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1. ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА 

 

По захтеву адвоката Ивошевић Милорада из Бања Луке, шефа тима одбране 

генерала Војске Републике Српске Новака Ђукића пред Судом БиХ од 06. марта 

2014. за потребе  покретања поступка за обнову судског процеса генералу Новаку 

Ђукићу потребно је : 

 Извршитзи анализу рсположивих докумената из судског списа у случају генерала 

Новака Ђукића пред судом БиХ у вези догађаја  на тргу "Капија" у Тузли 25. маја 

1995. године. 

 На основу расположивих докумената из судских списа и извршених 

експерименталних истраживања  на полигону Никинци са становишта струке 

истражити све могуће околности под којима се десио масакр на тргу "Капија" у 

Тузли 25. маја 1995. године. 

 

2. САДРЖАЈ ВЕШТАЧЕЊА 

Ово вештачење је део свеобухватног вештачења околности настанка догађаја на тргу 

"Капија" у Тузли   25. маја 1995. године и бави се : 

 анализом рсположивих докумената из судског списа у случају генерала Новака 

Ђукића пред судом БиХ у вези масакра на тргу "Капија" у Тузли 25. маја 1995. 

године у  погледу утврђивања тачности и довољности прикуљених доказа као и 

провером коректности и тачности изведених доказа у погледу утврђивања ефеката  

изазваних експлозијом на тргу "Капија" на основу којих је донет закључак о врсти 

средства које је експлодирало критичног дана. 

 Утврђивањем стварног узрока експлозије на тргу "Капија" на основу ефеката 

регистрованих  на увиђају 25. И 26. Маја 1995. Год.  и на основу расположивих  

прикупљених доказа . 

Вештачења у вези примене артиљерије, ефеката експлозива и медицинско вештачење 

дата су у посебним извештајима и и са овим вештачењем чине једно 

интегралнoсвеобухватно вештачење догађаја на тргу "Капија" у Тузли од 25. маја 

1995. године. 

 

3. МЕТОДОЛОГИЈА ВЕШТАЧЕЊА 

 

Методологија вештачења у овом случају заснована је на познатим научним 

сазнањима о конструкцији, употреби и ефектима артиљерије и артиљеријске 

муниције, на основама добре стручне праксе као и на обимним резултатоима 

експерименталних истраживања рађеним специјалноу сврху расветљавања овог 

случаја. 
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Због специфичности овог случаја одлучено је да се изврше обимна експериментална 

истраживања у сврху утврђивања стварних ефеката на објекте и људе које изазивају 

артиљеријски пројектил 130 mm на простору и условима који су били на тргу 

"Капија" у Тузли 25. маја 1995. године., као и утврђивање ефеката на људе и 

аутомобиле експлозива. 

Експерименти су изведени на полигону Никинци који је у саставу Техничког опитног 

центра у Београду у периоду од 31. јула 2014. год. до 04. септембра 2014. године. 

Резултате експеримената је регистровао и снимио Технички опитни центар Београд о 

чему је сачинио извештај: 

"Утврђивање дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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. 
 

За потребе ових експерименталних истраживања на Полигону Никинци направљена 

је реплика трга "Капија" у природној величини, слика 1, а која је садржавала 

 Зграда продавнице „НИК“, зидани објекат, 

 Фасада кафеа „Леонардо“, дрвени објекат, 

 Фасада дућана „Капија“,дрвени објекат, 

 Фасада кафеа „Леонардо“, дрвени објекат, 

 Фасада дућана „Капија“,дрвени објекат, 

 Фасада продавнице „Обућа Београд“, дрвени објекат, 

 Фасада радње „Водоинсталатер“,дрвени објекат, 

 Фасада продавнице „Сељанка“,дрвени објекат, 

 Фасада продавнице „Самоизбор“,дрвени објекат, 

 Фасада кафеа „Гулам“,дрвени објекат, 

 Фасада кафеа „Капија“,дрвени објекат, 

 Фасада продавнице „Борац“,дрвени објекат, 
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Слика 1 Сцена на којој су вршени експерименти на Полигону Никинци 

 

 

 

5. РАСПОЛОЖИВА  ДОКУМЕНТА 
 

5.1. Релевантна документа из списа предмета 

Прегледом списа предмета КТ-РЗ-169/07 посебно су издвојена следећа релевантна 

документа за припрему и извођењс испитивања: 

1. Налаз и мишљсње вештака професора др Берка Зечевића са сарадницима под 

називом "Анализа увјета који су довели до масакра особа на тргу „Капија" 

дана 25. 05. 1995. године у 20.55. ", 

2. Цртеж лица мјеста сачињен од стране Центра служби безбједности Тузла, 

број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, 

3. Фотодокументација- 12. Гранатирање Тузла Капија 2, 

4. Фотодокументација- 13. Гранатирање Тузла Капија, 

5. 18. Записник о увиђају 25. 05. 95., 

6. 01. Извјештај о истрази гранатирања, 

7. 02 Уред команданта (Извјештај генерала Hagrup Haukland), 

8. 03 Анекс A ( Цртеж лица мјеста 20-1/02-3-9-7-195/95), 

9. 06 Анекс Ф (Извјештај истраживање у вези ca гранатирањем тузле- 

Мешовита комисија MУП Сарајево и УНПРОФОР-а), 

10. 07 Анекс Ф апендикс 1 БCЦ,  

11. 10 Анекс Ф апендикс 4 (Прорачун минималног угла пада) 

12. Филмски запис о предметиом догађају снимљен непосредно након истог. 
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5.2. Документа одбране 

 

1. Анализа настрадалих , Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка,  
 

5.3. Извештај Техничког опитног центра Београд о извршеним 

експериментимаПолигону Никинци 

 

"Утврђивање дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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. 
 

6. АНАЛИЗА РАСПОЛОЖИВИХ ДОКУМЕНАТА 

 

6.1. Фотодокументација 

Расположива фотодокументација лица места обухвата две фотодокументације
1
са укупно 

осамдесетједном сликом, од којих већина обухвата трагове ткива и крви.  Ово је 

релативно мали број фотографија с обзиром да је приликом увиђаја снимљено много 

више фотографија. Према изјави  Емира Туркушића коју је дао Тужилаштву 

Међународног кривичног суда за бившу Југославију те ноћи снимљено је 1500 

фотографија.
2
 

Морамо уочити да Туркушић наглашава да су фотографије снимљене те ноћи, што се не 

слаже  са наводима из службеног извештаја да је увиђај прекинут у 23,30 часова 25. маја 

1995. год. и да је настављен сутрадан.  

Нема разлога за сумњу у наводе из службеног извештаја, али видео записи показују да је 

и поред одлуке истражног судије да се увиђај прекине и лице места обезбеди у току ноћи 

је на лицу места и поред обезбеђења био још неко, јер су у свитање,у 5,03часова, 

направлњени снимци трга "Капија"3
, дакле без присуства истражног судије што 

указује да је на лицу места у току ноћи неко био на тој локацији. 

6.2. Аутeнтичност фотографија лица места 

 

6.2.1. Положај аутомобила "Голф 1" 

 

                                                           
1
Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, и 13. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА 

КАПИЈА 
2
Емир Туркушић, Изјава свједока од  24. новембра 1995. год. , друга страна, шести пасус, документ 0306-

4447-0306-4450 

"Мој тим је, напримјер, вршио истрагу масакра у Тузли. Тај се масакр догодио у 20:00 сати, а ми смо 

напустили Сарајево навече и стигли у Тузлу сљедеће јутро. Те ноћи је снимљено 1.500 фотографија. 

Могли смо јасно утврдити да је граната дошла из дубине четничке територије. Могли смо тачно 

одредити мјесто са којег је пројектил испаљен. Касније је наша Армија могла заробити топ из којег 

је граната испаљена. 

Истрага је вођена заједно са УНПРОФОР-ом и војним посматрачима УН-а, који су дошли до истог 

закључка. Један од људи укључених у ову истрагу био је и низоземски пуковник Брандс." 
3
Филм: Тузла капија, временски интервал од 00: 31:29 до  00: 31:29 
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У фотодокументацији дата је само једна фотографија која је снимљена увече, a пре 

померања аутомобила
4
, слика 2. Нажалост ова фотографија не приказује 

аутентично место експлозије што се може закључити на основу више доказа, на 

пример: на видео запису
5
уочава  се да неко лице са десне стране аутомобила, који у 

том тренутку још увек није померен, подиже неке предмете који необично личе на 

гранитне коцке, а на слици 1 јасно се види да са леве стране од аутомобила нема 

никаквих предмета осим неког жутотог предмета и флаше Пепси коле коју можемо 

видети и на видео запису, слика 3. На другом видео снимку још јасније се види да 

испред аутомобила са леве и десне стране има мноштво неких предмета који 

изгледају као коцке, слика 4. 

Аутентичност лица места са ове фотографије још више се доводи у сумњу када се 

погледа једна секвенца видео записа на којој се види да се испод белог платна које 

је прострто испред аутомобила налази нешто што по висини прелази висину 

тротоара, а уз то на себи има  неку ознаку Уједињених нација
6
, слика 5, што се не 

види на слици 2. 

 

 

Слика 2 Једина фотографија снимљена увече 25.  маја 1995. год. пре 

померања аутомобила. 

 

                                                           
4
 Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, слика 9 

5
Филм: Тузла капија, временски интервал од 00: 21:12 до  00: 21:18 

6
Филм: Тузла капија, временски интервал од 00: 21:18 до  00: 21:24 
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Слика 3 Човек са ручном батеријом подиже неки предмет налик 

коцки десно од флаше Пепси коле која се види на слици 2 

 

 

 

 

Слика 4. Место експлозије снимљено видео камером 25.  маја 

1995. год. 

Црвеном испрекиданом линијом обележени су коцкасти 

предмети на коловозу испред аутомобила "Голф 1" 
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Слика 5  Бело платно испред аутомобила "Голф 1" испод којег се 

налази нешто са ознаком "...UN...", што се у потпуности 

разликује од изгледа истог платна на слици 2. 

Црвенкаста боја испред аутомобила је светлост 

батерије којом је осветљавано ово место 

 

Из напред наведеног несумњиво је да фотографија број 9 из 

фотодокументације
7
не приказује потпуно аутентично лице места што значи да 

у фотодокументацији нема фотографије која приказује место експлозије 

снимљено пре било каквих промена лица места. 

6.2.2. Кратер 

Истражни судија  у свом записнику о увиђају наводи да се поред десног точка 

аутомобила "Голф" налази оштећење у виду кратера пречника 50 cm
8
, али том 

наводу противречи чињеница да у фотодокументацији постоје три различита изгледа 

места на којима је дошло до експлозије. Размотрићемо сва три случаја да би 

утврдили који oд њих одговара стварном кратеру. 

                                                           
7
Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, и 13. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА 

КАПИЈА 
8
Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 3, први пасус. 

"...Граната је ударила у плочник - улицу која је поплочана каменим коцкама, које мјесто је 

удаљено 2,65 метара од ћошка згаде у којој је смјештена продавница "НІК" гледано у 

правцу градске пијаце, поред првог десног точка аутомобила "Голф" рег. ознаке ТЗ 110 

777 и ту експлодирала. На плочнику су видљива оштећења у виду кратера промјера 50 cm. 

У самом кратеру пронађено је више металних фрагмената гелера од експлодиране 

гранате који су сви узети и похрањени. Уз сам кратер видљиви су трагови гарежи." 



12 
 

На слици 2 приказано је место експлозије на којем нема кратера о којем се говори у 

Записнику о увиђају, али на овој фотографији,на месту које је описано у Записнику о 

увиђају, налази се једна група коцки распоређених приближно у круг, пречника око 

50 cm
9
,мало издигнутих изнад тла и још бар 5 коцки које су на коловозу ван овог 

круга, слика 6.  

Дакле, на основу ове фотографије може се закључити да је у тренутку експлозије на 

коловозу било слободних гранитних коцки. 

 

Слика 6   Место експлозије према опису истражног судије, 

обележено кругом 1, 

кругови 2 и 3 означавају коцке на коловозу 

 

На Фотографијама из фотодокументације број 10 и број 13а
10

 види се лице места са 

кратером који одговара опису датом у Записнику о увиђају
11

, На фотографији 13а то 

место је  обележено бројем "0", слика 7. Обе ове фотографије снимљене су 26.маја 

1995. год. 

                                                           
9
Пречник је процењен на основу чињенице да пречник ове групе коцки обухвата око 5 коцки, а димензије 

коцки су од 9 cm до 12 cm 
10

Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, страна 9, слика 13 и слика 13а 
11

Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 3, први 

пасус. 

" .... На плочнику су видљива оштећења у виду кратера промјера 50 cm. У самом кратеру пронађено је 

више металних фрагмената гелера од ексрлодиране гранате који су сви узети и похрањени. Уз сам 

кратер видљиви су трагови гарежи." Документ:18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595 
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Слика 7  Место експлозије са кратером након померања аутомобила 

 

Трећи изглед места експлозије дат је у фотодокументацији на фотографији 11
12

, 

слика 8. У овом случају кратер је затрпан и при томе се на њему виде трагови 

ципела, који су вероватно настали услед набијања гранитних  коцки у кратер. 

Очигледно је да ова слика не приказује стварни изглед места експлозије. Према 

сенкама на фотографијама уочава седа је ова фотографија снимљена после 

фотографија које су у фотодокументацији означене бројем  10 и бројем 13а. И поред 

тога што  је очигледно да ове фотографијене приказују стварни изглед места 

експлозије она је веома значајана јер се на њој уочава знатан  "вишак" гранитних 

коцки што је претходно уочено и на фотографији са слике 6. 

Пошто су фотографије са кратером (слике број 10 и број 13а) снимљене 26. маја 1995. 

год размотримо да ли је кратер са ових слика био присутан на лицу места 25. маја 

1995. год. 

                                                           
12

Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, страна 8, слика 11 
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Слика 8  Затрпан кратер на месту експлозије и значајан вишак 

гранитних коцки 

Фотографије са кратером снимљене су 26. маја 1995. год. (слика 6 и слика 7), али је 

кратер регистрован и на видео снимку од 25. маја 1995. год.
13

, слика 9.  

 

 

Слика 9 Место експлозије са кратером након померања 

аутомобила, снимљено 25. маја 1995. год. 

Црвеним кругом обележен је кратер 

                                                           
13

Филм: Масакр на Капији 25. маја 1995, временски интервал од 00: 01:00 до  00: 01:05 
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Поред овог снимка постоји и снимак који приказује истражитеље како анализирају 

кратер
14

, слика 10 , што је неспоран доказ да се кратер налазио на лицу места 25. маја 

1995. год. 

 

Слика 10 Полицајац показује руком да је аутомобил био изнад дела 

кратера 

 

Неспорно је само једано,од три приказана места у фотодокументацији само једно 

место може да по изгледу одговара  или барем приближно одговара  месту стварне 

експлозије.  

Да би утврдили да ли је на месту експлозије био кратер или не од користи је 

фотографија снимљена са зграде продавнице "НИК"
15

 на којој се види да на тенди 

има доста песка и једно крупније парче камена, слика 11. 

Оволика количина песка на тенди може да настане само избацивањем песка из неког 

кратера  што указује да је при овој експлозији настао кратер који можемо видети у 

фотодокументацији на фотографијама број 10  и број 13а.
16

 

 

                                                           
14

Филм: Тузла капија, временски интервал од 00: 25:40 до  00: 25:45 
15

Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, слика број 13. 
16

Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, страна 8, слика 10 и страна 9, слика број 13. 
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Слика 11Песак и камен који су се задржали на тенди продавнице 

"НИК" 

Овај закључак поткрепљује и детаљ са слике 7 из овог извештаја на којем се види 

бар једна коцка натопљена крвљу или уљем, слика 12, што је када узмемо у обзир да 

је кратер на слици 5 потпуно поплочан гранитним коцкама, неспоран доказ да та 

коцка није из коловоза и да је била на том месту пре експлозије. 

 

Слика 12  Црвеним кругом обележена је коцка уз ивичњак 

натопљена крвљу или уљем 
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На основу напред изведене анализе  закључује се да је при експлозији 25. маја 

1995. год. на тргу "Капија" у Тузли настао кратер  поред десног точка 

аутомобила "Голф 1" као што је и наведено у записнику о увиђају истражног 

судије. Тај кратер вероватно није био потпуно чист као што се види на слици 7, 

али је било избачених коцки и песка. 

На основу расположиве документације није могуће утврдити ко je и када је 

преправљао изглед места експлозије као што је приказано на сликама број 9 и 

број 11 у фотодокументацији, односно на слици 7 и слици 9  овог извештаја. 

 

6.2.2.1. Како је могао настати кратер који је пронађен на лицу места 25. маја 1995. 

год. на тргу "Капија"? 

Размотримо наводе из истрага да је на Тузланској капији 25. маја 1995. год. 

Експлодирао пројектил калибра 130 mm испаљен са растојња преко 20 km.  У том 

случају падни угао овог пројектила био би око 60°. 

Да је упаљач пројектила имао  успорено дејство онда би кратер  био много већи и из 

те чињенице се закључује да је дејство пројектила 130 mm  у овом случају могло 

бити само тренутно. При тренутном дејству на подлози од гранитних коцки настао 

би мали кратер на месту удара пројектила, тек толики да јасно обележи место удара, 

а  при томе не би дошло до  избацивања гранитних коцки.  

До избацивања коцки не долази зато што ударни талас делује на доста широком 

појасу  одозго надоле чиме губи енергију потребну за истискивање коцки из тла, а 

сила притиска која делује на коцке потискује коцке на доле према тлу, а не према 

горе. 

Да пројектил 130 mm активиран под углом око 60°  нема довољну енергију да 

избаци гранитне коцке из подлоге доказано је експериментално више пута, слика 13. 
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Слика 13 Изглед места експлозије гранате 130 mm, ОФ 482-М  на подлози од гранитних 

коцки 

Лево-  експлозија од 25. августа 2014. год.
17

, центар црвеног круга је место 

где је био врх пројектила 

Десно - експлозија од 04. септембра 2014. год.
18

, центар црвеног круга је 

место где је био врх пројектила 

 

Експериментално је доказано да до избацивања коцки не долази ни при експлозији 

пројектила 130 mm постављеног под углом од 20° у односу на хоризонт
19

,слика 14. 

Није потребно доказивати да је у овом случају пројектил много ближи тлу и да је 

дејство експлозије на подлогу много снажније него када је пројектил под углом од 

око 60°. 

                                                           
17

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија DSCN9974 
18

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 46, тачка 2.4.2, фотографија  PICT0332 
19

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 52, тачка 2.4.3, фотографија  DSCN9808 
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Слика 14 Место на  којем је активиран пројектил 130 mm, ОФ 482-М  постављен под 

углом од 20° у односу на хоризонт 

 

На основу изгледа кратера и извршених испитивања неспорно је да кратер који је 

настао  услед експлозије 25. маја 1995. год.  на тргу "Капија" у Тузли није настао 

услед експлозије пројектила 130 mm.  Изглед места експлозије  на слици 7 такође не 

одговара изгледу места експлозије  пројектила 130 mm тврдој подлози као што су 

гранитне коцке. 

 

6.2.3. Оштећење ивичњака тротоара код места експлозије 

С обзром да је експлозија пројектила била близу ивичњака (на удаљености око 1 m) на 

ивичњаку би морало бити јасних трагова оштећења од дејства многобројних гелера и 

удсрног таласа. 

На фотографији из фотодокументације број 13А
20

, слика 7, уочавасе да на ивичњаку има 

незнатних оштећења за које не можемо са сигурношћу утврдити да ли су то оштећења 

настала услед експлозије или су постојала и раније. 

                                                           
20

Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, страна 9, слика број 13. 
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Експериментални резултати  су потпуно другачији и ивичњак бива знатно оштећен при 

експлозији пројектила 130 mm који је поставлљен и активиран под углом 62° у односу на 

хоризонт , слика 15 

 

  

 

Слика 15 Оштећења коловоза настала усед експлозије пројектила 130 mm OF 482-M 

Лево-  експлозија од 25. августа 2014. год.
21

, центар црвеног круга је место 

где је био врх пројектила 

Десно - експлозија од 04. септембра 2014. год.
22

, центар црвеног круга је 

место где је био врх пројектила 

 

Поређењем стања ивичњака коловоза на тргу "Капија" на дан 25. маја 1995. год. и 

ивичњака након експлозија на Поигону Никинци очигледно је да оштећења 

ивичњака коловоза на тргу "Капија" на дан 25. маја 1995. год. не одговарају 

оштећењима која настају услед експлозије пројектила 130 mm из чега се закључује 

да на тргу "Капија" није експлодирао пројектил 130 mm. 

 

6.2.4. Удаљеност чеоне стране аутомобила "Голф 1"од  угла зграде продавнице "НИК" 

 

6.2.4.1. Чеона удаљеност аутомобила "Голф 1" према налазу полиције  приликом 

увиђаја 

                                                           
21

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија DSCN9975 
22

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 46, тачка 2.4.2, фотографија  DSCN9851и видео снимак: Video od 04. 

septembra, snimak iz vazduha, временски интервал од 00:04:27 до 00:04:36. 
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Полиција је направила две скице лица места на којима је уцртан аутомобил 

"Голф 1"
23

, али ни наједној скици није дато растојање чеоне стране аутомобила 

"Голф 1" од угла зграде до продавнице "НИК". 

Пошто су скице које је направила полиција доста детаљне и вероватно тачне на 

основу  датих мера на скици одређене су димензије аутомобила "Голф 1" и 

положај аутомобила "Голф 1" у програму АУТОКЕД, резултати су дати у 

табели 1 

Табела 1  Димензије аутомобила "Голф 1" одређене на основу скица које 

је направила полиција 

Скица Ширина 

аутомобила 

"Голф 1" 

Дужина 

аутомобила 

"Голф 1" 

Удаљеност 

чеоног дела 

аутомобила 

"Голф 1" од угла 

продавнице 

"НИК"   

Бочна удаљеност 

аутомобила "Голф 

1" од зида 

продавнице "НИК"   

Прва 

скица
24

 
146,6 390,6 111.4 89,2 

Друга 

скица
25

 
142,8 395,5 120,9 87,3 

Познато је да је дужна аутомобиа"Голф 1" 381 cm, a ширина 163 cm, док му је 

међуосовинско растојање 140 cm.  

Поредећи ове димензије са резултатима мерења  димензија аутомобила  "Голф 1" на 

скицама које је начинила полиција види се да је дужина аутомобила на скицама 

већа за 2,5% до 3,7% од стварне дужине док је ширина  мања за  9,9% до 

12,4%,ако рачунамо да је ширина аутомобила "Голф 1" 163 cm или мања за 2,2% 

до 5,3% ако се узме да је ширина аутомобила "Голф 1"  150 cm (то је ширина без 

испупчења на блатобранима). 

С обзиром да је мерење вршено на малој слици ова одступања су сасвим 

прихватљива и може се сматрати да је полиција на скицама лица места нацртала 

аутомобил "Голф 1" у одговарајућој размери. 

Удаљеност чеоне стране аутомобила "Голф 1" од угла зграде до продавнице 

"НИК" на једној скици је 111,4 cm, а на другој  је 120, 9 cm. С обзиром .да не 

знамо која је скица тачнија сматраћемо да се вредност овог растојања креће у 

распону од 110 cm до 120 cm. 

                                                           
23

Цртеж лица места којег је сачинила полиција у Тузли. Документ:  mesto eksplozije crtež и Центар служби 

безбједности Тузла , Цртеж лица мјеста број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, документ 

ANNEX A, страна 4. 
24

Цртеж лица места којег је сачинила полиција у Тузли. Документ:  mesto eksplozije crtež. 
25

Центар служби безбједности Тузла , Цртеж лица мјеста број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, 

документ ANNEX A, страна 4. 
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6.2.4.2. Чеона удаљеност аутомобила "Голф 1" од зграде продавнице "НИК" по др 

Берку Зечевићу 

Вештак Берко Зечевић је утврдио
26

 да удаљеност чеоне стране аутомобила 

"Голф 1" од угла зграде до продавнице "НИК" износи  130 cm, али није објаснио 

како је дошао до тог закључка. 

6.2.4.3. Провера чеоне удаљености аутомобила "Голф 1" од зграде продавнице 

"НИК" 

Због више различитих података о удаљености чеоне стране аутомобила "Голф 1" 

од угла зграде до продавнице "НИК" поукшаћемо да на основу расположиве 

документације утврдимо која је од ових вредности растојања чела аутомобила 

од угла зграде до продавнице "НИК" тачна или најприближнија стварној 

вредности. 

Полиција је утврдила да је центар експлозије био у пресеку радијуса R2,65 m и 

R5,60 m повучених из углова зграде продавнице "НИК", чија је ширина 6,55 m.
27

 

Када се према овим подацима нацртаположај центра експлозије добија се да је 

центар експлозије удаљен од угла зграде до продавнице "НИК" 141,72 cm 

односно 142 cm, слика 16. 

 

Слика 16 Положај центра експлозије у односу на зграду 

продавнице "НИК"  

АB– зграда продавнице "НИК" 

О – центар експлозије 

 

                                                           
26

Др Берко Зечевић, 1. Налаз и мишљење вјештака,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО 

МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  66, четврти пасус и 

слика 75. 
27

Центар служби безбједности Тузла , Цртеж лица мјеста број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, 

документ ANNEX A, страна 4. 

На другој скици коју је направила полиција  нацртано је да је радијус из угла зграде ближег 
аутомобилу R2,6 mуместо R2,65 m. Пошто је вредност R2,65 m наведена и уЗаписнику о 
увиђају истражног судије у даљим анализама користићемо вредност R2,65 m. 
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Исти резултат се добија када се положај тачке "О" одреди  аналитички. 

Да би се проценио положај кратера у односу на аутомобил веома су корисне 

фотографије број 9
28

 (слика 1) и фотографије број 10
29

, јер се на њима јасно види 

траг уља на основу којег је могуће са прихватљивом тачношћу одредити положај 

кратера у односу на аутомобил. 

На слици 17 дате су упоредо ове две слике и на свакој од њих су обележене 

карактеристичне тачке. 

Полазна тачка је каменчић "К1" који се налазо пред  десног точка аутомобила 

"Голф 1", друго јасно препозатљиво место је место где се налазе два каменчића 

обележено са "К2". Полазећи од ових карактеристичних тачака обележена је 

контура трага уља испрекиданом плавом линијом "abcdefg". 

На доњој слици се уочава да линијаограничена тачакам"c" и "d" тангира кратер. 

На горњој слици ова линија је на неколико сантиметара испод  аутомобила 

мерено од предње ивице хаубе.  Код овог типа аутомобила ширина предњег 

пластичног браника је 8cm што значи да кратер допире испод аутомобила 

њмање 8 cm до 15 cm. Када се узме у обзир да је пречник кратера око 50 cm
30

 

долази се до закључка да је центар кратера удаљен од аутомобила од 10 cm до 

17cm. Имајући у виду да је центар кратера на растојању 142 cm од угла зграде, 

слика 15, добија се да је аутомобил удаљен од од угла зграде 127 cm до 132 cm. 

Ова анализа показује да је процена др Берка Зечевића да удаљеност чеоне стране 

аутомобила "Голф 1" од угла зграде до продавнице "НИК" износи 130 cm 

тачнија од вредности добијених на основу скица лица места , табела 1, које је 

направила полиција. 

                                                           
28

Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, страна 7, слика 9. 
29

 Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, , страна 7, слика 10. 
30

Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 3, први пасус. 

" ...Граната је ударила у плочник - улицу која је поплочана каменим коцкама, које мјесто је 

удаљено 2,65 метара од ћошка згаде у којој је смјештена продавница "НІК" гледано у правцу 

градске пијаце, поред првог десног точка аутомобила "Голф" рег. ознаке ТЗ 110 777 и ту 

експлодирала. На плочнику су видљива оштећења у виду кратера промјера 50 cm. У самом кратеру 

пронађено је више металних фрагмената гелера од ексрлодиране гранате који су сви узети и 

похрањени. Уз сам кратер видљиви су трагови гарежи." 
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Слика 17 Упоредни приказ трагова уља испод аутомобила пре и 

после  померања аутомобила "Голф 1" 

 

Додатна провера може се извести ако се упореди положај браника на 

аутомобилу у односу на дрвени оквир излога.  

На горњој слици уочава се да је растојање од браника до дрвеног оквира излога 

отприлике две ширине браника. Ширина браника аутомобила "Голф 1"је 8cm, а 

удаљеност дрвеног оквира до угла зграде је најмање 150cm
31

, што потврђује да 

је тачна процена да је удаљеност чеоне стране аутомобила "Голф 1" од угла 

зграде до продавнице "НИК" 130 cm. 

6.2.5. Бочна удаљеност аутомобила "Голф 1" од зграде продавнице "НИК" 

                                                           
31

До овог резултата дошло се на основу фотографије зграде НИК-а снимљене 30. маја 1995. год. , 11.FOTO 

DOKUMENTACIJA - GRANATIRANJE TUZLA KAPIJA 300595, страна 3, слика 1 
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Полиција је направила две скице лица места на којима је уцртан аутомобил 

"Голф 1"
32

, али ни наједној скици није дато растојање бочне стране аутомобила 

"Голф 1" од продавнице "НИК". На једној скици
33

аутомобила "Голф 1" је 

нацртан уз тротоар, а на дргој скици није уцртан тротоар. На основу ових скица 

одређено растојање аутомобила до зида згрде и оно износи 89,2cm,  односно 

87,3cm, Ове две вредности су практично исте и може се сматрати да је и у 

једном и у другом случају аутомобил поред ивичњака коловоза, односно да је 

између аутомобила и зграде тротоар ширине 90 cm. 

Вештак др Берко Зечевић извршио је реконструкцију догађаја и при томе је 

одредио методпм сличности на основу ширине ивичњака да је тротоар широк 

115 cm
34

. При томе је узео да је  ширина ивичњака 18 cm, али није објаснио како 

је дошао до тог податка с обзиром да је реконструкција догађаја извршена на 

реконструисаном тргу"Капија" и да је ивичњак који је на том месту био 1995. 

год. уклоњен приликом реконструкције трга. 

На основу фотографије број 10 из фотодокументације
35

 др Берко Зечевић је 

методом сличности одредио ширину тротоара.  Поступак одређивања ширине 

тротоара методом сличности приказан је на слици 18. 

 

Слика 18 одређивање ширине тротоара 

 

На слици 18 линије "а" и "b" су ивице тротоара испред продавнице "НИК" и оне 

се пресецају у некој тачки недогледа иза аутомобила "Голф 1".  

Линије "c" и "d" су ивице ивичњака. 

                                                           
32

Цртеж лица места којег је сачинила полиција у Тузли. Документ:  mesto eksplozije crtež и Центар служби 

безбједности Тузла , Цртеж лица мјеста број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, документ 

ANNEX A, страна 4. 
33

Центар служби безбједности Тузла , Цртеж лица мјеста број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, 

документ ANNEX A, страна 4 
34

Др Берко Зечевић, 1. Налаз и мишљење вјештака,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО 

МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  61, поседњи пасус.  
35

 Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, , страна 7, слика 10 



26 
 

На основу ширине ивичњака на месту пресека линије "а" са линијама "c" и "d"  

методом сличности одређујемо ширину тротоара од ивице зида продавице 

"НИК" до пресека линије "а" са линијом "d". 

На тај начин добија се да је та ширина 109,5 cm, a када се на ову вредност дода 

претпостављена ширина ивичњака од 18 cm добија се да укупна ширина 

тротоара  износи 127,5 cm. 

Ова вредност је сигурно већа од стварне вредности јер се ивичњак налази ближе 

тачки недогледа у односу на тротоар, а познато је да се дужина  линије  све више 

смањујњује у односу на њену стварну вредност што се више приближава тачки 

недогледа да би коначно  постала тачка у тачки недогледа. То значи да је фактор 

смањења ширине ивичњака већи од фактора смањења ширине тротоара и због 

тога овом методом добијамо већу ширину тротоара од стварне ширине. 

Дакле др Берко Зечевић је извршио корекцију овако добијене вредности ширине 

тротоара али није објаснио како је дошао до вредности фактора корекције. 

Да би то илустровали искористићемо исту фотографију да би смо ширину 

тротоара одредили на другачији начин, на основу пречника флаше Пепси коле 

која се на фотографији налази уз сам зид продавнице "НИК", слика 19. 

 

 

Слика 19 Пример нетачног одређивања ширине тротоара на основу 

ширине флаше 

Када ширину флаше Пепси коле нанесемо на линију  "а"  од ивице зида "е" 

узастопно једну иза друге добијемо да до ивичњака можемо нанети пет пречника 

флаше и још отприлике једну трећину пречника флаше. Познато је да је пречник 

флаше Пепси коле од 2 литра 10,5cm, и на основу те димензије добија се да је 

ширина ивичњака 56cm, што такође неодговара стварној вредности  и скоро 

дупло је мања од претходно одређене вредности. 
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Очигледно је да се стварна вредност ширине тротоара налази између ове две 

вредности. 

Да би одредили ко је тачније  одредио ширину ивичњака др Берко Зечевић или 

полиција послужићемо се геодетским планом трга Капија. 

Помоћу урбанистичког плана трга "Капија"
36

 одређено је да је ширина тротоара 

испред продавнице "НИК" 103,5 cm. Ова ширина одређена је на слици која је 

умањена 741 пут, што значи да грешка при мерењу на слици од 0,1 mm 

проузрокује грешку од 7,41 cm. Дакле може се рачунати да је тачност 

одређивања ширине тротоара помоћу овог урбанистичког плана око ±15 cm, а то 

значи да овако добијена ширина тротоара није поуздан податак да би се 

одредило која вредност ширине тротоара је тачнија и због тога ће се у даљим 

анализама користити оба податка о ширини тротоара: 90 cm како је утврдила 

полиција и 115 cm како је утврдио др Берко Зечевић. 

Вештак др Берко Зечевић дошао је до закључка да је аутомобил "Голф 1" бочно 

удаљен од продавнице "НИК" 47 cm и није дао никакво објашњење како је 

дошао до те вредности. 

 Ако се узме да је ширина тротоара коју је одредио др Берко Зечевић 115 cm и да 

је ширина аутомобила "Голф 1" 150 cm
37

 онда би ивичњак пролазио дуж 

аутомобила на око 82 cm мерено од спољне површине предњег десног точка, а 

то је отприлике око средине аутомобила. 

На слици 19-лево јасно се уочава да је ивичњак поред аутомобила, а не по 

средини аутомобила, што доказује да је налаз др Берко Зечевић о положају 

аутомобила у односу на продавницу "НИК" нетачан. 

На видео снимку који је снимљен увече 25. маја 1995. год. јасно се уочава да је 

леви точак аутомобила "Голф 1" одмакнут од  тротоара око 5 cm до 10 cm, слика 20 

  

Слика 20 Аутомобил "Голф 1" снимљен поред тротоара пре померања
38

 

На десној слици светлост батеријске лампе осветљава ивичњак 

поред аутомобила 

                                                           
36

Др Берко Зечевић, 1. Налаз и мишљење вјештака,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО 

МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  60, слика 56, Извод 

из урбанистичког плана опћине Тузла усвојен 1966. год. 
37

Ширина аутомобила "Голф 1" је 163 cm мерено преко блатобрана, ако занемаримо испупчења 

блатобрана онда би ширина корпуса била око 150 cm. 

38
Филм: Тузла капија, временски интервал од 00: 21:13 до  00: 21:21 
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У расположивој документацији постоје и други докази који показују да је 

аутомобил био поред ивичњака, а не на тротоару. 

На слици број 10 у фотодокументацији
39

 јасно се виде трагови уља који су  

настали при померању аутомобила. Трагови се простиру дуж праве линије "а", 

слика 21. На истој слици јасно се уочава траг "b"на којем нема прашине, јер је на 

том месту био десни точак.  

Трагови уља могли су да настану капањем уља најдаље са десног краја картера. 

Мерењем је утврђено да растојање од унутрашње стране гуме десног точка до 

картераза уље износи 31 cm.  

На слици 21 уочава се да правац трага уља "а" прелази преко саме периферије 

кратера и то са стране кратера ближој зиду.  

 

Из те чињенице и чињенице да је пречник кратера 50 cm
40

 закључује се да 

је центар кратера на око 20 cm бочно од унутрашње стране гуме десног 

точка. 

 

 

Слика 21 Положај точка аутомобила, трага уља и кратера 

 

Пошто су познате координате центра кратера могуће је анализирати могуће 

положаје аутомобила са циљем да се утврди који је био највероватнији положај 

аутомобила "Голф 1" у односу на продавницу "НИК". 

                                                           
39

Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, , страна 7, слика 10 
40

Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 3, први 

пасус. 

" ... На плочнику су видљива оштећења у виду кратера промјера 50 cm. У самом кратеру 

пронађено је више металних фрагмената гелера од ексрлодиране гранате који су сви узети 

и похрањени. Уз сам кратер видљиви су трагови гарежи." 
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Анализа је извршена за случајeве да су ширине тротоара: 90 cm и 115cm и за 

случај када је  аутомобил удаљен од зида 47 cm. 

a) Случај када је ширина ивичњака 90 cm дат је на слици 21 

На овој скицилеви точак аутомобила "Голф 1" одмакнут је од ивичњака за 10 cm, 

јер се на видео снимку види да је точак удаљен око 10 cm од ивичњака,
41

 слика 

20-десно.  

Центар кратера и ширина продавнице "НИК"  нацртани су према скици лица 

места који је сачинила полиција приликом увиђаја.  

Траг уља који се види на слици 21, (линија "а") нацртан је испрекиданом 

линијом на растојању 31cm од унутрашње стране предњег десног точка и 

поклапа се са растојањем од унутрашње стране предњег десног точка  до 

картера. 

На слици 22 се јасно уочава да траг уља прелази преко кратера на страни ближој 

зиду продавнице, што се у потпуности поклапа са стварним положајем трага уља 

који се види на слици 22. 

 

Слика 22 Положај трага уља на коловозу за случај када је тротоар 

широк 90cm, а точак аутомобила "Голф 1" је удаљен од 

ивичњака 10 cm 

 

b) Случај када је ширина ивичњака 115 cm дат је на слици 23 

Овај случај приказан је на слици 23. На овој скици леви точак аутомобила "Голф 1" 

одмакнут је од ивичњака за 10 cm јер се на видео снимку види да је точак 

                                                           
41

Филм: Тузла капија, временски интервал од 00: 21:13 до  00: 21:21 
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удаљен од ивучњака, слика 19-десно. Центар кратера и ширина продавнице 

"НИК"  нацртани су према скици лица места који је сачинила полиција 

приликом увиђаја. Траг уља који се види на слици 21, (линија "а") нацртан је 

испрекиданом линијом на растојању 31cm од унутрашње стране предњег десног 

точка и поклапа се са растојањем од  унутрашње стране предњег десног точка  

до картера.  

На слици 23 се јасно уочава да траг уља прелази преко кратера на страни ближој 

десном предњем точку за око 10 cm, што  се не поклапа са  стварним положајем 

трага уља који се види на слици 20.  

Да је узето да је леви точак прислоњен уз ивичњак такођесе не би добило 

поклапање трага уља са трагом уља на  слици 21. То указује да тротоар није био 

широк 115 cm  како тврди  др Берко Зечевић. 

 

Сика 23 Положај трага уља на коловозу за случај када је тротоар 

широк 115 cm, а точак аутомобила "Голф 1" је удаљен од 

ивичњака 10 cm 

 

в) Случај када је ширина аутомобил удаљен од продавнице "НИК" 47 cm дат 

је на слици 24 

Овај случај приказан је на слици 24. На скици бочна страна аутомобила "Голф 1" 

одмакнута је од зида продавнице "НИК"47cm како је то одредио др Берко 

Зечевић. Центар кратера и ширина продавнице "НИК"  нацртани су према скици 

лица места који је сачинила полиција приликом увиђаја. Траг уља који се види 

на слици 21, (линија "а") нацртан је испрекиданом линијом на растојању 31cm 

од унутрашње стране предњег десног точка и поклапа се са растојањем од  

унутрашње стране предњег десног точка  до картера.  
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На слици 24 се јасно уочава да траг уља пролази мимо кратера на око око 57 cm 

од центра кратера на страни ближој продавници "НИК". Када се погледа слика 

21 и положај трага уља (линија "а") очигледно је да овај налаз др Берко Зечевић  

нема упориште у било каквом материјалном доказу и да се толико разликује од 

реалне ситуације да се не може користити чак ни за приближна разматрања 

догађаја на тргу "Капија" од 25. маја 1995. год. 

 

 

Слика 24 Положај трага уља на коловозу за случај да је аутомобил 

"Голф 1" био удаљен од зида продавнице "НИК" 47 cm 

 

На основу напред размотрених случаја закључује се да се леви точак  

аутомобила"Голф 1"  25.маја 1995. год. налазио на око 10 cm од ивичњака 

тротоара испред продавнице НИК" чија је ширина била 90 cm или 

приближно 90 cm. 

 

6.2.6. Правац долета пројектила 

 

 

6.2.6.1. Правац долета према расположивој документацији. 

У расположивој документацији нема ниједногпоказатеља који би могао да укаже 

на евентуални правац долета пројектила.  
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Једини траг на лицу места је кратер, слика 20, чији изглед на фотографији не 

указује да је настао од експлозије пројектила и не сугерише ниједан евентуални 

правац долета пројектила. 

Подручје које заклања зграда продавнице "НИК" сигурно није могло бити извор 

потенцијалне артиљеријске ватре. Ово подручје је омеђено на северзоападу 

правцем чији је азимут 283°, а на североистоку правцем чији азимут је 45°. 

На свим осталим правцима по азимуту од 45° па до 283° могла су бити извор 

потенцијалне ватре. 

У овом случају од посебног интереса је да се утврди да ли је евентуално 

пројектил долетео из правца запада, односно са планине Озрен где су били 

положаји Војске Републике Српске. Да би се могле анализирати све могућности 

гађања Трга капија најпре треба утврдити где се у критичном тренутку налазила 

артиљерија Војске Републике Српске. 

Према изјавама сведока неспорно је да су се 25. маја 1995. год. у реону засеока 

Пањик на Озрену налазили топови калибра 130mm.
42

 Према изјавама сведока на 

Пањику су била три топа калибра130 mm који су били на међусобној удаљености 

од око 20 m до 50 m. 

Према изјавама сведока ови топови су могли бити у односу на место инцидента 

по правцима чији су азимути од 271° до приближно 272°. 

На слици 25 нанети су азимути праваца Аз= 271°, Аз=272° и Аз=273°.  Треба 

уочити да је основна школа јужније од азимута 273°. 

                                                           
42

Мијатовић Горан, Изјава број 17-04/2-04/2-1145/07 од 21.11.2007. год., документ 12. Mijatovic Goran, 

Цолић Ненад, Изјава број 17-04/2-04/2-1146/07 од 21.11.2007. год., документ 13. Colic Nenad, Ђурић 

Милан Изјава број 17-04/2-04/2-1147/07 од 22.11.2007. год., документ 14. Djuric Milan, Мрзић Горан, 

Изјава број 17-04/2-04/2-1148/07 од 27.11.2007. год., документ 14. Mrzic Goran, Стојановић Славко, 

Изјава број 17-04/2-04/2-1149/07 од 28.11.2007. год., документ 15. Stojanovic Slavko, Изјава број 17-

04/2-04/2-1152/07 од 29.11.2007. год., документ 19. Corsovic Ljubisa 
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Слика 25 Подручје Пањика са уцртаним правцима до Тузланске капије 

 

За ове граничне вредности азимута проверићемо положај могућих путања 

пројектила у односу на место експлозије и зграду "НИК". 

Ако се из центра експлозије повуку азимути 271° и  273° добијају се растојања 

ових праваца у односу на угао зграде продавнице "НИК": 74,52cm  за азимут 271° 

и 59,90 cm за азимут 273°, слика 26. 
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слика 26  Положаји азимута у односу на зграду продавнице "НИК" 

 

6.2.6.2. Правац долета према истрази истражног судије на лицу места 1995. год. 

 Истражни судија је у свом извештају навео да су чланови увиђајне екипе 

стручњаци за балистику, артиљерију и пиротехнику утврдили да је правац долета 

пројектила био по азимуту 270° и да је пројектил испаљен са растојања 21 km из 

реона села Врбак са места Церово брдо. У извештају ниси наведени неки 

конкретни показатељи који би поткрепили овакав закључак, а уз то у списку 

чланова увиђајне екипе нема стручњака за балистику због тога  све то доводи у 

сумњу тачност налаза увиђејне екипе.  

Због недостатка материјалних показатеља на основу којих је изведен 

закључак о правцу долета и месту испаљења налаз увиђајне екипе коју је 

формирао истражни судија се може сматрати  само као њихова 

претпоставка, а не као неспорно утврђена чињеница. 
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6.2.6.3. Правац долета према истрази мешовите комисије на лицу места 1995. год. 

Поред истражног судије истрагу је спровела и мешовита комисија коју су 

сачињавали представници МУП Сарајево, представници војних посматрача УН 

(УМНО)  и представници УНПРОФОР- из Сектора североисток.
43

 

Ова мешовита комисија је дошла до закључка да је пројектил долетео из правца 

270°±10°. До оваквог закључка су дошли на основу трага који је на плочнику 

оставио упаљач и крило пројектила.
44

 

Оваквим објашњењем показано је елементарно непознавање конструкције 

пројектила 130mm, пошто је опште познато да овај пројектил нема крилца. 

Занемарујући ово непознавање конструкције пројектила 130mm мора се указати 

да су границе могућих праваца у толеранцији ±10° сувише велике да би се могло 

сматрати да је правац долета поуздано одређен.  

Да би то илустровали наведимо да је  на домету од 27 km са оваквим 

толеранцијама могуће да се ватрени положај буде удаљен од основног правца 

±4760 m, што је 17,6% од домета.  

Овакав налаз мешовите комисије само показује да они нису имали неке јасне 

показатеље на основу којих су могли одредити правац долета у неким 

разумним толеранцијама од 1° до 2°. Овакав налаз иде у прилог закључку да 

није било могуће одредити правац долета на основу трагова на лицу места, 

тачка6.1.6.2. 

6.2.6.4. Правац долета  пројектила према вештаку др БеркуЗечевићу. 

 

Др Берко Зечевић је свој налаз базирао на трагу  који се уочава на коловозу 

испред аутомобила "Голф 1", слика 27- лево.
45

 

При овој анализи занемарио је чињеницу да је бразда на слици 27-лево накнадно 

проширена, и да јекратер који је исходиште  бразде настао вађењем гранитних 

коцки из коловоза након експлозије,чиме је лице места драстично нарушено. 

Др Берко Зечевић ову бразду повезује са траговима након експлозије са слике 27 –

десно
46

 и при томе занемарује већ споменуту чињеницу да је лице места 

измењено и да се на десној фотографији уочавају две плиткебразде  и да те бразде 

                                                           
43

Извјештај, Истраживање у вези с гранатирањем Тузле - 25. мај 1995.,  Документ06-ANNEX F 
44

Извјештај, Истраживање у вези с гранатирањем Тузле - 25. мај 1995., страна 2, тачка 5 под х,   

Документ06-ANNEX F. 
45

Др Берко Зечевић,   АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  59, слика 65, Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka и  

Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 8, слика 10.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. GRANATIRANJE - 

TUZLA KAPIJA 2 
46

Др Берко Зечевић,   АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  57, слика 60, Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka и  

Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 8, слика 10.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. GRANATIRANJE - 

TUZLA KAPIJA 2 
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нису праволинијске, слика 27. Ове две бразде обележене испрекиданим линијама 

број 1 и број 2 прате лук по којем су сложене гранитне коцке на коловозу, слика 28. 

  

Слика 27  Бразда на основу које је др Берко Зечевић одредио правац долета пројектила 

 

Др Берко Зечевић у свом извештају тврди да је бразда настала услед удара гелера 

насталих експлозијом пројектила
47

. Ако је та тврдња тачно то би значило да 

континуирану бразду на тлу какву видимо на слици 27 праве гелери који су 

распоређени по правој линији и да између њих скоро и да не постоји размак, а то 

је немогуће.  

Да теза др Берка Зечевића о настанку трага на гранитним коцкама није тачна  

потврђују и експериментални резултати добијени активирањем пројектила 130mm 

на бетонској подлози, при чему су добијају плитки разгранати трагови, слика 29. 

 

Слика 28  Увећан детаљ коловоза испред аутомобила "Голф 1" 

са слике снимљене након експлозије 

                                                           
47

Др Берко Зечевић, 1. Налаз и мишљење вјештака,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО 

МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  59, слика 64. 
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Слика 29 Трагови гелера на бетонској подлози настали 

експлозијом пројектила 130mm
48

 

 

На слици 29 уочава се да су трагови гелера разгранати и да нису међусобно 

повезани.  

 

Треба уочити да су трагови плитки. С обзиром да је гранит тврђи од бетона 

трагови на гранитној подлози би били много плићи, што потврђују и 

експериментални подаци, слика 30, чиме се доказује да трагови са слике 28 нису 

настали од удара гелера. 

 

                                                           
48

Утврђивањa дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 25, тачка 2.3.1, слика 19 (фотографија PICT0748) 
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Слика 30 Трагови гелера на гринитним коцкама 

након активирања пројектила 

130mm
49

 

- У центру црвеног круга је био центар 

експлозије пројектила који је био постављен 

под углом од 62˚ у однпосу на хоризонт 

 

Поставља се питање како су могли да настану трагови у облику бразда на 

коловозу видљиви на слици 28. То је могло да се деси на више начина. Трагове је 

могао да направи детонациони талас који је избацио песак између коцки. Други 

могућност настанка трагова је да услед експлозије дође до померања тла услед 

чега долази и до померања коцки. То је потврђено и експериментално 

активирањем 2,5 kg експлозива при чему је добијена јасна бразда између 

коцки,
50

слика 31. 

                                                           
49

Утврђивањa дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија DSCN0021 
50

Утврђивањa дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 62, тачка 2.5.1, слика 46 (фотографија DSCN0027) 
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Слика 31 Бразда настала између гранитних коцки услед експлозије на 

коловозу 

 

Остављајући по страни чињеницу да траг на коловозу који је др Берко Зечевић 

узео као правац долета пројектила није никакав траг настаоударима гелера у 

коловоз размотримо методологију коју је користио др Берко Зечевић.  

др Берко Зечевић је повукао линију дуж бразде на коловозу и продужио је до 

тротоара на углу продавнице "НИК", слика 27 – лево. Уочава се да ова линија 

пролази поред кратера који је полиција означила као место експлозије. Из те 

чињенице проистиче суштинско питање: Како су могли настати трагови 

уколовозу за које др Берко Зечевић тврди да су настали од удара гелера ако 

је пројектил пао и експлодирао потпуно иза тих трагова? 

Одговор је очигледан и јасан: Никако. 

6.2.6.5. Провера правца долета по методологији др Берка Зечевића 

Др Берко Зечевић је као што је напред речено узео да је траг бразде у коловозу 

уједно и правац долета пројектила и на основу њега одредио правац. Без обзира 

што је показано да овај траг није у никаквој вези са евентуалним правцем долета 

пројектила проверићемо тачност праваца које је он одредио. 

Др Берко Зечевић је пошао од прeтпоставке даје пројектил пао у тачку из које су 

извађене коцке и  из које полази траг бразде коју је изабрао за правац долета 

пројектила што се види на слици 27-лево. У свом извештају он је ову тачку 
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обележио стрелицом изнад које је написао "Мјесто удара пројектила у тло"
51

, 

слика 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова тачка одговара тачки коју је полиција дефинисала радијусима R3,90 m и 

R4,80m описаним из углаова зграде продавнице "НИК"
52

, слика 33. 

                                                           
51

Др Берко Зечевић, 1. Налаз и мишљење вјештака,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО 

МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  58, слика 62. 
52

Цртеж лица места којег је сачинила полиција у Тузли. Документ:  mesto eksplozije crtež 

 

Слика 32 Место експлозије које је др Берко Зечевић означио као почетну 

тачку одакле је почео анализу правца долета пројектила 
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Слика 33 Цртеж лица места 

 

После дефинисања ових почетних услова др Берко Зечевић без икаквог 

објашњења мења положај падне тачке пројектила коју је сам дефинисао и даље 

извођење доказа о могућем правцу долета изводи тако да траг на коловозу, којег 

он узима за траг настао услед удараца гелера,  поставља у сасвим другу тачку која 

је дефинисана радијусима R2,65 m и R5,60m,  који су такође описани из углова 

зграде продавнице "НИК", слика 33
53

.  Подсећамо да је то центар кратера према 

налазу истражних органа.
54

 

Ове две тачке су међусобно удаљене 139,4 cm.Оволика разлика искључује 

могућност грешке већ је очигледно реч о намерном избору друге тачке од стране 

др Берка Зечевића. Због тога ћемо детаљно анализирати све варијанте да би 

показали да ли и колико овакав поступак др Берка Зечевића утиче на коначан 

закључак о могућем правцу долета пројектила. 

                                                           
53

На овој скици уписан је радијус 2, 60, а у записнику о извршрном увиђаји истрађног судије наведено је 

да је радијус 2, 65, а на другој скици коју је сачинила полиција такође је уписан радијус 2,65m,документ: 

03-ANNEX A.  
54

 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595, од последњег пасуса прве стране закључно са првим пасусом на 

трећој страни 
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Др Берко Зечевић је је нацртао скицу на основу које су одређени могући правци 

долета пројектила.
55

 

 

Слика 34 Скица дефинисања угла правца долета 

пројектила коју је сачинио др Берко Зечевић 

На овој скици уочава се да се вредности величина "b" и "h"разликују од 

вредности које су добијене при претходним анализама, слика 16.  

Величина "b" је мања за 3,92 cm, а величина "h" je већа за 2,48 cm. Иако су ове 

величине релативно мале оне знатно утичу на коначан резултат односно коначне 

закључке. 

Ове разлике су настале због тога што је др Берко Зечевић узео да је ширина зграде 

продавнице "НИК" 6,50 m
56

, а не 6,55 m како је утврђено приликом увиђаја, слика 

33. 

Др Берко Зечевић није објаснио одакле је узео овај податак о ширини зграде, али 

у другој скици лица места полиција је положај једне ципеле (траг број 2) на зиду 

продавнице обележила са две мере, мерено од левог угла та ципела је удаљена 

4,5m, а из десног угла удаљена је 2 m,
57

 што чини укупно 6,5 m. Претпоставка је 

да је др Берко Зечевић користио овај цртеж лица места као извор податка о 

ширини зграде "НИК". За ове вредности др Берко Зечевић је добио следеће 

резултате, табела 2: 

                                                           
55

Др Берко Зечевић,   АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  62, слика 69, Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka 
56

Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  60, први пасус. документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 

"…Центар експлозије је утврђен као пресјек лукова чија су исходишта на крајевима ћошка зграде 

испред које се десила експлозија, тј. R1=2,60 m, и R2=5,6 m. Растојање између ћошкова зграде је 

6,50 m." 
57

Центар служби безбједности Тузла , Цртеж лица мјеста број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, 

документ ANNEX A, страна 4 
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Табела 2   Углови могућих праваца према прорачуну др Берка Зечевића, 

за случај ширине зграде продавнице "НИК" од 650cm
58

 

 

 

Када се израчунају ови углови за ширину зграде продавнице "НИК"од 655 

cm(слика 16) добијају се следећи резултати, табела 3: 

Табела 3  Кориговани прорачун углова правца долета по методологији др 

Берка Зечевића за ширину зграде  продавнице "НИК"  од 655 cm 

 Одређивање угла (α) којег заклапа правац долета 

пројектила (ознака "1") са правцем положаја зида зграде 

(ознака "2"), угла γ и азимута правца долета пројектила  

  Удаљеност 

 а=700mm 

Удаљеност 

 а=800 mm 

Удаљеност  

а=900 mm 

tgα =
ℎ

𝑎 + 𝑏
 1,057623 1,009922 0,966339 

угао α 46,6041° 45,2828° 44,0193° 

угаоγ (β=44°) 89,3959° 90,7172° 91,9807° 

угаоγ (β=46°) 87,3959° 88,,7172° 89,9807° 

Азимут Аз 

(степени) 

272,60° до 

270,60° 
271,28°до269,28° 270,02°до 268,02° 

Распон азимута 

Аз (степени) 
268,02° до 272,60° 

                                                           
58

Формула  tgα =
𝑎+𝑏

ℎ
 је погрешно написана. Треба tgα =

ℎ

𝑎+𝑏
. Срачунате вредности су тачне. 
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Прорачуни углова могућих праваца које је извршио Берко Зечевић, табела 2 

и коориговани прорачун за стварну ширину зграде продавнице "НИК", 

табела 3 нису урађени по правилима струке, јер не одговарају почетним 

условима које је дефинисао др Берко Зечевић, и при томе није дато никакво 

објашњење зашто су вршене измене почетних услова. При томе у овом 

тренутку не улази се у тачност почетних услова. 

Ако се изврши прорачун по правилима струке односно према почетним условима 

које је дефинисао др Берко Зечевић онда би скица елемената за прорачун правца 

долета пројектила изгледала као на слици 35 

 

Слика 35 Скица дефинисања угла правца долета 

пројектила урађена према почетним 

условима које је дефинисао др Берко 

Зечевић,али по којима није радио свој 

прорачун 
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Табела 4  Прорачун углова правца долета по методологији др Берка 

Зечевића са почетним условима које је дефинисао др 

Берко Зечевић 

 Одређивање угла (α) којег заклапа правац долета 

пројектила (ознака "1") са правцем положаја зида 

зграде (ознака "2"), угла γ и азимута правца долета 

пројектила  

 Удаљеност  

а=700mm 

Удаљеност  

а=800 mm 

Удаљеност  

а=900 mm 

tgα =
ℎ

𝑎 + 𝑏
 0,855363 0,830554 0,807143 

угао α 40,54247 39,71145 38,90848 

угао γ 

(β=44°) 
95,45753 96,28855 97,09152 

угаоγ (β=46°) 93,45753 94,28855 95,09152 

Азимут Аз 

(степени) 

264,54 до 

266,54 
263,71 до 265,71 262,91 до 264,91 

Распон 
азимута 

Аз степени) 

262,91 до 266,54 

 

Берко Зечевић је био на подручју Пањика и према његовим тврдњама пронашао је 

место где је био ватрени положај топова 130 mm,
59

слика 36. 

Наравно и у овом случају др Берко Зечевић прави замешатељство па час говори о 

ватреном положају, а час о ватреним положајима тако да  је нејасно да ли је 

нашао један ватрени положај или више или је пронашао један, а претпоставља да 

су и остали били у близини. 

                                                           
59

Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  77, четврти пасус. И страна 78, слика 89, Документ:1. 

Nalaz i mišljenje vještaka 

"…Центар експлозије је утврђен као пресјек лукова чија су исходишта на крајевима ћошка зграде 

испред које се десила експлозија, тј. R1=2,60 m, и R2=5,6 m. Растојање између ћошкова зграде је 

6,50 m." 
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Слика 36 Локација у околини ОШ Пањик коју је др Берко Зечевић 

идентификовао као место где је био ватрени положај топа 

130 mm 

 

Место које је идентификовао као ватрени положај топа 130 mm др Берко Зечевић 

је обележио на топографској мапи, слика 37. 

Др Берко Зечевић није одредио азимут правца према тргу "Капија" са овог 

положаја, али према топографској карти коју је он обележио тај азимут  је 272,3°. 
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Слика 37 Вероватна зона из које је испаљен пројектил према др Берку 

Зечевићу 

Звездицом је одређено место наводног ватреног положаја 

које је идентификовао др Берко Зечевић 

 

 

На основу претходних прорачуна видимо да се по методологији др Берка 

Зечевића могући углови праваца долета пројектила налазе у интервалу од: 

 268,82° до 273,45° када се референтни траг на коловозу којег је др Берко 

Зечевић узео као правац долета пројектила премести из стварне тачке на 

коловозу кроз коју пролази у стварни центар експлозије и за ширину 

зграде продавнице "НИК" од 650 cm,  

 268,02° до 272,60°када се референтни траг на коловозу којег је др Берко 

Зечевић узео као правац долета пројектила премести из стварне тачке на 

коловозу кроз коју пролази у стварни центар експлозије и за ширину 

зграде продавнице "НИК" од 655cm,  

 262,91 до 266,54 за случај када референтни траг на коловозу којег је др 

Берко Зечевић узео као правац долета пројектила не премештаса места на 

којем се налази на коловозу и за ширину зграде продавнице "НИК" од 

655cm,  
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Ови резултати су дати за случај ако зид зграде продавнице "НИК" заузима угао у 

односу на север у границама од 44° до 46°. Зграда продавнице "НИК" стварно 

заузима правац 45° или можда незнатно испод 45°. 

За случај правца зида зграде продавнице "НИК" у односу на север од 45° 

резултати су дати у табели 5: 

 

Ови резултати указују да азимут правца евентуалног ватреног положаја који је 

посетио др Берко Зечевић улази у границе резултата прорачуна за ширину зграде 

продавнице "НИК" од 6,5 m док за случај ширине зграде од 6,55 mовај правац 

одговара за азимут зида зграде од 46°, али не задовољава за азимут зида зграде од 

45°. 

 

Табела 5 Правци долета израчунати за азимут зида продавнице "НИК" од 45° 

Варијанта прорачуна 

азимута правца 

Ширина 

зграде 

продавнице 

"НИК" 

Азимут Аз (степени) 

m 
Удаљеност 

а=700mm 

Удаљеност 

а=800 mm 

Удаљеност 

а=900 mm 

Др Берко Зечевић  6,50 272,45° 271,11° 269,92° 

Са стварном ширином 

зграде "НИК" 
6,55 271,60° 270,28 269,02° 

Са трагом на гранитним 

коцкама из стварног 

исходишта 

6,50 256,54° 264,71° 263,91° 

 

У овом прегледу уочавасe да према резултатима све три варијанте прорачуна 

постоји само један правац који задовољава азимут правца ватреног положаја 

којег је др Берко Зечевић пронашао на Пањику и то је правац који се добија по 

прарачуну који је извршио др Берко Зечевић за случај када је величина а=700 mm 

и ширини зграде продавнице "НИК" 6,50 m.  

Уочава се да је ширина зграде од великог утицаја на резултат прорачуна и зато је 

извршена провера ширине зграде на основу мерења геометра Мирсада Ђедовића 

који је мерење обавио за потребе реконструкције догађаја коју је извршио др 

Берко Зечевић.
60

 

                                                           
60

Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  64, Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 

"…Центар експлозије је утврђен као пресјек лукова чија су исходишта на крајевима ћошка зграде 

испред које се десила експлозија, тј. R1=2,60 m, и R2=5,6 m. Растојање између ћошкова зграде је 

6,50 m." 
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Геометар Мирсад Ђедовић имао је задатак да одреди минимални падни угао у 

односу на зграу где је била продавница "Обућа Београд", то су пресеци "А-А" и 

"B-B" на скици са слике 38 коју је направио Мирсад Ђедовић. 

 

 

Слика 38 Скица геометарског премера коју је урадио 

геометар Мирсад Ђедовић 

 

На скици са слике 38 одмах се уочава да место експлозије, које је кључна тачка 

за мерење није дефинисано на начин како је то утврдила полиција, то јест са два 

радијуса описана из углова зграде "НИК", слика 33, већ је тачка која је 

обележена као тачка "мјесто пада гранате" одабрана на непознат начин, уз то 

није утврђена ни ширина зграде  продавнице "НИК".  

Такав приступ мерењу при реконструкцији је неприхватљив са становишта 

струке.  

Тачно је да геометар није могао знати где је падна тачка пројектила, али је и 

тачно да та тачка није одређена преко мера које су означене на његовој скици. 

Падну тачку му је неко морао дефинисати, а то је мога и морао бити онај ко 

врши реконструкцију, односно др Берко Зечевић.  

Није познато да ли је др Берко Зечевић личнодао податке о падној тачки, али је 

неспорно да је геометар у свом извештају морао навести ко му је дао податке о 

падној тачки и да на скици коју је нацртао назначи мере на основу којих је он 

одредио падну тачку пројектила. 

Чињеница да на скици нема величина које одређују падну тачку још увек не 

значи да геометар није користио координате падне тачке које је утврдила 
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полиција и зато је, ради коректности, проверено на основу скице коју је урадио 

геометар, слика 38и података датих на њој да ли је коришћена падна тачка коју 

је утврдила полиција или је геометар извршио мерења из неке друге тачке, уз то 

је још проверено колика је ширина зграде "НИК". 

На основу димензија које је дао геометар Мирсад Ђедовић на скици са слике 38 

одређене су координате падне тачке, слика 39. 

 

 

Слика 39 Координате места експлозије према скици 

коју је направио геометар Мирсад Ђедовић 

 

Као што се може видети на слици 39 координате места експлозије не одговарају 

координатама места експлозије које је су утврђене приликом увиђаја. Удаљеност 

из левог угла зграде продавнице "НИК" до места експлозије према скици 

геометра Мирсада Ђедовића је 2,52 m, а стварна вредност је 2,65m. На основу 

скице геометра Мирсада Ђедовића није могуће утврдити тачну вредност ширине 

зграде продавнице "НИК". 

Разлике у мерењима геометра Мирсада Ђедовића у односу на стварно стање су 

толике да је искључена свака могућност случајне грешке и очигледно су разлике 

настале услед избора погрешне падне тачке ради прилагођавања мерења неким 

жељеним резултатима.  

Када узмемо у обзир да је др Берко Зечевић одабрао ширину зграде продавнице 

" НИК" од 6,5 m и да је баш са том вредношћу добијено једино поклапање 

правца  са ватреног положаја којег је др Берко Зечевић идентификовао на 

Пањику не може се отети утиску да је све рађено да се пошто пото докаже да се 

правац са ватреног положаја на Пањику поклапа са трагом на коловозу којег је 

др Берко Зечевић идентификовао као траг настао од гелера приликом експлозије 

пројектила 130 mm и на тај начин докаже да постоји материјални доказ да је 

пројектил испаљен са Пањика. 
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Уз дужно поштовање, мора се констатовати да је угао правца долета којег је 

одредио др Берко Зечевић одређен нетачно, при чему је извршен низ 

намерних и веома вештих манипулација, да би се без обзира на стварне 

трагове, доказало да на лицу места постоје материјални трагови који би 

требало да потврде да је пројектил испаљен са ватреног положаја на 

Пањику, што је са становишта струке недопустив и неопростив поступак. 

Мора се истаћи да је посебно скандалозно и безобзирно виртуално 

премештање једног трага на коловозу из тачке за коју и сам др Берко 

Зечевић тврди да је место пада пројектила, слика 32, у другој тачки, која 

јесте стварни центар експлозије, а која је удаљена од тачке коју др Берко 

Зечевић означио као место пада пројектила чак 139,4 cm,
61

 да би потом 

наставио извођење доказа као да тај траг заиста има исходиште у овој 

другој тачки  која јесте центар експлозије, али је др Берко није означио као 

центар експлозије. 

Све напред речено указује да се налаз др Берка Зечевића о 

правцу долета пројектила не може користити ни за процену 

приближног правца евентуалног долета пројектила јер је његов 

налаз базиран на потпуно измишљеним материјалним доказима. 

 

6.2.6.6. Експериментална провера правца долета 

 

При извођењу експеримента било је могуће утврдити да ли је пројектил долетео 

из правца положаја Војске Републике Српске  и експлодирао на тргу "Капија" у 

Тузли, како то тврди Тужилаштво БиХ. 

Теоријска основа за овакву тврдњу се налази у чињеницама да се задњи део 

пројектила односно дно пројектила распрскава просторно у облику конуса, 

слика 40,  да пројектил у тренутку експлозије за дате услове мора бити под 

углом изнад 60° у односу на хоризонт, да је правац долета удаљен од угла зграде 

80 cm или мање и да је зграда висока преко 13 m. Под оваквим условима је за 

очекивати да део гелера који настану распрскавањем ударе у зид продавнице 

"НИК" и оставе трагове по елиптичном распореду.  

 

                                                           
61

Тачка пада коју је обележио др Берко Зечевић на слици 32 је тачка којау је полиција десфинисала са  

пресеком радијуса описаног из левог угла зграде "НИК " R=3,90 m  и радијусом R= 4,80 који је описан 

из десног угла зграде, слика 33. 
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Слика 40 Приближна расподела снопова гелера при 

распрскавању артиљеријског пројектила
62

 

 

 

Од мноштва изведених експеримената у три експеримента постојали су сви 

потребни услови (падни угао пројектила и висина зграде) да се  провери 

истинитост тврдње да је пројектил 130 mm долетео из правца Озрена и 

експлодирао на тргу "Капија" у Тузли. 

У сва три случаја пројектил је постављен под углом од 62° у односу на хоризонт 

поред аутомобила "Голф 1" на начин како је то дефинисао др Берко Зечевић.
63

 

Изведена су три експеримента под оваквим условима, стим што један 

експеримент није извршен на сцени трга "Капија" већ уз један бетонски зид 

висине око 8 m. 

Резултати опита дати су на слици 41, слици 42 и слици 43 

 

                                                           
62

Александар Стаматовић,  КОНСТРУИСАЊЕ ПРОЈЕКТИЛА, слика 7.5, страна 161, Београд 1995. 
63

Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  66, Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 
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Слика 41 Ударци гелера у бетонски зид изнад аутомобила "Голф 

1" и поред дрвеног рама који обележава излог 

продавнице "НИК"
64

 

 

Опит са слике 41 изведен је 11. августа 2014. год. на Полигону Никинци.
65

 

Као што се на слици види број удараца био би већи да бетонски зид изнад 

аутомобила нема нешто мању висину у односу на остатак зида на десној страни. 

 

                                                           
64

Фотографија је издвојена из видео снимка ултрабром камером , UB 1 od 11.avgusta 2014.god., временски 

интервал од 00:00:31 до 00:00:31 
65

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 41, тачка 2.3.2, страна 26. 
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Слика 42 Елиптично распоређени трагови на фасади зграде продавнице "НИК" 

који настају услед удара гелера дна пројектила 130 mm ОФ-482 који 

долети из правца по азимуту 270° и удари у тло са падним углом од 

62° 

Лево- случај експлозије од 25. августа 2014. год.
66

 

Десно- случај експлозије од 04. септембра 2014. год.
67

 

 

Тренутак почетка удара гелера у зграду продавнице "НИК", слика 42-десно 

снимљен је ултрабрзом камером и један снимак је дат на слици 43. 

                                                           
66

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија DSCN0015. 
67

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 46, тачка 2.4.2, фотографија PICT0312 



55 
 

 

Слика 43 Почетни тренуци распрскавања пројектила 130 mm ОФ 482-М  04. 

септембра 2014. год. на полигону Никинци
68

 

 

Приликом увиђаја на тргу "Капија" у Тузли увиђајна екипа није регистровала 

поготке гелера на левој страни продавнице "НИК"
69

, а фотографије из 

фотодокументације потврђују да на левој страни продавнице "НИК" нема 

значајнијих оштећења, слика 44. 

 

                                                           
68

Фотографија је издвојена из видео снимка ултрабром камером , UB 1 od 04. septembra 2014, временски 

интервал од 00:00:08 до 00:00:08 
69

Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 5, тачка 2, 

петнаести пасус, 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595. 
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Слика 44 Фасада зграде продавнице "НИК" након експлозије
70

 

 

Постоји и видео снимак на којој је овај угао зграде снимљен са мањег растојања, 

слика 45. 

                                                           
70

Део фотографије из фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 

20-1/02-3-9-7-175/95,  страна 5, слика 2.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. Доумент:12. 

GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
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Слика 45 Фасада зграде продавнице "НИК" извесно време након 

експлозије 

 

Слика 44 је зумирани део фотографије која је снимљена је са приближно истог 

растојања као и фотографија са слике 42-лево и очигледно је да на њој нема 

карактеристичних трагова гелера насталих распрскавањем дна пројектила које 

можемо видети на слици 42.  

Мора се нагласити да се распрскавањем задњег дела пројектила добијају 

крупнија парчад у односу на парчад која настају распрскавањем осталих делова 

кошуљице пројектила и да зато трагови морају бити већи и израженији, као што 

је видљиво и на слици 42. Из ових разлога може се се сматрати да није било 

израженијих  трагова на левој страни зида, јер у противном они би морали бити 

видљиви на овој слици. 

У прилог овоме иде и чињница да полиција није снимила овај део изблиза.Из 

фотодокументације се види да је полиција снимила све карактеристичне трагове 

на фасадама, што упућује на закључак да они нису снимили овај део јер на њему 

није било карактеристичних трагова. 

Непостојање карактеристичних трагова гелера насталих распрскавањем 

задњег дела пројектила непобитан је доказ да на тргу "Капија" у Тузли 

критичног дана није експлодирао пројектил 130 mm или њему сличан 

пројектил. 

На основу слике 42 закључује се да је могуће да правац долета буде померен у 

лево за приближно 80 cm, а да притом на фасади остану јасни трагови парчади 

дна пројектила. 
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На основу те претпоставке могуће је одредити из којих праваца могу долетети 

пројектили на предметно место експлозије, а да на фасади изнад места 

експлозије остану јасно изражени трагови гелера. На тај начин може се одредити 

и подручје са којег сваки испаљени пројектил обавезно оставља трагове изнад 

места експлозије на фасади зграде продавнице "НИК". 

При овој анализи се сматра да не постоје никакве сметње да пројектил удари у 

тло под углом изнад 60° у односу на хоризонт, односно потпуно се занемарује 

присуство аутомобила "Голф 1" и његов утицај на могућност да пројектил удари 

у коловоз. 

На основу познатих мера зграде, координата места експлозије и положаја зграде 

у односу на север ови правци  су одређени графички идати су на слици 46. 

 

 

Слика 46 Зоне из којих сваки испаљени пројектил удара у зграду 

продавнице "НИК"  или приликом пада и експлозије 

испред продавнице "НИК"  оставља на фасади траг 

парчади насталих услед распрскавања дна пројектила. 

 

- Шрафирана површина представља зону из које је 

могуће да пројектил падне испред продавнице 

"НИК" 

- Нешрафирана зона је зона из које сваки испаљени 

пројектил удара у зграду продавнице "НИК" 

 

Шрафирана површина ограничена правцима чији су азимути Аз=261,38° и 

Аз=281° обухвата  простор из којег сваки  испаљени пројектил 130 mm који 

падне у тачку "О" мора оставити јасан траг гелера распоређених по елиптичном 
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распореду на левој страни зграде веома слично траговима  добијеним 

експериментално, слика 42. 

Простор од азимута Аз=281° (западно) до азимута Аз=28,53° (источно) је 

подручје из из којег је, због висине зграде продавнице "НИК", немогуће 

испалити пројектил који би пао у тачку "О". 

То практично значи да су сви артиљеријски положаји Војске Републике Српске 

на подручју Пањика и много шире били у зони из које би сваки испаљени 

пројектил калибра 130 mm или њему сличан пројектил, који падне на место 

експлозије од 25. маја 1995. год., морао оставити на фасади продавнице "НИК" 

јасно изражене трагове гелера насталих распрскавањем дна пројектила. Морасе 

још једном нагласити да тих трагова нема. 

На основу експерименталних резултата и стварног оштећења зграде продавнице 

"НИК" као и извршених анализа закључује се да на трг "Капија" у Тузли није 

долетео нити је експлодирао пројектил калибра 130 mm, нити пројектил 

њему сличног калибра. Ова чињеница је сама по себи непобитан доказ да 

на тргу "Капија" у Тузли 25. маја 1995. год. није долетео нити је 

експлодирао пројектил 130 mm, што значи да узрок трагедијена овом тргу 

треба тражити у неким другим експлозивним средствима. 
 

6.2.7. Минимални угао пада пројектила 

 

6.2.7.1. Минимални падни угао према истрази истражног судије 

Истражна екипа коју је предводио истражни судија Вишег суда у Тузли није се 

бавила питањем минималног падног угла већ су само проценили правац долета 

пројектила и место одакле је наводно пројектил испаљен.
71

 

6.2.7.2. Минимални падни угао према налазу мешовите комисије 

Мешовита комисија коју су чинили представници Центра служби безбједности 

Сарајево, представници војних посматрача (УМНО) и УНПРОФОР-а извршила 

је увиђај 26. маја 1995. год. и том приликом су одредили минимални падни угао 

у односу на зграду у којој је била продавница "ОБУЋА БЕОГРАД" при чему су 

утврдили да минимални падни угао износи 31,16°
72

 

Није спорно да је величина минималног падног угала у односу на ову зграду око 

ове вредности, већ је спорно што ова мешовита комисија уопште није одредила 

падни угао у односу на аутомобил "Голф 1" који је био непосредно уз центар 

експлозије, а то се морало прво учинити.  

Овако урађен налаз није од никакве користи изузев што указује да је ова 

комисија извршила непотпун и  површан увиђај. 

                                                           
71

Виши суд у Тузли, , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , страна 3, први 

пасус., Документ: 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595 
72

Извјештај, Истраживање у вези са гранатирањем Тузле - 25.мај 1995. Страна 2, тачка ц. Докуент: 06-

ANNEX F и АНЕКС Ф, додатак 4, Документ 10-ANNEX F APPENDIX 4  
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6.2.7.3. Минимални падни угао по др Берку Зечевићу 

За разлику од мешовите комисије др Берко Зечевић је правилно поступио у 

поступку одређивања падног угла, јер је одредио минимални падни угао и у 

односу на зграду у којој је продавница "ОБУЋА БЕОГРАД" и у односу на 

аутомобил "Голф 1". 

Минимални падни угао у односу на зграду у којој је продавница "ОБУЋА 

БЕОГРАД" је према његовом налазу, односно налазу геометра Мирсада 

Ђедовића  од 28,867 до 30, 99°, што је приближно вредности коју је утврдила 

мешовита комисија.
73

 

а)Минимални падни угао у односу на аутомобил "Голф 1" према др Берку 

Зечевићу 

Да би утврдио да ли је пројектил могао долетети и експлодирати на коловозу 

поред аутомобила "Голф 1" др Берко Зечевић је одредио падни угао при 

реконструкцији на тргу "Капија". То је учинио тако што је поставио пројектил, 

везан за једну даску, у центар експлозије и измерио угао пројектила у положају 

када је даска додирнула аутомобил, слика 47. На такав начин измерио је да је 

минимални падни угао износи 62°
74

 

 

Слика 47 Начин како је др Берко Зечевић одредио минимални падни 

угао пројектила у односу на аутомобил "Голф 1.
75

 

                                                           
73

Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  64, слика 71.  Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 
74

Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  67.  Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 
75

Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  66, слика 75.  Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 
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Методологија коју је користио др Берко Зечевић  је у принципу коректна и са те 

стране не може се ништа замерити. Необично је зашто др Берко Зечевић није 

проверио подударност измерене вредности са рачунским углом, с обзиром да је 

одређивање рачунске вредности доста једноставно и брзо.  

Иако је методолошки исправно одређен падни угао измерена вредност угла не 

може се сматрати тачном, јер је др Берко Зечевић приликом реконструкције 

примакао аутомобил "Голф 1" зиду  зграде продавнице "НИК" на свега 47 cm, 

односно претпоставио је да је аутомобил био на тротоару иако видео снимци 

недвосмислено показују да је аутомобил "Голф 1" био поред тротоара, слика 20, 

а на основу трагова на плочнику   је показано и доказано да аутомобил "Голф 1" 

није био на тротоару већ поред ивичњака тротоара, тачка 6.2.4 и тачка 6.2.5. 

Приликом извођења експеримената на Полигону Никинци три пута је аутомобил 

"Голф 1" постављан у исти положај у који је др Берко Зечевић поставио 

аутомобил приликом реконструкције и у сва три случаја минимални падни угао 

је био око 69°
76

, што је око 7° више од вредности коју је др Берко Зечевић 

измерио приликом реконструкције. 

Због ових разлика проверићемо аналитички која је измерена вредност 

приближнија стврној вредности. 

На слици 48 дата је скица са положајем аутомобила и пројектила како је то 

дефинисао др Берко Зечевић и како су били постављени на Полигону Никинци 

када је мерен минимални падни угао по којој је аналитички одређен минимални 

падни угао. 

 

Слика 48 Положај аутомобила и пројектила за одређивање минималног 

падног угла који је дефинисао др Берко Зечевић 

 

                                                           
76

Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, страна 43 и тачка 2.4.2, страна 47. 



62 
 

Прорачун је извршен са мерама које је др Берко Зечевић користио приликом 

реконструкције, а то су: 

 Удаљеност аутомобила од зида 47 cm, 

 Центар експлозије дефинисан радијусима R1= 2,65 m и R2= 5,60 m описаним из 

углова зграде, 

 Правац долета пројектила пролази поред угла зграде на растојању од 80 cm, што 

oдговара стварном азимуту правца на тргу "Капија"од 270,29°. 

 

Карактеристични елементи за прорачун дати су на слици 49,на којој је  скица 

карактеристичних величина у вертикалној  равни долета пројектила која је 

приказана на слици 48. 

 

Слика 49 Скица за прорачун минималног падног угла за положаје 

аутомобила "Голф 1" и пројектила које је одредио др Берко 

Зечевић приликом реконструкције 

 

На овој скици  су: 

 hа -  висина блатобрана  аутомобила "Голф 1" у тачки у којој се ослања 

даска на којој је пројектил, слика 47, 

 7 cm- полупречник пројектила преко водећег прстена, 

 2 cm- дебљина даске на коју је привезан пројектил, 

 lh - растојање од центра кратера до тачке на ивици блатобрана 

аутомобила "Голф 1" у којој је ослоњена даска, 

 d- растојање од тачке у којој даска додирује тло до тачке на ивици 

блатобрана аутомобила "Голф 1" у којој је ослоњена даска, 

 Величинаlhизрачунава се  по једначини: 

lh=(dk - dh)/sinα 

 где су: 
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dk- Растојање од зграде "НИК" до центра кратера и у овом случају износи 

223.92cm, слика16, 

dh - Растојање од зида зграде "НИК" до ивице аутомобила, слика 48, 

α - Угао правца долета пројектила у односу на  зграду "НИК", слика 48. 

d=lh- (7+2)/sinθp 

где је: 

θp– падни угао 

Минимални падни угао израчунава се на оанову сличности троуглова исцртаних 

испрекиданим линијама, слика ...,  на основу пропорције: 

ha*tanθp : ha = ha : d 

Решавањем горње пропорције добија се квадратна једначина чијим решавањем 

се добија минимални падни угао у односу на аутомобил "Голф 1"за положај 

голфа и правац долета пројектила ккји је одредио др Берко Зечевић приликом 

реконструкције, слика 47. 

(lh
2
+hа

2
)cos

2
θp + 18*lh*cosθp +(81-ha

2
)= 0 

Резултати решења ове једначине дати су у табели 5 

Табела 5  Теоријски падни угао у односу на "Голф" према положају аутомобила 

који је одредио др Берко Зечевић 

Величина 
Ознака 

димензије 
 Величина 

Растојање од зида 

зграде "НИК" до 

десног точка 

аутомобила 

dz cm 47 47.5 47 47 

Растојање од зида 

зграде "НИК" до 

горње десне ивице 

аутомобила 

dh= 

dz+77,5+68,5 
cm 193 193.5 193 193 

Растојање од зграде 

"НИК" до центра 

кратера 

dk cm 223.92 223.92 223.92 223,92 

Угао правца долета 

пројектила у односу 

на  зграду "НИК"када 

је азимут правца 

α ° 45.29 45.29 45.29 45,29 
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долета 270,29° 

Растојање од центра 

експлозије до горње 

десне ивице 

аутомобила
77

 

lh=(dk - dh)/sinα cm 43,5078 42,8043 43,5078 43,5078 

Висина блатобрана 

аутомобила 
ha cm 81 81 82 75 

Падни угао θp ° 67,3756 67,7836 67,6141 65,8398 

 

Због чињенице да је вредност минималног падног угла коју је др Берко Зечевић 

презентовао Суду БиХ  имала пресудну улогу у доношењу пресуде проверена је 

и графички у програму АУТОКЕД израчуната вредност минималног падног угла 

из табеле 5 (колона 4), слика 50. 

 

Слика 50 Графичка провера минималног падног угла за случај поставке 

пројектила и аутомобила "Голф 1" на начин како је то учинио др 

Берко Зечевић прилком реконструкције, слика 47 

                                                           
77

Величина 7 је полупречник пројетила 130 mm преко водећег прстена, стварна вредност пречника водећег 

прстена је 139,5
-0,260

mm, a величина 2 је дебљина даске на коју је др Берко Зечевић поставио пројектил. 
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Као што се на слици 50 види добијено је потпуно поклапање вредности падног 

угла добијеног аналитички и вредности добијене графички. 

Из резултата прорачуна уочавамо да мало одступање растојања аутомобила од 

зида зграде продавнице "НИК" знатно утиче на вредност падног угла, на пример 

ако се то растојање повећа за 0,5  cm  добија се повећање падног угла за око 0,4° 

Нешто мањи  је утицај промене висине ивице аутомобила преко које прелеће 

пројектил, са повећањем ове висине за 1cm повећава се падни угао за oко 0,4°. С 

обзиром да  положај аутомобила није могуће баш тачно одредити, наоснову 

фотографије са реконструкције, слика 45,  мерењем је утврђено да је могуће да 

висина ивице аутомобила преко које прелеће пројектил буде од 81cm до 84 cm. 

Вредности дате у табели 5 израчунате су за случај да је оса пројектила паралелна 

са даском, али због водећег прстена оса пројектила заузима угао у односу на 

даску око 0,7°. Због овог угла када се мери угао пројектила у односу на горизонт 

добија се већа вредност минималног угла за око 0,7° у односу на  израчунате 

вредности из  табеле 5. 

На основу резултата прорачуна и имајући у виду напред дато објашњење о 

утицајима мера на резултате мерења очигледно је да се мерења која су извршена 

на Полигону Никинци при којима је добијено да је минимални падни угао око 

69° у потпуности уклапају у теоријске резултате.  

Др Берко Зечевић тврди да је при реконструкцији измерио падни угао од 62°.
78

 

Резултат мерења који је саопштио др Берко Зечевић разликује се за 5,3756° од 

најмање теоријске вредности  за опсег висина блатобрана од 81 cm до 82cm . 

Оволика разлика у измереним и теоријским вредностима никако не може бити 

случајна  нити плод грешке у мерењу, што се закључује на основу утицаја 

величина које утичу на величину падног угла. Ако је аутомобилу постављен 

ближе  зиду зграде продавнице "НИК" за  1 cm, што је максимална грешка која 

се може толерисати,онда би се  добио мањи падни угао за око 0,8°, док је тачка 

на ивици аутомобила на коју је ослоњена даска са пројектилом могла бити само 

већа од 81 cm, па би евентуална грешка у избору тачке ослањања даске  утицала 

само у смеру повећања падног угала. То практично значи да би се могла 

толерисати грешка у мерењу од максимално ±1°. 

Чак и да је падни угао измерен за случај да је даска наслоњена на предњу ивицу 

хаубе чија је висина 75 cm добио би се минимални падни угао преко 66,5° 

(теоријска вредност је 65,839, табела 5, последња колона),  

С обзиром да је др Берко Зечевић саопштио да је измерени падни угао мањи 

од теоријске вредности падног угла чак за 5,3756°, односно да је грешка 
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већа за 5,3756 пута од дозвољене закључује се да минимални падни угао 

који је др Берко Зечевић саопштио у свом извештају није резултат мерења 

већ је резултат неистинитог приказа резултата мерења падног угла.  

Поред овога др Берко Зечевић у свом извештају тврди да је овај падни угао 

реално већи: 

"Обзиром да је то гранични угао, а реално овај тип пројектила је 

жироскопски стабилисан систем и ротира јако великом угаоном брзином 

око своје уздужне осе  и при томе врши прецесионо и нутационо кретање, 

вјероватно је да је падни угао био већи за пар степени"79
 

Пре него што се прокоментарише тачност ове тврдње др Берка Зечевића 

размотримо зашто му је потребна ова успутна сугестија да је падни угао реално 

већи за пар степени. Одговор се крије у резултату прорачуна путањакоје је он 

извршио и по којем је најмањи падни угао 62,0935° и 62,7937° и већи.
80

 

Мање вредности су добијене за путање за мање домете и по том основу се 

искључују из разматрања.  

Дакле суштина проблема је да је др Берко Зечевић рачунски добио да је падни 

угао незнатно изнад оног којег је наводно измерио и зато мора наћи неко 

додатно објашњење да је стварни минимални падни угао већи од измереног. 

Размотрићемо колико је то тачна тврдња да је стварни падни угао пројектила 

нешто већи. 

Да би се лакше схватио проблем потребно је схватити шта су то прецесионо и 

нутационо кретање. Познато је да сваки пројектил има шест степени слободе 

кретања, односно три транслаторна и три ротациона кретања. Транслаторно 

кретање у правцима три координатне осе врши центар масе пројектила и 

положаји центра масе у простору и времену представљају путању пројектила. 

Међутим пошто је пројектил слободан он се може ротирати услед неких 

поремећаја око све три своје осе чији је положај у центру масе. Положаји 

пројектила у односу на ове осе дефинисани су са три угла, такозвана Ојлерова 

угла , који се називају: угао ваљања односно угао ротације , угао скретања или 

угао прецесије и угао пропињања или угао нутације.  

За нас је у овом случају најбитнији угао пропињања односно угао нутације јер 

он има највећи утицај на положај пројектила у вертикалној равни.  

Пројектил може имати нутационо кретање и обично се ови углови крећу до 

неколико степени, али могу бити и 0 и могу имати и позитиван и негативан знак. 

Из ове чињенице проистиче да падни угао у тренутку удара пројектила у тло 
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због нутационог угла може бити већи за неколико степени, као што је навео др 

Берко Зечевић, али је истина да може бити и мањи, што зависи од знака угла, а 

то др Берко Зечевић није навео, јер би тиме довео у питање закључак да је 

пројектил могао да падне на плочник, а да не удари у аутомобил. 

Међутим, напред изречени став односи се на тренутак када пројектил удари у 

тло, али проблем који се овде решава је другачији овде се разматра да ли 

пројектил може да пролети поред аутомобила и падне на тло, а да не удари у 

аутомобил. Дакле не разматра се тренутак удара у тло. 

Размотримо тај случај. У овом случају постоје три могућности: да пројектил 

нема нутационо кретање и тада је нутациони угао 0, да има нутационо кретање и 

да је тај угао позитиван и трећи случај да има нутационо кретање и да је тај угао 

негативан. 

У овом случају мора се посматрати пројектил када пролази ивицу аутомобила за 

гранични падни угао и сва три случаја су дата на слици 47. 

У првом случају нутациони угао је 0 и вектор брзине се поклапа са осом 

пројектила, слика 51-лево. У другом случају нутациони угао је мањи од нуле и 

задњи крај се окреће наниже и удара у аутомобил, слика 51-средина и у трећем 

случају нутациони угао је већи од нуле и у том случају предњи крај пројектила 

се окреће наниже и удара у ауто, слика 51-десно. 

Дакле, у овом случају нутациони угао утиче на положај пројектила у односу на 

вектор брзине и центар масе и пројектил ће ударити у аутомобил без обзира на 

знак  нутационог угла ако се пројектил креће по путањи са граничним падним 

углом. 

Слична анализа може се извести и за прецесиони угао, али је то у овом случају 

непотребно јер се утицај прецесионог и нутационог кретања пројектила у даљим 

анализама занемарује, јер ова два угла могу имати вредност 0 и тада не утичу на 

минимални падни угао, а када имају неку вредност повећавају минимални падни 

угао.  
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Слика 51Примери нутационог кретања 

пројектила око центра масе 

Горе  -нутациони угао ʋ је једнак 0 

У стредини  - нутациони угао ʋ је већи 

од 0 

Доле - нутациони угао ʋ је мањи од 0 
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Претходно изведеним прорачунима и анализама показано је и доказано да 

пројектили који су имали путању коју је одредио др Берко Зечевић не могу 

за предметне услове да падну на плочник, а да не ударе у аутомобил чак ни 

за падне углове који су добијени мерењем на Полигону Никинци и 

прорачуном, табела 5 и табела 6, а поготово за минимални падни угао од 

62°, који је др Берко Зечевић саопштио у свом извештају.  

Ова тврдња базирана је на чињеници да је стварни падни угао за предметне 

услове  62,0935° до  62,7937°, према прорачуну др Берка Зечевића
81

, односно  од 

59,0° до 60,9° према прорачунима експерта за артиљерију Илије Бранковића.
82

 

Ове разлике у прорачунима др Берка Зечевића и генерала Илије Бранковића 

последица су различитих почетних услова које су узимали у обзир при 

прорачуну, али та разлика у овом случају не утиче на претходно изнети 

закључак 

Показано је да је др Беко Зечевић неистинито приказао у свом извештају 

вредност измереног минималног падног угла наводећи да је измерио при 

реконструкцији минимални падни угао од 62°, а чињенице указују  да је 

могао измерити само угао већи од 68°.  

Са измереним углом од 68° изашао би ван оквира могућих падних  углова и 

тиме би доказао да пројектил 130 mm није испаљен са положаја Војске 

Републике Српске, а стварни падни углови су такви да пројектил није 

могао долетети и пасти на плочник, а да претходно не удари и активира се 

на аутомобилу "Голф 1" зато што је падни угао, као што је напред 

показано, за предметне услове мањи од 62° 

б) Минимални падни угао за стварни положај аутомобила "Голф 1" 

Одредићемо минимални падним угао за стварни положај аутомобила "Голф 1" 

како је то утврђено у тачки 6.2.4и тачки 6.2.5. 

На слици 52 дата је скица аутомобила у положају у којем је нађен након 

експлозије  и са правцем долета како је то одредио др Берко Зечевић. 

За прорачун минималног падног угла у овом случају је веома важан положај 

центра експлозије. Узето је да је периферија кратера поравната са предњом 

ивицом хаубе аутомобила мада према фотогафијама  аутомобила снимљеним 

након експлозије ивица кратера се налази испод коничног дела блатобрана а то 

је отприлике око 7cm до 8cm даље од кратера, што би значило да је центар 

кратра на око 15 cm од предње ивице хаубе, а то значи да пројектил није могао 
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пасти на то место. Да би се отклониле све сумње сматраћемо да је ивица кратера 

поравната са предњом ивицом кратера. 

 

Слика 52 Стварни положај аутомобила у односу на место експлозије са 

правцем долета 

 

Карактеристични елементи за прорачун дати су на слици 52 где је дата скица 

елемената у вертикалној равни долета пројектила која је приказана на слици 52. 

На овој скици  са ознаком h је означена висина до предње ивице хаубе 

аутомобила "Голф 1". 
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Слика 53 Скица за прорачун минималног падног угла за стварни положај 

аутомобила 

 

Минимални падни угао израчунава се на оанову сличности троуглова исцртаних 

испрекиданим линијама на основу пропорције: 

h*tanθ : h = h : d 

где је d=Rk/cosα- 7/sinθ 

у овој једначини је број 7 вредност полупречника пројектила преко водећег 

прстена заокружена на већу вредност. 

Решавањем горње пропорције добија се квадратна једначина чијим решавањем 

се добија минимални падни угао у односу на аутомобил "Голф 1". 

(b
2
+h

2
)cos

2
θ + 2*7*h*cosθ +(7

2
-b

2
)= 0 

Где je  b= Rk/cosα 

Предњи део аутомобила је специфичан по томе што је на њему и браник, па је из 

тих разлога извршена прорвера да ли пројектил након проласка ивице хаубе 

мимоилази браник или удара у њега. То је учињено на основу сличности 

троуглова, а коришћена је  ширина браника од 8 cm, која је добијена мерењем. 

Резултати прорачуна дати су у табели 6 

Резултати прорачуна показују да у дијапазону азимута праваца од 260° и мање 

па до скоро 275° пројектил никако није могао ударити у тло, а да петходно не 

удари у аутомобил,  јер је вредност минималног падног  угала за овај дијапазон 

азимута од 72.604°  до 67.078°  што је знатно више од могућих падних угловаза 

овај пројектил и за предметне услове.  



Азимут правца долета
пројектила

260 270 275 281

Удаљеност правца долета
до угла зграде "НИК"

cm 80 0

Полупречник кратера cm Rk 25 25 25

Угао правца долета у
односу на уздужну осу
аутомобила "Голф 1"

° α 35 45.28 50 56

Растојање од центра
експлозије до ивице хаубе
аутомобила у вертикалној
равни долета пројектила

cm b= Rk/cosα 30.52 35.53 38.89 30.52

Растојање нa тлу од
аутомобила до
редуковане осе
пројектила у вертикалној
равни долета пројектила

cm d=b-7/sinθ 23.18 28.04 31.29 36.89

Минимални падни угао у
односу на хаубу
аутомобила "Голф 1"

° hh 72.604 69.245 67.078 63.506

Вредност за коју
пројектил мимоилази
браник

cm
Удара у
браник 1.09 3.96 11.80

Као што је већ речено могући падни углови за предметне услове су 62,0935° до
62,7937°, према прорачуну др Берка Зечевића83, односно од 59,0° до 60,9° према
прорачунима експерта за артиљерију Илије Бранковића.84

У дијапазону од приближно 275° до 281°85 који је максимално могући азимут
минимални падни углови су такође већи од могућих углова за дату ситуацију на
терену, што се уклапа и са налазом др Берка Зечевића и са анализом експерта за
артиљерију Илије Бранковића.

Табела 6  Прорачун стварног минималног падног угла

83Др Берко Зечевић, АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА НА "ТРГУ КАПИЈА"
ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна 79, слика 90. Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka

84Генерал-потпуковник у пензији Илија Бранковић, Стручно вештачење околности и раније утврђених
чињеница које се односе на случај експлозије на тргу "Капија" у Тузли 25. маја 1995. године., страна 33,
таблица 3.

85За азимут преко 281° место експлозије заклања зграда продавнице "НИК"
72



Овим је непобитно доказано да на трг "Капија" није долетео и
експлодирао пројектил калибра 130 mm на дан 25. мaja 1995. године

Подсећамо да су ови резултати и закључци у потпуној сагласности са налазима и
закључцима о правцу долета, тачка 6.2.6

7. АНАЛИЗА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРАГОВА КОЈИ НИСУ ПОСЕБНО
ОБРАЂИВАНИ ПРИЛИКОМ ИСТРАГЕ

7.1. Остаци пројектила

У Записнику о извршеном увиђају наведено је да je лице места прегледано у
радијусу од 70 m86и да је пронађен известан број парчади пројектилау кратеру који
је настао услед експлозије.87 Није наведен број пронађене парчади ни то да ли су на
неким другим местима пронађена парчад пројектила. У фотодокументацији је дата
фотографија парчади,88слика 54.

Слика 54 Остаци парчади на снимку полиције

Из ове групе парчади издвојена су крупнија парчад и посебно су фотографисана,
слика 55.

86Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 2, черврти
пасус.Документ: 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595

87Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 3, први
пасус.Документ: 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595

88Центра служби безбједности Тузла, Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ ТУЗЛА-КАПИЈА 20-1/02-3-9-
7-175/95 од 25/26. 1995., страна 4, Документ: 13. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA
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Слика 55  Крупнија парчад на снимку полиције датом у фотодокументацији 

 

Полицијаније навела колики је број ових парчади, али се на слици 54 може пребројати 

138 парчади Могуће је да се овај број разликује од стварног броја за неколико парчади, 

јер је квалитет фотографије лош па можда зато нису уочена сва парчад. 

У истој фотодокументацији дата су парчад која су извађена из тела рањених и на тој 

фотографији јасно се уочавају 39 парчета.  

Приказана парчад по димензијама и облику визуелно одговарају парчадима која се 

добијају распрскавањем пројектила 130 mm, слика 56, али је то недовољно да би се 

донео закључак да су то парчад баш од пројектила 130 mm, јер су и парчад пројектила 

других калибара слична овим парчадима. Оно што разликује овај пројектил од других је 

да он има два водећа прстена, па би парче на којем се могу уочити трагови два жљеба за 

водеће прстенове идентификовало ову парчад као парчад од пројектила калибра130mm. 

Парчад око водећег прстена су због дебљине кошуљице крупнија парчад, и такву парчад 

је полиција издвојила и фотографисала, слика 55, али на тој фотографији не може да се 

уочи парче на којем би било трагова на основу којих би се моло утврдити да  су 

постојала два водећа прстена. На основу изгледа пронађених парчади које је полиција 

дала у фотодокументацији, слика 54, не може се поузано закључити да та парчад 

припадају нити да не припадају пројектилу калибра 130 mm. 
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Слика 56 Парчад руског пројектила  130 mmОФ-482-М добијена 

распрскавањем у јами 

 

Др Берко Зечевић је анализирао ову парчад, али није навео ко му је доставио парчад на 

анализу, али с обзиром да је анализирао парчад која припадају дну пројектил, а која се  

препознају и на снимку који је начинила полиција, слика 55, закључује се да је 

анализирао парчад коју је полиција снимила приликом истраге.  

Према његовој анализи прикупљено је 178 парчади,
89

 али према фотографијама из 

његовог извештаја он је на располагању имао 168 парчади.
90

 Као што је већ речено 

полиција је снимила 138 или око 138 парчади, па се поставља питање одакле је вишак 

парчади које је др  др Берко Зечевић анализирао. Разлика од 10  парчади између броја 

парчади на фотографији и  броја који је он саопштио у тексту може се сматрати као 

случајна штампарска грешка.  

                                                           
89

Др Берко Зечевић,   АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  69, други пасус, Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka.   
90

Др Берко Зечевић,   АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" 

ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  70, слика 81, Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka 
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Слика 57 Делови дна пројектила  

 

Др Берко Зечевић тврди да је извршена реконструкција дна пројектила, слика 57, и да је 

добијен пречник од око 120mm, али то није ничим документовао. 

Извршена је реконструкција парчета датог у фотодокументацији и при томе није 

добијено поклапање радијуса од 60mm, већ је измерен радијус од 69,5mm, слика 58, што 

не одговара пречнику дна пројектила 130 mm. 

Измерени радијус најприближнији је радијусу дна пројектила 155 mm. 

Ипак, мора се имати у виду да је ово парче претрпело деформацију приликом експлозије 

па је једини исправан закључак да се не може поуздано тврдити да је ово парче 

припадало дну пројектила 130 mm. 
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Слика 58 Реконструкција радијуса парчета пројектила

Др Берко Зечевић је у свом извештају анализирао и парчиће из подручја водећег
прстена.91, слици 59.

Слика 59 Делови кошуљице пројектила у подручју
водећег прстена које је анализирао др Берко Зечевић

91Др Берко Зечевић, АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА НА "ТРГУ КАПИЈА"
ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна 69, слика 78, Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka.
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На парчету које је означено бројем 1 уочавају се трагови жљебова за два водећа
прстена и то је очигледно парче од кошуљице пројектила 130 mm, али ово парче не
може да се препозна на фотографији парчади коју је снимила полиција, слика 52 и
слика 53. С обзиром на разлику броја парчади коју је снимила полиција и броја
парчади коју је анализирао др Берко Зечевић не може се са сигурношћу тврдити да
је ово парче из групе парчади коју су прикупила и снимили истражни органи.

Од свих парчади најинтересантнија су парчад из дна кошуљице, слика 57.
Неспорно је да су ово парче снимили истражни органи, слика 58. Најкрупније од
ових парчади је масе између 50g и 100 g.92

Ако је пројектил ударио у тло под углом од 60° у односу на хоризонт онда ће
након експлозије парчићи настали распрскавањем дна кошуљице бити одбачени
под приближно истим углом са почетном брзином од неколико стотина метара у
секунди.

Парче ове масе одбачено под углом од 60° и са оволиком брзином сигурно ће
одлетети неколико стотина метара и сигурно је било ван зоне која је претраживана
и чији је   радијус 70 m и истражни органи сигурно не би могли да га пронађу.
Једини начин да након експлозије пројектила ово парче евентуално буде пронађено
на лицу места је да је парче ударило у зид зграде продавнице "НИК", али у том
случају би на фасади остао велики траг којег, као што је показано, нема, тачка
6.2.6.6.

Овим се не тврди да истражни органи нису пронашли ову парчад приликом увиђаја,
јер су се та парчад могла наћи на том месту и на други начин, не само експлозијом
и распрскавањем пројектила.

На основу резултата експеримената и домета крупних парчади дна пројектила
закључује се да присуство крупних парчади која припадају дну пројектила 130
mm на тргу "Капија" је сигурна потврда да на трг није долетео пројектил 130
mm.

7.2. Трагови који нису регистровани приликом увиђаја

У расположивој документацији уочени су неки трагови које истражни органи нису
регистровали, али који су могли бити од значаја у расветљавању овог догађаја

7.2.1. Црвена материја

92Др Берко Зечевић, АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА НА "ТРГУ КАПИЈА"
ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна 70, слика 81 доле лево, Документ: 1. Nalaz i mišljenje
vještaka.
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На фотографијама из фотодокументације уочено је да на делу трга од Улице 

партизанске па до продавнице "Обућа Београд" постоје трагови неке цервене 

материје, боје цигле. Трагови су у облику ситних тачкица или ситних тела која 

подсећају као да су од цигле. У први мах се могло помислити да су ти трагови 

грешка фотографије, али је невероватно да је грешка само у фотографијама које 

приказују наведено подручје и да су сви трагови на тлу или незнатно изнад тла. 

Траг исте боје примећен је и на жртви Хасановић Сенаду који је у тренутку 

страдања био испред аутомобила "Голф 1"поред излога продавнице "НИК".  

О природи и пореклу ових трагова не може се говорити без материјалних доказа, а 

они нису прикупљени приликом увиђаја. На основу фотографија јасно је да су ти 

трагови настали после експлозије, што сугерише да је материја од које су настали 

била у облаку прашине и гасова који настају при експлозији.  

Ову црвену материју регистровао је и један сведок који је био на тргу у тренутку 

експлозије.
93

 

  
 

Слика 34 "Обућа Београд" Слика 11 Испод "Голфа 1" Слика 13а Испред "Голфа 1" 

   

Слика 12 Испред "НИК-а" Слика 18 Блатобран Голфа слика 53 

 
 

 

Слика 60  Аутомобил "Застава" Слика 61 Излог "НИК-а" Хасановић Сенад
94

 

                                                           
93

Мујкановић Дамир, Записник о саслушању свједока, Кри. 1/96 од 11.03.2007. год.,  страна 2, други пасус. 

Документ 72. Mujkanovic Damir. 
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7.2.2. Предмети око аутомобила "Голф 1" 

 

Истражни органи су пропустили да региструју неке предмете који су били на 

лицу места, а не припадају аутомобилу "Голф 1" и који су по свом облику 

интерсантни што захтева нека додатна објашњења. На слици 60
95

 обележени су 

карактеристични предмети. 

Бели предмети 1 и 2 су истог облика и налзе се на међусобном растојању око 2 m. 

Око предмета 2 везано је уже 3  што сугерише да је и око предмета 2 било уже 

које је услед експлозије прекинуто, а предмети 1 и 2 одбачени дијаметрално на 

супротне стрне. До оваквог закључка се долази на основу чињенице да су 

удаљења ова два предмета у односу на центар кратера скоро иста. 

На фотографији тенде изнад улаза у продавницу "НИК"
96

 налази се један такав 

предмет што је потврда да су ти предмети били код аутомобила пре експлозије и 

да би могао бити одбачен на тенду морао је бити изнад експлозива. Експлозијом 

пројектила који је евентуално долетео и ударио тло он није могао бити одбачен на 

тенду изузев ако није био на висини изнад пола метра. 

Предмет 4 је светло за маглу. 

Предмет 5 по облику и димензијама необично подсећа на полугу за затезање жице 

на оградама, када се зумира слика уочава се карактеристична виљушка и 

закривљеност полуге. Ова полуга је веома погодна за вађење коцки, што је, као 

што је показано и рађено на овом месту. Предмети од броја 7 до 16 су зелене боје 

и на први поглед подсећају да су од пластике, већином су исте ширине и 

разбацани су полукружно у односу на центар експлозије што се јасно уочава када 

се погледају положаји врхова стрелица од броја 13 до предмета са бројем 13. 

Када се погледа исто местоали на другој слици на којој је ово место приказано у 

крупнијем плану уочава се да на предмету 14 постоји једно окце које се добија 

варењем, слика 62, на основу чега се закључује да су ови предмети челични.У 

прилог оваквом закључку иде и облик предмета 16 који има карактеристичан 

облик окова на сандуцима за затварање са бравицом на преклапање. Да ли је то 

био део неког сандука или рама не може се закључити на основу ове две 

фотографије. У сваком случају мала је вероватноћа да су ови предмети били на 

тргу пре паркирања аутомобила. 

 

 

                                                                                                                                                                                        
94

Део фотографије Хасановић Сенада, фотодокументација , фолдер 3. Hasanovic Senad, документ 3.2 
95

Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 9, слика 13а.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. GRANATIRANJE - 

TUZLA KAPIJA 2 
96

Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 9, слика 13.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. GRANATIRANJE - 

TUZLA KAPIJA 2.  
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Слици 61 Предмети око аутомобила "Голф 1"које истражни 

органи нису регистровали 

 

 

Слика 62 Детаљ слике  60 

 

Посебно интересантан је предмет  број 17. Он на први поглед подсећа на кућиште 

филтера за ваздух аутомобила "Голфа 1", међутим разлике су велике. Као штто се на 

слици 62 види поклопац кућишта филтера ваздуха "Голфа 1" дизела је по облику је 



другачије, а само кућиште је метално. Код "Голфа 1" са бензинским мотором кућиште је
кружног облика.

Слика 63 Део обележен бројем 17 не постоји на аутомобилу "Голф 1"

Поставља се питање откуда део обележен бројем 17 испод аутомобила "Голф 1"
након експлозије?
То су истражни органи пропустили да утврде.

7.2.3. Стање аутомобила код којег се десила експлозија.

Због напред наведених мањкавости у истрази важно је било да се утврди да ли је
предметни аутомобил "Голф 1" био у исправном стању, да ли је био регистрован
и на крају који тип мотора је био уграђен у њега.

У записнику о увиђају наведено је да је аутомобил код којег се десила експлозија
имао регистарску ознаку "ТZ 110-177".97 То је стара регистарска ознака која се
користила у СФРЈ.

Сва остала возила која су снимљена тог дана имала су нове регистарске ознаке,
тако је аутомбил "Застава 101" имао регистарске ознаке "ZV 100 28 А"98,
аутомобил "Фиат 125" имао је регистарску ознаку "ТZ 14866 G",99a и на другим
возилима која су снимљена тог дана видљиве су нове регистарске ознаке.

Није нам познато да ли је у време инцидента био прошао рок за замену старих
регистарских ознака са новим или је још увек био у току прелазни период за
замену таблица.

97Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 3, први
пасус. Документ: 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595

98Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 2, други
пасус. Документ: 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595

99Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-
175/95, страна 6, слика 4.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. Доумент:12. GRANATIRANJE -
TUZLA KAPIJA 2
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Полиција није званично утврдила чији је то био аутомобил. Сведок Марјановић
Симо је изјавио да је он нешто раније стигао на трг заједно са Јовичић Раденком
званим "Мацан", Јовичићевим белим Голфом којег су паркирали у близини
продавнице "НИК".100

На први поглед према изјави овог сведока предметни аутомобил припадао је
Јовичић Раденку званом "Мацан" и експлозија је била поред њега. Међутим он у
својој изјави нигде није споменуо да је експлозија била баш пред   Јовичићевим
белим Голфом, поред тога он наводи да су се они у тренутку експлозије
договарали да оду на пиће што сугерише да су они на трг "Капија" стигли мало
пре критичног догађаја, а полицајац Сочић Јасенко101 је изјавио да је око 19
часова недалеко од улаза у продавницу "НИК" било паркирано бело возило
марке "Голф."
Додатну недоумицу изазива и изјава Разић Јасмина,102 који се у тренутку
експлозије налазио на око десетак метара од места експлозије у близини апарата
за кокице, да је између њега и места експлозије било неко ауто али се не сећа
какво.
На основу ових доказа не може се поуздано закључити да ли је бели "Голф"
поред кога је била експлозија био једини голф на тргу Капија у тренутку
експлозије, да ли је био исправан, да ли је био регистрован и да ли је припадао
Јовичић Раденку званом "Мацан".

7.2.4. Да ли се пре експлозије на лицу места чуло испаљење и долет пројектила 130 mm.

Више сведока је изјавило да се пре експлозије на тргу "Капија" чуо или долет
пројектила или експлозија пројектила, а временски интервали када су они
запазили те догађаје су различити. С обзиром на број оних који су изнели своја

100Марјановић Симо, Записник о саслушању свједока, кри 6/96 од 10. 03. 1997. од., којег је сачинио
истражни судија Вишег суда у Тузли, стран 2, пасус први. Документ: 67.Marjanovic Simo,
"Дана 25. маја 1995. год. у вечерњим сатима дошао сам на тузланску капију гдје се иначе окупљала
тузланска омладина.Дошао сам са својим друговима Јовичић Раденком звани "Мацан" и Џафић
Мустафом, а довезли смо се бијелим "Голфом" власништво Јовичић Раденка кога смо паркирали у
непосредној близини продавнице "НИК". Стајали смо сва тројица на ћошку продавнице
"Самоизбор" и то онај ћошак који је ближе продавници "НИК" и договарали се да идемо да
попијемо једно пиво. Тада сам ја чуо испаљење једне гранате и почели смо сва тројица то
коментарисати, знам да је неко од нас рекао: "Ова ће близу." Одмах потом видео сам бљесак поред
"Голфа"…"

101Сочић Јасенко, Записник о саслушању свједока, Кантонални суд Тузла, број КИ : 139/98 од 26. 02. 1999.
год., страна 1, последњи пасус:
"Негдје око 19 сати били смо устаром дијелу града званом "Капија" гдје се иначе у вечерњим
сатима окупља тузланска омладина. Те вечери плато испред кафића "Капија", а ту се налази још
неколико кафића био је пун омладине,. Сјећам са да сам ту видио колеге цивилне полицајце који су
били у цивилним одјелима јер нису били на дужности Алтумбабић Едина и Хасићевић Едина
обојица су били тада поред једног бијелог "Голфа" који је био паркиран недалеко од улазних врата у
продавницу "НИК"…"

102Разић Јасмин, Записник о саслушању сведока , Државна агенција за истраге и заштиту број 17-04/2-04/2-
1212/07 од 1912.2007. год., трећа страна први пасус, Документ: 34. RazicJasmin

"…Граната је од мjеста гдје сам се ја налазио пала максимално 10 метара, а између мене и мјеста
гдје је граната пала, тада је било паркирано неко ауто, сада се не сјећам какво."
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запажања о овим појавама очигледно је да се нешто дешавало у периоду пре
предметног инцидента.

Сведоци своја запажања о карактеристичним звуцима су лоцирали у реалтивно
широком дијапазону од скор 1 сат пре експлозије на тргу "Капија" па до врло
кратког периода пре експлозије.

Ове разлике су сасвим разумљиве јер сведоци своја запажања износе након
догађаја, а у  тренутку када се догађај дешавао нису  обраћали неку посебну
пажњу на тај догађај. Зато су најзначајније изјаве оних сведока који своје
запажање везују за неки конкретан догађај. Размотримо неколико оваквих изјава:

1.   Сведок Хамзић Елдар103 био је са својим пријатељем на углу продавнице
"Самоизбор" на месту где се продавало пиво. Чуо је   у даљини експлозију
неке гранате, а онда је после тога чуо испаљење још једне гранете после чега
је инстиктивно чучнуо, а одмах затим видео је бљесак испред аутомобила
"Голф".

2.   Сведок Самарџић Енес104 седео је за столом испред кафића "Гулам" када је
чуо експлозију негде на периферији Тузле. Неколико минута касније чуо је
јак бљесак и густ дим код продавнице "НИК".

3.   Сведок Марјановић Симо105 је био на углу продавнице "Самоизбор" и док
се са друговима договарао где да иду на пиће чуо је испаљење гаранате, а
незнатно касније видео је експлозију поред "Голфа".

4.   Сведок Хурић Един106 седео је за столом кафеа "Капија" са кћерком од своје
сестре која је тада имала четири године. Чуо је прву експлозију негде на

103Хамзић Елдар,Записник о саслушању свједока, ки 1/96 од 17. 02. 1997. год ., којег је сачинио истражни
судија Вишег суда у Тузли, стран 2, други пасус. Документ: 55. Hamzic Eldar,
" … те смо ја и Јаско узели по једно пиво да попијемо, онако стојећи. Тада се чула у даљини
експлозија једне гранате али ми нисмо томе придавали неку велику пажњумада је ту на
локалитету "Капије"било пуно омладине.Убрзо после тога чуло се испаљење још једне гранате. Ја
сам инстиктивно чучнуо док је Јаско остао стојећи то тако што се Јаско налазио испред мене,
односно испред мене и продавнице "НИК". Одједном са видио у непосредној близини продавнице
"НИК"јаку свјетлост, а затим сам чуо заглушујућу детонацију…"

104Самарџић Енес,Записник о саслушању свједока, ки 1/96 од 18. 02. 1997. год ., којег је сачинио истражни
судија Вишег суда у Тузли, стран 2, други пасус. Документ: 60. Samardzic Enes,
" … Негдје око 21 сат чула се детонација једне гранате негдје на периферији града Тузле, али нато
нико није ни реаговао, да ли зато што нису можда чули ту детонацију или што су олако држали да
гранатирања више неће бити. Међутим пар минута послије тога одједном сам видио непосредно
испред продавнице "НИК" велики бљесак и густ дим…"

105Марјановић Симо, Записник о саслушању свједока, кри 6/96 од 10. 03. 1997. год којег је сачинио
истражни судија Вишег суда у Тузли, стран 2, пасус први. Документ: 67.Marjanovic Simo,
"… Стајали смо сва тројица на ћошку продавнице "Самоизбор" и то онај ћошак који је ближе
продавници "НИК" и договарали се да идемо да попијемо једно пиво. Тада сам ја чуо испаљење једне
гранате и почели смо сва тројица то коментарисати, знам да је неко од нас рекао: "Ова ће близу."
Одмах потом видео сам бљесак поред "Голфа"…"

106Хурић Един, Записник о саслушању свједока, Кантонални суд Тузла, број КИ : 139/98 од 28. 01. 1999.
год., страна 1, последњи пасус: Документ: 111. Huric Edin
"Дана 25. 05. 1995. год. у вечерњим сатима дошао саму стари дио града Тузла локалитет тз.
"Капија", а самном је била четворогодишња ћерка моје сестре, да попијемо сок. Сјео сам у башту
испред кафића "Капија" за један сто. Чуо сам испаљење и детонацију једне гранате која је
експлодирала негде на периферији град. Тада се кћерка моје сестре уплашила па је сјела мени у
крило. Управо тада долази до јаке детонације у мојој непосредној близини…"
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периферији Тузле и тада је девојчица скочила са своје столице и села њему у 

крило. Одмах после тога уследила је експлозија у његовој непосредној 

близини. 

Сви ови сведоци чули су неки јачи звук који их је подсети да би то могла бити 

граната и сви су уочили да је врло брзо после тога дошло до експлозије. Из 

њихових исказа не може се закључити шта су они чули да ли је то било 

испаљење гранате, експлозија гранате, експлозија неке експлозивне направе или 

можда само експлозија топовског удара негде у близини трга. 

Било је сведока који су наводно били у близини, па су чули прелет гранате, а 

затим експлозију.  

Размотримо да ли је ово могуће за случај да је граната испаљена са Озрена са 

растојања од 26720 m до 27100 m где су евентуално могли бити ватрени 

положаји Војске Републике Српске. 

Време лета пројектила је познато и добијено је  прорачуном
107

,  а на снову 

брзине звука у ваздуху од 340 m/s  израчунава се време простирања звука на 

овим даљинама. У табели 7  дат је упоредни преглед времена лета пројектила и 

време простирања звука за наведене даљине  из којег се види да пројектил пре 

падне на трг "Капија" него што трга стигне звук који настаје при опаљењу метка. 

Табела 7 

Даљина Време лета пројектила Време простирања звука 

26720 78,3 78,58 

27100 81,2 79,70 

 

Из свега напред реченог вероватно је да се непосредно пре експлозије у близини 

или удаљини нешто чуло, али не може да се идентификује шта се чуло и сигурно 

је да нико на тргу "Капија" није могао да најпре чује испаљење па одмах затим 

експлозију пројектила који би евентуално био испаљен са положаја Војске 

Републике Српске на Озрену. Овим се не негирају тврдње сведока да су најпре 

чули прелет гранате па потом експлозију, али у том случау та граната сигурно 

није испаљена са Озрена. 

7.2.5. Да ли је од експлозије гранате 130 mm могуће да скоро сви људи на тргу 

"Капија" буду оборени на земљу? 
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Генерал-потпуковник у пензији Илија Бранковић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ 

УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СЛУЧАЈ ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА" У 

ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ. У Београду 23.10. 2014. године., страна 33, таблица број 3.0.1. и 

Таблица 3.0.2. 



Већина сведока је изјавила да су након експлозије скоро сви попадали на
земљу.108

Овој чињеници је посвећена посебна пажња, да би се видело да ли пројектил 130
mm може да начини такав ефекат или је масовно обарање присутних настало из
неког другог разлога

Познато  је да се у центру експлозије ствара веома висок притисак, али тај
притисак веома интезивно опада са удаљавањем од центра експлозије,
отприлике са трећим степеном вредности растојања, па је јасно да на одређеном
растојању притисак падне на ниво да не може оборити човека који стоји.

Даљина до које ударни талас обара људе може се одредити и теоријски, али
најверодостојнији резултати у овом случају су експериментални резултати.
Извршенао је више експерименталних проба које су сасвим довољне да се
одреди зона у којој се могу очекивати ефекти обарања на тло људи кој се пре
експлозије налазе у стојећем положају.

Извршено је пет експеримената са пројектилом активираним под истим
условима који би владали на тргу "Капија" за случај када би пројектил 130mm
долетео на трг "Капија" са положаја Војске Републике Српске на Озрену.

1.   Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног под углом од 61° у
односу на хоризонт, 31. јула 2014,

2.   Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног под углом од 62° у
односу на хоризонт, 05. августа 2014,

3.   Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног под углом од 62° у
односу на хоризонт, 11. августа 2014,

4.   Активирање пројектила 130 mm ОФ 482-М постављеног под углом од
62° у односу на хоризонт, 25. августа 2014,

5.   Активирање пројектила 130 mm ОФ 482-М постављеног под углом од
62° у односу на хоризонт, 04. септембра 2014.

7.2.5.1. Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног под углом од 61° у
односу на хоризонт, 31. јула 2014109

На травнатом терену постављене су макете људских фигура на
карактеристичним тачкам које одговарају тачкама уз објекте на тргу "Капија".
Макете су постављене тако да ниједна макета не заклања другу у односу на
место есплозије. Правац пројектила и место експлозије су одређени на исти
начин како је то утврдила истрага.

10834. RazicJasmin, 31. SalkicEsad, 36. Custendil Fedja, 37. Junuzagic Irmela, 38. Hodzic Amir, 45. Mehmedovic
Amel, 46. Boric Maida, 51. Islamovic Nermina

109Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 8, тачка 2.2.1.
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Пројектил је постављен под углом од 61° у односу на хоризонт. Терен је био
травнат са висином траве, која је по слободној процени била висне око 25
cm.110

На слици 63 приказано је место експлозије пројектоила  130 mm M79 и
распоред макета људских фигура након експлозије.

Као што се види на тлу је остао јасан траг површине на којој је ударни талас
однео траву,

Слика 64 Дејство ударног таласа при на макете људских фигура при
активирању пројектила 130 mm M79,  31. јула 2014. године

Након експлозије остала је огољена површина на тлу око центра експлозије у облику
елипсе чије су полуосе елипсе 5m и 8 m.

Оборене су само две макете и то макета која је била удаљена око 8 m од центра
експлозије, што одговара месту на улазу у бутик на тргу "Капија" и фигура удаљена
12 m111 од центра експлозије што би на тргу "Капија" одговарало месту испред улаза
у кафе "Леонардо".

7.2.5.2. Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног под углом од 62° у
односу на хоризонт, 05. августа 2014112

110Трава намерно није покошена пре опита да би се регистовало дејство ударног таласа.
111Оборена макета на 12 метара постављена је на неравном терену и због тога се сматра да није имала

довољну стабилност
112Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним

условимакоји 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., страна 8, тачка 2.2.1.

87
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На травнатом терену постављене су макете људских фигура на 

карактеристичним тачкам које одговарају тачкама уз објекте на тргу "Капија". 

Макете су постављене тако да ниједна макета не заклања другу у односу на 

место есплозије. Правац пројектила и место експлозије су одређени на исти 

начин како је то утврдила истрага.  

Аутомобил "Голф 1" постављен је на бетонску подлогу уз један бетонски зид 

који је симулирао зграду продавнице "НИК", слика 65. 

Пројектил је постављен на бетонску подлогу под углом од 62° у односу на 

хоризонт. 

 

Слика 65 Дејство ударног таласа на макете људских фигура при активирању 

пројектоила 130 mm ОФ-482-М, 05. августа 2014. год. 
113

 

Елипса обележена испрекиданом линијoм означава 

приближну зону у којој ударни талас настао услед експлозије 

пројектила 130 mm обара макете људских фигура. 

 

Након експлозије оборене су макете људских фигура које су биле постављене 

на површини коју обухвата елипса чије су полуосе 8,10m х5m. 

                                                           
113

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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., страна 26, тачка 2.3.2. 
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7.2.5.3. Активирање пројектила 130 mmМ79  постављеног под углом од 62° у 

односу на хоризонт, 11. августа 2014
114

 

На травнатом терену постављене су макете људских фигура на 

карактеристичним тачкам које одговарају тачкама уз објекте на тргу "Капија". 

Макете су постављене тако да ниједна макета не заклања другу у односу на 

место есплозије. Правац пројектила и место експлозије су одређени на исти 

начин како је то утврдила истрага.  

Аутомобил "Голф 1" постављен је на бетонску подлогу уз један бетонски зид 

који је симулирао зграду продавнице "НИК", слика 66. 

Пројектил је постављен на бетонску подлогу под углом од 62° у односу на 

хоризонт. 

 

Слика 66 Дејство ударног таласа на макете људских фигура при активирању 

пројектоила 130 mm М79, 11. августа 2014. год.
115

 

Елипса обележена испрекиданом линијom означава приближну зону у 

којој ударни талас настао услед експлозије пројектила 130 mm обара 

макете људских фигура. 

 

Након експлозије оборене су макете људских фигура које су биле постављене 

на површини коју обухвата елипса чије су полуосе 11,70m х6m. 

                                                           
114

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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., страна 8, тачка 2.2.1. 
115

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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., страна 26, тачка 2.3.2. 
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7.2.5.4. Активирање пројектила 130 mm ОФ 482-М  постављеног под углом од 62° 

у односу на хоризонт, 25. августа 2014
116

 

Експеримент је изведен на сцени која представља реплику трга "Капија", да би 

се постигли скоро идентични резултати као  и приликом предметног инцидента 

од 25. маја 1995. год. 

На карактеристичним тачкама трга постављене су макете људских фигура на 

такав начин да једна другу не заклања од дејства ударног таласа, слка 66. 

Пројектил је активиран на подлози од гранитних коцки поред аутомобила 

"Голф 1" под условима које је дефинисао др Берко Зечевић. 

 

 

  

Поглед према кафеу "Гулам", 

продавници  "Самоизбор" и централном 

делу трга "Капија" из правца продавнице 

Обућа Београд"117
 

Поглед према кафеу "Леонардо", бутику, 

"Адвокатској канцеларији Пашић", 

дућану "Капија"  и Лутрији БиХ
118

 

Остаци макете на коловозу су део одбачене 
макете која је пре експлозије била на 1,9 m од 

центра експлозије
119

 

                                                           
116

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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, страна 41. 
117

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија 

DSCN9995. 
118

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија 

DSCN0004. 
119

То је макета ознаке "NC-4", Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава 

под приближним условимакоји 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., страна 99, 

(тачка 2.4.1, ПРИЛОГ 10). 
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Поглед према централном делу трга 
"Капија" и кафеу "Капија" са места 
експлозије

120
 

Поглед
121

 на место експлозије испред 

продавнице"НИК " 

Слика 67 Позиције оборених макета људских фигура након експлозије 

пројектила 130 mm ОФ 482-М на реплици трга "Капија" од 25. 

августа 2014. год. 

 

На основу положаја оборених макета људских фигура пре експлозије
122

на скици 

трга "Капија" обележена је елипсом површина на којој су биле размештене ове 

макете, слика 68. Све оборене макете су у овом случају биле на простору који 

покрива елипса  чије су полуосе 8m и 5m.  

                                                           
120

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија 

DSCN0006. 
121

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија 

DSCN9966. 
122

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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, слика 31, страна 42 и  

ПРИЛОГ 10, страна 98. 
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Слика 68 Шрафирана површина елипсе полуоса 8 m и 5m је подручје у 

којем је било срушених макета људских фигура при експлозији 

гранате 130 mm ОФ 482-М 25. августа 2014. год. 

 

7.2.5.5. Активирање пројектила 130 mm ОФ 482-М  постављеног под углом од 62° у 

односу на хоризонт, 04. септембра 2014
123

 

Експеримент је изведен на сцени која представља реплику трга "Капија", да би 

се постигли скоро идентични резултати као  и приликом предметног инцидента 

од 25. маја 1995. год. 

На карактеристичним тачкама трга постављене су макете људских фигура на такав 

начин да једна другу не заклања од дејства ударног таласа, слка 68. 

Пројектил је активиран на подлози од гранитних коцки поред аутомобила "Голф 1" 

под условима које је дефинисао др Берко Зечевић. 

 

                                                           
123

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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 2.4.2, страна 46. 
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Кафе Леонардо , улаз. Плави аутомобил 

"101" је на месту на којем је био аутомобил 

"Фиат 125" 

Улица Мустафе Мујбеговића – лево и 

улица Партизанска  где се налазио кафе 

"Гулам", столови у позадини 

 

Слика 69  Оборене макете на реплици трга "Капија"  након експлозије пројектила        

130 mm ОФ 482-М од 04. септембра 2014. год.
124

 

 

На основу положаја оборених макета људских фигура пре експлозије
125

обележена је 

елипсом на скици трга "Капија" површина на којој су биле размештене ове фигуре, 

слика 70. Све оборене фигуре су у овом случају биле на простору који покрива 

елипса  чије су полуосе 11,70 mи 7,30 m.  

 

                                                           
124

Фотографије су из видео записа: Video od 04. septembra, snimak iz vazduha 
125

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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 2.4.2, слика 34, страна 47 и  

ПРИЛОГ 11, страна 102. 
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Слика 70 Шрафирана површина елипсе је подручје у којем је било 

срушених макета људских фигура при експлозији гранате 130 

mm ОФ 482-М, 04. септембра 2014. год. 

 

Површине које обухватају макете људских фигура које су при експлозији оборене у 

свих пет случајева дати су у табели 8a 

. 

 

Табела 8a 

Датум опита 31.07.2014 05. 08. 2014 11. 08. 2014 25. 08. 2014 04. 09 2014 

 m m m m m 

Пројектил М79 ОФ 482-М М79 ОФ 482-М ОФ 482-М 

Димензије 

полуоса 

елипсе 

8х5 8х5 11,70х6 8 x  5 11,70 x7,30 

 

На основу резултата пет изведених експеримената који одговарају условима који би 

били на тргу "Капија" у случају да је долетео и експлодирао пројектил 130 mm са 

положаја Војске Републике Српске, закључује се да би на површини коју обухвата 
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елипса полуоса 12mи 7,5m присутни људи могли бити оборени услед дејства 

ударног таласа.  

Та површина када се изузму објекти на тргу које обухвата ова елипса износи око 

170m
2
. Под претпоставком да је на сваких 4 m

2
просечно био 1 човек онда би могло 

да буде оборено 42 човека.  Ово је далеко мање од тврдњи да су сви или скоро сви 

оборени, а то је по процени између 300 и 400 људи. 

 

Треба имати у виду да је овај закључак изведен под условом да је свако лице 

слободно изложено ударном таласу. У случају гушћег распореда људи димензије 

ове површине биле би мање и број оборених људи био би такође мањи. 

 

Експериментално је доказано да тренутно-фугасни пројектил 130 mm није 

могао оборити све или скоро све присутне људе на тргу "Капија", што указује 

да на  тргу "Капија" није експлодирао пројектил калибра 130 mm. 

 

 

7.2.6. Бласт ефекат 

 

Закључак да се на површини коју обухвата елипса полуоса 12mи 7,5m може 

очекивати да ће људи који се нађу на тој површини бити оборени , ако у центру те 

елипсе експлодира пројектил калибра 130 mm под углом од 62° у односу на 

хоризонт не значи да ће сви задобити смртоносне повреде од гелера, а поготово 

не да ће сви задобити добити тешке повреде од ударног таласа такозване бласт 

повреде. 

Анализом експерименталних резултата проверићемо на којем растојању сигурно 

настају бласт повреде, на којем можда може да их буде и где нема бласт повреда.  

У табели 8 дат је преглед стања макета људских фигура које су приликом 

експеримента биле оборене. 
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Табела 8 Преглед стања оборених макета приликом извођења експеримената 

Д
ат
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м
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о
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је
 

Ф
о

то
гр

аф
и

ја
  

Е
ф

к
ат

 

  ° m      

31.07.2014 М79 61 8 16ЛЕ 17  PICT0327 НБЕ 

1. 08. 2014 М79 90 

7,11 2С 9  PICT0400 НБЕ 

8,36 3С 15  PICT0410 НБЕ 

8 16ЛЕ 5  PICT0466 НБЕ 

1. 08. 2014 М79 43 
8 16ЛЕ 16  PICT0597 НБЕ 

8,3 17ЛЕ 17  PICT0598 НБЕ 

5.08.2014 

О
Ф

 4
8

2
-М

 

62 

2 3  
Потпуно 

уништена 

PICT0784, 

PICT0786 

Бласт 

2,30 36  
Потпуно 

уништена 
PICT0787 Бласт 

2 НН  
Потпуно 

уништена 

raspored 

maketa 62 

05.082014-1 

Бласт 

6 35  

По ногама 

погужван 

лим 

PICT0757, 

PICT0825 

На 

граници  

2,9 39  Разорена  
PICT0763, 

PICT0764 

Бласт 

3,10 РА  Испуцала 
PICT0758, 

PICT0759 

Бласт 

3,00 119  Испуцала 

PICT0764, 

PICT0765, 

PICT0790 

Бласт 

10,60 14 Л 19  PICT0840 НБЕ 

11.08.2014 М79 62 

2 3  
Потпуно 

уништена  
DSCN9730 Бласт 

6 35 33 
Само 

пробоји 
DSCN9732 НБЕ 

2,3 36  
Потпуно 

уништена  
DSCN9731 Бласт 

5 12Л  
одбачена и 

изломљена 
DSCN9742 Бласт 

3,20 39  
одбачена и 

изломљена 
DSCN5621 Бласт 

2,95 119  
одбачена и 

изломљена 
DSCN5620 Бласт 
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3,65 РА  
одбачена и 

изломљена 
DSCN9727 Бласт 

11,70 ПЗ1 9 
Само 

пробоји 

DSCN9756, 

DSCN5631 

НБЕ 

11.08. 2014 

О
Ф

 4
8

2
-М

 

62 

2 3  
Потпуно 

уништена 

DSCN9805, 

DSCN9804 

Бласт 

2,30 36  
Потпуно 

уништена 

DSCN9805, 

DSCN9806 

Бласт 

6,00 35 21  DSCN9808 НБЕ 

5 
На 5 

м 
8 

Покидана 

делимично 

 

DSCN5659, 

DSCN5660 

Бласт 

25.08. 2014 

О
Ф

 4
8

2
-М

 

62 

1,9 NI-1  
Потпуна 

деструкција 
DSCN9858 Бласт 

2,7 NI-2  
Потпуна 

деструкција 
DSCN9858 Бласт 

4,89 NU-3 37  
DSCN9846, 

DSCN9847 

НБЕ 

5,36 NU-4 19 Расцепљен 

DSCN9850 

DSCN9851 

DSCN9852 

На 

граници 

4,66 NC-1 12 
 

Испуцала 

DSCN9876 

DSCN9877 

DSCN9879 

На 

граници 

1,4 NC-3  
Потпуна 

деструкција 

DSCN9854, 

DSCN9856 
Бласт 

1,9 NC-4  

Раздвојен на 

два дела и 

одбачен 

DSCN9892 

DSCN9893 

DSCN9894 

Бласт 

8,31 LU-1 7  
DSCN9922, 

DSCN9923 
НБЕ 

04.09. 2014 

О
Ф

 4
8

2
-М

 

62 

2,20 N-1  
Потпуно 

разорена 
DSCN986 Бласт 

2,48 N-2  
Потпуно 

разорена 
DSCN9867 Бласт 

5,18 N-3 35 
Раздвојене 

даске 
DSCN9866 

На 

граници 

6,26 N-4 13  DSCN9864 НБЕ 

2,6 NC-1  
Уништена 

 

DSCN9876, 

DSCN9877 

Бласт 

2,6 NC-2  
Уништена 

 
DSCN9877 Бласт 
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Из табеле уочавамо следеће: 

 Бласт ефекти су уочени на даљинама до 5m, 

 На растојањима до 3 m настаје потпуна деструкција, што указује да је то сигурно 

смртоносна зона за човека 

 Случајеви који се могу сматрати да су на граници бласт ефекта уочени су на 

даљинама од 4,66m  до 6m 

 Преко 6m није уочен бласт ефект. 

Теоријска вредност растојања до које наступа смртност са вероватноћом 99% за 

количину од 3,64 kg TНT-a, je 2,3 до 2,6 m ако се рачуна директни натпритисак и 4 m до 

4,2 m ако се узме у обзир и рефлектовани натпритисак
126

 

Очигледно је поклапање теоријских и експерименталних података па ће се у даљим 

разматрањима потпуно оправдано сматрати да је бласт ефекат у овом случају 

присутан на растојањима до 5 m од центра експлозије. 

 

 

 

7.2.7. Трагови гарежи 

 

У фотодокументацији страдалих уочава се да на великом број страдалих постоје 

на неким деловима тела изражени тарагове гарежи, а код неких је та појава 

изражена скоро по целом телу.  

Таква појава није карактеристична за експлозију оваквог пројектила и зато је 

посебна пажња посвећена овим траговима приликом извођења опита. 

На свим опитима није било трагова гарежи осим на два опита.
127

 

На опиту од 25. августа 2014. године када је активиран пројектил ОФ 482-М 

уочени су трагови гарежи до висине колена на  четири макете које су пре 

експлозије биле постављене на растојањима од 1,90m до 4,89m.
128

 На фасадама 

нису уочени трагови гарежи. 

На опиту од 04. септембра 2014. године када је такође активиран пројектил ОФ 

482-М уочени су већи трагови гарежи у околини места експлозије, али та 

                                                           
126

Др Мирјана Анђелковић Лукић  Табела 9 
127

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  ПРИЛОГ 1 до ПРИЛОГА 11. 
128

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  ПРИЛОГ 10. 

3,2 NC-3  
Уништена 

 
DSCN9878 Бласт 

5,00 NC-4 73  DSCN9875 
На 

граници 

9,50 A-1 18  DSCN9902 НБЕ 

10,20 A-2 31  DSCN9904 НБЕ 
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експлозија је извршена по киши па је на неким површинама набачен чак и слој 

неке мешавине прљавштине и  вероватно продуката детонације.
129

 

С обзром да је 1995. год. на дан инцидента у Тузли било лепо време онда овај 

случај није релевантан и на основу искуства са овом врстом пројектила и 

резултата експеримената може се констатовати да на жртвама трагедије у 

Тузли не би било значајнијих трагова гарежи да је на тргу "Капија" 

експлодирао тренутно-фугасни пројектил 130 mm. 

 

Присуство трагова гарежи на већем броју жртава указује да на тргу 

"Капија" није експлодирао тренутно-фугасни пројектил 130 mm. 

 

7.2.8. Да ли су повреде страдалих могле настати од удараца неких тела која нису 

гелери? 

 

У фотодокументацији страдалих постоји више лица код којих су присутне 

повреде које су по димензијама и облику такве да се не могу довести у везу са 

повредама насталим од гелера. 

Карактеристичан случај је једна жртва која има три велике повреде од ударца 

неког тела које сигурно није гелер,
130

слика 70.  Величина повреда на сва три 

места је приближно иста. Распоред ових повреда указује да су тела која су 

ударила ово лице летела у снопу и да су била приближно истих димензија. То 

сигурно нису били гелери, јер гелери немају такве димензије и облик да би 

оставили такав траг, а и дубина ране која би настала од овако великог гелера 

била би много већа.  

Осим тога сва крупнија парчад која настају распрскавањем кошуљице пројектила 

130 mm су различита по облику и димензијама, слика 56, и да су повреде настале 

од таквих гелера онда би изглед и димензије рана били међусобно веома 

различити. 

 

                                                           
129

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  ПРИЛОГ 11. 
130

Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год. 

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 48, слика 136 (Вантић Азур).  

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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Слика 70 Три повреде скоро истих величина.  

Жути кругови којима су обележене ране су идентични 

 

Да би се проверило да ли је постојала могућност да се експлозијом распрше нек тела која 

би могла да угрозе људе на тргу "Капија"извршен је експеримент.
131

 

При извођењу експеримента активирано је 2,4 kgпластичног експлозива ПЕП 500 око 

којег су стављене гранитне коцке. Коцке су одабране зато што је утврђено да је на 

коловозу поред аутомобила "Голф 1" било слободних коцки, тачка 6.2.2, слика 8. 

На гранитне коцке стављени су ситнији метални предмети (вијци, матице, ексери и сл.), 

а преко свега тога просуто је стро моторно уље и 250 g ловачког барута. 

Изнад експлозива постављен је лимени дефлектор да би се ударни талас усмерио што 

више у хоризонталном правцу, слика 71. 

По уздужној оси постављене су са једне и друге стране макете људских фигура на 

растојањима од 3,7 до 45,80m. 

 

                                                           
131

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 64, тачка 2.6.1  и ПРИЛОГ 

12. 
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Слика 71 2,4 kg експлозива ПЕП 500 пстављено испод 

лименог дефлектора (1)  

 

Након активирања експлозива уочено је да експлозија усмерава гранитне коцке у једном 

снопу у скоро хоризонталном правцу, што се јасно види на снимку начињеном 

ултрабрзом камером
132

, слика 72, од којих су неке погодиле макете
133

, слика 73 и 

оставиле карактеристичне трагове, веома сличне траговима који се виде на страдалом 

лицу, слика 74. 

 

                                                           
132

Снимак ултрабрзом камером  UB 1 od 15.avgusta 2014.god., временски интервал од 00:00:38 
133

Снимак ултрабрзом камером  UB 1 od 15.avgusta 2014.god., временски интервал од 00:00:58 
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Слика 72 Сноп гранитних коцки лети скоро хоризонтално  у нивоу макета 

љуских фигура 

 

 

 

 

Слика 73 Тренутак када гранитна коцка погађа и обара макету људске фигуре. 
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Слика 74 Отисци настали услед удара парчади распршених експлозивном направом 

 

 

Отисак поготка на макети означеној бројем 12, слика.. горе лево необично подсећа на 

повреду коју је задобио Стјепановић Саво
134

 који се  према исказима сведока
135

чак и 

                                                           
134

Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год. 

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 57, слика 163 (50. Стјепановић Саво).  

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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налазио приближно на истом месту  у односу на центар експлозије као и макета број 12, 

а било је још жртава са веома сличнм повредама.
136

 

Распоред и величина отисака на макетама које су биле на 7,5m и 8,10 m од центра 

експлозије (слика у средини десно и слика доле лево) и   веома су сличне повредама које 

су задобили неки поврђени на тргу "Капија"
137

 

Извршеним опитом показано је и доказано да је могуће направити експлозивну 

направу која ће распршити парчад различите величине у нивоу висине људских 

тела на даљинама до најмање 36 m. 

 

8. АНАЛИЗА ТРАГОВА РЕГИСТРОВАНИХ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ 

"КАПИЈА" У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ. 

 

8.1. Трагови на аутомобилу "Голф 1" 

 

8.1.1. Померање аутомобила након експлозије 

На слика начињеној пре померања аутомобила, слика 6, видљиво је да је обод 

кратера испод аутомобила, а аутомобил је паралелно постављен уз зграду, 

односно уз ивичљак на коловозу.  

С обзиром да је експлозија била непосредно уз аутомобил, јасно је и лаику да при 

експлозији пројектила који има 3,64 kg експлозива мора доћи до померања 

аутомобила. 

Резултати експеримената дати у табели 9  управо то показују. 

Табела 9 

Тачка у 

изв
138

 
Датум 

уг

аo 
Положај пројектила у односу на аутомобил 

Наз

ад 

Боч

но 
Померање 

  
о 

 cm cm  

2.3.1 
05. 08 

2014. г. 
62 Наслоњен на хаубу преко предњег десног фара 

14

5 
60 

Бочно 

ударио у 

зид 

2.3.2 
11. 08 

2014. г. 
62 Наслоњен на блатобран по др Берку Зечевићу 80 47 Бочно 

ударио у 

                                                                                                                                                                                        
135

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 10, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH 
136

Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год. 

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 67, слика 193 и слика 195 (58. Стојичић Јелена) и , страна 52, слика 

148 (46.Хасичић Шемса) .  

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
137

Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год. 

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 5, слика 9 (3. Хасановић Сенад) и  страна 38, слика 111 (36. 

Алиспахић Адмир).  

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
138

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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. 
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зид 

2.3.3 
05. 08 

2014. г. 
43 

Првац долета  око 70°, по налазу вештака Владе 

Костића 

14

5 
60 Померен 

2.3.4 
11. 08 

2014. г. 
31 

По условима за минимални падни угао који је 

одредила мешовита комисија 
25 10 померен 

2.4.1 
25. 08 

2014. г. 
62 

Наслоњен на блатобран по налазу др Берка 

Зечевића 
45 47 

Бочно 

ударио у 

зид 

2..4.2 
04. 09 

2014. г. 
62 

Наслоњен на блатобран по налазу др Берка 

Зечевића 
45 47 

Бочно 

ударио у 

зид 

2.4.3 
29. 08 

2014. г. 
20 

Удаљен од голфа 1,45 m и окренуту супротном 

правцу од Озрена 
20 0 

Померен 

 

Као што се види резултати експперимената показују да ће аутомобил "Голф 1" 

сигурно бити померен при свакој експлозији пројектила 130 mmна било ком 

месту у радијусу од 1,45 m од аутомобила. 

Експерименти су показали ако се пројектил активира по условима које је 

дефинисао др Берко Зечевић,тачка 6.1.6.5 и тачка 6.1.7.3 аутомобил "Голф 1" 

помериће се најмање 45 cm назад по уздужној оси, а бочно ће сигурно ударити у 

зид зграде продавнице "НИК". 

У случају активирања пројектила условима који одговарају стварном положају 

аутомобила и кратера онда ће пројектил бити испред хаубе, па је померање 

аутомобила веће по уздужној оси и биће око 145 cm, а бочно померање је у том 

случају око 60 cm, а аутомобил након експлозије неће бити паралелан  са зидом 

зграде продавнице "НИК". 

На основу померања аутомобила "Голф 1"  у току извршених експеримената 

непобитно је утврђено да испред аутомобила "Голф 1" није експлодирао 

пројектил 130 mm, јер да је испред или поред аутомобила "Голф 1"  

експлодирао пројектил калибра 130 mm он је морао бити значајније померен 

и у назад и бочно. 

 

8.1.2. Оштећење блатобрана аутомобила "Голф 1" 

 

На снимку  аутомобила "Голф 1" који је снимљен увече 25. маја 1995.год,
139

 

уочавају се на десном блатобрану деформације и крупнији пробоји гелера, 

слика 73. 

 

                                                           
139

Део фотографије из фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 

20-1/02-3-9-7-175/95,  страна 7, слика 9.фотографија снимљена 25. маја 1995. год. доумент:12. 

GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
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Слика 75 Пробоји блатобрана аутомобила "Голф 1" 

 

На овој фотографији уочава се око двадесет пробоја блатобрана и ти пробоји су већином 

велики, што указује да су настали од удара крупнијих парчади.  

Сви пробоји су улазни пробоји и не уочавају с излазни отвори.  

Ако су пробоји настали од гелера они се сигурно после пробијања танког лима нису 

распали, већ су морали наставити кретање са још увек великом кинетичком енергијом. 

Они су једино могли да ударе у следећу препреку,а то је везни лим који се налази испод 

блатобрана и који се веома јасно види на овој фотографији, али на њему нема ниједног 

трага који би указивао на пробој или бар јасну деформацију.  То указује да су ова 

оштећења настала или ударом парчади која су се после пробоја распала, што је 

карактристика неких материјала, као на пример камена или су оштећења била на 

блатобрану пре експлозије. 

На другој фотографији истог блатобрана која је снимљена сутрадан 26. маја 1995. год.
140

 

уочавају се још неки детаљи. Уочавају се трагови неке црвене материје о којој је било 

речи у тачки 7.2.1 и у централном делу пробоја уочавају се термичке промене, као да је 

боја нагорела,слика 76. 
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Део фотографије из фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 

20-1/02-3-9-7-175/95,  страна 22, слика 51.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. 

GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2.  



Слика 76 Блатобран аутомобила "Голф 1" снимљен 26. маја 1995. год.

Експерименти су показали да на ниједном аутомобилу није било термичких промена за
случај када је поред њега активиран пројектил калибра 130mm, али су уочене термичке
промене када је испод аутомобила активиран експлозив.141

Објашњење ове појаве је једноставно.  Продукти детонације у кошуљици пројектила
значајан део своје енергије троше на разбијање кошуљице и након распрскавања
кошуљице имају мању енергију од експлозива који је активиран без икакве облоге.
На слици 77 дат је упоредни приказ дела блатобрана аутомобила поред којег је
активиран пројектил и део хаубе аутомобила испод којег је постављен експлозив.

141Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 59, тачка 2.5.1.
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Слика 77 Делови аутомобила са и без термичких и са термичким променама 

Лево- део блатобрана аутомобила "Голф 1" поред којег је активиран 

пројектил 130 мм ОФ482-М под углом од 62° на начин како је 

дефинисао др Берко Зечевић
142

 

Десно- деохаубе аутомобила "Голф 1" испод којег је активиран експлозив, 

фотографија DSCN0032 

 

На слици 76- лево види се како изгледа блатобран аутомобила "Голф 1" када се поред 

њега активира пројектил калибра 130 mm. Блатобран је искидан у подручју где је био 

пројектил, а на остатку блатобрана уочавају се многобројни пробоји. 

На слици 77 приказана су оштећења аутомобила након активирања пројектила 

постављених на начин како је то дефинисао др Берко Зечевић 
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  Опит од 25. августа 2014. год., 

страна 41, тачка 2.4.1., ова фотографија је преузета из видео записа DSCN 9969 време 00:00:41 
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05. август 2014. год. 11. август 2014. год. 

  

25. август 2014. год. 04. септембар 2014. год. 

Слика 78 Изглед аутомобила "Голф 1" у подручју десног блатобрана после активирања 

пројектила 130 mm 

 

Као што је речено блатобран са слике 77 има доста крупнијих пробоја, а експерименти 

показују да то нису пробоји од бочног снопа гелера, зато што бочни сноп гелеракоји је 

формиран од веома великог броја гелера кида блатобран. 

Једина могућа претпоставка настанка пробоја на овом блатобрану је да је блатобран 

можда погођен гелерима из снопа који настаје распрскавањем дна пројектила. У том 

случају пројектил би морао имати падни угао од 31°, то је најмањи угао који је теоријски 

могао да има, а да не удари у зграду у којој је била продавница "Обућа Београд".  

Наравно за тај падни угао пројектил би морао да удари много даље од  аутомобила, а  

трагова таквог места удара нема, осим тога за тај падни угао пројектил би био испаљен 

са територије под контролом Армије БиХ. 

И поред тога што су ове претпоставке лишене сваког основа, да би се отклониле све 

могуће дилеме извршен је опит и са овим падним углом,
143

 при чему на аутомобилу 

"Голф 1" скоро да није било погодака гелера што се могло у очекивати, јер у овом 

случају бочни сноп удара у тло, бочно и вертикално и уопште не захвата аутомобил, а 

сноп гелера који настају распрскавањем дна углавном прелећу преко аутомобила. 

                                                           
143

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 36, тачка 2.3.4. 
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Слика 79  Оштећења аутомобила "Голф 1" након експлозије пројектила 130mm 

постављеног под углом од 31°144
 

 

На крову овог аутомобила после експлозије уочено је веће удубљење на крову што је 

последица проласка ударног таласа на малом растојању од површине крова. С обзиром 

да на аутомобилу који је био на тргу "Капија" нема оштећења крова ова варијанта је 

очигледно нереална  и показује  да на тргу "Капија" сигурно није експлодирао пројектил 

под углом од 31°. 

Да би се показало како изгледају пробоји гелера који настају распрскавањем дна 

пројектила извршен је једане ксперимент.
145

 

На хаубу аутомобила постављена је једна макета људске фигуре и обележено је подручје 

које одговара правцу осе пројектила, који је у овом случају постављен под углом од 62°, 

слика 80. 

Након експлозије уочено је доста ситнијих пробоја, слика 80 - доле који ни 

приближно не одговарају пробојима на слици 75, чиме је показано да пробоји који 

су били на аутомобилу "Голф 1" нису настали од гелера пројектила 130 mm. 
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Фотографије: DSCN5647, DSCN5656 и DSCN5660. 
145

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 26, тачка 2.3.2. 
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Слика 80 Трагови дна пројектила
146

 

Центар круга у левом квадранту (горња слика) на 

макети људске фигуре  је тачка кроз коју пролази оса 

пројектила  

 

На слици 79-доле може се уочити да пробоји гелера прелазе преко вертикалне линије 

десно, што показује да се сноп гелера насталих распрскавањем дна пројектила шири у 

облику конуса, о чему је било речи код провере правца долета, тачка 6.1.6.6 
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Фотографије: горња  PICT1053 и доња PICT1090. 



8.1.3. Да ли је могуће одредити падни угао пројектила на основу трагова гелера на
блатобрану?

Др Берко Зечевић је трагове на блатобрану искористио да би доказао да су то
трагови који су настали услед експлозије пројектила 130 mm који је долетео и
пао под углом од око 62°. То је учинио на крајње проблематичан начин. На
фотографији блатобрана спојио је центре пробоја правим линијама,147 слика 81, и
онда је на основу нагиба тих правих одредио упадни угао. У извештају је навео
да је тај угао већи од 60° што се уклапа у његове налазе о падном углу, али је
избегао да наведе да је стварни угао правих на овој слици 65, 47° у односу на
хоризонт, што се не уклапа у његов налаз о падном углу.

Слика 81 Линије које је нацртао др Берко Зечевић да би доказао
да је пројектила полетео под падним углом од око 62°

Без обзира на ову манипулацију др Берка Зечевића јасно је да је ово потпуно
непоуздан метод за одређивање падног угла, јер се у мноштву тачака увек може
упарити одређени број тача чијим спајањима се добија жељени или приближно
жељени угао. То се може учинити и на овој слика и то на више начина.

147Др Берко Зечевић, АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА НА "ТРГУ КАПИЈА"
ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна 65, слика 73, Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka
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Значај овога доказа је само у томе што указује на тендециозан приступ др Берка
Зечевића решавању овог случаја.
Др Берко Зечевић је и у овом случају остао доследан себи и не користи
податке да би доказао како нешто јесте него да би тврдио како је нешто
онако како он то жели.
Овај пример је очигледан пример таквог поступка. У свом извештају је навео да
се распрскавањем пројектила 130 mm добија од 4000 до 6800 фрагмената148

То наводи када доказује како је пројектил 130 mm врло ефикасан и самим тим да
је могао усмртити 71 лице и ранити око150 лица. Међутим у овом случају када
на блатобрану има само око 20 пробоја од бочног (најефикаснијег) снопа не
налази за сходно да објасни како је то могуће и зашто нема више пробоја.
Наравно разлог је прост, такав ефекат је немогућ, а у том случају пада и теза да
је уз "Голф 1" на тргу "Капија" експлодирао пројектил 130 mm, што очигледно
њему не одговара.

Експеримаентални резултати показују да оштећење блатобрана аутомобила
"Голф 1" није настало од експлозије пројектила 130 mm и да је теза др
Берка Зечевића да је уз блатобран експлодирао пројектил 130 mm под углом
већим од 60° неоснована.
Трагови термичких промена на батобрану на основу експерименталних
резултата указују да је у непосредној близини Голфа експлодирао експлозив
без металне кошуљице.

8.1.4. Оштећење попречног везног лима и предњег пластичног браника

На слици 74 уочава се да је предњи пластични браник неоштећен и окренут
према горе. Такво стање и положај   браника недвосмислено показују да
експлозија није била изнад браника, односно да у његовој близини није био
пројектил, већ да је експлозија била испод, односно да је код аутомобила "Голф
1" експлодирао експлозив, односно нека експозивна направа.
Експериментални резултати недвосмислено потврђују ову тезу, јер при
експлозији пројектила  130 mm обавезно долази до уништења једног дела
браника, слика 77.
Деформација предњег браника на "Голфу 1" никако није могла
настати од пројектила 130 mm  и она је сама по себи за
објективног посматрача сасвим довољан доказ за закључак да 25.
маја 1995. год на тргу "Капија" у Тузли није експлодирао
пројектил 130 mm.
Постоје значајне разлике и у оштећењу предњег попречног везног лима. Код
аутомобила "Голф 1" који је био на тргу "Капија" предњи горњи лим је скоро
недеформисан, а у свим случајевима када  је активиран пројектил 130 mm
деформација овог лима је била према доле, слика 82.

148Др Берко Зечевић, АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА НА "ТРГУ КАПИЈА"
ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна 35, други пасус. Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka
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Ове разлике у деформацији предњег везног лима само су још једна потврда 

да поред аутомобила "Голф 1" није експлодирао пројектил 130 mm 

 

  

Слика 82 При експлозији на тргу "Капија" везни лим остао је раван, а при активирању 

пројектила 130 mm  дошло је до значајне деформације одозго на доле. 

Лево – аутомобил "Голф 1" оштећен на тргу "Капија" (везни лим је 

обележен испрекиданом црвеном линијом) 

Десно – аутомобила "Голф 1" након експеримента од 04. Септембра 2014. 

год. везни лим је обележен испрекиданом црвеном линијом) 

 

 

8.1.9. Излог продавнице "НИК" 

 

У предметном инциденту излог продавнице  "НИК" претрпео је релативно 

занемарива оштећења. Полупана су стакла, а лутке у излогу су остале скоро 

непомерене. На дрвеном раму скоро да нема трагова гелера, а део рама је 

нагарављен, слика 83. 

 

 

Слика 83 Излог продавнице "НИК" након експлозије од 25. маја 1995. год.  
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При извођењу експеримената три пута је активиран пројектил 130 mm под углом 

од 62°у односу на хоризонт испред излога. У првом случају експеримент је 

изведен са рамом који је по димензијама одговарао оригиналном раму и који је 

причвршћенза бетонски зид, а два пута експеримент је изведен са идентичним 

застакљеним рамовима на идентичном зиданом објекту продавнице "НИК". 

 

При експерименту са импровизованим рамом који је причвршћен на бетонски зид, 

дошло је до разарања и ломљења рама, слика 84. 

 

 

Слика 84 Излог продавнице "НИК" са траговима гелера на 

лимунакон експлозије пројектила 130 mm
149

 

 

Приликом извођења експиримента на сцени која је реплика трга "Капија" добијене су 

још очигледније разлике, слика 85. 

 

                                                           
149

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 26, тачка 2.3.2., 

фотографија DSCN5606. 
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Слика 85 Изглед излога продавнице "НИК" након експеримента 

Лево - Излог после експеримента од 25. августа 2014. год.
150

 

Десно - Излог после експеримента од 04. септембра 2014. год.
151

 

 

Попречне доње даске на излогу приликом извођења експеримента 25. августа 2014. Год. 

потпуно су поломљене, а на другом експеименту  04. септембра 2014. год.  даске су 

испуцале, слика 86. 

У другом случају иза ових дасака био је причвршћен подест на којем су стајале лутке, 

што је донекле ову конструкцију учинило чвршћом, међутим тај подест је при 

експлозији одвојен од конструкције излога и одбачен је у унутрашњост просторије око 

1,5 m, слика 85 десно. 
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 41, тачка 2.4.1, 

фотографија DSCN9858. 
151

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 46, тачка 2.4.2, 

фотографија PICT0333. 
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Слика 86 Испуцале даске излога продавнице "НИК" након 

експеримента од 04. септембра 2014. год.
152

 

Лутке које су се налазиле у излогу нису остале на свом месту и претрпеле су оштећења. 

У првом случају у излог су постављене макете људских фигура и оне су одбачене око 2 m 

у унутрашњост просторије при чему су претрпели значајна оштећења, слика 87- лево 

У другом експерименту, 4. септембра 2014. год. постављене су праве лутке за излагање 

гардеробе и ове лутке су одбачене до зида насупрот излогу при чему су претрпеле 

значајна оштећења, слика 87. 

  

Слика 87 Изглед излога продавнице "НИК" након експлозије пројектила 130 mm 

Лево  изглед излога након експеримента од 25. августа 2014. године
153

 

Десно  изглед излога након експеримента од 04. септембра 2014. године
154
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 46, тачка 2.4.2, 

фотографија DSCN9858. 
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1 , 

фотографија DSCN9978. 
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Експериментални резултати су показали велику разлику у ефектима експлозије на 

излогу након експлозије пројектила 130 mm  у односу на регистроване ефекте на  

излогу након експлозије на тргу "Капија" у Тузли од 25. маја 1995. год. 

 

Оштећења излога, положај и оштећење лутки у излогу након експлозије 

пројектила 130 mm су толико велике и различите од онога што се десило на 

тргу "Капија" да се поуздано може тврдити да испред продавнице "НИК" 

није експлодирао пројектил 130 mm. 

 

8.2. Зграда продавнице "Сељанка" 

 

Зграда у којој је била продавница „Сељанка“ у експлозији на тргу "Капија" у Тузли 

од 25. маја 1995. год. претрпела је незнатна оштећења,
155

 слика 88. 

У записнику о увиђају истражни судија је забележио:
156

 " На продавници "Сељанка" 

полупана стакла од излога, а предмети који су били у излогу су разбацани по 

просторији продавнице и оштећени. Унутрашњост продавнице оштећена 

гелерима гранатеа. Фасадни зидови знатно оштећени на више мјеста." 
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 41, тачка 2.4.1, 

фотографија PICT0319. 
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Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 13, слика 26.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. GRANATIRANJE - 

TUZLA KAPIJA 2.  
156

Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 4, 

претпоследњи  пасус. 

"...Граната је ударила у плочник - улицу која је поплочана каменим коцкама, које мјесто је 

удаљено 2,65 метара од ћошка згаде у којој је смјештена продавница "НІК" гледано у 

правцу градске пијаце, поред првог десног точка аутомобила "Голф" рег. ознаке ТЗ 110 

777 и ту експлодирала. На плочнику су видљива оштећења у виду кратера промјера 50 cm. 

У самом кратеру пронађено је више металних фрагмената гелера од експлодиране 

гранате који су сви узети и похрањени. Уз сам кратер видљиви су трагови гарежи." 
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Слика 88 Зграда продавнице „Сељанка“ након експлозије 25. маја 

1995. год. 

 

Према Записнику истражног судије зграда је ипак знатно оштећена што се на слици 

84 не може видети. На тој слици види се једино знатно оштећење самог угла зграде, 

о чему ће касније бити реч. 

 

 

Слика 89 Увећан детаљ фасаде продавнице "Сељанка" 
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Да би се утврдило колика су стварна оштећења на згради продавнице "Сељанка" увећана 

је друга фотографија из фотодокументације,
157

 слика 89. 

На овој фотографији уочава се да су стакла полупана, да је излог такође разбијен и да у 

доњем десном углу има оштећења фасаде од гелера, а на ролетнама и изнад прозора нема 

оштећења.  

Тамно плаве тачкице које се уочавају на овој фотографији су део печата. 

Потврда да су круговима правилно обележена оштећења на углу зграде налази се на 

фотографији овог угла зграде која се налази у фотодокументацији,
158

 а на којој се јасно 

виде оштећења. 

Изглед фасаде продавнице "Сељанка" након два активирања пројектила калибра 130 mm 

дат је на слици 89. 

  

Слика 90 Погоци фрагмената пројектила 130 mm на фасади зграде у којој је била 

продавница "Сељанка" у улици др Мустафе Мујбеговића 

 

Као што се може видети на слици 86, већина погодака је у прозор и изнад 

прозорапродавнице "Сељанка". Погоци у излог су настали проласком гелера кроз 

бочни прозор  продавнице "НИК". 

Разлике у положају и изгледу погодака добијених при распрскавању 

пројектила 130 mm приликом експеримента и оних који су регистровани на 

фасади продавнице "Сељанка"  25. маја 1995. год. су толико очигледне и 

велике да се са сигурношћу може тврдити да оштећења фасаде продавнице 

"Сељанка" у улици др Мустафе Мујбеговића нису настала услед експлозије 

пројектила 130 mm. 

 

8.3. Продавница "Комисион" 
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Део фотографије из фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 

20-1/02-3-9-7-175/95,  страна 10, слика 16.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. 

GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2.  
158

Део фотографије из фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 

20-1/02-3-9-7-175/95,  страна 14, слика 29.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. 

GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2.  
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Ова продавница налазила се у Улици партизанској између кафеа "Гулам" и 

продавнице "Самоизбор" . 

У Записнику о увиђају наведено је: Продавница "Комисион", стакла на улазним 

вратима и излогу полупана, а унутрашњост оштећена од гелера граната.  

С обзиром на положај продавнице "Комисион"у односу на место експлозије 

оштећења у унутрашњости продавнице  које је регистровала увиђајна екипа 

коју је формирао истражни судија Вишег суда у Тузли су немогућа и  та 

оштећења су могла бити изазвана јединоо дејством неке друге експлозивне 

направе из другог правца. 

8.4. Простор испред кафеа "Гулам"    

Испред кафеа "Гулам" налазила се башта са столовима. У записнику о увиђају
159

 

констатује се да је кафе "Гулам" (Фаст фуд) знатно оштећен, да су полупана 

стакла на вратима, поломљен стаклени зид, да су столице поломљене и оштећене 

од гелера итд. 

На фотографијама лица места виде се нека оштећења и на објекту и столицама, а 

посебно је важно да се виде делови поломњене столице, слика 91 и слика 92. 

 

 

Слика 91 Башта испред кафеа "Гулам"  

                   Елипсама су обележени делови столице 

                                                           
159

Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 5, тачка 2, 

трећи  пасус, 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595. 
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Слика 92 Башта испред кафеа "Гулам"  

Елипсом је обележен  део наслона  столице 

 

На овим сликама јасно се уочава да су на коловозу делови пластичне столице разбацани 

лево и десно од улазних врата, што демантује налаз истражног судије да је столица 

поломљена од гелера.  

Намеће се логично питање: Колико је требало гелера да погоди столицу  па да је изломи 

на четири пет делова? 

С обзиром да се овај кафић налази на око 18 m од излога продавнице "НИК" јасно је да 

до столице није могао никако доспети толики број гелера. 

Неспорно је да је ова столица  уништена експлозијом која је била испод ње и због тога су 

остали само рукохват, део наслона и једна нога, остали делови столице су поломљени на 

ситне комаде и разбацани около. То је разлог што тих делова нема на фотографијама.  

У прилог овој тврдњи иде и чињенице да су две пластичне столице погођене чак са 13 

гелера, да је плоча стола  поред ових столица погођена одоздо и коначно све појашњава 

погодак у стакло дрвених врата на  кафићу који је дошао управно на врата и оставио 

отвор кружног облика. 



Не траба посебно ни напомињати да је такав пробој гелера из правца излога продавнице
"НИК" немогућ.

На основу материјалних доказа које су прикупили истражни органи неспорно је да
је на простору испред кафеа "Гулам" експлодирала експлозивна направа
постављена испод пластичне столице.

8.5. Угао продавнице "Самоизбор"

8.5.1. Срушени део зграде на спрату изнад улаза у продавницу "Самоизбор"

Изнад улаза у продавницу "Самоизбор" испод једног прозора срушен је део зида,
слика 93.160 У записнику о увиђају истражни судија није ништа забележио о овом
детаљу.
Сведок Грандић Марица је у својој изјави161 изјавила да је то прозор стана у којем
је она живела и да је оштећење настало од удара гранате 11. маја 1994. године.
Нажалост њена изјава је конфузна и у многим детаљима нејасна и
контрадикторна, тако да се не може схватити ко је где био у трнутку експлозије, да
ли је неко страдао,   у којој улици и на којем броју је стан, чак у изјави није
споменула да је у том стану живео њен свекар Тадић Иво, који је рањен на тргу
"Капија".

Она је сведочила и на суду о овом догађају, али и после њеног сведочења опет је
остало све нејсно. Она чак није била у стању да опише које се зграде виде из њеног
стана, што је чудно за лице са завршеним економским факултетом.

Нејасно је зашто се доказује овај догађај преко сведока, а не преко службених
докумената, јер ако се догађај стварно десио онда је сасвим сигурно да је полиција
излазила на лице места и направила увиђај и у том случају је морала сачинити
неку службену забелешку.

Овим се не тврди да овај стан није погођен раније, али се на основу изведених
доказа исто тако не може ни са сигурношћу тврдити да се тај догађај заиста десио.
Питање овог оштећења је битно јер су на коловозу испред продавнице
"Самоизбор", односно испод овог стана регистроване веће количине парчади
цигала и малтера које нису могле у тој количини настати од удара гелера у фасаду.

160Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-
175/95, страна 6, слика 6.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. доумент:12. GRANATIRANJE -
TUZLA KAPIJA 2.

161Грандић Марица, Записник о саслушању свједока, број 17-04/2-04/2-1203/07 од 13. 12. 2007. год којег је
сачинило службено лице Државне агенције за истрагу и заштиту у Тузли, стран 2, пасус први.
Документ: 67.Marjanovic Simo,

123
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Слика 93 Срушени део зида изнад улаза у  продавницу 

"Самоизбор" за који се тврди да је погођен 1994. год. 

 

8.5.2. Оштећења око улаза у продавницу "Самоизбор" 

 

У Записнику о увиђају наведено је да су на продавници "Самоизбор" поразбијана 

сва стакла на улазним вратима и излозима, а са стране улице Николе Тесле 

разбијен је један излог.
162

 О оштећењима фасаде није ништа речено нити је дата 

било каква фотодокументација.  

Изглед улаза у продавницу "Самоизбор" дат је на слици 93, 

 

 

Слика 94 Изглед улаза у продавницу "Самоизбор" након 

експлозије од 25. маја 1995. год. 
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Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 5, тачка 2, 

ппретпоследњи пасус, 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595. 



На овој фотографији уочава се више дасака ламперије које су пре експлозије биле
постављене у излогу. Ове  даске након инцидента нису биле на  овом месту и овом
положају, јер је пре експлозије овај простор био попуњен људима, а на барској столици,
која је на овој слици затрпана ламперијом, седео је Мујкановић  Дамир који је том
приликом задобио вишеструке повреде по леђима.163

Померањем дасака уклоњен је важан доказ на основу којег се евентуоално могло
закључити како су се даске нашле на тротоару, јер од експлозије пројектила 130 mm код
продавнице "НИК" то се није могло десити. Исто тако није се могло десити да
Мујкановић Дамир задобије повреде по леђима када је био окренут према продавници
"НИК".

На слици 93 уочавају се три оштећења на десном панелу код улаза у продавницу
"Самоизбор" која су распоређена скоро по правој хоризонталној линији. Када овај детаљ
увећамо, слици 95 уочава се да то нису оштећења од гелера, већ да је оштећење настало
пробијањем са супротне стране.

Једино логично објашњење је да је на том месту за ламперију био причвршћен неки
елеменат подконструкције и да су његовим чупањем настала ова оштећења. Ако је ова
претпоставка тачна онда је на ламперију морао деловати неки притисак из продавнице.
У сваком случају ово нису оштећења од гелера.

На слици 95 дат је стварни распоред погодака гелера пројектила 130 mm који је
активиран код продавнице"НИК". Уочава се да у подручју улаза у продавницу
"Самоизбор" скоро стопроцентно гелери ударају изнад улазних врата.

Слика 95 Детаљ панела код улаза у
продавницу "Самоизбор"

Према сликама из фотодокументације не може
се поуздано знати да ли је на згради
продавнице"Самоизбор" изнад улазних врата
било оволико погодака, али судећи према налазу
истражног судије могло би се закључити да ти
погоци нису уочени. Увећавањем фотографије
број 4 не могу се уочити трагови гелера.

163Мујкановић Дамир, Записник о саслушању свједока, Кри. 1/96 од 11.03.2007. год., страна 2, други
пасус. Документ 72. Mujkanovic Damir.
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Слика 96 Погоци фрагмената пројектила 130 mm након експлозије пројектила 130 mm

Лево - изглед улаза у продавницу "Самоизбор" након експеримента од 25.
августа 2014. године164

Десно изглед улаза у продавницу "Самоизбор" након експеримента од 04.
септембра 2014. године165

8.5.3. Оштећења средишњег дела продавнице "Самоизбор"

У средишњем делу продавнице"Самоизбор" оштећен је само излог. Стакла су
разбијена, а лутке у излогу пообаране. Испред излога била су два апарата за
кокоце код којих се продавало и пиће и у време инцидента ту је било доста људи.

На слици 96 дат је изглед лица места испред продавнице "Самоизбор" након
експлозије на тргу „Капија“.

164Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1,
фотографија DSCN9996.

165Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 46, тачка 2.4.2,
фотографија DSCN9860.
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Слика 97 Снимци испред продавнице "Самоизбор"

Лево – снимак начињен увече 25. маја 1995. год.

Десно – снимак начињен по дану сутрадан 26. маја 1995. год.

На овим снимцима се уочава да на тротоару до излога нема једне гомиле неких ствари
која се види у првом плану на слици десно која је начињена 26. маја 1995. год

Шта је на тој гомили, не зна се, али је очигледно да су са трга уклањане ствари и пре
завршетка истраге.

Поред апарата за кокице види се мноштво конзерви пива и сокова расутих по коловозу.
То су конзерве које је на том месту продавао Мујачић Аднан. Он је поставио један мали
штанд на којем је продавао пиће.166 Међутим на овим снимцима тог штанда нема, на
снимцима је само разбацано пиће. Не зна се ко је и зашто уклонио овај штанд.

На слици 97 приказано је стварно дејство гелера пројектила 130 mm који је активиран
испред продавнице "НИК"на фасаду продавнице "Самоизбор".

166Туцаковић Дамир, Записник о саслушању свједока, Кри. 1/96 од 17.03.2007. год., страна 2, други пасус.
Документ 85. Tucakovic Damir.
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Слика 98 Погоци фрагмената пројектила 130 mm по фасади продавнице "Самоизбор"
након експлозије пројектила 130 mm пред продавницом "НИК"

Лево - изглед улаза у продавницу "Самоизбор" након експеримента од 25.
августа 2014. године167

Десно изглед улаза у продавницу "Самоизбор" након експеримента од 04.
септембра 2014. године168

Као што се може видети сви погоци на фасаду, не рачунајући улаз продавнице
"Самоизбор", су изнад излога. Према фотодокументацији на овом делу фасаде
продавнице "Самоизбор" није било погодака.

8.6. Кафе Леонардо

Према фотодокументацији, слика 99, фасада око кафеа "Леонардо" је релативно мало
оштећена што је неочекивано, јер се ова фасада већим делом налази на удару највећег
снопа гелера пројектила 130 mm који експлодира испред излога продавнице "НИК".

На слици 99 види се изглед ове фасаде и уочава се аутомобил "ФИАТ 125" који је
потпуно неоштећен.

167Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1,
фотографија DSCN9996.

168Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 46, тачка 2.4.2,
фотографија DSCN9935.



Слика 99 Изглед фасаде кафеа "Леонардо" и бутика169

Експериментално добијена слика погодака гелера на овој фасади приказана је на слици 99.

У оба експеримента добијени су исти резултати и испрекидана линија представља
границу испод које нема погодака на фасади. Према овим резултатима на фасади око
аутомобила "ФИАТ 125" и око улаза у бутик постоји мноштво погодака, док је при
експлозији на тргу "Капија" већа концентрација погодака уочена тек у горњм делу врата
и навише и то према кафеу "Капија", а не према кафеу "Леонардо".

Слика 100 Погоци фрагмената пројектила 130 mm по фасади кафеа "Леонардо" након
експлозије пројектила 130 mm пред продавницом "НИК"
Лево - изглед улаза у кафе "Леонардо" након експеримента од 25. августа

2014. године170

Десно изглед улаза у кафе "Леонардо" након експеримента од 04. септембра
2014. године171

169Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-
175/95, страна 18, слика 40.Документ:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2

170Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 41, тачка 2.4.1,
фотографија DSCN9997.
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8.7. Фасада дућана "Капија" и "Адвокатска канцеларија Пашић" 

Према расположивој фотодокументацији ова фасада је претрпела оштећења од гелера 

скоро равномерно по целој својој површини, слика 101. 

На овој слици плавим круговима обележени су трагови на улазу у Лутрију БиХ и они 

никако нису могли настати од гелера који настају распрскавањем пројектила испред 

излога продавнице "НИК" јер је та фасада заклоњена  у односу на тај правац и ниједан 

гелер не може ни физички да из наведеног правца доспе до ње. 

Детаљ ове фасаде на којем се јасније виде трагови на фасади дат је на слици 102 и слици 

103. 

 

 

Слика 101 Фасада зграде у којој је био дућан "Капија" са жуто 

обележеним траговима гелера
172

 и Лутрија БиХ (модри 

кружићи) 

 

 

                                                                                                                                                                                        
171

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 46, тачка 2.4.2, 

фотографија DSCN9935. 
172

Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 5, слика 2.Документ:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
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Слика 102 Детаљ фасада зграде у којој је био дућан "Капија"
173

 

 

 

Слика 103 Детаљ фасада зграде у којој је био дућан "Капија"
174
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Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 17, слика 36.Документ:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
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Експериментима су добијени сасвим другачији ефекти на овој фасади, слика 104. 

  

Слика 104 Погоци фрагмената пројектила 130 mm  по фасади зграде у којој су били 

дућан "Капија" и "Адвокатска канцеларија Пашић" након експлозије 

пројектила 130 mm пред продавницом "НИК" 

Лево -изглед фасаде зграде у којој су били: Дућан " Капија", "Адвокатска 

канцеларија Пашић" и Лутрија БиХ,  након експеримента од 25. 

августа 2014. године
175

 

Десно изглед фасаде зграде у којој су били: Дућан " Капија", "Адвокатска 

канцеларија Пашић" и Лутрија БиХ,након експеримента од 04. 

септембра 2014. године
176

 

 

У оба експеримента добијени су готово идентични резултати, који су потпино различити 

од распореда трагова на овој фасади од 25. маја 1995. год. Постоји још једна веома 

значајна разлика која се односи на облик трагова. Фасада у Тузли има трагове који су 

скоро округли што је карактеристично за трагове који настају ударом гелера под правим 

или приближно правим углом, а трагови добијени експериментом су издужени зато што  

су гелери ударали у фасаду под малим углом, мањим од 30°. 

Истрагом је утврђено да осим трагова на фасади постоје значајна оштећења у 

унутрашњости објеката. У записнику о увиђају наведено је:
177
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Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 19, слика 44.Документ:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
175

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 41, тачка 2.4.1, 

фотографија DSCN9992. 
176

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 46, тачка 2.4.2, 

фотографија DSCN9909. 



"СТР "Капија" је такође претрпела оштећења, стакла на излогу и улазним вратима
полупана те су у унутрашњости видљива знатна оштећења."

Оваква оштећења унутрашњости дућана "Капија" нису могла да настану од гелера
пројектила који би био активиран испред продавнице "НИК", јер би гелери у том
случају ударали под малим углом у односу на продавницу и не би могли да направе
штету   у унутрашњости продавнице. На слици 102 виде се трагови чији облик је
карактеристичан за удар гелера под великим углом, а експериментални резултати
недвосмислено показују да у подручју дућана "Капија" уопште нема трагова гелера,
слика 104.

Ни ударни талас од пројектила који би био активиран испред продавнице "НИК" није
могао изазвати оштећења у овој продавници, јер већ после 8 m ударни талас би знатно
ослабио и код дућана "Капија", који је на око 15 m од места експлозије, био би веома
слаб, што се најбоље види по картонским кутијама на тротоару, које су остале потпуно
неоштећене, слика 103.

Експериментални подаци су недвосмислено показали да распоред и облик трагова
гелера на фасади у згради у којој је био дућан "Капија", као ни оштећења у
унутрашњости дућана нису настали услед експлозије пројектила испред излога
продавнице "НИК". Оштећења на овој фасади настали су од гелера који су имали
управан или приближно управан правац на ову фасаду.

8.7.1.1. Кафе "Капија

Фасада кафеа "Капија" удаљена је од продавнице "НИК" око 36 m и у експлозији од 25.
маја 1995. год. претрпела је релативно велика оштећења на фасади, стаклима, стаклима
улазних врата, слика 105.

177Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 5, тачка 2,
тринаести пасус.
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Слика 105 Детаљ фасада кафеа "Капија"после експлозије oд 25. маја 

1995. год
178

 (оштећења означена кругом и бројем 8 од 

стране ЦСБ Тузла 

 

Експериментални резултати добијени активирањем пројектила 130 mm испред излога 

продавнице "НИК" показали су да фасада кафеа "Капија" није претрпела никаква 

оштећења.  У два експеримента регистрован је један погодак високо изнад улазних врата 

у кафе, слика 106. 

  

Слика 106 Изглед фасаде кафеа "Капија" након експлозије пројектила 130 mm пред 

продавницом "НИК" 

Лево -изглед фасаде кафеа "Капија" након експеримента од 25. августа 

2014. године
179

 

Десно -изглед фасаде кафеа "Капија" након експеримента од 04. 

септембра 2014. године
180
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Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 19, слика 43.Документ:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
179

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 41, тачка 2.4.1, 

фотографија DSCN0006. 



Ефекти на фасади кафеа "Капија" добијени при експериментиам различити су у
односу на регистроване ефекте након експлозије од 25. маја 1995. год. То   још увек
није довољан доказ да би се потврдило да на тргу "Капија" није експлодирао
пројектил 130 mm, за такву тврдњу потребно је да се утврди да су и људи који су
седели или стајали испред овог објекта такође остали неопогођени, а то је предмет
наредних анализа.

8.8. Улица Маршала Тита

У записнику о увиђају наведено је да су излози три продавнице у улици Маршала Тита
разбијени.181 У истом извештају речено је да су два излога на кафеу "Капија" разбијена, а
пошто се на фотографији предње стране овог кафеа не виде разбијени излози онда су
највроватније то излози у улици Маршала Тита. Улица Маршала Тита је улица која се
налази у продужетку кафеа "Капија" гледано са места експлозије код продавнице "НИК".
Продавнице на којима су разбијени излози су удаљене преко 40m од места експлозије
код продавнице "НИК". С обзиром на карактер распрскавања пројектила и резултате
експеримента, тачка 8.7.1.1, искључује се свака могућност да су ови излози погођени
гелерима директно или да је ударни талас разбио стакла имајући у виду удаљеност и
велики број присутних људи на тргу.

8.9. Продавница "Борац"

У записнику о увиђају наведено је да је на продавници "Борац" избушена гелерима
табла са натписом фирме.182 Ова продавница је такође у улици Маршала Тита и потпуно
је физички заклоњена од места експлозије код продавнице "НИК".

При извођењу експеримената ниједан гелер није погодио продавницу "Борац".

Табла са натписом могла је бити погођена гелерима од продавнице "НИК" једино од
гелера који су били усмерени веома високо па да су евентуално у силазном делу путање
закачили таблу са натписом.

Број таквих гелера могао је бити 1 до највише 2, а у записнику се очигледно говори о
већем броју гелера тако да се искључује могућност да су продавницу "Борац" погодили
гелери који потичу од пројектила који је евентуално експлодирао код продавнице
"НИК".

8.10. Фасада продавнице "НИК" на углу у улици др Мустафе Мујбеговића

180Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 46, тачка 2.4.2,
фотографија из видео записа  GOPR5290 временски интервал 00:05:59 .

181Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 6, тачка 5,
петнаести пасус, 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595.

182Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 6, тачка 5,
петнаести пасус, 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595.
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На фасади продавнице "НИК" на углу у улици Мустафе Мујбеговића, слика 107, уочени 

су трагови гелера чији правац распростирања је одоздо на горе и с лева на десно. Ова 

оштећења никако нису могла да настану од пројектила који би експлодирао испред 

излога продавнице "НИК" јер је ова фасада потпуно заклоњена од дејства гелера из тог 

правца. То су протврдили и резултати експеримента, слика 108. 

 

Слика 107  Фасада продавнице "НИК" на углу улице 

др. Мустафе Мујбеговића 

 

  

Слика 108 Изглед фасаде зграде продавнице "НИК" у улици др Мустафе Мујбеговића 

после експлозије пројектила 130 mm испред излога продавнице "НИК" 

Лево - Изглед фасаде зграде продавнице "НИК" у улици др Мустафе 

Мујбеговића након експеримента од 25. августа 2014. године
183

 

Десно Изглед фасаде зграде продавнице "НИК" у улици др Мустафе 

Мујбеговића  након експеримента од 04. септембра 2014. године
184

 

                                                           
183

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 41, тачка 2.4.1, 

фотографија DSCN0004. 
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На основу положаја отисака гелера и резултата  експеримента неспорно је да су ова 

оштећења на фасади зграде продавнице "НИК" на углу у улици др Мустафе 

Мујбеговића настали од неке експлозије која није била  испред излога продавнице 

"НИК"  и поред аутомобила "Голф 1". 

8.10.1. Тротоар поред зграде продавнице "НИК" у улици др Мустафе Мујбеговића 

На фотогрфији тротоара поред зграде продавнице "НИК" у улици др Мустафе 

Мујбеговића уочава се једно место на којем је одбијен део ивице гранитног ивичњака, 

слика 109. 

На увећаном детаљу бројевима од 1 до 7 обележене су  подударне ивице на ивичњаку и 

одваљеном комаду ивичњака, а са бројем 8 обележено је испупчење на ивичњаку и њему 

одговарајуће удубљење на одваљеном комаду. 

На основу подударности ових ивица очигледно је да овај одваљени комад по облику и 

димензијама одговара обележеном месту на ивичњаку.  

Ово место је удаљено од угла зграде продавнице "НИК" око 2 m
185

 и никако није 

могло бити оштећено неким гелером из правца излога продавнице"НИК". 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
184

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 46, тачка 2.4.2, 

фотографија DSCN9985. 
185

Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 14, слика 27.Документ:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
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Слика 109 Детаљ ивичњака у улици др 

Мустафе Мујбеговића
186

 

 

Горе -Елипсом је 

заокружено место 

где је одбијен део 

ивичњака 

Десно – Увећани детаљ 

8.10. Фасада продавнице "НИК" на углу у улици Божидара Аџије (Мајевичка 

улица). 

На фасади продавнице "НИК" на углу у улици Божидара Аџије,
187

 слика 110 уочено је 

више трагова гелера. Ова оштећења никако нису могла да настану од пројектила који би 

експлодирао испред излога продавнице "НИК" јер је ова фасада потпуно заклоњена од 

дејства гелера из тог правца. То су протврдили и резултати експеримента, слика 111. 

 

                                                           
186

Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 14, слика 28.Документ:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
187

Положај улице Бождар а Аџије може се видети на слици 71. 
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Слика 110 Фасада продавнице "НИК" на углу улице Божидара Аџије 

Изглед фасаде након експеримента од 25. августа 2014. год. може се видети на видеу 

снимку.
188

   

 

                                                           
188

  Видео снимак: 00850 у временском интервали 00:00:06 до 00:00:12 



140 
 

 

Слика 111 Изглед угла зграде продавнице "НИК" у улици Божидара 

Аџије након експлозије пројектила 130 mm испред излога 

продавнице "НИК" 

Горе -изглед угла зграде продавнице "НИК" у улици Божидара 

Аџије након експеримента од 25. августа 2014. 

године
189фотографија DSCN0024 

Доле -изглед угла зграде продавнице "НИК" у улици 

Божидара Аџије након експеримента од 04. септембра 

2014. године
190фотографија DSCN9932 

 

  

                                                           
189

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 41, тачка 2.4.1, 

фотографија DSCN0024. 
190

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 46, тачка 2.4.2, 

фотографија DSCN9985. 



141 
 

 

9. АНАЛИЗА ПОВРЕДА ЉУДИ КОЈИ СУ СТРАДАЛИ НА ТРГУ "КАПИЈА" 

На основу изјава преживелих људи који били на "Капији" критичног дана било је 

могуће утврдити место где се добар део погинулих и страдалих налазио непосредно 

пре несреће. 

Систематизовани материјал о сваком страдолом урадили су истражитељи одбане
191

 и 

он је био основа за утврђивање места на којем су се налазили страдали. 

Ради једноставнијег праћења посматраће се одређене карактристичне тачке на тргу, 

слика 112 

 

Слика 112 Зоне на тргу "Капија" на којима се разматрају повреде страдалих 

 

9.1. Околина аутомобила "Голф1" (зона 1) 

Разматраће се околина аутомобила "Голф1"  у пречнику 5m. Важно је знати да је то 

подручје у којем настају бласт повреде, тачка 7.2.6.   

У овој зони размотрићемо два подручја. 

9.1.1. Излог продавнице "НИК" (зона 2) 
                                                           
191

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, Документ:ANALIZA NASTRADALIH 
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Поред излога продавнице "НИК" налазиле су се најмање три особе: Хасановић Сенад, 

Алиспахић Адмир и Салкић Есад.
192

 

Хасановић Сенад је у тренутку несреће био на тротоару у непосредној близини 

аутомобила "Голф1",
193

 слика 113, свега 20 до 30 cm одлевог блатобрана аутомобила, а 

то је нешто мање од 2 m од центра експлозије.  

Алиспахић Адмир је био исто на тротоару, али мало ближе улазним вратима у 

продавницу "НИК",  што се може видети на видео запису.
194

 

Не зна се тачна позиција Салкић Есада, али се зна да је он том приликом рањен и да је 

преживео несрећу. 

Сва три ова лица налазила су се у зони где ударни талас сигурно изазива бласт ефект, 

тачка 7.2.6. 

 

Слика 113 Леш Хасановић Сенада уклањају са места на 

којем је страдао 

Изведено је седам експеримената
195

 у којима су макете људских фигура постављене на 

местима на којима су налазила ова двојица страдалих, а потом је активиран тренутно 

фугасни пројектил  калибра 130 mm.  Пројектил је био у разним положајима али увек на 

приближно истим растојањима у односу на настрадале.  

                                                           
192

Салкић Есад, Записник о саслушању свједока, ,  страна 2, други пасус. Документ. 31. Salkic Esad. 

Салкић Есад наводи да је био у друштву Хасановић Сенада и Алиспахић Адмира и да су се 

налазили код продавнице "Обућа Београд" Међутим видео записи недвосмислено показују да су 

били код продавнице "НИК" 
193

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 1, Настрадали број 3. 

Документ:ANALIZA NASTRADALIH 
194 Видео записVTS_01_1 временски интервал од 00:10:17 до 00: 10:32 и од 00:10:47 до 00: 10:53. 
195

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 21 тачка 2.3.1, страна 26 

тачка 2.3, страна 31 тачка 2.3.3, страна 36 тачка 2.3.4, страна 41 тачка 2.4.1, страна 46 тачка 

2.4.2истрана 52 тачка 2.4.3. 
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У свим експериментима ове макете су претрпеле потпуну деструкцију са веома великим 

бројем пробоја гелера по целом телу, слика109. 

  

Слика 114 Макете које су биле на местима на којима су се налазили Хасановић Сенад и 

Алиспахић Адмир, након активирања пројектила 130 mm.
196

 

 

Ефекти који се добијају при експлозији пројектила 130 mm нису ни приближни 

повредама које су задобила ова двојица страдалих, слика 115.  

Бројнст, величина и распоред повреда код ове две жртве су веома сличне величини и 

распореду пробоја који су добијени на макетама људских фигура при активирању 

експлозива око кога су били распоређене гранитне коцке и ситни метални предмети 

(вијци, ексери и слично), тачка 7.2.8, слика 74 – доле лево. 

  

Слика 115 Фотографије страдалих поред излога продавнице "НИК" 

Лево - Хасановић Сенад,
197

 

Десно- Алиспахић Адмир
198

 

                                                           
196

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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.,  страна 26, тачка 2.3.2, 

фотографија PICT1095 (лева слика) и страна 46, тачка 2.4.2, фотографија DSCN9868 (десна слика) 
197

ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА И ДЕНТИФИКАЦИЈА УБИЈЕНИХ од 25-30.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-

7-175/95,  страна 5, слика 9. Доумент:6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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Повреде ове двојице страдалих су неупоредиво мање од повреда које би задобили да су
страдали од експлозије пројектила 130 mm што је непобитан доказ да поред аутомобила
"Голф 1" није експлодирао пројектил 130 mm и овај закључак у потпуној је сагласности
о оштећењу излога продавнице "НИК", тачка 8.1.9.

Овај закључак још више поткрепљује чињеница да је једно лице које је било у друштву
ове двојице погинулих преживело несрећу.

9.1.2. Удаљеност два до три метра од голфа (зона 3)

Велики број сведока тврди да је у близини аутомобила "Голф 1" страдао Мујић Самир.
Сведок Исић Ахмед тврди да је био у друштву Мујић Самира и Радончић Ненада када је
експлодирала граната и да су били два до три метра удаљени од места експлозије199

Сведок Дајановић Јасмин је такође био на том месту200 и тврди да је био у друштву
Мујић Самира и Радончић Ненадом.201

С обзиром да је преживео експлозију врло је интересантна изјава Дајановић Јасмина да
је чучнуо иза "Голфа".

Ако је тачна изјава онда је он морао да прође између "Голфа" и зида продавнице У том
случају он је могао да преживи, јер би био заклоњен аутомобилом, али он није могао да
прође до друге стране "Голфа" , јер је на том пролазу стајао Хасановић Сенад. То значи
да је Дајановић могао да чучне једино поред десне стране "Голфа" и у том случају био
би изложен директнм дејству експлозије.

Овом приликом Мујић Самир је погинуо и остао је без обе ноге, Радончић Ненад је
преживео и остао без ногу, Дајановић Јасмин је рањен у стопало леве ноге, а Исић Самир
је остао неповређен.

Да  би се проверило какво је дејство експлозије на месту где се налазио Дајановић
изведен је експеримент у којем је постављена макета људске фигуре приближно на исто
место где је могао бити Дајановић Јасмин и том приликом је добијена потпуна
деструкција макете, што значи да Дајановић није могао остати жив ако се налазио на том
месту, а да је испред аутомобила експлодирао пројектил 130 mm, слика 116.

198ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА И ДЕНТИФИКАЦИЈА УБИЈЕНИХ од 25-30.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-
7-175/95, страна 38, слика 111. Доумент:6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH

199Исић Ахмед, га спомиње као Јасмин звани Лија. Документ.119. Isic Ahmed
200Исић 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…"
201Дајанович Јасмин, Записник о саслушању свједока, број: Кри. 1/96 од 06.02. 1997. год., страна 2, други

пасус. Документ.39. Dajanovic Jasmin
"… Ми смо стали у близини продавнице "НИК" испред које је било путничко возило марке "Голф".

Није прошло ни минута ја сам чуо испаљење гранате и упозорио сам своје другове да бјеже и ја
сам се одмах склонио иза "Голфа". Моји другови нису се склањали него су се смијали, а иначе они
су се мени увијек смијали када су у питању гранате. Шим сам чучну иза "Голфа" са друге стране
"Голфа" чула се експлозија…"
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Слика 116 Бројем 1 на левој слици обележена је макета која је била
постављена приближно на место где се налазио Дајановић Јасмин,
а истим бројем на десној слици означени су остаци макете након
експлозије202

Експеримент је показао да особа која би била на месту на којем се можда налазио
Дајановић није могла преживети експлозију пројектила 130 mm испред "Голфа".

Мујић Самиру су приликом експлозије трауматски ампутиране обе ноге испод колена,
али по горњем делу тела нема већих повреда. Сличне повреде задобио је и Радончић
Ненад.

Да би се видело какво је дејство пројектила 130 mm на особе које се налазе приближно
на месту на којем су се налазиле ове две жртве и Исић Ахмед, који је остао неповрђен,
изведено је 6 експеримената и резултати су дати у табели 10.

Резултати експеримената показују да су места на којима су се налазиле ове особе веома
опасне и сигурно су могуће тешке трауматске повреде са готово сигурним смртоносним
исходом. Особа која се нађе на тим местима може да преживи експлозију пројектила 130 mm
у случају предметних услова једино ако је заклоњена неким објектом или неком другом
особом. То би на први поглед значило да су страдања Мујић Самира и Радончић Ненада,
као и преживљавање Исић Ахмеда изазвана експлозијом пројектила 130 mm, али у том
случају и дејство гелера мора одговарати дејству гелера који настају распрскавањем
пројектила 130 mm у датим условима, што значи да би Мујић Самир и Радончић Ненад
имали озбиљне повреде по целом телу, а Исић Ахмед би морао задобити бар један
погодак гелера.

202Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 21, тачка 2.3.1,
од 5. августа 2014. год. Фотографије из видео записа Video 05.avgust 2014, 130 mmugao 62-Golf,
временски интервал 00:00:01. и 00:00:36 до 00:00:49.
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Табела  10 Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима где 

су се налазили Мујић Самир, Радончић Ненад и Исић Ахмед 
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  m m   cm cm  

Прилог 7 

 

39 2,9 2,9 
разорена и  

оборена 
3 20 80 

PICT0763,   

PICT0764 

РА 3,1 3,1 оборена 9 35 160 
PICT0758,  

PICT0759 

119 3 3 оборена 23 13 171 

PICT0764,   

PICT0765,  

PICT0790 

  

Прилог 8 

 

39 3,2 4,1 
одбачена и 

изломљена 
много По целом телу DSCN5621 

119 2,95 4,1 
одбачена  и 

изломљена 
много По целом телу DSCN5620 

РА 3,65 5,1 
одбачена  и 

изломљена 
много По целом телу DSCN9727 

Прилог 10 

 

NC-1 4,66 6,1 
преврнута и 

испуцала 
12 8 182 

DSCN9876 

DSCN9877 

DSCN9879 

NC-2 2,26 9,1 
 

44 8 172 

DSCN9886 

DSCN9887 

DSCN9889 

DSCN9891 

NC-3 1,4 6,9 
потпуна 

деструкција 
много По целом телу 

DSCN9854 

DSCN9856 

NC-4 1,9 

8,1 раздвојен на 

два дела и 

одбачен у 

два правца 

на 8,10 m и 

8,60 m 

много По целом телу 

DSCN9892 

DSCN9893 

DSCN9894 

8,6 

Прилог 11 

 

NC-1 2,8 6 

уништена и 

расцепљена 

на два дела 

много По целом телу 

DSCN9876, 

DSCN9877 

NC-2 2,6 6 уништена много По целом телу DSCN9877 

NC-3 3,2 6 Уништена много По целом телу DSCN9878 

NC-4 5 7,1 оборена 75 11 178 DSCN9875 
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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. 



На основу карактера повреда и извршених експеримената закључује се да повреде
Мујић Самира и Радончић Ненада који су били на 2 до 3 m од центра експлозије
нису настале од експлозије пројектила 130 mm. То додатно потврђује чињеница да
је Исић Ахмед који је био на истом растојању остао без иједне повреде, што је с
обзиром на близину од места експлозије и број гелера који се при експлозији ствара
скоро невероватан догађај.

9.1.3. Аутомобил "Голф 1"

Према сведочењу Исић Ахмеда он је видео на хауби аутомобила који је био близу
места експлозије Хаџиселимовић Асима.204

Хаџиселимовић Асим је преживео експлозију и задобио је тежу повреду ноге. Он
је касније сведочио да  је  био код аутомобила "Застава  101" код улаза у
продавницу "Самоизбор". Не постоје неки материјални докази о томе где се
налазио Хаџиселимовић Асим у тренутку несреће, али је интересантно да у
изјавама до 2007. године нико од преживелих не спомиње да је он био код
аутомобила "Застава 101".

Не тврди се да је он био на хауби аутомобила "Голф 1", али су ипак извршени
експерименти да би се проверило какве последице би претрпела особа која се
налази на хауби аутомобила, поред којег експлодира пројектил 130 mm.

Извршена су четири експеримента205 и у свим случајевима макета која је
постављена на хаубу аутомобила била је одбачена неколико метара увис,206 при
чему су задобиле велики број погодака гелера, слици 79 и слици 80

На основу експерименталнх резултата неспорно је да би особа која би се
нашла на хауби аутомобила поред којег би био активиран пројетил 130 mm
задобила повреде са смртним исходом.

9.1.4. Удаљеност од центра експлозије око 7  m у правцу приближно према углу
продавнице "Самоизбор" (зона 4)

На удаљености од око 7 m одместаексплозије код аутомобила "Голф 1" смртно је
страдао Мујановић Нешет. Иако је у његовој близини било још много мртвих
случај његовог страдања због изузетне доказне вредности посебно издвајамо.

204Исић Ахмед, Записник о саслушању свједока, број: КТ-РЗ 169/07 од 14.12. 2007. год., страна 2,
последњи пасус. Документ.119. Isic Ahmed

205Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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., страна 21, тачка 2.3.1,
од 5. августа 2014. год. страна 26, тачка 2.3.2, од 11. августа 2014. год. страна 31, тачка 2.3.3, од 5.
августа 2014. год. страна 36, тачка 2.3.4, од 11. августа 2014. год. Фотографије из видео записа Video
05.avgust 2014, 130 mmugao 62-Golf, временски интервал 00:00:01. и 00:00:36 до 00:00:49.

206Снимак ултрабрзом камером UB 1 od 11.avgusta 2014.god., временски интервал од 00:00:29. и 00:01:12.
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У фотодокументацији  су дате четири фотографије  са места на којем је страдао 

Мујановић Нешет.
207

 

Према положају трагова крви и личних докумената процењује се да је Мујановић 

Нешет страдао на око 7 m одместа експлозије код аутомобила "Голф 1", слика 117 

и слика 118. 

 

Слика 117 Са словном ознаком "А" обележено је место накојем је 

страдао Мујановић Нешет 
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Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 10, слика 16 и слиака 17, страна 22, слика 53, страна 23 слика 54. Документ:12. 

GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 



Слика 118 Број 6 се налази приближно на средини трага крви на

месту на којем је страдао Мујановић Нешет

Приликом страдања Мујановић Нешету је разорен део лобање грудног коша, део десне
потколенице.208 Облик и тежина повреда су такви да је очигледно да су настали услед
експлозије у непосредној близини.

Истражитељи одбране су утврдили да је на видео снимку регстровано тело Мујановћ
Нешета испред аутомобила "Застава 101". На основу гардеробе и ципела
идентификовали с га као Мујановић Нешета.209 Можемо се сложити да је његово тело
снимљено испред овог аутомобила, али смо уверени да је страдао на напред наведеном
месту јер су тамо делови мозга и његови документи, а експлозија је могла да га одбаци
до места где је снимљен,  што    је још  једна потврда да није страдао  од експлозије
пројектила130mm, јер у том случају није могао бити одбачен. То је проверено и
доказано експерименално.

У два експеримента постављене су макете људских фигура на приближна растојања и
правцу на којем је био Мујановић Нешет и при томе ниједна макета није чак ни
преврнута, а камоли да је одбачена, табела 10.

208ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА И ДЕНТИФИКАЦИЈА УБИЈЕНИХ од 25-30.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-
7-175/95, страна 38, слика 111. Доумент:6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH

209Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 13, Документ:ANALIZA
NASTRADALIH
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Табела 10 Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима која
приближно одговарају месту где је страдао Мујановић Нешет
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m m cm cm

2.4.1
SL-1 6,75 6,75 8 12 143

DSCN9859
DSCN9860,
DSCN9861,
DSCN9862

SL-2 6,85 6,85 6 77 144
DSCN9864,
DSCN9865,
DSCN9866

2.4.2 SL-1 9,3 9,3 2 51 61 DSCN9869

SL-2 7,65 7,65 7 8 140 DSCN9871

Као што се из експерименталних резултата види ниједна макета није померена
нити срушена што апсолутно потврђује закључак да Мујановић Нешет није
страдао услед експлозије пројектила 130 mm.

9.1.5. Аутомобил "Застава 101" и улаз у продавницу "Самоизбор" (зона 5)

За неупућене на овој локацији би требало да буде доста страдалих од експлозије
пројектила 130 mm испред аутомобила "Голф 1", јер је пројектил усмерен тачно у
правцу ове локације. Међутим, то није тако, јер пројектил удара у тло под падним углом
који је мањи од 90° и огроман део парчади из предњег снопа одлази високо и прелеће
преко ове локације на висинама које су веће од висине људи.

Ово има и научну потврду засновану на обимним практичним истраживањима у Русији
и чији су резултати систематизовани у координатном закону расподеле парчади, према

210Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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.
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којем на овој локацији би се могло очекивати испод 5% губитака.211 То практично
значи да је могуће да на том месту буде страдалих, али тај број би на 100 присутних био
испод 5.

У овом случају проценат  броја страдалих у односу на присутне је далеко већи.

Прма изјавама очевидаца познати су подаци за неке погинуле и рањене ПРИЛОГ 1

Експериметално је пет пута проверено дејство пројектила 130 mm за предметне услове
на макете људских фигура које су постављене на местима која по раздањини од центра
експлозије и правцу приближно одговарају положају страдалих људи из ПРИЛОГ-а 1.

Резултати су дати у табели 12

Табела 12  Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима
која приближно одговарају месту око аутомобила "Застава 101" и угао
продавнице "Самоизбор"
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2.2.1
1С 8,40 8,40 0 PICT0297,

PICT0300

2С 8,36 8,36 1 90 90 PICT0301,
PICT0302

3С 7,11 7,11 1 172 172 PICT0305,
PICT0308

4С 8,40 8,40 1 135 135 PICT0309

2.3.1
63 7,60 7,60 8 56 124

PICT0798,

PICT0799

Л63 7,90 7,90 6

211Генерал-потпуковник у пензији Илија Бранковић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ
УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СЛУЧАЈ ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА" У
ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ. У Београду 23.10. 2014. године., страна57 до стране 59 и прилог 1,

212Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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.
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11К 9,50 9,50 9 8 195 PICT0822

2.3.2 1СТ 8,50 8,50 1 8 144 PICT1115

2СТ 8,50 8,50 1 24 24 PICT1116

3СТ 7,72 7,72 3 100 140 PICT1117

63 7,53 7,53 5 10 123 PICT1118

2.4.1 SU-2 7,5 7,5 1 95 95 DSCN9879
DSCN9881

SU-3 8,7 8,7 0 DSCN9882

SU-4 8,6 8,6 2 58 140 DSCN9883

2.4.2

SL-1 9,30 9,30 2 51 61 DSCN9869

SL-2 7,65 7,65 7 8 140 DSCN9871

SU-1 8,15 8,15 9 12 128 DSCN9872

SU-2 8,05 8,05 11 131 143 DSCN9874

Када се упореде подаци о повредама стварних жртава са овим експерименталним
резултатима уочава се да је бар 11 људи смртно страдало на овој локацији 21 лице је теже
или лакше повређено а само 5 је неповређено. Уочава се да је на веома малом простору
било веома много људи и зато је то веома велики број страдалих, јер су они сигурно
морали бити тако да је већи део људи био заклоњен па би у случају дества пројектила 130
mm број погођених морао бити мањи.
На већини страдалих видљиве су повреде на више места по телу.

Експериментални резултати, табела.. показују да је од 18 макета 10 макета имало 2 или
мање од два поготка, дакле више од 50% има 2 или мање од 2 поготка, од тога већина не
би била смртоносна.

Према расположивој документацији није познато да је неко од страдалих имао само 2
или мање од два поготка. Број стварно неповређених од 5 у односу на укупан број од 36
лица распоређених на тој локацији је мали ако се има у виду да је велики део био
заклоњен другим лицима.

Драстична разлика између стварних ефеката и ефеката добијених експериментално
огледа се у природи повреда. Стварно страдали имају веома тешке повреде, од којих су
неке тако тешке да је очигледно да нису настале од гелера, већ од ударног таласа, а
показано је да је ова зона ван зоне где су могући бласт ефекти. И експерименти су то
потврдили, јер ниједна макета у овој зони није ни оборена, што говори да натпритисак на
том месту није био довољан да обори макету.
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Најкарактеристичнији пример је жртва означена бројем 63  у званичним извештајима
(Милић Адријана) која се налазила испред тротоара на улазу у продавницу "Самоизбор"
и њене повреде сигурно нису могле настати од дејства пројектила 130 mm који је
евентуално био активиран поред аутомбила "Голф 1".

Још једна жртва има повреде које никако нису могле настати од експлозије пројектила
130 mm. На видео снимку снимљеном у току евакуације на простору испред улаза у
продавницу "Самоизбор" налази се једно тело делимично прекривено неким белим
платном,213 слика 119. Највероватније је да је то тело Дедић Заде,214 која је била
девојка Вантић Азура215 који је такође смртно страдао у  овом инциденту при чему
је и он задобио такође веома необичне повреде, слика 70.

Без обзира да ли је то тело Дедић Заде оно има веома тешке повреде које никако нису
могле настати од експлозије пројектила 130 mm код аутомобила "Голф 1".

Слика 119 Тело на простору улаза у продавницу "Самоизбор"

На основу анализе положаја и повреда страдалих и експерименталних резултата
очигледно је да су разлике у броју повреда и карактера повреда такве да је

213Видео записVTS_01_1временски интервал од 00:05:56
214Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год.

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 65, слика 187 (56. Дедић Зада).
Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH

215Дедић Хилмо, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 24.02. 2007. год., страна 2,
последњи пасус. Документ:130. Dedic Hilmo
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искључено да су жртве на овој локацији страдале од пројектила 130 m. Жртве су у
овом случаје страдале од експлозије удаљене највише до 5 m од угла
продавнице"Самоизбор".

9.1.6. Апарат за кокице ближе улазу у продавницу "Самоизбор" (зона 6)

Према видео снимцима у близини апарата за кокице који је био у непосредној близини
улаза у продавницу "Самоизбор" било је више озбиљно повређених. На основу изјава
преживелих утврђено је да је на овом простору смртно страдало једно лице, 16 је теже
повређено, двоје лакше повређених и 11 неповређених, ПРИЛОГ 2.

Према броју повређених на овом месту и броју страдалих испред улаза у продавницу
"Самоизбор " и испред аутомобла "Застава 101" закључује се да је место експлозије било
ближе улазу у продавницу "Самоизбор " и аутомоблу "Застава 101".

И у овом случају смртно страдали је имао тешке повреде, а већина рањених имали су по
више погодака. Посебно је карактристичан случај Мујачић Аднана који је према једном
новинском чланку седео на једној столици и при томе је погођен са 22 гелера216 што је
невероватан догађај у случају распрскавања пројектила 130 mm.Свакако за потврду ове
тврдње потребан је увид у медицинску документацију Мујичић Аднана, која веровтно
постоји у медицинским установама у којима је лечен, јер се болеснички картони
чувају 40 година217

И у овом случају експериметално су пет пута проверавана дејства пројектила 130 mm за
предметне услове на макете људских фигура, које су постављене на местима која по
раздаљини од центра експлозије и правцу приближно одговарају положају страдалих
људи из ПРИЛОГ-а 2.

216 Чланак из Justice Report, 10. новембра 2008. год. "На сличан начин преживио је и Аднан Мујачић,
који је испричао да је стајао “само пет до 10 метара од мјеста експлозије”, те су га погодила 22
гелера.
“У тих неколико метара између мене и мјеста удара гранате било је сигурно 50 људи, зато сам и
преживио. Имао сам ране од гелера у оку, ногама, и чак близу срца, али су већ били спори јер су
прошли кроз толико људи”, испричао је дрхтавим гласом у судници Мујачић"
.Документ: Justice Report 10 Novembar 2008 и http://www.justice-report.com/bh/sadržaj-članci/analiza-
đukić-priče-o-prekinutoj-mladosti

217Др Бакир Накаш, директор Државне болнице у Сарајеву, Изјава свједока дата истражитељима
Међународног кривичног суда за бившу Југославију, од 10. новембра 1995. год. страна 2 (ЕRN број
03043279), други пасус. Документ:Bakir Nakaš 0304-3278-0304-3282 - 10.11.1995.
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Табела 13 Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима која 

приближно одговарају месту између улаза у продавницу "Самоизбор" и 

апарата за кокице  
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  m m   cm cm  

2.2.1 4С 8,40 8,40   1 135 135 PICT0309 

2.3.1 

 

11К 9,50 9,50   9 8 195 PICT0822 

До11К 9,25 9,25   17  12  162 PICT0823 

2.3.2 18ЛЕ 10,20 10,20   3 28 142  DSCN9726 

2.4.1 
SU-3 8,7 8,7   0     DSCN9882 

SKI-1 13 13   0     DSCN9901 

2.4.2 SKI-1 10,30 10,30   1 91 91 DSCN9881 

 

Само две макете су имале већи број погодака, две макете нису погођене, двеа су 

погођене са једним погодком, а једна са три поготка. То указује да у овом подручју 

већина људи би била или неповређена или бибили погожени са малим бројем погодака. 

Морамо напоменути да су ове макете са већим бројем погодак погођене по целом телу, 

то јест погоци нису концентрисани на малој површини. Ово је важно јер то доказује да 

ако је тачно да је Мујачић Аднан погођен у ногу са 22 гелера то никако није могло да 

буде од гелера који су настали распрскавањем пројектила 130 mm. 

С обзиром да је већина страдалих на овој локацији задобила много већи број 

погодака  него што се добија при експлозији пројектила 130 mm закључује се да 

страдали на простору од улаза у продавницу  "Самоизбор" до  апарата за кокице 

нису погођени гелерима од пројектила 130 mm. 

 

9.1.7. Простор око угла продавнице"НИК" (зона 7) 

                                                           
218

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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. 
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Познато је да се на углу продавнице "НИК " налазило неколико особа које су смртно 

страдале, табела 14. 

Табела 14 Смртно страдале особе на углу продавнице "НИК " 

Редни број Презиме и име Извор  

1 Aтиковић Лејла 172. Bosnjakovic Envera 

2 Бошњаковић Илвана Анализа настрадалих
219

 

3 Курталић Весна 202. Isic Vildana 

Идентификација Атиковић Лејле и Курталић Весне извршена је на основу наведених 

изјава, а место страдања Бошњаковић Илване неспорно је утврђено на основу видео 

снимка снимљеног у време евакуације страдалих,
220

 слика 120. 

 

Слика 120 Угао зграде продавнице "НИК"  од улице др Мустафе Мујбеговић и леш 

Бошњаковић Илване
221

 

                                                           
219

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 3, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH. 
220

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 3, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH. 



Да  је ово локација страдања и Атковић Лејле  и Курталић Весне потврђују трагови
гарежи на њиховим лешевима222

И страдали према улазу у продавницу "Самоизбор" имају трагове гарежи на телу. На
телима Хидановић Алема, Хујдуровић Аднана, Милић Адријене и Чаушевић Селме
уочавају се веома јасни трагови гарежи на телу.223

У фотодокументацији налазе се фотографије тела Абдуисмаил Сузан, Окановић Индире
и Чајић Сање које такође имају трагове гарежи као напред наведене особе.224Место
страдања ових особа нијетачно познато, али ови трагови гарежи указују да су и ове три
особе страдале у близини страдања претходно наведених особа. Ако је тачна ова
претпоставка онда  је на простору од угла продавнице "НИК" до апарата за кокице
смртно страдало најмање 17 особа.

Трагови гарежи на овим страдалим особама као и трагови на објекту продавнице "НИК"
нису карактеристични за експлозију пројектила 130 mm, што су потврдили бројни
експерименти.

Разлике у стварним ефектима експлозије на тргу "Капија" и експерименталним
резултатима указују да је на тргу "Капија" у близини ових страдалих била
експлозија потпуно другачијег карактера у односу на експлозију тренутно-фугасног
пројектила 130 mm.

На слици 120 види се да је тело Бошњаковић Илване окренуто попречно у односу на
место експлозије код аутомобила "Голф 1" што је неочекивано с обзиром да је тело
удаљено око 6 m од центра експлозије и ударни талас, који на том растојању не може да
изазове бласт повреде, али је још увек на нивоу да може да обори човека. Према
законима физике он би оборио човека од центра експлозије према напред. То у
конкретном случају значи да би тело Бошњаковић Илване било оборено на стомак, а
ноге би биле ближе експлозији.

221Фотографија је преузета из филмаVTS_01_1временски интервал од 00:10:38 до 00:10:46

222Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год.
број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 15, слика 39 (14. Курталић Весна), страна 36, слика 104 и страна 37,
слика 106 и слика 107 (35. Бошњаковић Илвана), страна 60, слика 172 и слика 173 (5Атиковић Лејла),
. Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH

223Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год.
број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 20, слика 54 (19. Хујдуровић Аднан), страна 63, слика 181 (55.
Хидановић Алем), страна 70, слика 204 (61. Чаушевић Селма), ), страна 73, слика 212 (63. Милић
Адриана).
Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH

224Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год.
број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 17, слика 45 (16. Чајић Сања), страна 35, слика 101 (34. Окановић
Индира), страна 49, слика 140 (45. Абдуисмаил Сузан), ).
Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH
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Као што се на слици види она је у сасвим другачијем положају од очекиваног и уз то има 

веома тешке повреде потколеница. Експериментално је проверено како ударни талас 

делује на макету људске фигуре  на месту на којем се налазила Бошњаковић Вилдана. 

У свим случајевима макета је оборена од центра експлозије према напред,  што се може 

јасно видети и на снимку ултрабрзе камере, слика 121. 

 

Слика 121 Црвеном елипсом обележена је макета која пада од 

центра експлозије
225

 

 

Положај тела Илване Бошњаковић кореспондира положају које би имало тело након 

експлозије са места у близинигде је идентификовано место страдања Мујановић Нешета, 

слика 117. 

На основу трагова на телу жртава, положаја тела Бошњаковић Илване, и 

експерименталних резултата жртве на углу зграде продавнице "НИК" код улице др 

Мустафе Мујбеговића закључује се да жртве нису страдале од експлозије тренутно-

фугасног пројектила 130 mm већ од неке експлозивне направе сасвим другачијих 

каракеристика и у директној је вези са страдањем људи на простору од овог места до 

апарата за кокице код улаза у продавницу "Самоизбор" 

9.1.8. Улица др Мстафе Мујбеговића (зона 8) 

У овој улици страдао је Поњавић Русмир
226

  код прозора продавнице "Сељанка". Место 

на којем је страдао је удаљено око 13m од места  експлозије код аутомобила "Голф 1". 
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Видео снимак ултрабрзом камером:  UB 1 od 04. septembra 2014  Временски интервал 00:01:24 до 

00:01:27 
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Експериментално је показано и доказано да на овој удаљености већина гелера удара 

изнад прозора, слика 90, а у доњем делу је много мање погодака. 

У два експеримента макета која је била постављена приближно на месту где је рањен 

Поњавић Русмир била је погођена  укупно са 9 гелера. У једном случају погођена је са 

шест гелера, а други пут са три гелера, а најмања висина поготка је била у првом случају 

је 29 cm, а у другом случају око 100 cm.
227

 Иако на први поглед слика погодака 

приближно одговара слици погодака које је задобио Поњавић Русмир постоји једна 

суштинска разлика. Погоци на макети су добијени услед ситних гелера, а  Поњавић 

Русмир задобио је теже повреде са више прелома костију.
228

  

 

Слика 122 Поњавић Русмир пре уклањања тела са места 

страдања
229

 

Стрелицом је означено место на левој нози где је 

погођен и где му је сломљена надколеница 

Иако је опис повреда штур, две повреде заслужују посебну пажњу: погодак у леву 

бутину са преломом натколенице и погодак у леви бок са продором гелера у дубину 

                                                                                                                                                                                        
226

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 10, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH. 
227

Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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, Прилог 10, 

макета SLJ-1, фотографија DSCN9837, DSCN9839, Тачка 2.4.2, Прилог 11, макета SE-1, фотографија 

DSCN9731. 

228
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 13. 

" Дефекти коже који се настављају у дубину предње стране грудног коша, лијеве половице трбуха, 
лијеве бутине са преломима бедрне кости, лијеве подлактице са пријеломом жбице горњег дијела 
десне надлактице са преломом рамењаче, те дефекти бочне стране трбуха лијево са продором у 
трбушну дупљу.." 

229
 Фотографија је преузета из филмаVTS_01_1 временски интервал од 00:06:50 до 00:07:00 
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стомака. Ове две повреде омогућавају да се на основу видео снимка, слика 115, са лица 

места утврди положј у којем је био пре експлозије и са које стране су долетели гелери. 

Ако је Поњавић Русмир био окренут лицем према месту експлозије код аутомобила 

"Голф 1" онда би из тог правца могао бити погођен у леву бутину, али у том случају не 

би била сломљена натколеница јер би према траговима крви на панталонама гелер само 

окрзнуо бутину. Дакле, да би натколеница била сломљена гелер је у односу на тело 

морао доћи само у правцу који је означен црвеном стрелицом, слика 115.   

Ако је стајао бочно или приближно бочно у односу на место експлозије код аутомобила 

"Голф 1" онда је могао задобити и прелом натколенице и поготке у леви бочни део 

стомака,  али никако није могао добити погодак у десну потколеницу, који у овом 

записнику Вишег суда у Тузли није споменут, али се види у фотодокументацији.
230

Поред 

тога мало је вероватно да би пао на тло у положају у којем је нађен. 

Ако је Поњавић Русмир био окренут лицем према месту експлозије код аутомобила 

"Голф 1" онда је могао из бочног правца (Партизанска улица) бити погођен у леву 

бутину и леви бок стомака и да задобије повреде које су констатоване, али никако није 

могао задобити погодак у десну потколеницу. Овакав положај тела и повреда 

коореспондира са оштећењима у "Комисиону" и оштећењем ивице ивичњака у улици 

Мустафе Мујбеговића. Положај у којем је нађен је врло вероватан за овакав случај. 

На основу трагова на телу страдалог Поњавић Русмира, експерименталних 

резултата и извршене анализе могућих положаја може се констатовати да је 

Поњавић Русмир погођен из два правца и да је у тренутку несреће био окренут 

лицем према месту експлозије код аутомобила "Голф 1". 

9.1.9. Простор испред кафеа "Гулам"(зона 9) 

На простору испред кафеа "Гулам" према познатим подацима било је 6 мртвих, 9 

рањених и 7 неповређених лица , ПРИЛОГ 3. 

Од свих страдали посебно треба нагласити да повреда коју је задобио Чирак Самир
231

 по 

свом облику и тежини никако није могла настати од експлозије пројектила 130 mm на 

растојању18 m до 20 m, колико је отприлике било удаљено место где је седео Чирак 

Самир.  Његова повреда је била од некемного ближе експлозије, а трагови разнете 

столице, тачка 8.4,  указују да је једна експлозија била управо у башти или поред баште 

кафеа "Гулам".  

Експериментални резултати, табела 14,  показују да су макете које су биле распоређене 

тако да су покривале скоро цео простор баште кафеа "Гулам"  имале укупно 12 погодака 

у два експеримента, од којих је само један потенциално смртоносан, Веома је јаснода од 
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Фотодокументација ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-7-

175/95,  страна 62, слика 180. Доумент:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
231

Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год. 

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 74, слика 216  (64. Чирак Самир). Документ: 6. 

FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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експлозије пројектила 130 mm испред продавнице "НИК"  није могло да доспе до баште 

кафеа "Гулам" толико гелера који би изазвали најмање смрт 6 и рањавање 9 лица. 

 

 

Табела  14  Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима 

која приближно одговарају положају баште кафеа "Гулам" 
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  m m   cm cm  

2.4.1 

 

 

 

G-1 19,5 19,5 
 

1 138 138 DSCN9836 

G-2 19,3 19,3 
 

2 63 90 DSCN9835 

G-3 19,3 19,3 
 

1 147 147 DSCN9834 

G-4 19 19 
 

1 33 50 DSCN9833 

2.4.2 

 

G-1 16,2 16,2 
 

0 
  

DSCN9861 

G-2 18,6 18,6 

 

7 21 117 DSCN9862 

 

На основу ефеката рањавања страдалих лица и осталих трагова на лицу места као 

и  резултата експеримената закључује се да су у башти и око баште кафеа "Гулам" 

повреде присутних лица настали од експлозије из близине ове локације, а не од 

експлозије код излога продавниц "НИК". 

 

9.1.10. Угао кафеа "Леонардо" и бутик.(зона 10) 

У случају пада и експлозије пројектила код аутомобила "Голф 1"овај простор би био 

изложен веома великом снопу парчади и лица која би се нашла на том простору 

претрпеле би велики број повреда по телу. У овом подручју био би и релативно висок 

притисак ударног таласа, али на растојањима већим од 5 m не очекује се бласт ефект. 
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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. 
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Према расположивим подацима на овој локацији погинуле  су седам особа ,  петнаест 

особа је рањено, а 3 особе су остале неповређене, ПРИЛОГ 4. 

У фото документацији на углу зграде, пред улазом у бутик има веома много крви, па је 

вероватно на овом простору било још погинулих. 

При извођењу експеримента на постављане су макете људских фигура тако да буду у 

односу на место експлозије као и особе које су се стварно налазиле на овом простору. 

Преглед резултата експеримента дат је  у табели 15 

 

Табела 15 Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима која 

приближно одговарају  углу између кафеа "Леонардо" и бутика 
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  m m   cm cm  

2.2.1 

16ЛЕ 8 8 

оборена 

након 

експлозије 

21 22 138 PICT0327 

17ЛЕ 8,3 8,3   17 9 173 PICT0331 

18ЛЕ 10,6 10,6 
  

6 34 142 
DSCN5537, 

DSCN5519 

2.3.1 

1ЛЕ 9,4 9,4   4 78 175 PICT0838 

3С 10,6 10,6   12 30 174 PICT0839 

14 Л 8,1 8,1 оборена 19 14 185 PICT0840 

2.3.2 
7К 9,14 9,14   7 

  
DSCN9750 

19ЛЕ 9,65 9,65   4 
  

DSCN9751 

2.4.1 A-1 9,2 9,2 
  

16 14 156 
DSCN9930 

DSCN9932 
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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. 
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B-1 9,37 9,37 
  

1 15 15 
DSCN9918 

DSCN9919 

B-2 10,24 10,24 
  

2 107 131 
DSCN9917 

DSCN9918 

LU-1 8,31 8,31 
оборен и 

окренут 
7 50 145 

DSCN9922 

DSCN9923 

LU-2 8,36 8,36 
  

9 7 158 
DSCN9924 

DSCN9925 

LU-3 9,14 9,14 
  

0 10 152 
DSCN9928 

DSCN9929 

2.4.2 

 

 

 

B-1 9,1 9,1   12 31 164 DSCN9900 

B-2 8,1 8,1   15 27 189 DSCN9901 

A-1 9,5 9,5 оборена 18 10 173 DSCN9902 

A-2 10,2 10,2 оборена 31 19 166 DSCN9904 

 

Као што се из табеле види на овој локацији највећи  је број гелера и особе које се нађу у 

том снопу задобиће велики број гелера.  

Страдали на овој локацији имали су повреде по целом телу, али је разлика у односу на 

експерименталне резултате то што су имали мањи бројповреда. То указује да је у време 

експлозије у мају 1995. год. било мање гелера на овом простору у односу на број гелера 

који се добија распрскавањем пројектила 130 mm. 

И на овој локацији имамо неке карактеристичне случајеве који озбиљно доводе у сумњу 

да су жртве на овој локацији страдали од експлозије испред "Голфа 1". Први 

карактеристичан  случај је случај смртно страдалог  Слијепчевић Асима који је имао 

озбиљну бласт повреду,
234

 а налазио се на локацији где није могло бити бласт повреда 

услед експлозије пројектила 130 mm. 

Други карактеристичан случај је случај смртно страдалог Механовић Сулејмана, који је 

према Записнику о вањском прегледу и идентификацији погинулих у масакру у Тузли 

дана 25. 05.1995. год.
235

 има следеће повреде: 

"Дефект коже промјера око 1 cm десног предушног предјела који комуницира са великим 

звијездастим отвором који заприма површину око 4 х 10cm и који се налази у лијевом 
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Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год. 

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 25, слика 68  (27. Слијепчевић Асим).  

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
235

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 8. 
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стражњем вањском тјемену главе кроз кога се према вани истискује мождана маса уз 

констатован прелом  костију крова лобање. Дефект коже вањске стране горњег дијела 

десне надлактице промјера око око 3 cm, те бројни ситни рупичасти дефекти коже десне 

стране леђа" 

Опис повреда дат у овом Записнику није потпун,  јер ова жртва има још три веома битне 

повреде, слика 123 и слика 124 

 

Слика 123 Тело Механовић Сулејмана на којем се уочава рана на десном рамену 

и на левомколену, а које нису регистроване у Записнику Вишег суда у 

Тузли
236
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Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год. 

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 29, слика 81  (27. Механовић Сулејман). Документ: 6. 

FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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Слика 124  Лева страна тела Механовић Сулејмана на коме је излазна рана на лобањи и 

улазна рана на левој бочној страни грудног коша
237

 

 

Из ове две фотографије веома је јасно да је рана у колену настала ударом неког тела из 

правца који је управан или приближно управан на предњу стану тела. Рана чији је улаз 

испред десног ува, а излаз на левој потиљачној страни дошла је скоро под правим углом 

у односу на десну бочну страну, односно с десна на лево, а рана чији је улаз на левој 

бочној страни грудног коша настала је долетом пројектила у потпуно супротном правцу односно 

слева на десно. 

Ова два бочна правца су скоро управна на правац из којег је погођено колено, што 

недвосмислено показуједа је Механовић Сулејман рањен из три међусобно потпуно 

различита правца. 

Пошто се зна да ја Механовић Сулејман био на простору око  угла зграде у којој су кафе 

"Леонардо" и бутик 
238

 уцртани су на скици трга "Капија" приближни правци из којих је 

погођен Механовић Сулејман, слика 125. 

                                                           
237

Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 25. 5. 1995. год. 

број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 29, слика 82  (27. Механовић Сулејман). Документ: 6. 

FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
238

Смајић Енвер, Записник о саслушању свједока, број: КИ 139/988 од 27.01. 1999. год.,  страна 2. 

Документ:102. Smajic Enver. 
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Ако је Механовић Сулејман био окренут у супротном працу од правца 1, онда је могуће 

да је погођен из правца кафеа "Капија". Правац 3 се веома добро поклапа са 

претпостављним местом експлозије од које је страдао Мујановић Нешет, тачка 9.1.3 

 

Слика 125 Приближни правци из којих је погођен Механовић Сулејман 

 

На основу расположивих доказа и извршенх експеримената утврђено је да је сноп гелера 

који је деловао на дан трагедије мањи по броју гелера у односу на сноп који настаје 

рспрскавањем пројектила 130 mm, што указује да на овом простору није експлодирао 

пројектил 130 mm, већ је изведено више симултаних експлозија.  

  



Повреде страдалог Механовић Сулејмана недвосмислено показују да су на
простору око угла зграде кафеа "Леонардо"деловали гелери из три потпуно
различита правца што указује да да је на тргу "КАПИЈА" 25. маја 1995. год. било
више симултаних експлозија.

9.1.11. Испред кафеа "Леонардо"(зона 11)

Познато је да је на простору испред кафеа "Леонардо" погинула 1 особа, рањене је 8
особа и 11 особа је неповређено, Прилог 5.

Преглед ефеката на макетама љуских фигура који су добијени при извођењу
експеримента дат је у табели 16.

На основу резултата експеримената може се закључити да је у случају експлозије
пројектила калибра 130 mm испред продавнице "НИК" простор испред улаза у кафе
"Леонардо" изложен дејству великог броја гелера и на основу тога могао би се очекивати
већи број погинулих и рањених, при чему би погоци гелера били распоређени по целом
телу страдалих.

На основу величине отисака гелера на макетама љуских фигура закључује се да   би
повреде погођенх људи могле бити и смртоносне али би по величини биле ситније.

Према изјавама сведока на овом простору је вероватно било више погинулих лица, јер
један сведок изјављује да јеиспред кафеа "Леонардо" видео две особе без главе,239 а
други сведок, припадник УНПРОФОР-а,240 видео је једну главу наспрам улаза у кафе
"Леонардо". Према расположивој докуметацији није било особа без главе али је било
неколико веома тешко повређених за које нема података где су погинули па није
искључено да су  ови сведоци видели неке од тих особа. У свом извештају  овај
припадник УНПРОФОР-а наводи да је поред аутомобила код кафеа "Леонардо" видео
једну женску особу којој је откинута десна нога.
У списку лица која су рањена у овом делу трга "Капија" нема ниједне особе којој је
ампутирана нога, Прилог 5, што указје да је у том делу трга "Капија" било још мртвих и

239Смајић Енвер, Записник о саслушању свједока, број: КИ 139/988 од 27.01. 1999. год., страна 2.
Документ:102. Smajic Enver

240Мајор Ги Санд (Guy Sands), шеф одељења Г-5, Извјештај очевица гранатирања центра Тузле који се
десио 25 маја, 1995 године,упућен Команданту УНПРОФОР-а за сектор североисток , од 26 маја, 1995
године.Документ: 05-ANEXC.
" Док сам силазио низ степенице видио сем како уносе у зграду неколико тешко рањених војно-
неактивних цивила. Стакло и комади дрвета распршили су се по ходнику зграде. На поду је већ био
густ траг крви. Вани, на тргу, видио сем неколико аутомобила изрешетаних шрапнелима. На
улицама вани била су тијела, двадесет или више, разбацана у гротескном облику по улицама које
воде у централни трг. Одрубљена глава налазила се супротно од излаза од зграде у којој сем се
налазио. Женска жртва лежала је на страни у  шоку поред аутомобила док је друга дјевојка
покушавала да је умири - крв је куљала из батрљка који је некад био њена десна нога."
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241Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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.
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тешко рањених чије повреде по тежини превазилазе повреде које би се могле очекивати
на основу резултата експерименталних испитивања.
Важно је уочити да је смртно страдали Механовић Сулејман, тачка 9.1.8 и слика 125,
погођен једним гелером који је долетео из правца који одговара простору испред улаза у
кафе "Леонардо", што указује да је негде на простору испред кафеа "Леонардо" био
центар неке експлозије.

Табела 16 Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима која
приближно одговарају простору испред улаза у кафе "Леонардо"
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m m cm cm

2.2.1 19ЛЕ 1
2

1
2

5 2
3

149 PICT0335
2.2.1 20ЛЕ 12,8 12,8 6 2

6
152 DSCN5531

2..3.1 12 Л 11,8 11,8 1 102 102 PICT0841
2.3.1 9 К 15,2 15,2 1 107 107 PICT0842

2.3.2 ПЗ1 11,7 11,7
преврнута

9 5 151
DSCN975
6,
DSCN563
1

2.3.2 ЛУ1 15,1 15,1 1
0

9 146 DSCN9757

2.4.1 LU-1 14,6 14,6 2 7
4

180 DSCN9936
DSCN9937

2.4.1 LU-2 16,94 16,94 3 1
5

7
6

DSCN9938
DSCN9939
DSCN9940

2.4.2 LE-1 14,7 14,7 4 4
2

167 DSCN9905
2.4.2 LE-2 14,4 14,4 оборена 0 DSCN9906
2.4.2 LE-3 14,3 14,3 2

3
1
5

179 DSCN9907
Поред улаза у кафе "Леонардо" био је паркиран и један аутомобил "Фиат 125", слика 99,
који је након експлозије остао потпуно неоштећен и није имао ниједан погодак гелера.



244Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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.
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Према изјавама сведока око аутомобила "Фиат 125" било је 11 лица242 од којих су два
лица задобили повреде и то једно лице погођено је у ногу испод колена, а друго лице је
погођено у ногу изнад колена.243

На основу броја лица оја су била око аутомобила могло би се претпоставити да су ти
људи својим телима заштитили аутомобил "Фиат 125" од дејства гелера.
Експериментални резултати дају другачију слику догађаја, табела 17. Све макете око
аутомобила "Фиат 125" ("Застава 128")су претрпеле велики број погодака из чега
произилази да би у случају да је на тргу "Капија" експлодирао пројектил 130 mmброј
рањених из групе лица окупљњних око аутомобила "Фиат 125" био знатно већи од 2
лица.

Табела 17 Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене око аутомобила
"Фиат 125" ("Застава 128")
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m m cm cm

2.4.1
A-1 9,2 9,2 16 14 156 DSCN9930

DSCN9932

A-2 8,74 8,74 20 39 170 DSCN9931
DSCN9932

A-3 12,7 12,7 2 102 140 DSCN9934
DSCN9935

2.4.2 A-1 9,5 9,5 оборена 18 10 173 DSCN9902
A-2 10,2 10,2 оборена 31 19 166 DSCN9904

Приликом извођења експеримента "Фиат 125" ("Застава 128") је претрпео више погодака
гелера иако је испред или поред њега било макета људских фигура.
На слици 127 приказан је аутомобил након експлозије пројектила 130 mmод 25. августа
2014. год., као што се може видети аутомобил је са бочне стране добио 14 и поломљено
му је ветробранско стако тако да је број погодака у бочну страну сигурно преко 14

242 Око аутомобила "Фиат 125" била су следећа лица: Бараковић Ален ,Хаџимехмедовић Ајла, Вучиљевић
Ивана, Пашић Един, Тановић Мирела, Ћелосмановић Един, Ћифић Мирза,Хуремовић Надир,
Гулемовић Селма, Пејић Мирта, Фишековић Мирела. Прилог 5.

243Рањени су: Бараковић Ален ,Хаџимехмедовић Ајла, Прилог 5.
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погодака. Са предње стране задобио је више погодака у хаубу и предњи део,а у шофер 

шајбни остали су трагови 10 погодака.
245

 

 

 

 

Слика 126 Дејство гелера на аутомобил "ФИАТ 125"
246

 након 

активирања пројектила калибра 130 mm испред 

продавнице "НИК" 25. августа 2014. год. 

Горе- шири изглед лица места, фотографија 

DSCN0007 

Доле – Аутомобил са обележеним траговима 

погодака гелера, фотографија DSCN9776 

                                                           
245

Фотографија DSCN9773 

 
246

При извођењу експеримента коришћен је аутомобил "Застава 128 " уместо аутомобила "ФИАТ 125" који 

је био на тргу "Капија" 25. маја 1995. год. 



На слици 127 приказан је аутомобил након експлозије пројектила 130 mm од 4.
септембра 2014. год., као што се може видети аутомобил је са предње стране добио
11 погодака и поломљена му је шофершајбна, ветробранско стако, задње стакло.

Слика 127 Дејство гелера на аутомобил "ФИАТ 125"247 након
активирања пројектила калибра 130 mm испред
продавнице "НИК"04. септембраа 2014. год.
Горе - шири изглед лица места, фотографија

DSCN9843
Доле – Аутомобил са обележеним траговима погодака

гелера, фотографијаDSCN9847

247При извођењу експеримента коришћен је аутомобил "Застава 128 " уместо аутомобила "ФИАТ 125" који
је био на тргу "Капија" 25. маја 1995. год.
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Број погодака у аутомобил указује да је аутомобил "Фиат 125" морао имати бар
неколико погодака без обзира што је око њега било доста људи.
У сваком случају збир погодака у аутомобли "Фиат 125" и у људе окупљене око
њега на дан 25. Мај 1995. Год. на тргу "Капија",далеко је мањи од збира броја
погодака у аутомобил "Фиат 125" ("Застава 128") и макете које су биле око њега
при извожењу експеримената, што недвосмислено указује да људи који су рањени
код овог аутомобила нису погођени гелерима пројектила 130 mm који је
експлодирао код продавнице "НИК".

9.1.12. Испред Лутрије БиХ (зона 12)

Испред и око улаза у просторије Лутрје БиХ било је више особа које су продавале
цигарете.
Познато је да је на овом простору било 8 особа од којих су 4 смртно страдале, две су
рањене, а две су остале неповређене, Прилог 6.
Све четири погинуле особе и јена рањена особа погођене су у ноге што је мимо свих
очекивања ако се има у виду да су били удаљени око 18 m, од наводног центра
експлозије испред продавнице "НИК".
Најјаснију потврду да ове осебе нису задобиле повреде од експлозије испред продавнице
"НИК" дају резултати експеримента на којима се види да сви удари гелера пројектила
који је активиран испред продавнице "НИК" изнад висине људи, слика 104.
Исти резултати потврђени су и на макетама људских фигура које су биле постављене
испред просторија лутрије БиХ, табела 18.
Као што се види из ове табеле само једна макета је погођена, што се може сматрати као
случајан догађај.
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m m cm cm

2.2.1
12Л 20 20 0 PICT0263

13Л 17,4 17,4 0 PICT0265

14Л 16 16 0 PICT0267

2.4.1

LT-1 19,25 19,25 0 DSCN9910
DSCN9914

LT-2 20 20 0 DSCN9910,
DSCN9913

LT-3 21,1 21,1 0 DSCN9910
DSCN9912

LT-4 21,63 21,63 0 DSCN9910
DSCN9911

2.4.2

LT-4 17,7 17,7 1 79 94 DSCN9893

LT-2 19,6 19,6 0 DSCN9892

Lutka
3 21,78 21,78 0

У
да

љ
ен

ос
т

од

У
да

љ
ен

ос
т

од

Табела 18 Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима која
приближно одговарају углу код Лутрије БиХ

На основу резултата експеримената неспорно је да особе које су се налазиле испред
експлозије пројектила 130 mm испред продавнице "НИК".
Трагови на фасадама, слика 101, слика 102 и слика 103 указују да су ове особе
погођене из правца који је скоро управан на правац према месту есплозије испред
продавнице "НИК".

9.1.13. Испред кафеа "Капија" (зона 13)

248Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним
условимакоји 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.



174 
 

На простору испред кафеа "Капија" према расположивим подацима пре експлозије било 

је најмање 55 особа од чега су две особе погинуле,26 особа су рањене  а 27 особа су 

остале неповређене, Прилог 7. 

Све ове особе су биле удаљене од места експлозије од око 25 m па до преко 35 m. Овако 

велики број страдалих на овим растојањима нису у корелацији са карактеристикама 

распрскавања пројектила 130 mm, што се веома јасно уочава на слици 103, где се на 

фасади зградњ у којој је био дућан "Капија"виде трагови гелера пројектила 130 mm који 

је активиран испред продавнице "НИК". Са ове слике је очигледно да сноп гелера  који 

долеће од продавнице "НИК" када се нађе изнад простора око кафеа "Капија" толико је 

високо да уопште не може да погоди ниједно лице које се налази испред кафеа "Капија" 

и евентуални погодак гелером неког испред кафеа "Капија" спада у веома случајан 

догађај. То потврђују и експериментални резултати. 

У пет експеримената  регистрован је само један погодак на макети која је била удаљена 

на 26,3 m, Табела 19. 

Табела 19 Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене на местима која 

приближно одговарају  простору испред кафеа "Капија" 
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2.2.1 

 

 

7К 24,7 24,7 
 

0 
  

PICT0253 

8К 27 27 
 

0 
  

DSCN5500 

9К 27,2 27,2 
 

0 
  

DSCN5501, 

PICT0257 

10К 27,4 27,4 
 

0 
  

DSCN5502, 

PICT0259 

11К 27,3 27,3 
 

0 
  

PICT0261 

2.3.2 
100 19 19 

 
0 

  
DSCN5625 

101 19 19 
 

0 
  

DSCN5625 

2.4.1 

 

K-1 26,55 26,55 
 

0 
  

DSCN9909 

K-2 27 27 
 

0 
  

DSCN9908 

K-3 27,42 27,42 
 

0 
  

DSCN9907 

K-4 27,76 27,76 
 

0 
  

DSCN9906 

K-5 28,27 28,27 
 

0 
  

DSCN9905 

K-6 28,65 28,65 
 

0 
  

DSCN9904 
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Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји 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. 
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2.4.2 

 

Lutka 1 23,48 20,54 
 

0 
   

Lutka 2 20,54 20,54 
 

0 
   

Lutka 3 21,78 21,78 
 

0 
   

Lutka 4 31 31 
 

0 
   

Lutka 5 32,1 32,1 
 

0 
   

K-1 28 28 
 

0 
  

DSCN9889 

K-2 27 27 
 

0 
  

DSCN9888 

K-3 26,3 26,3 
 

1 77 77 DSCN9887 

 

Осим тога што је број погинулих и рањених изузетно висок постоји још доказа да 

страдали који су се налазили испред кафеа "Капија" нису могли да страдају од 

експлозије пројектила 130 mm испред продавнице "НИК". Од  26 рањених особа чак 6 

особа је рањено у стопало или до висине зглоба,
250

, још 5 особа је рањено у ногу, што 

укупно чини 11 особа које су рањене у ногу или 42,3% од укупног броја рњених
251

 

Врло је интересантан и случај рањеног Едина Хурића који је док је седео за столом 

испред кафеа "Капија" на растојању око 30 m од центра експлозије поред аутомобила 

"Голф 1"и при томе задобио 7 погодака у потколеницу десне ноге.
252

 Нетреба посебно 

објашњавати да се на оволиком растојању не може добити оваква густина парчади. 

Необичан је и случај рањене Мехинагић Мелиде која је седела за столом испред кафеа 

"Капија" и том прилком је рањена у Ахилову тетиву, а експлозија је бацила са 

столице.
253

 Осим што је готово невероватно да је погођена у Ахилову тетиву још је мање 

вероватно да ју је експлозија пројектила 130 mm бацила са столице. 

То на веома упечатљив начин потврђују и резултати експеримента. Испред фасаде кафе 

"Капија" постављени су столови на које су постављене фаше и конзерве пива и сокова, 

од којих су неке биле празне и ниједна флаша  нити иједна конзерва није ни померена 

при експлозији, а камоли срушена што указује да Мехинагић Мелида није никако могла 

да буде срушена са столице од ударног таласа који настае експлозијом пројектила 130 mm. 

Очигледно је да је експлозија која је оборила Мехинагић Мелиду са столице била много 

ближе њој и да та експлозија нема никакве везе са експлозијом пројектила 130 mm 

испред продавнице "НИК". 

                                                           
250

Рањени у стопало или до висине зглоба су:Бороговац Алмир, Зонић Фахрета, Мехинагић Мелида, 

Накић Адмир, Хадџимехмедовић Јасмин, Хусаркић Мехмед. 
251

За 5 рањених  лица неема података о у који део тела су погођени, тако да је могуће а је број рањених 

лица у ногу већи од 11. 
252

Един Хурић, Записник о саслушању свједока, број: КИ 139/98 од 28.01. 1999. год.,  страна 2. 

Документ:111. Huric Edin. 
253

Мехинагић Мелида, Записник о саслушању свједока, број: КИ 139/98 од 29.01. 1999. год.,  

страна 2.  Документ: 114. Mehinagic Melida 
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Слика 128 Изглед столова и лутки испред кафеа "Капија" након експлозије
пројектила 130 mm испред продавнице "НИК" 4. септембра 2014. год.254

На основу експерименталних резултата и анализе расположивих података о
повредама жртава неспорно је да ниједна жртва на простору испред кафеа
"Капија" није погођена од гелера пројектила 130 mm који је евентуално
експлодирао испред продавнице "НИК".

254Фотографија из филма Video od 04. septembra, snimak iz vazduha, временски интервал 00:05:52 до
00:06:08
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10. СУМАРНИ НАЛАЗ

а) Аутентичност расположиве документације и изгледа лица места

10.1. Документација о овом догађају коју су сачинили истражни органи на дан 25. и 26.
маја 1995. год. није у потпуности аутентична, јер не документује неизмењено лице
места, тачка 6.2.1.

10.2. Изглед лица места је у току истраге више пута мењан, што се закључује на основу
тога што се:
 у фотодокументцији се не виде предмети са десне стране аутомобила, а који

су јасно видљиви на видео снмцима снимљеним након експлозије,тачка 6.1,
тачка 6,2.1,

 у фотодокументацији фигурирају два различита кратера, тачка, 6.2.2, а на
филму који је снимљен увече 25. маја 1995. полицајац стоји поред кратера
који је различит и одова два, тачка 6.2.2, слика 10,

 Из коловоза су вађене гранитне коцке, 6.2.2, слика 11 и тачка 6.2.6.4, слика
17,6.2.6.5, слика 32,

 Бразда у гранитним коцкама је накнадно проширивана и продубљивања,
6.2.6.4, слика 17,

 Испред аутомобила "Голф 1" види се нека гомила прекривена са неким
платном са ознаком "UN", а та гомила се не види у фотодокументацији, тачка
6.2.5, слика 20,

 Испред излога продавнице "Самоизбор" такође постоји једна гомила неког
материјала која се види на филму, а невиди у полицијској
фотодокументацији, тачка 8.5.3, слика 97-десно.

10.3. Истражитељи из непознатих разлога нису регистровали белики број предмета
испод и око аутомобила "Голф 1", који се тешко могу наћи на неком тргу без
неког разлога, а то су:
 Ужад, комади металних лимова, необични три бела угаона предмета од којих

је један одбачен чак на тенду, полуга за затезање жице, тачка 7.2.2, слика 60,
 Посебно је интересантан један део који подсећа на поклопац кућишта за

филтер за ваздух код аутомобила "Голф 1"са дизел мотором, али тај предмет
ипак није део од аутомобила "Голф 1", тачка 7.2.2, слика 61 и слика 63.

10.4. Није утврђено стање аутомобила "Голф 1", да ли је био у возном стању и ко је
власник, посебна недоумица је да ли је аутомобил био регистрован, јер је то
једини аутомобил са стаарим ознакама на регистарским таблицама, тачка 7.2.3.

10.5. Истрага није утврдила порекло црвене материје која се може видети на делу трга
"Капија", тачка 7.2.1,
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10.6. Истржитељи нису документовали када је сруђен део зида изнад улаза у зграду
продавнице "Самоизбор", тачка 8.5.1.

б) Кратер

10.7. Не постоји фотографија на основу које би се поуздано могло утврдити како је
стварно изгледао кратер, али кратер који се види на видео снимку тачка 6.2.2,
слика 10 најприближније одговара стварном изгледу кратера из следећих разлога:
 Из кратера је приликом експлозије избачена извесна количина песка из

подлоге и део тог избаченог песка задржао се на тенди, тачка 6.2.2, слка 11,
 Кратер испод аутомобила попуњен је коцкама и из таквог кратера не би

могло да се избаци онолико песка чији део је остао на тенди, тачка 6.2.2,
слика 6,

 Кратер који је добијен експлозијом не би могао остати чист као што је кратер
који се налази у фотодокументацији, тачка 6.2.2, слика 7.

10.8. Ниједан кратер који се налази у фотодокументацији није могао настати
експлозијом артиљеријског пројектила на чврстој подлози поплочаној гранитним
коцкама јер пројетил не избија гранитне коцке, што је доказано и експериментално,
тачка 6.2.6.4, слика 30.

в) Трагови на основу којих је идентификован пројектил

10.9. Истражитељи нису могли да утврде калибар и модел пројектила на основу
прикупљених парчади на лицу места и на основу парчади која су извађена из
тела рањених, јер међу гелерима која су дата у фотодокументацији нема
карактеристичних парчића на основу којих би се могао идентификовати
пројектил 130 mm, тачка 7.1.

10.10. Др Берко Зечевић идентификовао је пројектил 130 mm на основу парчди која се
не налазе у узорку који је снимила полиција при увиђају , тачка 7.1, слика 59.

10.11. Велико парче од дна пројектила ако је пронађено на тргу "Капија" указује да на
тргу "Капија" није експлодирао пројектил 130 mm, јер би у том случају парче
билоодбачено далеко од трга "Капија", тачка 159.

г) Положај аутомобила "Голф 1"

10.12. Аутомобил "Голф 1" испред којег је била експлозија био је удаљен од ивичњака
око 10 cm., тачка 6,2.5, чеони део аутомобила удаљен је око 130 cm од угла зграде
у којој је била продавница "НИК", тачка 6.2.4.
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10.13. Бочна удаљеност аутомобила "Голф 1"  од 47 cm  коју је одредио др Берко 

Зечевић потпуно произвољно је одабрана и нема ниједног материјалног доказа на 

основу којег би се могао потврдити овакав налаз, тачка 6.2.4. 

ђ) Положај кратера у односу на аутомобила "Голф 1" 

10.14. Кратер се налазио испред аутомобила, а досеже до предње доње ивице десног 

блатобрана, тачка 6.2.5, слика 21. 

 

10.15. Др Берко Зечевић је погрешно одредио положај кратера, тачка 6.2.5, слика 23. 

 

ж) Правац долета пројектла 

 

10.16. Правац долета који је одредио др Берко Зечевић одређен је на непостојећем трагу, 

вештом манипулацијом, вероватно са намером да би се показало да постоји 

материјални траг којим се доказује да је на трг "Капија" долетео и експлодирао 

пројектил 130 mm и овако одређен правац не поклапа се са правцем до ватреног 

положаја којег је др Берко Зечевић пронашао на Пањику, тачка 6.2.6.5. 

 

10.17. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЈЕ ДОКАЗАНО ДА НИКАКАВ ПРОЈЕКТИЛ НИЈЕ 

ДОЛЕТЕО НА ТРГ "КАПИЈА", ЈЕР БИ У ТОМ СЛУЧАЈУ НА ЗГРАДИ 

ПРОДАВНИЦЕ "КАПИЈА" ОСТАЛИ ТРАГОВА ГЕЛЕРА НА ФАСАДИ 

ИЗНАД АУТОМОБИЛА "ГОЛФ 1", ШТО НИЈЕ БИО СЛУЧАЈ 25. МАЈА 

1995. ГОД., тачка 6.2.6.6, слика 42 

 

 

з) Минимални падни угао пројектла 

 

10.18. Истражни органи нису утврдили минимални падни угао, јер нису одређивали 

минимални падни угао у односу на аутомобил "Голф 1", тачка 6.2.7.1 и 6.2.7.2. 

 

10.19. ДР БЕРКО ЗЕЧЕВИЋ ЈЕ ИЗВРШИО РЕКОНСТРУКИЈУ И ТОМ 

ПРИЛИКОМ ЈЕ ИЗМЕРИО МИНИМАЛНИ ПАДНИ УГАО, АЛИ ЈЕ 

НЕИСТИНИТО У СВОМ ИЗВЕШТАЈУ ПРИКАЗАО РЕЗУЛТАТЕ МЕРЕЊА 

ПА ЈЕ УМЕСТО УГЛА ОД ПРИБЛИЖНО 68 ° САОПШТИО ДА ЈЕ 

ИЗМЕРИО  62°, тачка  6.2.7.3 

 

10.20. Теоријска вредност минималног падног угла за случај положаја кратера како је 

одредио др Берко Зечевић је 67,4°, тачка  а за стварни положај кратера 69,2°, 

тачка  6.2.7.3 под б. 

Ови резултати показују да није било могуће да пројектил 130 mm долети и падне 

на коловоз, а да претходно не удари у аутомобил"Голф 1". 
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и)  Бласт повреде 

 

10.21. Експериментало је утврђено да бласт повреде настају на растојањима до 5m од 

центра експлозије пројектила 13 mm,  тачка  7.2.6. 

ј) Нетипични трагови 

 

10.22. Експериментално је утврђено да при експлозији тренутнофугасног пројектила 130 

mm не настају значајнији трагови гарежи, тачка 7.2.7, док је на жртвама између 

угла продавнице "НИК" и угла продавнице "Самоизбор" остало много трагова 

гарежи, тачка 9.1.6, што указује да на тргу "Капија" није експлодирао пројектил 

130 mm. 

 

10.23. На тргу "Капија" 25. маја 1995. год. није експлодирао пројектил 130 mm. 

 Није било померања аутомобила, тачка 8.1.1, 

 Оштећења аута су много већа од оштећења на аутомобилу приликом 

експлозије на тргу "Капија", тачка 8.1.2, слика 78. 

 Оштећење излога продавнице "НИК" које настаје услед експлозије пројектила 

130 mm, много је веће од оног које је било 25. маја 1995. год., тачка 8.1.9, 

 На фасади продавнице "НИК" 25. маја 1995. год. није било трагова изнад 

аутомобила "Голф 1", тачка 6.2.6.6, 

 25. маја 1995. год. није оштећен ивичњак тротоара, тачка 6.2.3, 

 Трагови на фасади који настају услед експлозије пројектила 130 mm испред 

прдавнице "НИК" не одговарају траговима на фасадама на тргу "Капија" од 

25. маја 1995. год. тачка 8.2 до тачке 8.9. 

 Повреде настрадалих не одговарају повредама које настају екслозијом 

пројектила 130 mm, тачка 9.1 до тачке 9.1.12. 

 

к) експлозивне направе 

 

10.24. Н тргу "Капија" експлодирало је више експлозивних направа што се закључује на 

основу трагова на: 

 Фасади зграде у којој је био дућан "Капија", тачка 8.6, слика 98, 

 Трагова на тротоар у улици др Мустафе Мујбеговића, тачка 8.9.1 

 Трагова на фасади зграде продавнице "НИК"  у улици др Мустафе 

Мујбеговића, тачка 8.9, 

 Трагова испред кафеа "Гулам" који указују да је експлозивна направа 

експлодирала испод пластичне столице, тачка 8.4 

 Постоје жртве погођене из више праваца, тачка 9.1.7, слика 122 и тачка 9.1.8, 

слика 125. 
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10. МИШЉЕЊЕ 

Након извршене свеобухватне анализе рсположивих доказа и резултата експеримената 

дајем следеће мишљење: 

1. На тргу "Капија" у Тузли 25. маја 1995. године није долетео и експлодирао 

пројектил калибра 130 mm. 

2. На тргу "Капија" у Тузли експлодирало је више подметнутих и синхронизовано 

активираних експлозивних направа. 

3. Вештак тужилаштва др Берко Зечевић је пред судским већем неистинито 

презентовао резултате своје реконструкције по питању минималног падног 

угла пројектила и тиме довео судко веће у велику заблуду која је директно 

утицла на исход суђења.  

Неистинит приказ резултата реконструкције је имао за последицу да је судско 

веће погрешно донело закључак да је 25. маја 1995. године на трг "Капија" у 

Тузли долетео и експлодирао артиљеријски пројектил калибра 130 mm и да је 

испаљен са положаја Војске Републике Српске. 
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ПРИЛОГ 1  Преглед лица која су била код аутомобила "Застава 101" и на улазу у 

продавницу "Самоизбор" 

Ред

ни 

број 

Презиме и име Место где 

се налазио 

Статус Опис повреда 
Извор податка о 

локацији 

1 Вантић Азур 

Улаз у 

Самоизбор 
Погинуо 

 Велики дефект 

груди, десног 

рамена и 

стомака 

 Aнализа 

страдалих255 

2 Дедић Зада 

Улаз у 

Самоизбор Погинула 

Потпуно 

разарање 

стомака 

130. Дедић Хилмо  

3 Јогунчић Азур 

Код 

Самоизбора 

ближе 

Гуламу 

Погинуо 

 Велики 

дефекти на 

куку, стомаку, 

потколеници 

87. Икинић Адмир 

4 Курбеговић Вања 

Испред 

улаза у  

Самоизбор, 

ближе Нику 
Погинула 

Разарање 

задњег дела 

лобање, десног  

кука, левог 

стопала и леве 

потколенице  

71. Нукић Хајрија 

5 Марковић Ненад 

Код 

самоизбора 

ближе 

Гуламу 

Погинуо 

 Разарање 

потколенице 
 87. Икинић Адмир 

6 Милић Адријана 

Испред 

улаза у СИ Погинула 

 Тешке 

трауматске 

повреде 

85. Бараковић 

Мухамед 

7 Нухановић Селма 

Испред 

улаза у  

Самоизбор, 

ближе Нику 

Погинула 

 Стопала, 

потколенице, 

груди 
71. Нукић Хајрија 

                                                           
255

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 3, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH. 
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8 Хаџић Аго 

Код "заставе 

101" Погинуо 

 Раздерине, 

кука, стомака, 

руку итд. 

87. Икинић Адмир 

9 Хидановић Ален 

Код 

самоизбора 

ближе 

Гуламу 
Погинуо 

 Разорено 

стопало, 

Велики дефект 

грудног коша, 

стомака са 

делимичним 

испадањем 

органа 

87. Икинић Адмир 

10 Хоџић Недим 
  

Погинуо 
 9 дефеката на 

леђном делу 

86 Бараковић 

Мухамед 

11 Хујдуровић Аднан 

На улазу 

испред 

Самоизбора 
Погинуо 

 Бројни 

дефекти по 

задњем длу 

трупа 

24. Рамадановић 

Осман 

12 Чаушевић Селма 

Улаз у 

Самоизбор 
Погинуо 

 Разорина 

десног образа 

и отварање 

грудне дупље 

 Анализа 

настрадалих256 

13 Садиковић Алема 

Био у 

простору 

улаза 

Самоизбора 

Лакше 

рањена 

  

22. Цилимковић 

Мирза 

14 Хајдаревић Ацко 
  Лакше 

рањен 

  
90. Икинић Адмир 

15 Ђука 

Код 

самоизбора 

ближе 

Гуламу 

Рањен 

 Ампутирана 

потколенице 
91. Икинић Адмир 

16 Бабајић Нихад 

На простору 

између Ник-

а и 

Самоизбора Рањен 

У скочни зглоб 

десне ноге, 

колена и три 

повреде бутног 

мишића, десна 

страна грудног 

коша и лист 

26. Бабајић Нихад 

                                                           
256

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 9, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH 
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леве ноге 

17 Ђуг Харис 

Испред 

излога 

продавнице 

Кључ 

Рањен 

Само лакше 

огреботине по 

темену главе и 

у руку  

48. Ђуг Харис 

18 Икинић Адмир 

Код 

самоизбора 

ближе 

Гуламу 

Рањен 

Рањен у леву 

руку 
87. Икинић Адмир 

19 Капетановић Азра 

Угао 

Самоизбора 

према НИК-у 

Рањен 

Више повреда 

у пределу 

стомака 

94. Капетановић Азра 

20 Нукић Хајрија 

Испред 

улаза у  

Самоизбор, 

ближе Нику 
Рањен 

Прелом левог 

кука, прострел 

десне 

натколенице  и 

више повреда у 

пределу главе  

71. Нукић Хајрија 

21 Пирић Аднан 

Код "заставе 

101" Рањен 

Ампутирана му 

је лева 

потколеница 

70. Пирић Аднан 

22 Раванчић Зијад 

На углу 

Самоизбора

, ближе 

НИК-у 

Рањен 

Повреде главе, 

натколенице 

десне ноге и 

потколенице 

леве ноге 

73. Раванчић Зијад 

23 Разић Јасмин 

Налазио се 

измећу 

кафеа 

Капија и 

НИК-а 

Рањен 

У потколеницу 

и бутину леве 

ноге у бутину 

десне ноге и 

испод пазуха 

33. Разић Јасмин 
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24 
Рамадановић 

Осман 

На улазу 

испред 

Самоизбора 

Рањен 

У леву 

подколеници, 

леву бутину, 

леву 

подлактицу и 

испод левог 

пазуха 

24. Рамадановић 

Осман 

25 Ћорсулић Самир 

На углу 

Самоизбора

, ближе 

НИК-у 

Рањен 

У главу и бут 

леве ноге 
74. Ћорсулић Самир 

26 Фазловић Наида 

код 

Самоизбора 

ближе 

ћошку 

према 

Капији 

Рањен 

У леву плећку 

190. Фазловић Наида 

27 Хасановић Сафета 
 

Рањен 
  27. Хасановић 

Сафетом 

28 Хоџић Един 

 

Рањен 

У руку, 

потколеница и 

десни кук 

99. Хоџић Един 

29 Цилимковић Мирза 

Био у 

простору 

улаза 

Самоизбора 

Рањен 

У стопало леве 

ноге , а десна 

је повређена 

испод колена  

22. Цилимковић 

Мирза 

30 Кофрц Един 

10 метара 

код 

Самоизбора 

Рањен 

Лева рука и 

леђа 113. Кофрц Един 

31 
Хаџиселимвић 

Асим 

код 

самоизбора 

ближе 

Гуламу 

Рањен 

У потколеницу 

87. Икинић Адмир 

32 Заимовић Јасминка 

На углу 

Самоизбора

, ближе 

НИК-у 

Теже 

рањена 

  

94. Капетановић Азра 

33 Сакић Един 
На углу 

Самоизбора

Теже 

рањен 

  
73. Раванчић Зијад 



, ближе
НИК-у

34 Фазловић Мирза 113. Кофрц Един

35 Машић Неџад

На углу
Самоизбора
, ближе
НИК-у,

Неповређен
73. Мујкановић
Дамир

36 Ћорсулић Санела

На углу
Самоизбора
, ближе
НИК-у

Неповређен 74. Ћорсулић Самир

37 Џафић Мустафа Неповређен 67. Марјановић Симо

186
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ПРИЛОГ 2  Преглед лица која су била код улаза у продавницу "Самоизбор" и код 

апарата за кокице  

Р.б

р 

Презиме и име Место где се 

налазио 

статус Опис 

повреда 

Извор податка 

о локацији 

1 Росић Јасминко 
Где се продвало 

пиво 

Погинуо   55. Хамзић 

Елдар 

2 Хабибовић Естин 

Код апарата за 

кокице који је 

ближи НИК-у,  

Лакше 

рањен 

  
 77. Петровић 

Иво 

3 Хамзић Елдар 

Где се продавало 

пиво 

Лакше 

рањен 

 Опекотине 

по лицу, два 

гелера у д 

есну руку и 

један у леђа 

55. Хамзић 

Елдар 

4 
Бараковић 

Мухамед 

На улазу у  

Самоизбор ближе 

НИК-у 

Рањен Велики број 

погодака по 

целом телу 

85. Бараковић 

Мухамед 

5 Гуламовић Един 

код Самоизбора, 

продавао је 

кокице 

Рањен У леву ногу и 

леву руку 
91. Гуламовић 

Един 

6 Јунузагић Ирмела 

Код апарата за 

кокице ближе 

кафеу Капија 

Рањен у 

надлактицу 

леве  руке 

37. Јунузагић 

Ирмела 

7 Марјановић Симо 

Код Самоизбора 

на ћошку који је 

ближи НИК-у 

Рањен У 

потколеницу 

десне ноге 

(прст) и у 

левуногу 

67. Марјановић 

Симо 

8 Мујкановић Дамир 

На углу 

Самоизбора, 

ближе НИК-у, 

седео на барској 

столици 

Рањен Прострел 

леве руке, 

повреде на 

десној нози 

и 

вишеструке 

72. Мујкановић 

Дамир 
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повреде на 

леђима 

9 Пашалић  Рамиз 

Код продавца 

кокица код 

Самоизбора  

Рањен У леву руку 

и потиљачни 

део главе 

101. Пашалић 

Рамиз 

10 Петровић Иво 

Код апарата за 

кокице који је 

ближи НИК-у 

Рањен у леву 

потколеницу 
77. Петровић 

Иво 

11 Суљетовић Ентаз 

Код апарата за 

кокице који је 

ближи НИК-у 

Рањен вишеструке 

повреде 

десне руке, 

повреде 

леђа у 

пределу 

десне 

лопатице, 

десне ноге и 

лица 

78. Суљетовић 

Ентаз 

12 Тепарић Идриз   Рањен   99. Хоџић Един 

13 Туцаковић Дамир 

испред Смоизбора 

поред штанда за 

продају сокова, 

седео на столици 

Рањен У 

потколеницу 

десне ноге и 

друге 

повреде 

84. Туцаковић 

Дамир 

14 Хајдархоџић Аднан 

Између 

продавнице 

Капија и 

продавнице 

Самоизбор 

Рањен У скочни 

зглоб леве 

ноге 
54. Хајдархоџић 

Аднан 

15 Хамзић Елдар 

код Самоизбора 

где се продавало 

пиво 

Рањен Добио 

опекотине 

десне 

стране лица 

55. Хамзић 

Елдар 
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16 
Хаџиефендић 

Бахрудин 

Код апарата за 

кокице који је 

ближи НИК-у 

Рањен У врат, у бут 

леве ноге и 

потколеницу 

десне ноге 

76. Хаџиефендић 

Бахрудин 

17 Чустендил Феђа  

Код Самоизбора 

код апарата за 

коокице 

Рањен У стопало 

десне ноге 

ноге , 

пресечена 

му је тетива, 

а у левом 

рамену 

остало му је 

више гелера  

36. Чустендил 

Феђа  

18 Јовичић Раденко 

Код Самоизбора 

на ћошку који је 

ближи НИК-у 

Рањен  У  ногу 
67. Марјановић 

Симо 

19 Мујачић Аднан 

испред Смоизбора 

поред штанда за 

продају сокова,  

Теже рањен  Према 

незваничној 

изјави из 

ногу му је 

извађен 21 

гелер257 

84. Туцаковић 

Дамир 

20 Хоџић Амир 
био поред апарата 

за кокице 

Неповређен   216. Хоџић 

Амир 

21 Чапљина  Мустафа 
био поред апарата 

за кокице 

Неповређен   216. Хоџић 

Амир 

22 
Барјактаревић 

Јасмина 

био поред апарата 

за кокице 

Неповређена   217. Хоџић 

Амир 

23 
Андрић 

Александар 

Пред 

Самоизбором 

поред сокова 

Неповређен   
 220. Андрић 

Александар 

                                                           
257

Мујачић Аднан, незванична изјава  
"Са пријатељима Дином Рахмановићем, Дамиром Мујкановићем, Неџадом званим Чичо, Дамиром 
Туцаковићем... сједио је само шест-седам метара од мјеста на које пала граната испаљена са Озрена. 
 - Двије-три секунде био сам паралисан. Онда сам чуо позиве Дамира Туцаковића. Покушао сам устати 
да му помогнем и тек тада сам схватио да сам и сам рањен. Пузао сам и вукао Дамира, бојећи се да ће 
четници испалити још једну гранату. Наишла је дјевојка у бијелом "голфу", истрчала и, невјероватно, 
унијела и мене и још тројицу у ауто. Тада сам имао 90 кила и ни данас не могу да схватим откуд јој 
толика снага - прича Аднан. 
 Дјевојку из бијелог "голфа" никад није упознао. А волио би. У тузланској болници из ногу му је извађен 
21 гелер." 
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24 Ахмедић Јасмина 
Испред излога 

продавнице кључ 

Неповређен   
48. Ђуг Харис 

25 Гоцић Самир 
Пред сокова Неповређен   220. Андрић 

Александар 

26 Ђухерић Адел 

Пред 

Самоизбором 

поред сокова 

Неповређен   
221. Андрић 

Александар 

27 Јогунчић Едина 
код Самоизбора  Неповређена   33. Разић 

Јасмин 

28 
Муратовић 

Мухидин 

Поред апарата за 

кокице 

Неповређен     

212. Муратовић 

Мухидин 

 

29 Омерашевић Азра 
Стајала крај 

барске столици 

Неповређена   72. Мујкановић 

Дамир 

30 Пирић Мирза 

код Самоизбора, 

продавао је 

кокице 

Неповређен   
91. Гуламовић 

Един 
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ПРИЛОГ 3  Преглед лица која су била на простору испред кафеа "Гулам" 

Ред

ни 

број 

Презиме и 

име 

Место где се 

налазио 

Статус Опис повреда 
Извор податка о 

локацији 

1 Јахић Алмир 

Седео у башти 

кафеа Гулам Погинуо 

 У врат и доњи 

део десне 

бутине 

98. Љаљић Шејла 

2 
Калесић 

Сандро 

седео за столом 

испред Гулама 
Погинуо 

рањен у груди, 

рана округла 
171. Калесић Дино 

3 Нинић Дијана 
седела за столом 

Кафеа Гулам 
Погинула 

  
202. Исић Вилдана 

4 
Рамић 

Фахрудин 

иза Заставе 101 

према Гуламу 

Погинуо 

погођен у 

леђа,а лежи на 

леђима са 

ногама према 

НИК-у 

Анализа 

настрадалих258 

5 
Стојичић 

Јелена 

 Испред кафеа 

Гулам 

Погинула 

У потиљак а 

лежи на 

леђима са 

ногама према 

НИК-у 

Анализа 

настрадалих259 

6 Чирак Самир 
Седео у башти 

кафеа Гулам 
Погинуо 

Разнетлеви бок 

стомака  
98. Љаљић Шејла 

7 Аљукић Зијад 
Седео у башти 

кафеа Гулам 
Рањен 

у горњи чеони 

део главе 
64. Аљукић Зијад 

8 Борић Маида 

За столом 

испред кафића 

Гулам 
Рањенa 

у потколеницу 

леве ноге и 

бутину леве 

ноге и 

подлактицу 

десне руке 

46. Борић Маида 

                                                           
258

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 2, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH 
259

Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 11, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH 
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9 Икинић Адмир 
Код самоизбора 

ближе Гуламу 
Рањен 

рањен у леву 

руку 
86. Икинић Адмир 

10 Исић Мухамед 

На улици  

Партизанској, 

близу кафића 

Гулам 

Рањен 

у руку 

100. Исић Мухамед 

11 Калесић Дино 

Отац Погинулог 

Калесић Сандра, 

а и сам је рањен 

Рањен 

у карлицу и у 

пределу левог 

рамена 

171. Калесић Дино 

12 Љаљић Шејла 
Седела у башти 

кафеа Гулам 
Рањенa 

  
98. Љаљић Шејла 

13 
Мишковић 

Мирко 

У Башти кафеа 

Гулам 
Рањен 

у ногу, гелер се 

зауставио у 

трбушној 

дупљи 

107. Мишковић 

Мирко 

14 
Нухановић 

Алмир 

иза продавнице 

Самоизбор 

према 

продавници 

Јаса.  

Рањен 

У главу изнад 

десног уха 

59. Нухановић Алмир 

15 Поњавић Амра 
седела за столом 

Кафеа Гулам 
Рањенa 

У потколеницу 

леве ноге 
58. Поњавић Амра 

16 Самарџић Енес 

Седео за столом 

кафеа Гулам 

Рањен 

У стомак и 

одатле му је 

извађен један 

гелер,а по лицу 

је имао више 

ситнијих 

повреда 

60. Самарџић Енес 

17 Агановић Енес 
Седео у башти 

кафеа Гулам 
Неповређен 

  
64. Аљукић Зијад 

18 
Алић Партић 

Муамер 

На улазу у кафић 

Гулам 
Неповређен 

  199. Алић Партић 

Муамер 

19 
Бећиревић 

Јакуб 

иза продавнице 

Самоизбор 

према 

продавници 

Јаса.  

Неповређен 

  

59. Нухановић Алмир 
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20 Исић Вилдана 

За столом 

испред кафића 

Гулам 

Неповређен 

  

202. Исић Вилдана 

21 Нухбеговић Ена 

Седела за 

столом испред 

кафића Гулам 

Неповређен 

  

208. Нухбеговић Ена 

22 
Спречић 

Санелом 

седела за столом 

Кафеа Гулам 
Неповређен 

  
58. Поњавић Амра 

23 
Шабановић 

Маја 

Седео у башти 

кафеа Гулам 

Неповређен   
64. Аљукић Зијад 
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ПРИЛОГ 4  Преглед лица која су била на простору угла  кафеа "Леонардо" и 

бутика 

 

Редн. 

број 

Презиме и име Место где се 

налазио 

Статус Опис 

повреда 

Извор податка о 

локацији 

1  Вуковић Мустафа 

На углу бутика 

према 

канцеларији 

Пашић Погинуо 

Разарање обе 

потколенице , 

ампутција 

стопала и 

бројни 

погоци по 

телу 

91. Малохоџић 

Недим 

2 Ђапо Амир 

Између 

Леонарда и 

бутика 

Погинуо 

Ниско по 

ногама 

25. Глоговац 

Љубиша 

3 Курбашић Дамир 

На углу код 

бутика 

Погинуо 

Десни лакат, 

десна 

потколеница 

и 

натколеница 

102. Смајић Енвер 

4 
Механовић 

Сулејман 

На углу код 

бутика 

Погинуо 

Потиљачни 

део главе, 

лево колено, 

лева страна 

испод пазуха 

десна 

надлактица 

102. Смајић Енвер 

5 Мехмедовић Един 

Код улаза у 

бутик Погинуо 

У десно око и 

по целом 

целу 

45. Мехмедовић 

Амел 

6 Слијепчевић Асим 

Код улаза у 

бутик 

Погинуо 

Бласт 

повреде 

груди, ситни 

дефекти 

левог 

пазушног 

82. Ђапо Самир 
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предела 

7 Хрустановић Хасан 

На углу код 

бутика Погинуо 

Лице, врат, 

груди, 

стопало 

102. Смајић Енвер 

8 Бркић Алмир 
На улазу у 

Леонардо 
Рањен 

у десну 

бутину 

50. Бркић Алмир 

9 Глоговац Љубиша 

Код Леонарда 

на тротоару 

према бутику 

Рањен 

У стомак, 

надколеница 

25. Глоговац 

Љубиша 

10 Ђапо Самир 

Код улаза у 

бутик 
Рањен 

у пету леве 

ноге и у 

натколеницу 

леве ноге 

82. Ђапо Самир 

11 Куленовић Нихад 

На углу кафеа 

Леонардо, 

неколико 

корака од 

места 

експлозије 

Рањен 

У главу и 

десну руку 

47. Куленовић 

Нихад 

12 Малохоџић Недим 

Код Леонарда 

на углу код 

бутика 
Рањен 

У стомак, 

десно раме, 

лева 

потколеница, 

леђа глава, 

дебело месо 

90. Малохоџић 

Недим 

13 Мехмедовић Амел 

Код Леонарда 

на углу код 

бутика 
Рањен 

У леву ногу и 

испод пазуха 

леве руке 

45. Мехмедовић 

Амел 

14 Пирић Селма 

На тротоару 

између улаза 

у бутик и 

кафић 

Леонардо 

(Испред бтика 

су продавани 

сокови) 

Рањен 

У пределу 

колена леве 

ноге 

28. Пирић Селма 
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12 Рамић Амир 
Код улаза у 

бутик 
Рањен 

  45. Мехмедовић 

Амел 

13 Суљетовић Златан 

Код кафеа 

Леонарда 

поред штанда 

за сокове  

Рањен 

У обе 

потколенице 

30. Суљетовић 

Златан 

14 Ћилимковић Мирза 

Између 

Леонарда и 

бутика 
Рањен 

потколеница 22. Ћилимковић 

Мирза  

15 Хасановић Менсур 

Испред 

Леонарда, 

продавао 

сокове 

Рањен 

у бутни 

мишић 

42. Хасановић 

Менсур 

16 Хоџић Менсур 

Испред 

Леонарда 

наслоњен на 

Фиат 125 

Рањен 

у десну ногу 

изнад колена 

56. Хоџић Менсур 

17 
Хусејнефендић 

Самир 

Између 

Леонарда и 

бутика 

Рањен 

остао 

непокретан 

45. Мехмедовић 

Амел 

18 Хусејновић Дамир 

Код кафеа 

Леонарда 

поред штанда 

за сокове  

Рањен 

скочни зглоб 

и 

натколеница 

122. Хусејновић 

Дамир 

19 Бегуњић Неџад 

Код кафеа 

Леонарда 

поред штанда 

за сокове  

Лаше 

рањен 

У лакат и врат 61. Бегуњић 

Неџад 

20 Зукић Азра 

На тротоару 

између улаза 

у бутик и 

кафић 

Леонардо 

(Испред бтика 

су продавани 

сокови) 

Неповређен 

  28. Пирић Селма 

21 Пашић Дино 
Код кафеа 

Леонарда 

поред штанда 

Неповређен 
  30. Суљетовић 

Златан 
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за сокове  

22 Хуремовић Надир 

7 метара од 

места 

експлозије  

Неповређен 

 192. Хуремовић 

Надир 
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ПРИЛОГ 5  Преглед лица која су била на простору испред  кафеа "Леонардо" 

 

Редн

и 

број 

Презиме и име Место где се 

налазио 

Статус Опис 

повреда 
Извор податка о 

локацији 

1 Ђузел Амир 
Испред 

Леонарда 

Погинуо    191. Хуремовић 

Надира 

2 Аљић Неџад   Рањен У обе ноге 97. Аљић Неџад 

3 Бараковић Ален 

Испред улаза у 

Леонардо, код 

Фиат-а 125 

Рањен у леву ногу 

испод колена 
44. Бараковић 

Ален 

4 
Бараковић 

Хафија 

Испред 

Леонарда 

Рањен у ле ви кук 43. Бараковић 

Хафија 

5 Бузаљко Един 

Испред улаза у 

Леонардо 

Рањен Грудни кош, 

стомак и 

десна рука 

125. Бузаљко 

Един 

6 Делић Алмир 

Испред бутика 

код Леонарда 

Рањен Рањен испод 

колена у обе 

ноге.  
32. Делић Алмир 

7 
Мешковић 

Аднан 

Испред Кфића 

Леонардо 

окренут лицем 

према НИК-у, а 

његова девојка 

је била окрента 

леђима 

Рањен Рањен поред 

ува у главу 

35. Мешковић 

Аднан 

8 Мусић Мирза 

Између 

Леонарда и 

водоинсталатерс

ке радње, 3 м од 

центра 

Рањен Лакше рањен 

у главу 

40. Мусић Мирза 
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експлозије 

9 
Хаџимехмедовић 

Ајла 

Испред кафеа 

Леонардо 

наслоњена на 

Фиат 125 

Рањен У 

натколеницу 198. Вучиљевић 

Ивана 

10 
Вучиљевић 

Ивана 

Испред кафеа 

Леонардо 

наслоњена на 

Фиат 125 

Неповређен   

198. Вучиљевић 

Ивана 

11 
Имамовић  

Јасмина 

У кафићу 

Леонардо 

Неповређен   215. Имамовић  

Јасмина 

12 Калиман Канита 
Поред Фиата 125 

код Леонарда 

Неповређен   219. Калиман 

Канита 

13 Пашић Един 

Наслоњен на 

задњи део аут 

Фиат 125 

Неповређен   

204. Пашић Един 

14 Тановић Мирела 

Испред 

Леонарда 

наслоњена на 

ауто Фиат 125 

Неповређен   

209. Тановић 

Мирела 

15 
Ћелосмановић 

Един 

Испред улаза 

Леонарда, код 

Фиат-а 125 

Неповређен   
44. Бараковић 

Ален 

16 Ћифић Мирза 

Испред кафеа 

Леонардо 

наслоњена на 

Фиат 125 

Неповређен   

198. Вучиљевић 

Ивана 

17 
Хуремовић 

Надир 

7 метара од 

места експлозије  

Неповређен  192. Хуремовић 

Надир 

18 
Гулемовић 

Селма 

Поред Фиата 125 

код Леонарда 

Неповређена   219. Калиман 

Канита 

19 Пејић Мирта 
Поред Фиата 125 

код Леонарда 

Неповређена   219. Калиман 

Канита 
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20 
Фишековић 

Мирела 

Код леонарда 

наслоњена на 

Фиат 125 

Неповређена   204. Пашић Един 
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ПРИЛОГ 6  Преглед лица која су била код улаза у Лутрију БиХ 

Ред

ни 

број 

Презиме и име Место где 

се налазио 

Статус Опис повреда 
Извор податка о 

локацији 

1 Борић Индира 
Испред 

ЛОТО-а 
Погинуо 

  
41. Гаврић Ана 

2 Мариновић Пера 
Испред 

ЛОТО-а 
Погинуо 

  
41. Гаврић Ана 

3 Тадић Илинка 
Испред 

ЛОТО-а 
Погинуо 

  
41. Гаврић Ана 

4 Хакић Хамдија 
Испред 

ЛОТО-а 
Погинуо 

  
41. Гаврић Ана 

5 Гаврић Ана 

Испред 

ЛОТО-а Рањена 

Лакше рањен у 

главу (више 

ситних гелера) 

41. Гаврић Ана 

6 Тадић Иво 

Седео 

испред улаза 

у ЛОТО 
Рањен 

лева нога 

испод колена 

је разнесена и 

рањен у стомак 

21. Тадић Иво 

7 Милић Мара 
У Лутрији Неповређен

а 

  
195. Милић Мара 

8 Мешић Лутвија 

Продавала 

чоколаде 

поред 

лутрије 

Неповређен 

  

214. Мешић Лутвија 
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ПРИЛОГ 7  Преглед лица која су била на простору испред кафеа "КАПИЈА" 

Ред

ни 

број 

Презиме и име Место где се 

налазио 

Статус Опис повреда 
Извор податка 

о локацији 

1 Заимовић Аднан 

Испред кафеа 

капија Погинуо   

203. 

Алтумбабић 

Един 

2 Стјепановић Саво 
Испред кафеа 

капија 
Погинуо   

109. Токић 

Крунослав 

3     
 

    

4 (Бегић ) Анес 
Исред кафеа 

Капија 

Лакше 

повређена 
  

87. Мекић 

Омер 

5 
Имамовић 

Мирсад 

Стајао Испред 

кафића Капија 

Лакше 

повређена 
  

51. Исламовић 

Нермина 

6 
Имшировић 

Јасенко 

Испред Баште 

кафеа Капија, 

Лакше 

повређена 
  

94. Бороговац 

Алмир 

7 Хамзић Мајда 
Седела испред 

кафића Кпија  

Лакше 

повређена 
  

114. Мехинагић 

Мелида 

8 
Бороговац 

Алмир 

Испред Баште 

кафеа Капија, 

лицем окренут 

према НИК-у Рањен 

десно раме, 

потколеница 

леве ноге 

(касније 

амоутирана) и 

повреде десног 

стопала 

95. Бороговац 

Алмир 

9 Зонић Фахрета 
Испред кафића 

Капија 
Рањен 

стопало  десне 

ноге 

118. Зонић 

Фахрета 

10 
Имамовић   

Мирсад 

Стајао Испред 

кафића Капија 
Рањен 

5 гелера у 

горњи део тела 

116. Имамовић 

Мирсад 

11 
Имамовић 

Миралем 

Испред улаза у 

Капију 
Рањен у стомак 

23. Имамовић 

Миралем 

12 
Исламовић 

Нермина 

Испред кафића 

Капија 
Рањен у потколеницу 

51. Исламовић 

Нермина 

13 Јахијагић Алмир Испред капије Рањен у леву руку и 
20. Јахијагић 

Алмир и 218. 
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ногу Садиковић 

Един 

14 
Јашаревић 

Нервес 

Испред улазних 

врата кфеа Капија Рањен 

у стомак и 

натколеницу 

десне ноге 

79. Јашаревић 

Нервес и 90. 

Мујкић Сенада 

15 Мекић Омер 

Исред кафеа 

Капија 
Рањен 

повреда кичме, 

извађен 

бубрег, 

повреда јетре 

87. Мекић 

Омер 

16 
Мехинагић 

Мелида 

Седелаи спред 

кафића Кпија 

окренута леђима 

према НИК-у 
Рањен 

у ахилову 

тетиву. 

Експлозија је 

баца са 

столице у леву 

страну. 

114. Мехинагић 

Мелида 

17 Мујкић Сенада 

Седела у башти 

кафеа Капија 

окренута леђима 

према НИК-у 

Рањен 

у шаку леве 

руке и у леву 

дојку 

90. Мујкић 

Сенада 

18 Накић Адмир 

Наслоњен на 

жардињеру код 

кафеа Капија 

лицем окренутим 

према НИК-у 

Рањен 
у скочни зглоб 

десне ноге,  

52. Накић 

Адмир 

19 Нукић Един 

Испред улаза у 

Капију, леђима 

окренут НИК-у 

Рањен 
у леви кук са 

два гелера 

66. Нукић Един 

20 Токић Крунослав 

Испред кафеа 

капија Рањен 

У десну ногу  у 

пределу 

скочног зглоба 

109. Токић 

Крунослав 

21 
Хадџимехмедови

ћ Јасмин 

На улазу у кафе 

Капија Рањен 

у лево бедро и 

десну ахилову 

тетиву 

63. 

Хадџимехмедо

вић Јасмин 

22 
Хајдаревић 

Мирсад 

У башти кафеа 

Капија 
Рањен 

у десну 

потколеницу 

93. Хајдаревић 

Мирсад 

23 Хурић Един 

Седео испред 

кафића Кпија Рањен 

у потколеницу 

леве ноге, 7 

гелера 

111. Хурић 

Един 
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24 
Хусаркић 

Мехмед 

На улазу у кафе 

Капија, окренут 

лицем према 

НИКУ-у 
Рањен 

у потколеницу 

леве ноге, 

чашицу десне 

ноге и 

лигаменте 

десне ноге 

88. Хусаркић 

Мехмед 

25 Золетић Аднан 
Испред улазних 

врата кфеа Капија 

Теже 

повређен 
  

79. Јашаревић 

Нервес 

26 
Шехмехмедовић 

Сејфудин 

Седео за столом 

испред кафеа 

Капија, окренут 

десном страном 

према нику,  

Теже 

повређен 
  

200. 

Ножиновић 

Неџад 

27 
Јашаревић  

Нервес 

Крај жардињере 

код кафеа Капија 

Теже 

повређен 
у стомак 

52. Накић 

Адмир 

28 
Авдибашић 

Елиса 

Испред кафића 

Капија  
Бол у леђима 

120.Авдибашић 

Елиса 

29  Маид 
Седеоу башти 

кафеа Капија  
Неповређен   

90. Мујкић 

Сенада 

30  Марко 
Исред кафеа 

Капија 
Неповређен   

87. Мекић 

Омер 

31 Бегић  Мехмед 
Испред кафеа 

капија 
Неповређен   

109. Токић 

Крунослав 

32 
Берберовић 

Хидајета 

Седела за столом 

испред кафића 

Капија 

Неповређен   

196. 

Берберовић 

Хидајета 

33 Богнер  Владо 

На улазним 

вратима кафеа 

Капија 

Неповређен   

197. Григурески 

Адријана 

34 Бурек Јасмин  

Седео за столом 

испред кафеа 

Капија, први сто 

поред врата  

Неповређен   

218. Садиковић 

Един 

35 
Григурески 

Адријана 

На улазним 

вратима кафеа 

Капија 

Неповређен   

197. Григурески 

Адријана 
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36 Златић  Аднан 
Крај жардињере 

код кафеа Капија 
Неповређен   

52. Накић 

Адмир 

37 
Исламовић 

Санела 

Стајао Испред 

кафића Капија 
Неповређен   

51. Исламовић 

Нермина 

38 Јахић  Един 

Седео за столом 

испред кафеа 

Капија, окренут 

десном страном 

према нику,  

Неповређен   

200. 

Ножиновић 

Неџад 

39 
Кесетовић-

Ливадић Алма 

Седела на средини 

баште капија  
Неповређен   

213. Кесетовић-

Ливадић Алма 

40 Кешетовић Алма 

Испред баште 

кафеа Кпија 

окренут лицем 

према НИК-у 

Неповређен   

193. Омеровић 

Мирза 

41 Куносић Адмир 
Седео испред 

кафића Кпија 
Неповређен   

205. Хујдур 

Ален 

42 Љаљић Јасенко 
Испред Баште 

кафеа Капија, 
Неповређен   

95. Бороговац 

Алмир 

43 
Мехмедоцић 

Мухамед 

Испред кафића 

Капија 
Неповређен   

118. Зонић 

Фахрета 

44 Мујкић Едо 
Седео у башти 

кафеа Капија 
Неповређен   

90. Мујкић 

Сенада 

45 Нишић Елдар 
Стајао Испред 

кафића Капија 
Неповређен   

51. Исламовић 

Нермина 

46 
Ножиновић 

Неџад 

Седео за столом 

испред кафеа 

Капија, окренут 

десном страном 

према нику,  

Неповређен   

200. 

Ножиновић 

Неџад 

47 Омеровић Мирза 

Испред баште 

кафеа Кпија 

окренут лицем 

према НИК-у 

Неповређен   

193. Омеровић 

Мирза 

48 
Рахмановић 

Ирфан 

На улазу у кафе 

Капија Неповређен   

63. 

Хадџимехмедо

вић Јасмин 



49 Садиковић Един

Седео за столом
испред кафеа
Капија, први сто
поред врата

Неповређен

218. Садиковић
Един

50 Салиховић Един
Седео испред
кафића Капија

Неповређен
205. Хујдур
Ален

51 Смајловић Зехра
Седела за столом
испред кафића
Капија

Неповређен
196.
Берберовић
Хидајета

52
Фишековић
Нермин

У башти кафеа
Капија

Неповређен
93. Хајдаревић
Мирсад

53
Хаџиселимовић
Селма

Испред кафића
Капија

Неповређен
120.Авдибашић
Елиса

54 Хујдур Ален
Седео испред
кафића Капија

Неповређен
205. Хујдур
Ален

206



ПРИЛОГ 8

Резултати ефеката дејства убојних средстава при статичком
активирању пројектила 130mm, под приближним условима који су
били на тргу "Капија" у Тузли, на дан 25.05.1995. године у 20:55
часова.
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САДРЖАЈ ИЗВРШЕНИХ ОПИТА HA BOJHOМ ПОЛИГОНУ НИКИНЦИ 

2.2 ДEJCTBO  ПРОЈЕКТИЛА 130 mm HA MAKETE  ЉУДСКИХ ФИГУРА ПPИ 

РАЗЛИЧИТИМ ПAДHИM УГЛОВИМА 

 2.2.1 Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног од углом од 61 ° у односу на 

хоризонт 

2.2.2 Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног под углом од 30° у односу на 

хоризонт 

2.2.3 Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног под yrnoivi 90° у односу на 

хоризонт 

2.2.4 Активирање пројектила 130 mm М79 постављеног под yrnoivi 43° у односу на 

хоризонт 

2.3 ДEJCTBO ПРОЈЕКТИЛА 130 mm HA MAKETE ЉУДСКИХ ФИГУРА И 

ВОЗИЛО„ГОЛФ 1" ПPИ РАЗЛИЧИТИМ ПAДHИM УГЛОВИМА  

2.3.1 Активирање пројектила 130 mm OФ-482-М постављеног под углом 62° у односу 

на хоризонт поред аутомобила „Голф 1"  

2.3.2 Активирање пројектила 130 mm TФ-М79 постављеног под углом 62° у односу 

на хоризонт поред аутомобила „Голф 1"  

2.3.3 Активирање пројектила 130 mm OФ-482-М постављеног под углом 43° у односу 

на хоризонт поред аутомобила „Голф-1"  

2.3.4 Активирање пројектила 130 mm OФ-482-М постављеног под углом 31° у 

односу на хоризонт поред аутомобила „Голф 1" 

2.4 ДEJCTBO ПРОЈЕКТИЛА 130 mm HA MAKETE ЉУДСКИХ ФИГУРА, 

ВОЗИЛО„ГОЛФ 1„ И ОБЈЕКТЕ CЦEHE ПPИ РАЗЛИЧИТИМ ПAДHИM 

УГЛOBИMA 

2.4.1 Активирање пројектила 130 mm OФ-482-М постављеног под yrnoivi 62° у 

односу на хоризонт поред аутомобила „Голф 1" на сцени трга „Капија"  
 

2.4.2 Активирање пројектила 130 mm OФ-482-М постављеног под yrnoivi 62° у 

односу на хоризонт поред аутомобила „Голф 1" на сцени трга „Капија"  
 

2.4.3 Активирање пројектила 130 mm OФ-482-М постављеног под yrnoivi 20° у 

односу на хоризонт испред аутомобила„Голф 1" на сцени трга„ Капија" 

2.5 ДEJCTBO EKCПЛOЗИBA HA MAKETE ЉУДСКИХ ФИГУРА И BOЗИЛO 

„ГОЛФ 1" 

2.5.1 Провера ефеката експлозије 2,4 kg експлозива ПEП 500 активираног на 

подлози од гранитних коцки непосредно испред аутомобила „Голф 1" 

2.6 ДEJCTBO ЕКСПЛОЗИВА HA ПОДЛОГУ И MAKETE ЉУДСКИХ ФИГУРА 
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2.6.1 Провера ефеката експлозије 1 kg пластичног експлозива ПEП 500 на подлози 

од гранитних коцки  

2.6.2 Провера ефеката експлозије 2,4 kg пластичног експлозива ПEП 500 на подлози 

од гранитних коцки  

2.6.3 Провера дејства експлозива на подлози од гранитних коцки 

2.6.4 Пробне експлозије са различитим количинама експлозива 

2.6.5 Провера ефеката експлозије 2,6 kg експлозива THT-а на подлози од гранитних 

коцки 
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Резултати извршеног опита 04. 09.2014. године забележени камером и 

фото-апаратом 
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2.4 ДEJCTBO ПРОЈЕКТИЛА 130 mm HA MAKETE ЉУДСКИХ ФИГУРА, 

ВО3ИЛО„ГОЛФ 1„ И OБJEKTE CЦEHE ПPИ PAЗЛИЧИTИM 

ПАДНИМ УГЛОВИМА 
 

2.4.1 Активирање пројектила 130 mm OФ-482-М постављеног под углом 62° 

у односу на хоризонт поред аутомобила „Голф 1" на сцени трга „Капија" 

изведеног 04.09.2014. године на војном полигону "Никинци" 
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ТРГ "КАПИЈА" НАКОН ДОГАЂАЈА ОД 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ И 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ РЕПЛИКЕ ТРГА "КАПИЈА" НА ВОЈНОМ ПОЛИГОНУ 

НИКИНЦИ 
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ТРГ "КАПИЈА" НАКОН ДОГАЂАЈА ОД 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ И РЕПЛИКА 

ТРГА "КАПИЈА" НА ВОЈНОМ ПОЛИГОНУ НИКИНЦИ 
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ТРГ "КАПИЈА" НАКОН ДОГАЂАЈА ОД 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ И РЕПЛИКА 

ТРГА "КАПИЈА" НА ВОЈНОМ ПОЛИГОНУ НИКИНЦИ 
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МАКЕТЕ ЉУДСКИХ ФИГУРА И ЛУТКЕ ПОСТАВЉЕНЕ НА СЦЕНИ  ТРГА 

"КАПИЈА" НА ВОЈНОМ ПОЛИГОНУ НИКИНЦИ 04. 09. 2014. ГОДИНЕ 

 

 



216 
 

 
ПОСТАВЉАЊЕ ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М У 

ПОЛОЖАЈ У КОЈЕМ ЈЕ АКТИВИРАН НА ВОЈНОМ ПОЛИГОНУ НИКИНЦИ 

04. 09. 2014. ГОДИНЕ 
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ДЕТОНАЦИЈА ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М ПОРЕД 

АУТОМОБИЛА "ГОЛФ 1"  ИСПРЕД ИЗЛОГА ПРОДАВНИЦЕ "НИК"  НА 

ВОЈНОМ ПОЛИГОНУ НИКИНЦИ 04. 09. 2014. ГОДИНЕ 
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ПРЕДЊИ ДЕО АУТОМОБИЛА "ГОЛФ 1"  ПОРЕД КОГА ЈЕ ЕКСПЛОДИРАО 

ТРЕНУТНОФУГАСНИ ПРОЈЕКТИЛ ОФ 482-М 
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АУТОМОБИЛ "ГОЛФ 1"  НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ ТРЕНУТНОФУГАСНОГ 

ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М.   

ИВИЧЊАК ТРОТОАРА НА ТРГУ КАПИЈА ЈЕ ПОТПУНО ОЧУВАН, А НА 

ПОЛИГОНУ НКИНЦИ  ПОТПУНО РАЗОРЕН 
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БЛАТОБРАН АУТОМОБИЛА "ГОЛФ 1"  НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ 

ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М 
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БОЧНИ ПОГЛЕД НА АУТОМОБИЛ "ГОЛФ 1"  НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ 

ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М 
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ПОГЛЕД ОД ПОЗАДИ НА АУТОМОБИЛ "ГОЛФ 1"  НАКОН 

ЕКСПЛОЗИЈЕ ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М 
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ПОЛОЖАЈ АУТОМОБИЛА "ГОЛФ 1" У ОДНОСУ НА ЗИД ПРОДАВНИЦЕ 

"НИК" НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М 
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УГАО АУТОМОБИЛА "ГОЛФ 1" НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ 

ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М 

  



225 
 

 
ОШТЕЋЕЊЕ АУТОМОБИЛА ПОРЕД КАФЕА "ЛЕАНАРДО"  НАКОН 

ЕКСПЛОЗИЈЕ ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М 

ИСПРЕД ИЗЛОГА  ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 
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ПОГЛЕД ОД ПОЗАДИ НА  АУТОМОБИЛ ПОРЕД КАФЕА "ЛЕАНАРДО"  

НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М 

ИСПРЕД ИЗЛОГА  ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 
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АУТОМОБИЛ "ЗАСТАВА 101" ПОРЕД ПРОДАВНИЦЕ 

"САМОИЗБОР" НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ ТРЕНУТНОФУГАСНОГ 

ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М ИСПРЕД ИЗЛОГА  ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 
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АУТОМОБИЛ "ЗАСТАВА 101" ПОРЕД ПРОДАВНИЦЕ 

"САМОИЗБОР" НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ ТРЕНУТНОФУГАСНОГ 

ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М ИСПРЕД ИЗЛОГА  ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 
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ПОГЛЕД ОД ПОЗАДИ НА АУТОМОБИЛ "ЗАСТАВА 101" ПОРЕД 

ПРОДАВНИЦЕ "САМОИЗБОР" НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ 

ТРЕНУТНОФУГАСНОГ ПРОЈЕКТИЛА ОФ 482-М ИСПРЕД ИЗЛОГА  

ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 
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ИЗЛОГ ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 
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ИЗЛОГ ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 
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ИЗЛОГ ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 
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ФАСАДА  ПРОДАВНИЦЕ "НИК" ИЗНАД АУТОМОБИЛА  "ГОЛФ 1" 

 

ПРОЈЕКТИЛ КОЈИ БИ БИО ЕВЕНТУАЛНО ИСПАЉЕН СА ПОЛОЖАЈА 

ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МОРАО БИ НАПРАВИТИ ТРАГОВЕ КАО 

ШТО СУ ТРАГОВИ ДОБИЈЕНИ НА ПОЛИГОНУ НИКИНЦИ 
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ФАСАДА  ПРОДАВНИЦЕ "НИК" У УЛИЦИ БОЖИДАРА АЏИЈЕ КОЈА 

ЈЕ ПОТПУНО ЗАКЛОЊЕНА ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ ИСПРЕД ПРОДАВНИЦЕ 

"НИК" 
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ФАСАДА  ПРОДАВНИЦЕ "НИК" У УЛИЦИ ДР МУСТАФЕ 

МУЈБЕГОВИЋА КОЈА ЈЕ ПОТПУНО ЗАКЛОЊЕНА ОД   

ЕКСПЛОЗИЈЕ ИСПРЕД ПРОДАВНИЦЕ "НИК 
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ФАСАДА ЗГРАДЕ У КОЈОЈ СУ БИЛЕ ПРОСТОРИЈЕ ЛУТРИЈЕ 

БиХ, ДУЋАНА "КАПИЈА" И АДВОКАТСКА "КАНЦЕЛАРИЈА 

ПАШИЋ" 
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ФАСАДА ЛУТРИЈЕ БиХ КОЈА ЈЕ ПОТПУНО ЗАКЛОЊЕНА У 

ОДНОСУ НА МЕСТО ЕКСПЛОЗИЈЕ 

црвеним круговима обележени су погоци гелера у фасаду 
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ФАСАДА ДУЋАНА "КАПИЈА" 
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ФАСАДА ОКО ПРОСТОРИЈА "АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

ПАШИЋ" 
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УЛАЗ У БУТИК 
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ФАСАДА БУТИКА И КАФЕА "ЛЕОНАРДО" УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКОЈ 

 



АУТОМОБИЛ ПОРЕД КАФЕА "ЛЕОНАРДО"

242



УЛАЗ У КАФЕ "КАПИЈА" УДАЉЕН ОКО 35 m ОД МЕСТА
ЕКСПЛОЗИЈЕ ИСПРЕД ИЗЛОГА ПРОДАВНИЦЕ "НИК"

243
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УЛАЗ У КАФЕ "КАПИЈА" УДАЉЕН ОКО 35 m ОД МЕСТА 

ЕКСПЛОЗИЈЕ ИСПРЕД ИЗЛОГА ПРОДАВНИЦЕ "НИК" 

Црвени кругови означавају поготке гелера 
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ПРОДАВНИЦА "САМОИЗБОР" 
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ПРОДАВНИЦА "САМОИЗБОР" 
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КАФЕ "ГУЛАМ" У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ НА ОКО 18 m ОД МЕСТА 

ЕКСПЛОЗИЈЕ 
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КАФЕ "ГУЛАМ" У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ НА ОКО 18 m ОД МЕСТА 

ЕКСПЛОЗИЈЕ 
ЦРВЕНИМ ЕЛИПСАМА ОБЕЛЕЖЕНИ СУ ДЕЛОВИ ПЛАСТИЧНЕ СТОЛИЦЕ КОЈА 

ЈЕ У БАШТИ КАФЕА РАЗНЕТА НЕКОМ ЕКСПЛОЗИЈОМ, А ЦРВЕНИМ 

КРУГОВИМА ОБЕЕЖЕНИ СУ ПОГОЦИ ГЕЛЕРИМА НА СТОЛИЦАМА, СТОЛУ И 

ЗГРАДИ 
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ПРОДАВНИЦА "СЕЉАНКА" У УЛИЦИ ДР МУСТАФЕ МУЈБЕГОВИЋА 
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ПОЛОЖАЈ АУТОМОБИЛА "ГОЛФ 1" И ИЗГЛЕД ИВИЧЊАКА ПОСЛЕ 

ЕКСПЛОЗИЈЕ 
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ПОЛОЖАЈ АУТОМОБИЛА "ГОЛФ 1" У ОДНОСУ НА ЗГРАДУ 

ПРОДАВНИЦЕ "НИК" ПОСЛЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ 
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МЕСТО ЕКСПЛОЗИЈЕ 

 

Црвеним кругом обележено је место где је био врх пројектила пре 

активирања 
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МЕСТО ЕКСПЛОЗИЈЕ 

 

Кратер обележен бројем "0" има пречник 50cm и дубину око 15 cm 
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АУТОМОБИЛИ УНИШТЕНИ У ЕКСПЕРИМЕНТМА НА ПОЛИГОНУ 

НИКИНЦИ 
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ЈЕДАН ОД АУТОМОБИЛА УНИШТЕНИХ У ЕКСПЕРИМЕНТИМА 
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ДВА АУТОМОБИЛА ПОРЕД КОЈИХ ЈЕ АКТИВИРАН ТРЕНУТНОФУГАСНИ 

ПРОЈЕКТИЛ ПОД ИСТИМ УСЛОВИМА 

 



БИОГРАФИЈА

1. Презиме: Попарић
2. Име: Миле
3. Датум рођења: 3. фебруар 1956.
4. Место рођења Прово – Ливно
5. Држава Босна и Херцеговина
4. Националност: Српска
6. Образовање:

Институција Универзитет у Београду, Машински факултет, Смер за балистику
Датум дипломирања 1980. год.
Стечени степен/диплома Дипломирани машински инжењер

Кроз образовање на Машинском факултету у Београду, постоји посебан смер
за војно машинство, који се у то време звао "смер за балистику" на коме се од
треће до пете године студенти спремају из посебних наука везаних за
конструкцију наоружања, укључујући и стрељачко наоружање и муницију, и
осталих области које се користе приликом развоја, истраживања и примене
наоружања. Тако неки од тих предмета су "конструкција стрељачког
наоружања", "конструкција муниције", "конструкција ракетних система",
"спољна и унутрашња балистика", "вођење и управљање пројектилом" и
"конструкција нишанских справа" и "конструкција оптичких нишанских
справа".
По програму факултета свршени студенти оспособљени су за конструкцију
ракетног, артиљериског и стрељачког наоружања, као и минско-експлозивних
средстава.

Институција Војна академија ЈНА у Загребу
Датум 1980 / 81 год.
Стечени степен/диплома Школа резервних официра техничке службе ЈНА

Програм
Поред опште војно-стручне обуке по програму школе извршрна је обука у
руковању и одржавању свог постојећег стрељачког и артиљеријског
наоружања у бившој ЈНА.

7. Остала звања: Официр , чин потпуковник
8. Тренутни радни статус: - Пензионер
9. Радно искуство:
Датум 1980 дo 1991. год.
Место Сарајево -Вогошћа
Институција ПРЕТИС
Положај Водећи конструктор
Опис Водећи конструктор на конструкцији противоклопне муниције.
Датум 1971 до 2007. год.
Место Београд
Институција ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР
Положај Водећи истраживач

Опис Водећи истраживач на испитивању и верификацији конструкције
артиљеријске муниције

10. Радни задаци



Бр. ОРГАНИЗАЦ
ИЈА Назив рада

1 ПРЕТИС Вођење развоја и конструкције метка 125mm са кумулативним пројектилом М88 за
тенкове Т-72 и М84

2 ПРЕТИС Вођење развоја и конструкције метка 122mm са кумулативним пројектилом М88 за
хаубицу 122 mm Д-30

3 ПРЕТИС Учешће у развоју метка 125mm са поткалибарним пројектилом М88 и М88-Ј за
тенкове Т-72 и М84

4 ПРЕТИС Учешће у развоју метка 100 mm, са кумулативним пројектилом М88 за топ Т-12

5 ПРЕТИС Учешће у развоју метка 76 mm, са кумулативним пројектилом М88 за топ 76 mm М42
ЗИС

6 ПРЕТИС Учешће у развоју ракете 262 mm "ОРКАН"
7 ПРЕТИС Учешће у развоју ракете ИВЦ 107 mm
8 ПРЕТИС Учешће у развоју ракете осветљавајуће 128 mm "КОМЕТА"
9 ПРЕТИС Учешће у развоју ракете осветљавајуће 105 mm
10 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 20mm, вежбовни
11 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 30mm, вежбовни
12 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 40 mm, тренутно фугасни М02
13 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 82 mm са кумулативним пројектилом М91
14 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 82 mm са тренутнофугасним пројектилом
15 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 90 mm са тренутнофугасним пројектилом
16 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 100 mm са тренутнофугасним пројектилом
17 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 100 mm са поткалибарним пројектилом за тенк Т-55

18 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 105 mm са тренутнофугасним пројектилом за хаубицу
М56

19 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 122 mm са тренутнофугасним пројектилом за хаубицу Д-
30

20 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 125 mm са тренутнофугасним пројектилом за тенкове М72
и М84

21 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 122 mm са тренутнофугасним пројектилом за хаубицу
М38

22 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 125 mm са кумулативним пројектилом за тенкове М72 и
М84

23 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 125 mm са поткалибарним пројектилом за тенкове М72 и
М84

24 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 130 mm са тренутнофугасним пројектилом за топ 130 mm
25 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 130 mm са тренутнофугасним пројектилом за топ 130 mm
26 ТОЦ Београд Завршно испитивање метка 155 mm са тренутнофугасним пројектилом за хаубицу М1
27 ТОЦ Београд Завршно испитивање чизме минерске заштитне М03
28 ТОЦ Београд Завршно испитивање чизме минерске заштитне БОМАГ
29 ТОЦ Београд Завршно испитивање папуче минерске заштитнеБОМАГ
30 ТОЦ Београд Кутија активног оклопа за тенк Т72 и М-84

31 ПРЕТИС
Обука специјализаната из Алжира у обуци аеродинамичког прорачуна пројектила и
прорачуна путање пројектила укључујућу и прорачун по моделу шест степени
слободе кретања. Обука је извршена у току 1989. год.
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