 115 Шематски приказ повреда Мујић Самира
Линијом "а" означено је приближно растојање Мујић Самира од места експлозје

У овом случају пажњу привлаче и повреде на натколеницама, слика 116. И на левој и на десмој
натколеници уочавају се повреде приближно исте величине скоро кружног облика.   Оваке
повреде су нетипичне повреде од гелера артиљеријског пројектила, а поред тога оволики
повреда оваквих карактеристика је скоро невероватан. На десној натколеници су видљиве
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повреде (огуљотине) истог облика које су распоређене по правој линији што је у случају
распрскавања кошуљице артиљериског пројектила скоро невероватан догађај.

Овакав  распоред  гелера карактеристичан је за предфрагментисане  кошуљице експлозивних
направа, као што је случај код неких противпешадијских мина, ручних бомби или за
експлозивне направе са куглицама.

 22. Кантор Франц,
 38 Бојкић Дамир

Слика 116 Тело Мујић Самира

На основу извршених анализа и експеримената са великом сигурношћу се може закључити
да Мујић Самир није рањен услед експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдао од
експлозије која је била у непосредној његовој близини на растојању максимално до 1 m.
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40. РАХМАНИ РАИФ, син Алинафија, рођен 1972. год. у Тузли

Према изјави сведока Рахмани Раиф налазио се испред кафеа"Капија" на око 28 m од места
експлозије испред продавнице "НИК", 84 слика 117.

Слика 117 Место на којем се налазио Рахмани Раиф

Према шематском приказу повреда ова особа је задобила 7 повреда од зглоба леве ноге па до
надлактице десне руке. На фотодокументацији се уочава да на лицу постоји једна већа
повреда у пределу десне вилице,85 што чини укупно 8 рана од зглоба ноге до главе.

Експериментално је доказано да је немогуће да особа која се налази испред кафеа"Капија" на
око 28 m од места експлозије испред продавнице "НИК" задобије било какву повреду. 86

Могуће је да буде случајно погођена једним гелером, али и у том случају то не може бити у
пределу зглоба ноге.
С обзиром да је ова осаба имала осам рана закључује се на основу експерименталних
резултата да није погођена од гелера који су настали експлозијом пројектила 130 mm испред
продавнице "НИК".
На осноову распореда рана и изгледа масивне повреде испод колена десне ноге, димензија 14
cm х 7,5 cm, слика 119, закључује се да је Рахмани Раиф био окренут својом десном бочном
страном према центру експлозије.

84 Јахијагић Алмир, Записник о саслушању свједока, број: Кри 31/95, страна 2, трећи пасус. Документ:
20. Jahijagic Almir.

85 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 94, други
и трећи  пасус.

86 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1 , страна 141.
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Слика 118 Шематски приказ повреда Рахмани Раифa

Слика 119 Повреда испод десног колена Рахмани Раифa

Повреда на лицу Рахмани Раифа  недвосмислено указује да је центар експлозије био у његовој
близини, јер је очигледно да је гелер погодио његово лице на средини лица и да је потом
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ударио у горњу вилицу, слика 120, што је могло да се деси само ако је упадни угао гелера био
изнад 60°, што значи да је цнтар експлозио био у непосредној близини. Не треба посебно
наглашавати да  би гелер који би долетео са растојања од 28 m морао имати много мањи
упадни угао да би могао погодити у лице особу високу 184 cm.

Слика 120  Повреда на лицу Рахмани Раифa

На основу извршених анализа и експеримената са великом сигурношћу се може закључити
да Рахмани Раиф није погинуо услед експлозије пројектила 130 mm, већ да је страдао од
експлозије која је била у непосредној његовој близини са његове десне стране.
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41. ЈАХИЋ АЛМИР, син Касима, рођен 1977. године, из Тузле

Јахић Алмир  седео је за столом у башти "Гулам" у друштву Чирак Самира87 и Љаљић Шејле,88

слика 121. То место је удаљено од места експлозије испред продавнице "НИК" око 18 m.

Слика 121 Место на којем се налазио Јахић Алмир

Према шематском приказу повреда Јахић Алмира он је задобио једну повреду  на унутрашњој
страни десне потколенице која се продужава у дубину и једну повреду у предњу страну врата,
слика 122.  И према опису повреда на овом телу су повреде са различитим правцима канала
повреда. 89

На основу изјавеи Љаљић Шејле која је била у друштву Јахић Алмира и Чирак Самира и која је
седела за столом леђима окренута продавници "НИК" закључује се да је Јахић Алмир могао
бити окренут  лицем према продавници "НИК" и тада је из тог правца могао бити погођен у
врат, али није могао бити погођен у унутрашњу страну десне натколенице. Ако је седео бочно
окренут продавници "НИК"  могао је бити погођен у десну потколеницу, али није могао бити
погођен у врат. На основу напред реченог произилази да је Јахић Алмир погођен из два
правца.
У прилог оваквом закључку иде и карактер повреде Љаљић Шејле која је била окренута
леђима продавници "НИК", а погођена је и у леву и у десну натколеницу. Могуће је
претпоставити да је њен положај био такав да буде погођена у једну натколеницу, али никако
није могла бити погођена у обе натколенице, што значи да је и она погођена или из два
различита правца или једног правца који је скоро нормалан на правац према продавници

87 Чирак Самир је овом приликом смртно страдао и води се на списку погинулих под редним бројем 64
88 Љаљић Шејла, Записник о саслушању свједока, број: Кри 132 од 09. јуна 1997. год., страна 2, други

пасус. Документ: 98. Ljaljic Sejla.
89 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа

достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 95,
последњи  пасус.
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"НИК" што указује да они нису страдали од експлозије пројектила 130 mm испред продавнице
"НИК".

Слика 122 Шематски приказ повреда Јахић Алмира

И експериментални резултати показују да је на том простору веома мали број гелера од
пројектила 130 mm који експлодира испред продавници "НИК" доспева на простор где су се
налазили ово троје страдалих. 90

На основу извршених анализа и експеримената и на основу изјава сведока са великом
сигурношћу се може закључити да Јахић Алмир није погинуо услед експлозије пројектила
130 mm, већ да је страдао од погодака гелера из два различита правца

90 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.9 , страна 160.
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42.  БУЧУК ЛЕЈЛА, кћи Хилме, рођена 1978. Године, из Тузле

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

Према шематском распорду повреда  и фотодокументацији закључује се да је ова особа својом
левом предњебочном страном била окренута према центру експлозије. 91

На телу ове особе уочавају се наслаге гарежи92 што указује да је била у непосредној близини
експлозије.
На њеним доњим екстремитетима доминантне су многобројне веће експлозивне, слика 123.
На основу правца ових повреда процењује се да је Бучук Лејла била удаљена од места експлозије
око 2 m, што искључује могућност да је страдала од експлозије 130 mm, јер би у том случају дошло
до знатно већег разарања њеног тела, што је  експериментално потврђено.93 У прилог томе да је
експлозија била на малом растојању указују и многобројне ситне повреде на левој страни лица,
слика 124, које су могле настати само од фрагмената  који су настали у непосредној близини, јер у
случају да су настали на већем растојању њихово међусобно растојање било би много веће, па би
и трагова на лицу било много мање.

Слика 123 Тело Бучук Лејле
На телу Бучук Лејле уочавају се неке ране кружног облика, које су на слици 123 обележене плавим
круговима, а које су нетипичне за ране од гелера артиљеријског пројектила.
Сличне повреде могу се запазити на телима:

 22. Кантор Франц,
 37 Росић Јасминко
 38 Бојкић Дамир
 39 Мујић Самир
 43 Јогунчић Мујбашић Азур

91 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 98,
последњи  пасус.

92 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 98,
предпоследњи  пасус.

93 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.1 , страна 141,
тачка 9.1.2 , страна 144.
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Слика 124 Повреде на левој страни лица Бучук Лејле

Већина повреда Бучук Лејле по изгледу и велчини подсећа на повреде следећих жртава:

 14. Курталић Весна
 34. Окановић Индира,
 35 Бошњаковић Илвана,
 38 Бојкић Дамир,
 43 Јогунчић Мујбашић Азур,
 51 Алагић Елвис,
 52 Атиковић Лејла

На основу чега се може претпоставити да је Бучук Лејла била у близини неке од ових жртава.

На основу извршених анализа и експеримената и на основу изјава сведока са великом
сигурношћу се може закључити да Бучук Лејла није погинула од експлозије пројектила 130 mm.
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43. ЈОГУНЧИЋ МУЈБАШИЋ АЗУР, син Сејад, рођен 1973. године из Тузле
Јогунчић Мујбашић Азур налазио се поред аутомобила "Застава 101"94 , слика 125.

Слика 121  Место на којем се налазио Јогунчић Мујбашић Азур

На  основу правца повреда на левој бочној страни тела Јогунчић Мујбашић Азура, слика 122,
процењено је да је он био удаљен од центра експлозије између 2 m и 3 m.  На основу ове
чињенице искључује се могућност да је ова особа страдала од експлозије пројектила 130 mm
испред продавнице "НИК".

94 Икнић Адмир, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 18. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 87. Ikinic Admir.
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Слика 122 Тело Јогунчић Мујбашић Азура
Масивне повреде на левој бочној страни Јогунчић Мујбашић Азура су по обику и величини
веома сличне повредама које су имале особе удаљене од места на којем се он налазио 2 m до
3 m.
Особе које су имале сличне повреде су:

 14. Курталић Весна
 34. Окановић Индира,
 35 Бошњаковић Илвана,
 38 Бојкић Дамир,
 42 Бучук Лејла,
 51 Алагић Елвис,
 52 Атиковић Лејла.

Поред ових рана на телу Јогунчић Мујбашић Азура уочавају се мање ране кружног облика које
су нетипичне ране за случај дејства артиљеријског пројектила, слика 123.

Слика 122 Ране кружног облика на телу Јогунчић Мујбашић Азура

Сличне ране имале су следеће особе:
 22. Кантор Франц,
 37 Росић Јасминко
 38 Бојкић Дамир
 39 Мујић Самир
 42 Бучук Лејла
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Експерименти су  показали да на месту на којем се налазио Јогунчић Мујбашић Азур нема
повреда које је он имао, 95 што је још једна очигледна потврда да Јогунчић Мујбашић Азур
није страдао од експлозије пројектила 130 mm.

На основу извршених анализа и експерименталних резултата са великом сигурношћу се
може тврдити да Јогунчић Мујбашић Азур није погинуо од експлозије пројектила 130 mm.

95 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.1 , страна 141,
тачка 9.1.5 , страна 150.
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44. ВАНТИЋ АЗУР, син Бахрије, рођен 1975. године из Тузле

Вантић Азур налазио се испред продавнице "Самоизбор" на простору од улаза у продавницу до
апарата за кокице96, слика 123.
Према шематском приказу
поврда и на основу
фотодокументације уочава се да
на телу Вантић Азура постоје
повреде које су настале са
предње и са задње стране,

97

слика 124.

Повреде које су сигурно настале
са задње стране  обележене су на
слици 124 црвеном бојом.
На слици 125 је очигледно да су
повреде обележене црвеним
линијама могле настати само
дејством са задње стране.
Вантић Азур је према видео
запису био испред излога поред
улаза у продавницу "Самоизбор" и  погоци у леђа  коорспондирају лому ламперије у излогу ове
продавнце.98

Слика 124 Шематски приказ повреда Вантић Азура, црвеном бојом обележене су ране настале
погоцима отпозади

96 Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, анализа настрадалих, страна 9, документ: ANALIZA NASTRADALIH
97 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа

достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 101,
последњи  пасус.

98 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  8.5.2 , страна 124.

Слика 123 Место на којем се налазио Вантић Азур
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Слика 125 Тело Вантић Азура. Црвеним линијама означене су ране настале отпозади

На предњој страни тела Вантић Азур уочавају се три ране приближно истих димензија, слика 126
које су настале од ударца неког тела које сигурно није гелер пројектила 130 mm.

Слика 126   Повреде на глави и грудима Вантић Азура

Настанак оваквих повреда може бити различит што је и експериментално потврђено.99

На основу извршених анализа и експерименталних резултата са великом сигурношћу се
може тврдити да Вантић Азур није страдао од експлозије пројектила 130 mm и да  је погођен
из два различита правца, са предње и задње стране тела.

99 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка  7.2.8 , страна  99.
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45. АБДУИСМАИЛ  СУЗАН, кћи Хусеина, рођена 1980. Године, из Тузле.

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

Абдуисмаил  Сузана претрпела је тешке повреде са отварањем телесних дупљи, слика  127 и слика
128.

Слика 127 Горњи део тела Абдуисмаил  Сузан

Слика 128 Тело Абдуисмаил  Сузан

Повреде видљиве на телу Абдуисмаил  Сузан нису настале од експлозије артиљеријског
пројектила 130 mm у прилог овој тврдњи иде и то да на телу ове особе има веома мали број
ситнијих повреда, којих би било у великом броју да је ова особа била близ места експлозије
пројектила 130 mm.
Повреде са слике 127 настале су од дејства ударног таласа након експлозије  која је била на веома
малом растојању од ове особе што потврђују и наслаге гарежи на телу ове особе.
На основу ових фотографија тешко је одредити из ког правца је настало разарање стомака на
слици 127. Вероватно је експлозија била са њене десне стране, али се то неможе са апсолутном
сигурношћу тврдити.
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У прилог овој претпоставци иде и чињеница да су на видео снимку мртвог тела ове особе уочљиве
ситније повреде са њене десне стране које никако нису могле настати од дејства са леве стране,
слика 129.

Слика 129 повреде са десне бочне стране  Абдуисмаил  Сузан

Са овим повредама никако се не могу повезати повреде на унутрашњој страни десне потколенице,
слика 127.

Ове повреде на десној потколеници не може се довесту у везу  са повредом  стомака чак ни у
случају да је поврада стомака настала од експлозије са предње или предње леве стране.

Повреда стомака очигледно је настала од експлозије која је била на некој висини , што потврђују и
наслаге гарежи на телу  Абдуисмаил  Сузан .

Повреда на унутршњој страни потколенице настала је од друге експлозије.

На основу извршених анализа и броја и карактера повреда са потпуном сигурношћу се може
тврдити да Абдуисмаил  Сузан није страдала од експлозије пројектила 130 mm већ је
страдала од експлозије неких експлозивних направа. Највероватније је страдала од
експлозије две експлозивне направе.
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46. ХАСИЧИЋ ШЕМСА, кћи Сфета, рођена 1975. године, из Тузле

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

На шематсом приказу повреда констатована је прострелна рана на левом рамену, рана на левој
надлактици са преломом костии пробој лобање са деструкцијом мозга на  левој страни лобање,
слика 130.

Слика 130 Шематски приказ повреда Хасичић Шемсе

Према шематском приказу и фотодокументацији  напред наведене повреде настале су из два
различита правца. Прострелна рана на левом рамену настала је од ударца неког фрагмента са
предњедесне стране, а повреда лобање и леве надлактице са задњелеве стране, слика 130

Слика 131 Тело Хасичић Шемсе са уцртаним правцима и  смеровима из којих су настале
карактеристичне повреде
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Да су ови правци и смерови тачно одређени на најочигледнији начин потврђује фотографија из
фотодокументације, слика 132.

Слика 132  Горњи део тела Хасичић Шемсе

На основу извршених анализа са великом сигурношћу се може тврдити да Хасичић Шемса
није страдала од експлозије пројектила 130 mm већ је страдала од фрагмената који су
долетели из два супротна правца.
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47. САЛАМОВИЋ  СЕНАХИД, син Ибрахима, рођен 1969. године из Тузле

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

Према шематском приказу повреда и фотодокументацији Саламовић  Сенахид  има повреде на
предњој, задњој и левој бочној страни тела, слика 133.

Слика 133 Шематски прказ повреда Саламовић  Сенахид

Доминантна повреда је
поврда у доњем делу леђа,
слика 134, чије су димензије 16
cm x 7 cm.  Према изгледу и
положају ране очигледно је да
је то тангенцијална рана и да је
настала ударом неког
фрагмента са леве стране,
односно да је експлозија била
са његове леве стране.  У овај
правац не уклапају се повреде
на  предњој страни леве ноге у
пределу колена и повреда на
унутрашњој страни исте ноге
такође у пределу колена.

Слика 134 Рана на доњем делу леђа Саламовић  Сенахида
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Професор Каран не искључује могућност да је можда у питању пробојна рана.100

На основу анализе карактера и положаја рана искључује се могућност да је реч о пробојној
рани, јер би у том случају центар експлозије био више са предње леве стране тела Саламовић
Сенахида, а рана на доњем делу леђа почињала би много ближе боку и била би знатно краћа,
односно не би могла да се простире скоро по целиој ширини леђа што је био стварни случај.
За положај тела у односу на центар експлозије који одговара рани на доњем делу леђа немогуће је
да од те експлозије настане рана на унутрашњој страни леве ноге у пределу колена, слика 133 –
десно. То значи да је ова рана на нози настала поготком из неког другог правца,  чак и да је ова
рана пробојна рана, што би значило да је везана стрелним каналом са раном на предњој страни
ноге око колена.

На основу извршених анализа са великом сигурношћу се може тврдити да је Саламовић
Сенахид погођен фрагменатима из два различита правца.

100 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 107,
трећи  пасус.



110

48. МАРКОВИЋ НЕНАД, син Марка, рођен 1976. године, из Тузле

Марковић Ненад налазио се на углу продавнице "Самоизбор",101 на 8 m до 9 m од места
експлозије испред аутомобила "Голф 1", слика 135.

Слика 135 Место на којем се налазио Марковић Ненад

На телу Марковић Ненада регистроване су повреде десне потколенице, повреде на стомаку,
повреде на левој бочној страни трупа, у пределу левог лакта  као и повреде у пределу
унутрашње стране леве натколенице и потколенице, слика 136.

Слика 136 Шематски приказ повреда Марковић Ненада

101 Икинић Адмир , Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 18. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 87. Ikinic Admir.



111

Доминантне  повреде су две повреда на десној потколеници, слика 137.
Горња повреда има јасан траг који указује на то под којим углом је долетео фрагмент који је
направио ову рану, слика 137.

Слика 137 Тело Марковић Ненада

Ако се узме у обзир да је Марковић Ненад био удаљен од места експлозије испред
аутомобила "Голф 1"  8 m и да је почетак ране на око 35 m од тла добија се да је угао  путање
фрагмента у односу на тло 2,5°.

Када се на слици 137 одреи угао у односу на изводницу потколенице добија се угао од 72,6°,
слика 138,што даје угао путање фрагмента у односу на хоризонт од 17, 4°, што је  седам пута
већи угао од угла који би имала путања фрагмента да је долетео са места експлозије испред
аутомобила "Голф 1". То је очигледна потврда да Марковић Ненад није погођен фрагментима
од експлозије испред аутомобила "Голф 1".

На основу ових
повреда на десној
потколеници
очигледно је да је
Марковић Ненад
погођен са своје леве
стране, што не
одговара повредама на
унутрашњој страни
леве потколенице и
натколенице, слика
136, које су
највероватније настале
погоцима из неког
другог правца.

На основу извршених анализа са великом сигурношћу се може тврдити да Марковић Ненад
није страдао од експлозије пројектила 130 mm испред аутомобила "ГолФ 1" . Постоји основана
сумња да је Марковић Ненад погођен из два правца.

Слика 137  Одређивање правца фрагмента који је погодио
потколеницу Марковић Ненада
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49. ХАКИЋ ХАМДИЈА, син Рамиза, рођен 1947. године из Сребренице

Хакић Хамдија налазио се на углу зграде код просторија Лутрије БиХ, 102,на око 18 m од места
експлозије испред аутомобила "Голф  1", слика 138.

Слика 138 Место на којем се налазио Хакић Хамдија
Хакић Хамдија имао је ране на грудима, на левој бочној страни трупа и на леђима, слика 139.

,
Слика 136 Шематски приказ повреда Хакић Хамдије
Експериментално је доказано да на месту на којем се налазио Хакић Хамдија пројектил 130
mm, који експлодира испред аутомобила "Голф1", не наноси никакве повреде људима који се
налаза на том простору.103 То значи да је на овом простору могућ само понеки случајан
погодак гелера.

102 Гаврић Ана, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 06.02. 1999. год.,  страна 2,
други пасус. Документ: 41. Gavric Ana

103 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 8.7, страна 130.
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Узимајући у обзир да је Хакић Хамдија погођен са бар са 6 гелера и да је у њеној непосредној
близини страдало још најмање 5 лица
од којих су 3 смртно страдала онда се
у потпунсти искључује могућност да је
Хакић Хамдија погогођен  услед
експлозије  пројектила 130 mm
испред аутомобила "Голф1". С
обзиром на број смртно страдалих и
повређених на том месту искључије
се чак и могићност да је случајно
погођен.
Захваљујући прострелној рани  на
леђима код које су улазна и излазна
рана спојене поткожно може се са
довољном тачношћу одредити место
са којег је долетео фрагмент који је
узроковао ту рану, слика 137.

Као што се види на слици 137 место
са којег је долетео фрагмент који је
узроковао прострелну рану на
леђима дошао је са растојања "а" које
одговара висини до кука Хакић
Хамдије. Висина Хакић Хамдије је 173
cm, на основу чега се процењује да растојање "а" износи око 1m. Уважавајући чињенице да је
скица тела приближна и да  је положај ране на скици приближан може се сматрати да је
фрагмент долетео са растојања 1 m до 2 m са десне стране Хакић Хамдије.
На десној страни тела Хакић Хамдије уочавају се три ране скоро идентичних димензија

(пречника 20 mm) и облика, слика 138,  што је не типично за експлозију артиљеријског
пројектила.

На основу извршених анализа и експерименталних резултата са великом сигурношћу
се може тврдити да Хакић Хамдија није страдао од експлозије пројектила 130 mm
испред аутомобила "ГолФ 1" , већ да је страдао од експлозије која је била на око 2 m oд
њега.

Слика 137 Одређивање места са којег је долетео
фрагмент који је направио прострелну
рану на леђима Хакић Хамдије

Слика 138 Ране на десној страни тела Хакић Хамдије
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50. СТЈЕПАНОВИЋ САВО, син Петра, рођен 1970. године, из Тузле

Стјепановић Саво налазио се испред кафеа "Капија"104 на око 30 m од места експлозије испред
аутомобила "Голф 1", слика 139.
Стјепановић Саво имао  је велики дефект задњеспољашњог дела лобање , као и округласти
дефект димензија 1,5 х 2 cm.105

Професор Каран не искључује могућност
да су ове две повреде повезане мада то
није наведено у запицнику о прегледу. 106

Стјепановић Саво је био висок 188 cm
тако да се може сматрати да су ове
повреде биле на око 180 cm.
Експериментално је доказано да на
месту на којем се налазио Стјепановић
Саво пројектил 130 mm, који експлодира
испред аутомобила "Голф1", не наноси
никакве повреде људима који се налаза
на том простору.107 То значи да је на
овом простору могућ само понеки
случајан погодак гелера.
Узимајући у обзир да је у близини
Стјепановић Саве страдало још много
лица  од којих су бар 5 смртно страдала онда се у потпунсти искључује могућност да је
Стјепановић Саво погогођен  услед експлозије  пројектила 130 mm испред аутомобила
"Голф1". С обзиром на број смртно страдалих и повређених на том месту искључије се чак и
могићност да је случајно погођен.

Додатни доказ да Стјепановић Саво није био изложен дејству експлозије појектила 130 mm
испред аутомобила "Голф1" је и изјава Токић Крунослава који је био поред Стјепановић Саве  и који
је био рањен у ногу и који тврди да су услед експлозије и он и Стјепановић Саво оборени на тло, 108

што је апсолутно немогуће у случају експлозије пројектила 130 mm испред аутомобила "Голф1"
и што је експериментално доказано 109

На основу извршених анализа и експерименталних резултата са великом сигурношћу се
може тврдити да Хакић Хамдија није страдао од експлозије пројектила 130 mm испред
аутомобила "ГолФ 1"

104 Токић Крунослав, Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 28. јануара 1999. год., страна
2, први пасус. Документ: 109. Tokic Krunoslav.

105 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 113, први
пасус.

106 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 114, први
пасус.

107 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.13, страна
173.

108 Токић Крунослав, Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 28. јануара 1999. год., страна
2, први пасус. Документ: 109. Tokic Krunoslav.

109 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 8.7.1.1, страна
133 и тачка 9.1.13, страна 173.

Слика 139 Место на којем је био Стјепановић Саво
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51. АЛАГИЋ ЕЛВИС, син Шемсудина, рођен 1977. године из Тузле

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

У  овом случају начињен је шематски приказ повреда, слика 140,

Слика 140 Шематски приказ повреда Алагић Елвиса

Констатовано је разарање леве и десне потколенице, бројни ситни дефекти коже, леве бочне
стране трупа, десног препонског дела и предела мошница, као и дефекти задње стране
лобање.

На овом шематском приказу недостоје једна велика повреда на унурашњој страни леве
бутине, слика 141, а дуж десне стране ноге нису приказан неке повреде које су видљиве на
фотографији мртвог тела Алагић Елвиса, слика 142.  Ове повреде не могу се довести у везу са
повредама на задњој страни десне ноге, јер је положај рана на задњој страни десне ноге
много више према унутрашњости тела и има их свега 2, а на слици 142 обележено је 6
повреда.  Једна повреда на десној страни дебелог меса, слика 140- лево није рашуната, јер се
она назире на слици 142 и није обележена.
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Слика 141 Повреда на унутрашњој страни леве бутине која није приказана на
шематском приказу повреда Алагић Елвиса

Слика 142 Повреде на спољној страни десне ноге које нису приказане на шематском приказу
повреда Алагић Елвиса

На основу изгледа повреда потколеница на слици 141 очигледно је да је ова особа била близу
експлозије  и да то није експлозија пројектила 130 mm, јер би на толиком растојању последице
по тело ове особе биле много веће.

Према шематском приказу повреда на потколеницама очигледно је да је експлозија била на
растојању 1 m до 1,5 m и та експлозија је била са леве стране, а особа је била у покрету.

Међутим, настанак свих рана на телу Алагић Елвиса не одговара овом правцу. То се пре свега
односи на повреду унутрашње стране лве бутине, слика 140 и 6 рана на спољној страни десне
ноге, слика 142. Ниједна од ових рана није могла настати од експлозије са леве стране, што
значи да је ова особа погођена из два различита правца.

На основу извршених анализа са великом сигурношћу се може тврдити да Алагић Елвис није
страдао од експлозије пројектила 130 mm испред аутомобила "ГолФ 1" , већ да је погођен из
два различита правца.
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52. АТИКОВИЋ ЛЕЈЛА, кћи Ибрахима, рођена 1980. Године, из Тузле

Према изјави Бошњаковић Енвере110 она је била у друштву Бошњаковић Илване 111 за коју је
поуздано утврђено да је била на углу улице Мустафе Мујбеговића на углу продавнице "НИК"

Слика 143 Претпостављени положај где се налазила Атиковић Лејла

На телу Атиковић Лејле налазе се велике наслаге гарежи на свим деловима тела на којима није
била гардероб, слика 144, што сугерише да је била у непосредној близини места експлозије.

Слика 144 Тело Атиковић Лејле са видљивим траговима гарежи

Експериментално је доказано да овакви трагови гарежи не остају после експлозије пројектила
130 mm. 112

110 Бошњаковић Енвера, Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 18. јануара 1999. год.,
страна 2, тређи пасус. Документ: 172. Bosnjakovic Envera.

111 Бошњаковић Илвана води се на списку погинулих под редним бројем 35
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Према шематском приказу повреда Атиковић Лејла била је окренута предњом страном према
месту експлозије, слика 145.

Слика 145 Шематски приказ повреда Атиковић Лејле

Ипак када се пажљиво
анализира распоред погодака на
телу Атиковић Лејле уочава се да
на десној бочној страни нема
ниедног поготка, али их има на
на леђима, задњици и на задњој
страни обе ноге, што је
нелогично ако се посматра један
центар експлозије.

На грудима и рамену Атиковић
Лејле уочавају се два застрела
који имају готово идентичан
правац и који имају довољну
дужину да би се на основу њих
могао одредити растојање са
којег су долетели фрагменти који
су начинили ова два застрела,
слика 146.

112 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 7.27, страна 98.

Слика 146 Одређивање угла фрагмента под којим је
погодио Атиковић Лејлу
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Висина Атиковић Лејле је 163 cm, па се може сматрати да је њена висина до рамена  око 145
cm. Рачунајући да је фрагмент долетео под углом од 30,8° добија се да је удањеност места
експлозије od Атиковић Лејлe 243 cm.

С обзиром да је непозната тачна позиција Атиковић Лејле, размотриће се могућност да је она
била на простору између угла зграде "НИК" и аутомобила "Голф 1". У том случају на основу
претходног прорачуна утврђено је да би растојање Атиковић Лејле од места експлозије било
око 2,5 m.

Aкo je Атиковић Лејла била на растојању 2,5 m од аутомобила "Голф 1" онда би и ефекти
експлозије на њеном телу били веома слични ефектима особа које су биле у њеној
непосредној близини. Особа која је била најближа позицији на којој је евентуално била
Атиковић Лејла је Алиспахић Адмир.113

Повреде Алиспахић Адмира се  знатно разликују од повреда Атиковић Лејле, јер је он имао
знатно више мањих рана по целом телу.114

На телу Алиспахић Адмира има трагова гарежи али су мање изражени, што указује да је и он
био близу експлозије али да је Атиковић Лејла  била ближе експлозији.

Искључено је да је Атиковић Лејла страдала од експлозије 130 mm чак и да је била на
претпостављеном растојању од 2,5 m, јер би у том случају њено тело претрпела знатно теже
последице, што је и експериментално потврђено. 115

Повреде Атиковић Лејле могу се сврстати у групу повреда следежих жртава:

 14. Курталић Весна,
 34. Окановић Индира,
 35 Бошњаковић Илвана,
 38 Бојкић Дамир,
 42 Бучук Лејла,
 51 Алагић Елвис,

На основу извршених анализа са великом сигурношћу се може тврдити да Атиковић Лејла
није страдала од експлозије пројектила 130 mm испред аутомобила "ГолФ 1".

113 Алиспахић Адмир се води на списку погинулих под редним бројем 36
114 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа

достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 84.
115 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА

ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 8.1.9, страна 114,
тачка 9.1.7, страна 155.



120

53. ШИШИЋ АРМИН, син Фадила, рођен 1975. године, из Грачанице

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.

На основу повреда које је задобио, слика 147, очигледно је да није страдао од експлозије
пројектила 130 mm, већ да је био скоро у непосредном контакту са неком експлозивном
направом.

Слика 147 Тело Шишић Армина

На овом телу видљиво је разорење комплетног трупа и горњих екстремитета као и разорење
највећег дела леве ноге, а недостаје лева подлактица и лева шака.

Овако разарање тела могло је бити само у
веома блиском контакту ове особе са
експлозивом. Највероватнији положај Шишић
Нермина  у тренутку страдања дат је на слици
148.

Због начина страдања овај случај захтева
додатну криминалистичку истрагу.

.

На основу извршене анализе са потпуном
сигурношћу може се тврдити да је Шишић
Армин страдао од експлозивне направе у
трнутку када је био изнад ње.

Слика 148 Највероватнији поожај  Шишић
Армина у односу на експлозивну
направу
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54. ПОЊАВИЋ РУСМИР, син Фарука, рођен 1974. године, из Тузле
Поњавић Русмир налазио се испред излога продавнице "Сељанка" у улици Мустафе
Мујбеговића,116 слика 149.

Слика 149 Положај где се налазио Поњвић Русмир

Детаљном анализом117 утврђено је да Поњавић Русмир  није страдао од експлозије
пројектила 130 mm и да је погођен из два различита правца.

116 Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, анализа настрадалих, страна 10, документ: ANALIZA
NASTRADALIH

117 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.8, страна 158..
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55. ХИДАНОВИЋ АЛЕМ, син Хасана, рођен 1975. године, из Тузле

Хидановић Алем се налазио на углу продавнице "Самоизбор",118 на око  8 m од места
експлозије испред аутомобила "Голф 1", слика 150.

На лицу Хидановић Алема уочавају се
наслаге гарежи, слика 151.
Експериментално је доказано да на
месту на којем се он налазио не
остају трагови гарежи после
експлозије пројектила 130 mm
испред аутомобила "Голф 1",119 што
искључује могућност да је Хидановић
Алем страдао од експлозије
пројектила 130 mm испред
аутомобила  "Голф 1".

Према шематском приказу рана

Хидановић Алема и на основу фотодокументације
очигледно је да је он био својом предњом страном
окренут месту експлозије од којих су настале повреде на
предњој страни тела и на левој и десној бочној страни.

На шематском приказу повреда, слика 152 приказане су
три ране на десној страни задњице, које се на слици из
фотодокументације виде на левој страни. 120 Такође се на
тој фотографији уочава и рана око десне лопатице, 121

слика 153, која сигурно није пробојна, јер на предњој
страни на грудима нема никакве ране, слика 151.

Ове повреде на леђима Хидановић Алема никако се не
могу довести у везу са експлозијом од које су настале ране
на предњој и бочним странама тела Хидановић Алема,
што значи да је Хидановић Алем погођен из два
различита правца.

118 Икнић Адмир, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 18. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 87. Ikinic Admir.

119 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 7.2.7, страна 98..

120 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 124,
други пасус.

121 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 124,
други пасус.

Слика 150 Положај где се налазио Хидановић Алем

Слика 151 Трагови гарежи на лицу
Хидановић Алема
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Слика 152 Шематски приказ повреда Хидановић Алема

Слика 153 Тело Хидановић Алема  са раном на леђима која није приказана на шематском
приказу  рана

На основу извршених анализа и експерименталних резултата закључује се са великим
степеном сигурности да Хидановић Алем није страдо од експлозије пројектила 130 mm и да
је погођен из два различита правца.
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56. ДЕДИЋ ЗАДА, кћи Хилме, рођена 1974. године, из Тузле

Дедић Зада била је највероватније у друштву Вантић Азура122 испред продавнице
"Самоизбор", на удаљености  8 m до 9m у односу на место експлозије испред
аутомобила"Голф 1", слика 154.

Дедић Зада је претрпела
масивна оштећења у пределу
предње и предњедесне стране
трупа, задње стране леве
натколенице , те у пределу главе
која скоро у целости недостаје, 123

слика 155.

Природа повреда Дедић Заде је
таква да се апсолутно искључује
могућност да је страдала од
експлозије артиљеријског
пројектила 130 mm на
удаљености од 8m и више, што је
и експериментално доказано.124

Слика 155 Тело Дедић Заде

Ове повреде су могле настати само од експлозије која је била у њеној непосредној близини, са
њене предњелеве стране  на висини у пределу њених груди или је била у лежећем положају
поред или изнад експлозивне направе.

На основу извршене анализе и експерименталних истраживања са потпуном сигурношћу се
може тврдити да Дедић Зада није страдала од артиљеријског пројектила 130 mm, већ од
експлозије која је била у њеној непосредној близини.

122 Икнић Адмир, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 18. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 87. Ikinic Admir.

123 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 126,
трећи пасус.

124 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.5, страна 151
и тачка 9.1.6, страна 154.

Слика 154 Претпостављено место ма којем се налазила
Дедић Зада
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57. КУРБЕГОВИЋ ВАЊА, кћи Хариса, рођена 1977. Године, из Тузле
Курбеговић Вања се налазила на улазу продавницу "Самоизбор",125 слика 156, што је око 7m
до 9m од места експлозије
испред  продавнице "НИК. Била
је у друштву Нухановић Селме 126

и Нукић Хајрије која је рањена.

Код Курбеговић Вање лоциране
су масивне повреде на задњем
делу главе, у пределу бочне
стране десног кука и у пределу
предње стране леве
потколенице,127 на њеном телу
има веома мало погодака од
фрагмената, слика 157 и слика
158.
Експериментално је доказано да
овакве повреде не могу да
настану од експлозије пројектила 130 mm на растојању на којем се налазила Курбеговић Вањa. 128

Повреда на десној бочној
страни изазвана је
ударним таласом од
експлоије која је је била у
близини Курбеговић Вање,
што се закључује по
масивности повреде.
Према фотографији и
облику ране Курбеговић
Вања је по свој прилици
била окренута својом
десном страном према
месту експлозије.
Овако блиска експлозија
вероватно је изазвала
одбацивање тела ове

125 Нукић Хајрија, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 10. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 71. Nukic Hajrija.

126 Нухановић Селма се води на списку погинулих под редним бројем 30.
127 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа

достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 128,
трећи пасус.

128 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.5, страна 151
и тачка 7.2.6, страна 95.

Слика 156 Место на којем је била Курбеговић Вања

Слика 157 Тело Курбеговић Вање
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особе при чему је највероватније дошло до повреде главе услед удара о тло, највероватније о
ивичњак тротоара.

Слика 158 Горњи део Курбеговић Вање

На основу извршене анализе и експерименталних истраживања са потпуном сигурношћу се
може тврдити да Курбеговић Вања није страдала од артиљеријског пројектила 130 mm, већ
од експлозије која је била у њеној непосредној близини.
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58. СТОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА, кћи Марка, рођена 1951. године, из Тузле
Стојичић Јелена налазила се испред кафеа "Гулам", ближе продавници "Ник" на око 15 m од
места експлозије испред аутомобила "Голф 1",129 слика 159.

Стојичић Јелена задобила је само
једн повреду у потиљачном делу
главе, слика 160.

Изглед ране Стојичић Јелене
упућује на закључак да је погођена
тангенцијално неким масивнијим
фрагментом експлозивног средства. 130

Ако посматрамо ову повреду у
односу на место експлозије испред
аутомобила "Голф 1" онда се
солази до закључка да је ова особа
морала бити окренута својом
десном бочном страном према

месту експлозије, односно према аутомобилу "Голф 1".

Према шематском приказу повреда, слика 160 и према фотографији тела Стојичић Јелене,
слика 161, њена
повреда почиње
од десног рамена
и завршава на
левој страни
потиљка. Према
фотографији тела
Стојичић Јелене
траг ране поћиње
око 5 cm испод
десног рамена, а
завршава се на
левој страни врата
бар 3 cm изнад
висине рамена.

129 Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, анализа настрадалих, страна 11, документ: ANALIZA
NASTRADALIH

130 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 131,
први пасус.

Слика 159 Место на којем се налазила Стојичић Јелена

Слика 160 Шематски приказ повреда Стојичић Јелене
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Ако се узме да је растојање између ове две тачке 30 cm долази се до тога да је фрагмент
погодио Стојичић Јелену под углом 14,9° у односу на хоризонт.

Да би особа била погођена под овим углом са места експлозије поред аутомобила "Голф 1"
требала би бити удаљена 5,4 m.131 Дакле ово растојање је најмање три пута мање од растојања
на којем се налазила Стојчић Јелена, што показује да Стојичић Јелена није погођена
фрагментом од експлозије испред аутомобила "Голф 1".

Слика 161 Правац фрагмента који је погодио потиљак Стојичић Јелене

На основу извршене анализе са потпуном сигурношћу се закључује да Стојичић Јелена  није
погођена фрагментом насталим услед експлозије пројектила 130 mm, већ да је погођена
фрагментом насталом од експлозије на око три пута ближем растојању од места експлозије
испред аутомобила "Голф 1".

131 Висина Стојичић Јелене је 171 cm, па је узето да је висина рамена 150 cm, односно да је најнижа тачка
у којој је фрагмент закачио раме 145 cm.
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59.  ХРУСТАНОВИЋ ХАСАН, син Хамида, рођен 1970. године, из Тузле
Хрустановић Хасан налазио се око улаза у бутик132, слика 162.  Био је у друштву смртно
страдалих Механовић Сулејмана и Курбашић Дамир 133.

Према шематском приказу повреда,
слика 163, Хрустановић Хасан је био
окренут према месту експлозије. На
основу прострелне ране на врату
закључује се да је правац фрагмената био
скоро управно на предњу страну тела
Хрустановић Хасана.

Има се утисак да је повреда на десној
страни лица, слика 164, настала долетом
фрагмента са десне стране, али се то на
основу расположиве документације не
може са сигурношћу тврдити. Ипак треба
имати на уму да је он био удруштву две
особе које су погођене из три правца.

Чињеница да на лицу Хрустановић Хасана има наслага гарежи искључује могућност да је
повређен од експлозије пројектила 130 mm испред аутомобила "Голф 1",

Слика 163 Шематски приказ повреда Хрустановић Хасана

132 Смајић Енвер , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 27. 01. 1999. год.,  страна 2,
Документ: 102. Smajic Enver.

133 Механовић Сулејман се води као жртва на редном броју 27, а Курбашић Дамир као жртва на редном
броју 28.

Слика 162 Место на којем се налазио Хрустановић
Хасан
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Слика 164 Повреда на лицу Хрустановић Хасана

На основу расположиве документације може се са великом сигурношћу тврдити да је
Хрустановић Хасан није страдао од пројектила 130 mm.

Слика 165 Наслаге гарежи на лицу Хрустановић
Хасана
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60. ХАЏИЋ АГО, син  Хамдије, рођен 1975. године, из Тузле
Хаџић Аго се налазио на углу продавнице "Самоизбор",134 на око  8 m од места експлозије
испред аутомобила "Голф 1", слика 166.

На шематском приказу повреда Хаџић Аге,
слика 167, приказано је 12 повреда, што је
вишеј од очекиваног броја погодака према
експерименталним резултатима.135

У расположивој фотодокументацији нема
се потпуни увид у повреде на доњим
екстрмитетима, па је једино могуће
изводити закључке на основу шематског
приказа.

Према шематском приказу већина повреда
је настала од експлозије која је била
испред Хаџић Аге на око 3m. На задњој

страни тела постоји једна већа повреда на задњој страни десне натколенице и једна повреда у
пределу горњег задњичног дела у којем је нађен један гелер.

Ове  две повреде на задњој страни тела Хаџић Аге не могу се никако повезати са експлозијом
испред њега, што занчи да је Хаџић Аго погођен из два правца.

Слика 167 Шематски приказ повреда Хаџић Аге

На основу извршене анализе и експерименталних резултата са великом сигурношћу може се
тврдити да Хаџић Аго није страдао од експлозије пројектила 130 mm и да је погођен из два
правца.

134 Икнић Адмир, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 18. 03. 1997. год.,  страна 2, други
пасус. Документ: 87. Ikinic Admir.

135 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, тачка 9.1.5, страна 151
и тачка 9.1.5, страна 150.

Слика 166 Место на којем се налазио Хаџић Аго
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61. ЧАУШЕВИЋ СЕЛМА, кћи Мирсада, рођена 1977. године, из Тузле

Чаушевић Селма налазила се на улазу у продавницу "Самоизбор",136. на 8m до 9m од места
експлозије поред аутомобила "Голф 1", слика 168.

Чаушевић Селма је имала следеће
повреде:  разорина десног образа са
преломом костију, повреде у предели
грудног коша  са предње стране и
повреде у пределу грудног коша са
задње стране са отварањем грудне
дупље., слика 169.

У записнику о извршеном прегледу као и
у  шематском приказу повреда нису
регистроване бројне ситније повреде на
спољној бочној страни десне
потколенице, од стопала до  колена,
слика 170. Ове повреде сигурно нису
настале од експлозије пројектила 130 mm.

Слика 169 Шематски приказ повреда Чаушевић Селмe

136 Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, анализа настрадалих, страна 11, документ: ANALIZA
NASTRADALIH

Слика 168 Место на којем се налазила Чаушевић
Селма
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На основу шематског приказа повреда, бројних ситнијих повреда на десној нози, слика 170 и
фотографије из фотодокументације, слика 171, очигледно је да је Чаушевић Селма погођена са
десне стране или деснепредње стране.

Слика 170 Тело Чаушевић Селмe са повредама на десној нози које нису регистроване

Ако је погођена са десне стране онда су од те експлозије могле настати повреде на леђима,
слика 169- десно (обележене црвеном бојом), али у том случају нису могле настати повреде на
левој бочној страни, слика 169- десно (обележене црвеном бојом).

Ако је погођена са предњедесне стране онда су од те експлозије могле настати повреде на
левој бочној страни, слика 169-десно (обележене црвеном бојом), али у том случају нису могле
настати повреде на леђима, слика 169- лево (обележене црвеном бојом).

На основу напред реченог без обзира где је била експлозија испред Чаушевић Селме она је
била захваћена и ефектима друге експлозије из другог правца.

Слика 171 Рана на грудима Чаушевић Селмe

На основу расположиве документације и извршене анализе са великом сигурношћу може се
тврдити да Чаушевић Селма није страдала од експлозије пројектила 130 mm и да је погођена
из два правца.
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62. МУЈАНОВИЋ НЕШЕТ, син Омера, рођен 1974. године из Градачца

Мујановић Нешет  налазио се на око 7 m од места експлозије испред аутомобила "Голф 1".137

Тело Мујановић Нешета је
приликом експлозије скоро потпуно
разнето, слика 173, што никако није
могло да се деси услед експлозије
пројектила 130 mm на растојању од
7 m.

Случај Мујановић Нешета обрађен
је детаљно у другом извештају 138 и
констатовано је на основу
експерименталних података да он
није страдао од експлозије
пројектила 130 mm.

Анализом повреда  Мујановић
Нешета долази се до закључка да је он страдао
од експлозивне направе која је била у
непосредној близини његовог тела.
Највероватнији положај тела у односу на
експлозивну направу је врло сличан положају
тела Шишић Армина, слика 148.

На основу расположивих података, извршених
анализа и експерименталних резултата са
потпуном сигурношћу се закључује да
Мујановић Нешет није страдао од експлозије
пројектила 130 mm, већ је страдао од
експлозивне направе, која је била у скоро
непосредном контакту са његовим телом.

137 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ,  тачка 9.1.4, страна 147.

138 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ,  тачка 9.1.4, страна 147.

Слика 172 Место на којем се налазио Мујановић Нешет

Слика 172 Тело Мујановић Нешета
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63. МИЛИЋ АДРИЈАНА, кћи  Младена , рођена 1978. године, из Тузле

Милић Адријана налазила се испред продавнице "Самоизбор",139 на 7 m до 8m од места
експлозије испред аутомобила "Голф 1", слика  173.

Ова особа претрпела је масивне
повреде  на предњој страни тела,
лоциране у пределу врата   и десне
бочне стране трупа као и једна
масивна повреда у предели леђа,
слика 174.

У пределу левог колена и леве
потколенице има се утисак
присуства масивних наслага
гарежи,140 слика 175.

139 Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, анализа настрадалих, страна 13, документ: ANALIZA
NASTRADALIH

140 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 142,
други пасус.

Слика 173 Место на којем се налазила Милић Адријана
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Слика 174 Шематски приказ повреда Милић Адријане

Слика 175 Тело Милић Адријане са траговима гарежи на левој нози
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На основу шематског приказа повреда, слика 174 и фотографије тела Милић Адријане, слика
176, закључује се да је центар експлозије из којег су настале масивне повреде на десној бочној
страни, леђима и врату био
удаљен око 2 m. С друге
стране експериментални
резултати су показали да на
месту на којем се налазила
Милић Адријана не могу
настати овакве повреде. 141

На основу шематског приказа
повреда, слика 174 и
фотографије из
фотодокументације, слика
175 закључује се да је
експлозија од које је страдала
Милић Адријана била испред
ње на предњој бочној страни.

На основу расположивих
података, извршених анализа и експерименталних резултата са потпуном сигурношћу се
закључује да Милић Адријана није страдала од експлозије пројектила 130 mm, већ је страдала
од експлозивне направе, која је била на око 2 m испред ње.

141 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ,  тачка 9.1.6, страна 154.

Слика 176 Масивне повреде на десној страни стомака и врату
Милић Адријане
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64. ЧИРАК САМИР, син Џемала, рођен 1977. године, из Тузле
Чирак Самир седео је за столом у башти "Гулам" у друштву Јахић Алмир 142 и Љаљић Шејле,143

слика 177. То место је удаљено од места експлозије испред продавнице "НИК" око 18 m.

На телу Чирак Самира
констатована је једна масивна
повреда на левој бочној страни
трупа, слка 178, која је хируршки
обрађена,144 а изазвана је ударом
масивног фрагмента или ударом
секундарног пројектила.145

Без обзира што је рана Чирак
Самира хируршки обрађивана
очигледно је да је то
тангенцијална рана. У супротном
тело које је погодила ову особу пи
продрло у трбушну дупљу и

сасвим сигурно би нанела такве повреде да не би било потребе за било каквом хируршком
интервенцијом, јер погођена особа
би  врло брзо преминула.
Оволика тангенцијална рана није
могућа од фрагмената који настају
експлозијом пројектила 130 mm.
Мора се имати у виду да је Чирак
Самир био у друштву Јахић Алмир
који је погођен из два правца и да
постоје материјални трагови да је у
башти кафеа "Гулам" била експлозија
неке експлозивне направе.146

На основу расположивих података, извршених анализа и експерименталних резултата са
великом сигурношћу се закључује да Чирак Самир није страдаo од експлозије пројектила 130 mm.

142 Јахић Алмир је овом приликом смртно страдао и води се на списку погинулих под редним бројем 41
143 Љаљић Шејла, Записник о саслушању свједока, број: Кри 132 од 09. јуна 1997. год., страна 2, други

пасус. Документ: 98. Ljaljic Sejla.
144 Чирак Самир је преминуо 26. 05. 1995. године у 2,10 часова
145 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа

достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 145,
први пасус.

146 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ,  тачка 8.4, страна 121.

Слика 177 Место на којем је био Чирак Самир

Слика 178 Повреда на телу Чирак Самира
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65 ФАТУШИЋ МУРИС, син Мује, рођен 1980 године, из Тузле.

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.
Фатушић Мурис преминуо је у току оперативног захвата.147

На основу шематског приказа повреда, слика 179, Фатушић Мурис био је својом десном
страном окренут месту експлозије. Том приликом му је ампутирана рука, али се због хируршке
обраде не може коментарисати како је настала ова повреда.
Констатовано је да је дошло до прелома карлице и прелом врата леве натколеничне кости.

Слика 179 Шематски приказ повреда Фатушић Муриса

На фотографији из фотодокументације , слика 180, уочава се на месту прелома леве
натколеничне кости нека повреда. Не зна се да ли је то повреда од пада или је то од поготка
неког фрагмента. Ако је повреда од фрагмента то би значило да је Фатушић Мурис погођен из
два правца.

Слика 180 Лева страна тела Фатушић Муриса

На основу расположиве документације не може се поуздано утврдити како је страдао
Фатушић Мурис.

147 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 147,
први пасус.
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66. МУРСЕЛОВИЋ ЕВИР, син Ибрахима, рођен 1972. године, из Тузле
У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.
Мурселовић Елвир преминуо је 25. 05. 1995. године након оперативног захвата.148

Према шематском приказу повреда, слика 181, на предњој страни тела Мурселовић Елвира
налзи се више рана скоро кружног пресека, што није карактеристично за дејство артиљеријског
пројектила.

Слика 181 Шематски приказ повреда Мурселовић Елвира

Према распреду повреда закључује се да Мурселовић Елвир био окренут својом
предњомлњвом страном према центру експлозије.

На слици из фотодокументације, слика 182, и слика 183,има се утисак да на предњој левој
потколеници има мноштво ситнијих повреда које нису приказане на шематском приказу нити
се спомињу у лекарским извештајима.

Слика 182 Тело Мурселовић Елвира

148 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 148,
први пасус  и страна 149, трећи пасус.
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Слика 183 Трагови на левој потколеници Мурселовић Елвира

Ако је тачно да су на левој потколеници, слика 183, присутне повреде онда то искључује
могућност да је Мурселовић Елвир страдао од експлозије пројектила 130 mm.

С обзиром на расположиву документацију не може се са сигурношћу тврдити да
Мурселовић Елвир није страдао од експлозије пројектила 130 mm, а још је мање чињеница
на основу којих би се могло тврдити да је страдао од експлозије пројектила 130 mm.
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67. ЗАИМОВИЋ АДНАН, син Хусеина, рођен 1967. године, из Тузле
У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.
Заимовић Аднан преминуо је 27. 05. 1995. године након на одељењу за интезивну негу
болнице у Тузли.149

Према шематском приказу повреда, слика 184 и фотодокументацији, слика 185, доминантна
повреда на телу Заимовић Аднана је масивна повреда на левој бочној страни у пределу
грудног коша.

Слика 184 Шематски приказ повреда Заимовић Аднана

На основу ове ране очигледно је
да је фрагмент који је направио
овај дефект долетео са
удаљености 2 m до 3 m од
Заимовић Аднана. Експерименти
су показали да би повреде ове
особе биле знатно теже да је на
тој удаљености експлодирао
пројектил 130 mm. .150

На основу извршене анализе  и експерименталних резултата са великом сигурношћу може
се тврдити да Заимовић Аднан није страдао од експлозије пројектила 130 mm.

149 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 150,
први пасус .

150 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ,  тачка 9.1.2, страна 144.

Слика 185 Фотографија мртвог тела Заимовић Аднана
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68. ХУРИЋ ЕЛВИРА, кћи Лутве,  рођена 1978. године, из Тузле
У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.
Хурић Елвира преминула је 27. 05. 1995. године у 23,50 часова на одељењу за интезивну негу
и реанимацију болнице у Тузли.151

Према шематском приказу повреда, слика 186 и фотодокументацији, слика 187, доминантне
повреде на телу Хурић Елвире су у пределу десне стране стомака.

Слика 186 Шематски приказ повреда Хурић Елвире

Очигледно је да је Хурић Елвира била окренута својом десномпредњом страном према месту
експлозије, али се на основу расположивих података не може одредити узрок ових повреда.

Слика 187 Тело Хурић Елвире

На основу расположиве документације није могуће одрдити  на којој удаљености од места
експлозије је била Хурић Елвира и од каквог експлозивног средства је страдала.

151 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 152,
други пасус .
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69. САРАЈЛИЋ ЈАСМИНКА, кћи Ибрахима,  рођена 1971. године, из Тузле

У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.
Сарајлић Јасминка преминула је 29. 05. 1995. године у 19,30 часова на одељењу за интезивну
негу и реанимацију болнице у Тузли.152

Према шематском приказу повреда, слика 188 и фотодокументацији, слика 189, доминантне
повреде на телу Сарајлић Јасминке су у пределу десне бочне стране од колена до рамена.

Слика 188 Шематски приказ повреда Сарајлић Јасминке

Слика 189 Тело Сарајлић Јасминке
Према расподели рана Сарајлић Јасминка се налазила на око 10 m од центра експлозије. Ране
на телу Сарајлић Јасминке су нетипичне за ране које настају од гелера артиљеријског
пројектила, посебно је некарактеристичан распоред, скоро по правој линији, на основу шега се
закључује да Сарајлић Јасминка највероватнје није рањена од експлозије артиљеријског
пројектила.
На основу расположиве документације и извршене анализе Сарајлић Јасминка
највероватније није страдала од експлозије артиљеријског пројектила.

152 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 154,
други пасус .
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70. МУЈБАШИЋ ЕДИН, син Мехмедалије, рођен 1973. године, из Тузле
У расположивој документацији нема података о томе где се ова особа налазила у моменту
експлозије.
Мујбашић Един преминуо је 30. 05. 1995. године у 6,40 сати  на одељењу за интезивну негу и
реанимацију болнице у Тузли.153

Према шематском приказу повреда, слика 190 и фотодокументацији, слика 191, доминантна
повреда на телу Мујбашић Едина је масивна повреда на левој бочној страни од пете до
темена, што указује да се налазио на растојању од 3m до 10 m од центра експлозије

Слика 190 Шематски приказ повреда Мујбашић Едина

Слика 191 Тело Мујбашић Едина

На тако малом растојању od места експлозије пројектила 130 mm претрпео би знатно веће
повреде на основу чега се закључује да Мујбашић Един није страдао од експлозије
пројектила 130 mm .

153 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 150,
први пасус .
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71. НИНИЋ ДИЈАНА, кћи Драгана,  рођена 1975. године, из Тузле
Према изјави сведока Нинић Дијана је седел за столом испред кафеа "Гулам",154 слика 192.

Слика 192 Место на којем се налазила Нинић Дијана

Нинић Дијана преминула је 05. 06. 1995. године у 10,20 часова на одељењу за интезивну негу и
реанимацију болнице
у Тузли.155

Према шематском
приказу повреда,
слика 193 и
фотодокументацији,
слика 194,
доминантне повреде
на телу Нинић Дијане
су у пределу предње
стране стомака и
пределу горњег дела
предње стране ногу.
Повреде које је
задобила Нинић
Дијана су скоро кружног облика и не могу се сматрати као карактеристичне повреде од
артиљеријског пројектила. Овакве или сличне повреде уочене су код још неких страдалих 156

154 Исић Вилдана , Записник о саслушању свједока, број: Кри 139/98 од 3. 02. 1999. год.,  страна 2, први
пасус. Документ: 202. Isic Vildana.

155 Проф. Др сци. Мед. Жељко П. Каран, специјалиста судске медицине, Судскомедицинска анализа
достављене документације "Тузланска капија" -налаз и мишљење, Бањалука 2014. године, страна 159,
први пасус .

193 Шематски приказ повреда Нинић Дијане
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На фотографији из фотодокументације, слика 195 уочавају се промене боје коже Нинић Дијане.
Нигде нису описане ове промене, а према наведеној фотографији закључује се да су промене
настале или услед неке термичког утицаја или је реч о убојима који су настали дејством
ударног талас. Без обзира на
узрок промена оне су сигурно
настале у току експлозије што се
закључује на основу тога што на
местима где је тело било у
директном контакту са столицом
(задњица и део леђа испод
рамена) нема таквих промена.

Овакве промене никако нису
могле настати од експлозије
пројектила 130 mm испред
аутомобила "Голф 1" и њихово
присуство указује да су настале
од експлозије у непосредној
близини Нинић Дијане.

Треба имати у виду да постоје
материјални докази да је испред кафеа
"Гулам" била експлозија. 157

На основу расположиве документације и
извршене анализе са великом сигурнођћу
се закључује да Нинић Дијана није страдала
од експлозије пројектила 130 mm, већ да је
страдала од експлозије у њеној непосредној
близини

156 15. Мемић Едиса, 22 Кантор Франц, 37. Росић Јасминко, 39. Мујић Самир,42. Бучук Лејла, 43. Јогунчић
Мујбашић Азур, 49, Хакић Хамдија, 54. Поњавић Русмир, 60. Хоџић Аго, 69. Сарајлић Јасминка, 70.
Мујбашић Един.

157 Миле Попарић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА
ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА"У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ,  тачка 8.4, страна 121.

194 Тело Нинић Дијана

195 Промене на кожи на леђима Нинић
Дијане
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4. ПРЕГЛЕД ПОГИНУЛИХ ПО БРОЈУ ПРАВАЦА ИЗ КОЈИХ СУ ПОГОЂЕНИ

4.1 Преглед погинулих за које није било могуће утврдити да ли су погинули од
експлозије пројектила 130 mm

Редни бој Редни број на
списку погинулих Презиме и име

1 65 ФАТУШИЋ МУРИС
2 66 МУРСЕЛОВИЋ ЕВИР
3 68 ХУРИЋ ЕЛВИРА

4.2 Преглед погинулих који су погођени из једног правца

Редни бој Редни број на
списку погинулих Презиме и име

1 3 ХАСАНОВИЋ СЕНАД
2 5 МАРИНОВИЋ ПЕРА
3 7 САРАЈЛИЋ ЕДХЕМ
4 10 ЂУШИЋ СУЗАНА
5 13 ЂУЗЕЛ АМИР
6 14 КУРТАЛИЋ ВЕСНА
7 16 ЧАЈИЋ САЊА
8 18 ВУКОВИЋ МУСТАФА
9 21 МЕХИНОВИЋ АМИРА

10 22 КАНТОР ФРАНЦ
11 24 КАЛЕСИЋ САНДРО
12 29 ТАДИЋ ИЛИНКА
13 31 МЕХМЕДОВИЋ ЕДИН
14 34 ОКАНОВИЋ ИНДИРА
15 35 БОШЊАКОВИЋ ИЛВАНА
16 36 АЛИСПАХИЋ АДМИР
17 39 МУЈИЋ САМИР
18 40 РАХМАНИ РАИФ
19 42 БУЧУК ЛЕЈЛА
20 43 ЈОГУНЧИЋ МУЈБАШИЋ АЗУР
21 49 ХАКИЋ ХАМДИЈА
22 50 СТЈЕПАНОВИЋ САВО
23 52 АТИКОВИЋ ЛЕЈЛА
24 57 КУРБЕГОВИЋ ВАЊА
25 58 СТОЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА
26 59 ХРУСТАНОВИЋ ХАСАН
27 64 ЧИРАК САМИР
28 67 ЗАИМОВИЋ АДНАН
29 70 МУЈБАШИЋ ЕДИН
30 71 НИНИЋ ДИЈАНА
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4.3 Преглед погинулих који су погођени из једног или можда два правца

Редни бој Редни број на
списку погинулих Презиме и име

1 4 РАМИЋ ФАХРУДИН
2 38 БОЈКИЋ ДАМИР

4.4 Преглед погинулих који су погођени из два правца

Редни бој Редни број на
списку погинулих Презиме и име

1 1 ЂЕДОВИЋ РАЗИЈА
2 2 БРГУЉАК ЕЛМА
3 6 МУСТАЧЕВИЋ ШАБАН
4 9 БАКАЛОВИЋ АСМИР
5 11 ЋЕРИМОВИЋ АЛМАСА
6 12 ЂАПО САМИР
7 15 МЕМИЋ ЕДИСА
8 17 РЕКИЋ НЕДИМ
9 19 ХУЈДУРОВИЋ АДНАН

10 20 АХМЕТАШЕВИЋ ЕДИНА
11 23 СЛИЈЕПЧЕВИЋ АСИМ
12 25 ХОЏИЋ НЕДИМ
13 26 БОРИЋ ИНДИРА
14 30 НУХАНОВИЋ СЕЛМА
15 32 ШИШИЋ НИХАД
16 33 ЧЕКИЋ АМИР
17 37 РОСИЋ ЈАСМИНКО
18 41 ЈАХИЋ АЛМИР
19 44 ВАНТИЋ АЗУР
20 45 АБДУИСМАИЛ  СУЗАН
21 46 ХАСИЧИЋ ШЕМСА
22 47 САЛАМОВИЋ  СЕНАХИД

23 48 МАРКОВИЋ НЕНАД
24 51 АЛАГИЋ ЕЛВИС
25 54 ПОЊАВИЋ РУСМИР
26 55 ХИДАНОВИЋ АЛЕМ
27 60 ХАЏИЋ АГО
28 61 ЧАУШЕВИЋ СЕЛМА
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4.5 Преглед погинулих који су погођени из три правца

Редни бој Редни број на
списку погинулих

Презиме и име

1 27 МЕХАНОВИЋ СУЛЕЈМАН
2 28 КУРБАШИЋ ДАМИР

4.6 Преглед погинулих који су погођени из три или из четири  правца

Редни бој Редни број на
списку погинулих

Презиме и име

1 8 БЕГАНОВИЋ АДНАН

4.7 Преглед погинулих који су претрпели велику деструкцију

Редни бој Редни број на
списку погинулих

Презиме и име Положај или опис повреда

1 53 ШИШИЋ АРМИН Био је изнад експлозивне
направе

2 56 ДЕДИЋ ЗАДА Тешка деструкција тела

3 62 МУЈАНОВИЋ НЕШЕТ Био је изнад експлозине
направе

4 63 МИЛИЋ АДРИЈАНА Тешка деструкција тела
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5. СУМАРНИ НАЛАЗ

Детаљна анализа базирана на расположивим документима и резултатима извршених
експеримената показала је да је у догађају на тргу "Капија" у Тузли 25. маја 1995. године
погинуло 71 лице. Артиљериско балистичком анализом утврђено је да:

1. 68 лица није страдало од експлозије пројектила 130mm,

2. За 3 лица није могуће ни потврдити ни негирати да су страдали од експлозије

пројектила 130mm,

3. 30 лица је погођено из једног правца,

4. 2 лица су погођена из једног, а можда и два правца,

5. 28 лица је погођено из два правца,

6. 2 лица су погођена из три правца,

7. Једно лице је погођено из три, а можда и четири правца,

8. 4 лица су претрпели веома велику деструкцију тела од којих су два лица били изнад

експлозивне направе, а друге две особе су биле веома близу експлозивне направе.

9. Сви страдали на тргу "Капија" страдали су од истовремене експлозије више

експлозивних направа размештених по целом тргу.
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6. МИШЉЕЊЕ

На основу извршене артиљеријско балистичке анализе повреда погинулих са веома

великом поузданошћу утврђено је да je на тргу "Капија" у Тузли 25. маја 1995. године

експлодирало више експлозивних направа, a не артиљеријски пројектил калибра 130 mm.


