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1 Увод 
25. Маја 1995. у 20:55 неидентификована направа је експлодирала на тргу Капија, у граду 

Тузла, Босни и Херцеговини. Трг је био пун људи и током експлозије је погинуло 71 људи 

и рањено преко 200. Ова експлозивна направа је касније идентификована од судова БиХ 

као стандардна војна муниција- ВЕ пројектил 130мм опаљен из топа М-46 са удаљености 

од око 27км. 

Основни циљ овог овог извештаја је да се, са коришћењем теоретске анализе и 

експериментално добијених података, провери тачност закључака изнесених у 

експертском извештају [1] експерта проф. Берка Зечевића са Универзитета у Сарајеву, 

који су коришћени приликом суђења генералу Новаку Ђукићу пред судом БиХ. 

За ову сврху су припремљени теренски тестови (2 индивидуална експеримента) и 

изведени су у Србији 11. и 12. Марта 2015. у простору ТОЦ Никинци (полигон Војске 

Србије). Ми, аутори овог експертског извештаја, смо лично присуствовали тим 

експериментима. Теренски тестови су стога били посебно усмерени на проверу 

терминално-балистичких ефеката ВЕ 130мм пројектила, и на њихово поређење са 

налазима од догађаја са Тузланског трга Капија од вечери 25. Маја 1995. године.. 

Анализа садржана у овом експертском извештају је фокусирана на домен терминалне 

балистике и домен спољне балистике догађаја. Резултати теоретских модела и 

експеримената су коришћени за анализу. Значајан доказни елемент експертског 

извештаја је међусобно упоређивање података добијених из доступних информација о 

Тузланском догађају од 25. Маја 1995., података добијених из експеримената изведених у 

Србији и Чешкој Републици, и података добијених из теоретских модела. 

Овај извештај је разрађен на захтев муштерије (Фондација Правда за Генерала Новака 

Ђукића и адвокатски тим Новака Ђукића). 

Направљено је 9 копија овог извештаја: 

 Кпије бр. 1-5, Фондација Правда за Генерала Новака Ђукића 

 Копија бр. 6 – Ванр. проф. Јан КОМЕНДА, 

 Копија бр. 7 – Др. Лудек ЈЕДЛИЧКА, 

 Копија бр. 8 – Др. Роман ВИТЕК, 

 Копија бр. 9 – Универзитет Одбране. 
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Слика 2.1 Артиљеријски пројектил ОФ-482М калибра 130мм  
 

2 Опис експеримената 
Оптужба је идентификовала деструктивни елемент који је изазвао масаскр на тргу Капија 

као Високо-Експлозивни артиљеријски пројектил калибра 130мм, који је наводно 

испаљен према тргу Капија из топа М-46, са удаљености која одговара максималном 

домету гађања. 

Поменути пројектил је биоживални 

артиљеријски пројектил средњег калибра, 

састоји се од челичног тела, адаптера, 

механичког ударног (Point Detonating) 

упаљача, и пара бакарних водећих прстенова. 

Експлозивно пуњење се састоји од 3,6кг ТНТ 

експлозива који у свом задњем делу има 

додатак ДУ пуњења - смеше. Укупна маса 

пројектила је 33,4кг, почетна брзина са 

пуним пуњењем је 930м/с а максимални 

домет гађања под табличним условима је   

27490м. 

Ефекат пројектила може бити 

фрагментациони или експлозивни, у 

зависности од подешавања упаљача пре 

гађања. Ови пројектили могу бити 

опремљени са Руским ударним (PD) 

упаљачима РГМ-2, или са Српским упаљачима 

УТИУ, М72. Ови упаљачи могу да се подесе на 

четири начина (време дејства упаљача расте 

одозго наниже): 

 капа уклоњена, тренутно дејство, 

 капа неуклоњена, тренутно дејство, 

 капа уклоњена, одложено дејство, 

 капа неуклоњена, одложено дејство. 

Обично је ситуација да постављање упаљача у 

тренутно дејство значи фрагментациони 

ефекат, а поставка одложеног дејства значи 

експлозивни ефекат- али само у случајевима 

када је пројектил опаљен у мекан терен и 

може да пробије до одређене дубине. 

 

a– предњи центрирајући прстен, b– задњи центрирајући прстен, v– водећи 

прстенови, 7– тело пројектила, 5– експлозивно пуњење, 26– упаљач на глави, 27– 

прелазни  уметак,  28– пуњење од парафина и цересина,  31– ДУ пуњење 

У случају где пројектил погоди чврсту, отпорну површину, нпр. непрекидно постављене 

коцке калдрме на тврдој и чврстој постељици, ефекат ће увек бити фрагментациони. 
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Следећа табела показује исечак из Српских и Чешких Таблица гађања са балистичким 

карактеристикама које одговарају максималној даљини гађања оруђног система 

опремљеног топом М-46 и муницијом- пројектилима ОФ-482М са пуним пуњењем. 

Табела 2.1 Подаци из Таблица гађања за топ М-46, пројектил ОФ-482М, пуно пуњење 
(Српске таблице [2] – браон колона, Чешке таблице [3] – жута колона) 

130мм К М-46, пројектил ОФ 
482 М, пуно пуњење, v0 = 930 
м/с 

јединица СРБ ЧЕШ 

Xmax =  м 27 481 27 490 

Елевација степ/мин 50 / 53 50 / 00 

Падни угао степ  67.7 67.0 

Крајња брзина м/с 360 360 

Време лета с 96.9 96.0 

Теме путање м  11 487 11 200 

Деривација пројектила хиљ. 28 28 

Специфична висина м 15 328 12 700 

Вероватна грешка- даљина м 92 103 

Вероватна грешка- висина м 225 246 

Вероватна грешка- страна м 16 14 
 

Обе Таблице гађања користе исту артиљеријску стандардну атмосферу. Разлике потичу 

од незнатно различитих величина балистичких коефицијената који се користе за 

прорачун путање. 

Експерименти са бојевом муницијом су изведени на стварном моделу трга Капија који је, 

за ову сврху, саграђен у ТОЦ Никинци у размери 1:1. Услови при експерименту су били  у 

максималној могућој сагласности са условима приликом експлозије на Тузланском тргу 

Капија у Мају 1995. Циљ експеримената је био да се процени да ли је масакр на тргу 

Капија могао бити изазван експлозијом једног артиљеријског пројектила калибра 130мм  

(Слика 2.1) под условима дефинисаним од стране Тужилаштва. 

Модел трга је саграђен тако да одговара погледу одозго на прави трг Капија у Тузли. 

Зграде су издужене у бочне улице од трга Капија, да направе исту пројекцију од ЦЕ као на 

тргу Капија у Тузли. 

Појединачне зграде су означене словима А-G због недвосмислене идентификације у овом 

извештају, и то на следећи начин (Слика 2.2): 

 зграда A– зграда са продавницом НИК, најближа ЦЕ (приближно 2м), 

 зграда B– зграда између Партизанске и улице М. Мујбеговића, налази се северно од 

ЦЕ (зграда са телефонском говорницом), 

 зграда C– зграда источно од ЦЕ (Самоизбор, Кафе Гулам), 

 зграда D– зграда на даљем делу трга Капија (Кафе Капија), 

 зграда E– зграда јужно од ЦЕ (Лутрија БиХ, Кафе Леонардо), 

 зграда F– зграда између Партизанске и улице Б. Аџије (водоинсталатер), 

 зграда G– зграда западно од ЦЕ (обућа Београд). 
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Слика 2.2 Означавање зграда на схеми модела трга Капија у Никинцима 

Зграда најближа центру експлозије (Модна кућа НИК) је саграђена од цигли, друге зграде 

су саграђене од дрвета пресвученог танким лимом и њихове фасаде које гледају ка тргу су 

офарбане да би изгледале као фасаде на правим зградама, укључујући врата и прозоре 

(види Слика 2.3 - Слика 2.5). Две забачене зграде F и G лоциране западно од ЦЕ су 

замењене само њиховим предњим зидовима. Саграђен је тротоар око зграда на моделу 

трга, и такође је калдрмисана површина пута на удаљености око 5-10м од ЦЕ што 

одговара површини пута на Тузланском тргу Капија. Други делови трга су били 

покривени песком и шљунком. 

Прави аутомобили, замене живих мета (дрвене лутке), и велики дрвени зидови су 

коришћени током појединачних експеримената. Четири аутомобила истог типа као и у 

правој експлозији на Тузланском тргу Капија су постављена на трг у истим позицијама 

као што су били паркирани при стварном догађају. Замене живих мета су коришћене на 

сцени за први експеримент. Дрвени зидови су коришћени за други и трећи експеримент. 

кровови зграда тротоар 

трг и улице ауто Голф Мк 1 
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Слика 2.3 Поглед на централни део модела трга Капија током припрема првог 
експеримента (у средини је зграда А са продавницом НИК, лево зграда Е, десно 
зграде B и C) 

 

 

Слика 2.4 Поглед од ЦЕ на северо-источни део модела трга Капија, у Партизанску 
улицу, према Кафеу Гулам (лево је зграда B, десно зграда C) 
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Слика 2.5 Поглед од ЦЕ на југоисточни део модела трга Капија, према Кафеу Капија 
(позади, у средини је зграда D); лево је зграда C, десно је зграда E 

Укупно 3 комада ВЕ 130мм пројектила је опаљено на моделу трга; 2 комада Руске 
производње и 1 комад Српске производње, (Слика 2.6 и Слика 2.7 ). Само је доњи део УТИУ 
упаљача са детонаторском капислом навијен на пројектил да би се омогућило електрично 
опаљење. 

 

 

Слика 2.6 Високо-Експлозивни пројектил 130мм ОФ-482М (Руски) 
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Слика 2.7 Високо-Експлозивни пројектил 130мм ОФ-M79 (Српски) 

 

 

Слика 2.8 Паковање муниције 130мм OФ-482 са УТИУ M72Б1 упаљачем 

Позиција ЦЕ је окарактерисана у полицијској схеми нацртаној од стране Ирфана 

Џиновића [4] као 2,60м од левог ћошка и 5,60м од десног ћошка зграде продавнице НИК 

(ширина зграде 6,55м). Позиција аутомобила након експлозије може само да се процени 

са схеме; ЦЕ се налази испред десног предњег фара. Према сведоцима ауто је пре 
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експлозије био паркиран уз тротоар, чија је ширина око 1150-1200мм од предњег зида 

зграде продавнице НИК [1]. 

 

Слика 2.9 Мерење ширине тротоара поред продавнице НИК 

 

 

Слика 2.10 Мерење ширине тротоара поред продавнице НИК (удаљеност од зида 
зграде до спољне ивице плочника је око 114цм) 
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Слика 2.11 Постављање пројектила у положај испред аутомобила Голф (наранџаста 
тачка означава ЦЕ) према схеми израђеној од стране Ирфана Џиновића 
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Слика 2.12 Детаљ постављања пројектила у положај испред аутомобила Голф, према 
горњој слици 

 

 

Слика 2.13 Детаљ постављања пројектила у положај испред аутомобила Голф према 
горњој слици- угао одступања лонгитудиналне осе пројектила у односу на 
хоризонталну раван (т.ј. падни угао) је 86° 
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Током припреме експеримента позиција пројектила је верификована и измерена за 

статичко опаљење поред аутомобила Голф. ЦЕ је приказан испред аутомобила на 

полицијској схеми. Стога, прва сцена је постављена на следећи начин: 

 аутомобил Голф Мк I је паркиран уз тротоар, и његов предњи браник је био на 

удаљености 135цм од левог ћошка зграде продавнице НИК, као што је описано од 

стране сведока и полицијске схеме, 

 пројектил је постављен испред аутомобила са носем усмереним у ЦЕ, и његова 

лонгитудинална оса у азимут 271°, што је проф. Зечевић дефинисао као смер 

долета пројектила. 

Међутим, у овој позицији је скретање лонгитудиналне осе пројектила у односу на 

хоризонталну раван било око 86°, Слика 2.11 - Слика 2.13. Овај падни угао се не може 

постићи у стварној ситуацији током бојевог гађања из рејона Пањика. Максимални 

достижни падни угао при максималној даљини гађања од 27481м, при табличним 

условима, је скоро 68° (за угао елевације од of 51°). 

Проф. Зечевић је у свом извештају користио [1] другачије димензије (2,65м од левог 

ћошка и 5,60м од десног ћошка зграде продавнице НИК, а ширина зграде 6,50м). Проф. 

Зечевић је такође дефинисао положај аутомобила пре експлозије као 470мм од зида 

зграде продавнице НИК, и 1300мм од левог ћошка зграде продавнице НИК. 

Позиција стране аутомобила Голф Мк I је према [1] била 470мм од зида зграде 

продавнице НИК и 1300мм од левог ћошка зграде продавнице НИК. Ова позиција 

аутомобила је била коришћена у експерименту бр. 1. 

Пројектил је постављен на дрвену даску од 1 цола и постављен поред аутомобила. Није 

било физички могуће (због присуства аута Голф Мк I) поставити пројектил у позицију 

дефинисану у експертском извештају проф. Берка Зечевића (угао између лонгитудиналне 

осе пројектила и тла 62°, удаљеност носа пројектила од ћошкова зграде продавнице НИК 

2,65 метара и 5,60 метара- Слика 2.14). Угао између лонгитудиналне осе пројектила и тла 

је био око 74° у овом случају. 

 

Слика 2.14 Тачка удара ВЕ пројектила 130мм према извештају проф. Зечевића 
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Слика 2.15 Позиција пројектила 130мм (према [1], наранџаста мрља на тлу) 

 



24 
 

Стога је пројектил постављен у најближу могућу позицију, нос пројектила је померен у 

нову тачку– 14цм улево од ћошка зграде продавнице НИК (у смеру паралелном са 

фасадом зграде) и 23цм управно у односу на фасаду зграде продавнице НИК, тада је угао 

између лонгитудиналне осе пројектила и тла био 62°, види Слика 2.16 и Слика 2.17. 

Предњи део пројектила је постављен одмах изнад тла (размак између пројектила и 

површине тла је одговарао недостајућем делу- глави упаљача). Пројектили су онда 

електрично активирани у овом положају да симулирају њихову експлозију на тлу. 

Пројектили су активирани електричним детонатором број 8. 

Сцена је током припрема и након сваког експеримента непрекидно фотографисана. 

Видео-снимци су такође снимани из статичних видео-камера на тлу, укључујући ултра-

брзу камеру, и видео-камеру постављену на дрон. 

 

 
Слика 2.16 Постављање пројектила за први експеримент– детаљ (жута стрелица 
показује на оригиналну тачку удара проф. Зечевића- наранџаста мрља на тлу) 

 
 



25 
 

 
Слика 2.17 Постављање пројектила за први експеримент- детаљ (падни угао 62° у 
односу на тло) 

Основа планирања и извођења експеримената је био компаративни метод. Експерименти 

су припремљени и изведени на начин да дају податке о растурању фрагмената, ради 

упоређивања са подацима из стварне ситуације у Тузли 1995. Појединачни експерименти 

су се разликовали не само по поставци сцене, већ и по њиховој сврси и добијеним 

подацима. 

2.1 Експеримент бр. 1 
За први експеримент је коришћен Руски ВЕ пројектил 130мм ОФ-482М. Уместо правих 

особа коришћене су лутке за одређивање ефекта и шансе за погодак фрагмената у тело. 

Лутке су постављене на делове трга Капија према схеми заснованој на званичној истрази 

Масакра на Капији. 

Током првог експеримента су коришћене само лутке које су служиле као замена за 

погинуле и преживеле жртве чије су позиције у тренутку експлозије биле познате. За овај 

експеримент је коришћено 69 лутака. Лутке су направљене од дрвених дасака (мекано 

дрво дебљине 20мм) и пресвучене лимом дебљине 1мм  (Слика 2.18 - Слика 2.20). 

За овај експеримент је припремљено два типа лутака различитих по величини, према 

полу (Слика 2.21). Женска лутка је имала висину од 170цм и фронталну површину од 

0,66м2, мушка лутка је имала висину од 180цм и фронталну површину од 0,82м2. Свака 

лутка је означена, на глави, бројем који је одговарао броју жртве или преживеле особе. 

Лутке које су представљале погинуле су означене црвеном линијом на глави, лутке које су 

представљале преживеле су означене жутом линијом. Укупно је коришћено 69 лутака (28 

лутака са црвеном линијом, 41 лутка са жутом линијом). 

Поставка сцене за први експеримент је очигледна са Слика 2.18 и наредних слика. Ауто 

Голф Мк I, истог типа као и у случају експлозије 1995., је постављен у непосредној 

близини ЦЕ. Пројектил је постављен у непосредну близину неоштећеног аута Голф Мк I, 

паркираног уз ивицу тротоара испред зграде продавнице НИК (Модна кућа НИК), види 
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(Слика 2.22). Лутке су постављене у позиције где су биле погинуле и преживеле жртве, 

према сведоцима, у време експлозије. 

 

Слика 2.18 Лутке коришћене током експеримента бр. 1- Самоизбор 

 

 

Слика 2.19 Лутке коришћене током експеримента бр. 1– Лутрија БиХ, Кафе Капија 
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Слика 2.20 Лутке коришћене током експеримента бр. 1- Кафе Леонардо 

 

 
Слика 2.21 Димензије лутака (лево је женска фигура са фронталном површином од 
0,66м2, десно је мушка фигура са фронталном површином од 0,82м2) 
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Слика 2.22  Поставка сцене у непосредној близини ЦЕ (десно је продавница НИК) 

Слика 2.23 и Слика 2.24 показују статичке слике, из снимка ултра-брзом камером,  

индивидуалних фаза експлозије пројектила. Из слика следи да је максимални пречник 

ватрене лопте током експлозије пројектила био приближно 1,5 – 2,0м. 

 
Слика 2.23 Слике из видеа снимљеног ултра-брзом камером непосредно пре 
експлозије ВЕ 130мм пројектила (лево) и први тренуци након експлозије 
пројектила (десно); поглед са југоистока, лево је аутомобил Голф испред чије је 
предње десне стране експлодирао пројектил 
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Слика 2.24 Слике из видеа снимљеног ултра-брзом камером непосредно пре 
експлозије ОФ 130мм пројектила (лева горња слика) и први тренуци након 
експлозије пројектила (остале 3 слике); поглед од Кафеа Капија 

Свеобухватан поглед на сцену након прве експлозије је приказан на Слика 2.25- Слика 

2.38. 
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Слика 2.25 Поглед на сцену одмах након прве експлозије (ЦЕ је иза отворених врата 
аутомобила, поред предњег десног точка) 

 
Слика 2.26  Поглед на сцену одмах након прве експлозије (лутке у непосредној 
близини ЦЕ су одбачене ударним таласом, даље лутке су остале усправне) 
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Слика 2.27 Поглед на сцену одмах након прве експлозије; простор на ћошку зграде и 
Кафе Леонардо су погођени тешким фрагментима из бочног снопа, јер се налазе у 
смеру десно и управно од ЦЕ у односу на раван долета 

 
Слика 2.28 Поглед на ћошак зграде између продавнице Капија и Кафеа Леонардо са 
луткама и аутомобилом Застава погођеним веома ефективним бочним снопом 
фрагмената (ефекат бочног снопа) 
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Слика 2.29 Поглед на сцену одмах након прве експлозије; поглед од ЦЕ ка југу- десно 
је Кафе Леонардо са аутомобилом Застава тешко оштећеним фрагментима; 
растурање фрагмената из бочног снопа је очигледно на фасади (ивице сектора су 
означене жутим линијама на слици) 

 
Слика 2.30 Поглед на сцену одмах након прве експлозије; поглед од ЦЕ у смеру 
југозапада– лево је Кафе Леонардо и аутомобил Застава (ивице сектора растурања 
фрагмената из бочног снопа, продужене са претходне слике, су означене жутим 
линијама на слици) 

ЦЕ

E 
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Ефекат бочног снопа фрагмената, чији је сектор приближно означен жутим линијама које 

се секу са ЦЕ, је очигледан са Слика 2.29 и Слика 2.30. Није примећен сличан карактер 

оштећења зграда изазваног фрагментима на тргу Капија у Тузли. Такође је очигледан 

ефекат бочног снопа на згради НИК (Слика 2.31). Ефекти фрагмената у другим смеровима, 

ван домета бочног снопа, су били минимални (Слика 2.32 - Слика 2.35). 

 
Слика 2.31 Поглед на сцену одмах након прве експлозије; поглед на фасаду зграде 
продавнице НИК; рупе у фасади у већини случајева нису кружне, већ издужене у 
правцу кретања фрагмената 
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Слика 2.32 Поглед на сцену одмах након прве експлозије; поглед од ЦЕ у смеру 
севера- лево је Кафе Гулам, десно Самоизбор; само је минималан број фрагмената 
одлетео у овом смеру 

 

 
Figure 2.33 Поглед на сцену одмах након прве експлозије; поглед од ЦЕ у 
југоисточном смеру ка Кафеу Капија; само је минималан број фрагмената летео у 
овом смеру 
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Слика 2.34 Поглед на сцену одмах након прве експлозије; фасада зграде (део 
Самоизбора) скоро да уопште није погођена фрагментима, као ни лутке испред 
зграде 

 

 
Слика 2.35 Поглед на сцену одмах након прве експлозије; фасада зграде у делу 
Капије скоро да није погођена, као ни лутке испред зграде 
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Следећи делови потпоглавља 2.1 садрже поређење ефеката експлозије на појединачне 

елементе сцене добијене из експеримената у Никинцима 2015., и из стварне ситуације на 

Тузланском тргу Капија 1995. Анализирана је штета на аутомобилима и њихови положаји, 

штета на зградама, посебно на згради продавнице НИК, и карактер кратера у ЦЕ. Највећа 

пажња је посвећена ефектима фрагмената на лутке. 

a) Оштећења и положај аутомобила 

У супротности са ситуацијом евидентираном одмах након догађаја на тргу Капија 25. Маја 

1995., резултати теренских тестова показали су следеће значајне разлике: 

Аутомобил бр. 1 (VW Голф Мк I) 

Као резултат прве експлозије пројектила у Никинцима, ауто Голф је тешко оштећен. 

Предња десна страна аута је претрпела огромну штету од експлозивног ефекта 

експлодираног пројектила, са много пробоја изазваних фрагментима. Предњи десни 

точак је претрпео обимну штету. Гума је свучена и и диск точка је имао много пробоја, 

деформација и пукотина. Предње крило аутомобила је имало велики број пробоја у 

одељак мотора и унутар путничког простора. Већина прозора на страни и задње стакло 

аута су разбијени у парчад ударним таласом и фрагментима; ветробран је напрсао, имао је 

неколико пробоја и ишчупан је са аута. Предњи браник је ишчупан са десне стране аута и 

био је искривљен. Предње десно светло је ишчупано експлозијом и бачено у простор 

продавнице НИК. Мотор је погођен са много фрагмената и био је јако оштећен. Све гуме су 

имале пробоје и биле су издуване. 

Слика 2.36 - Слика 2.41 показују ауто Голф Мк I, из различитих углова, оштећен 

експлозијом пројектила током експеримента. Штета на еквивалентном аутомобилу Голф 

Мк I у Тузли 1995. је била дијаметрално другачија. Голф Мк I оштећен у Тузланској 

експлозији је претрпео значајно мању штету на свој предњи део, који би требало да је био 

поред места експлозије (види Слика 2.42). Овај аутомобил није имао разбијене све веће 

стаклене површине. 

Оба аутомобила су, такође, била на различитим позицијама након експлозије пројектила, 

у односу на претпостављено место експлозије пројектила. Због прве експлозије у 

Никинцима аутомобил Голф Мк I је одгурнут до зида зграде продавнице НИК. Такође је, 

својим предњим левим делом додиривао зид зграде (Слика 2.43 и Слика 2.44). Али исти 

аутомобил се померио само минимално, и само унатраг, након експлозије на Тузланском 

тргу Капија (Слика 2.42 и Слика 2.45). 
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Слика 2.36 Поглед на предњу десну страну аутомобила Голф Mк I тешко оштећену 
експлозијом 

 

 
Слика 2.37 Поглед на уништени аутомобил Голф Мк I (све веће стаклене површине 
су поломљене експлозијом) 
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Слика 2.38 Детаљан поглед на уништени предњи десни део аутомобила Голф Mк I 
(гума свучена, наплатак на точку и крило су значајно деформисани од ударног 
таласа и пробушени бројним фрагментима, део крила и хаубе су покидани) 

 

 
Слика 2.39 Детаљан поглед на уништени предњи десни део аутомобила Голф Мк I 
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Слика 2.40 Детаљан поглед на уништени предњи десни део аутомобила Голф Мк I 
(након отварања хаубе) 

 

 

 

Слика 2.41 Детаљан поглед на оштећени аутомобил Голф Мк I на тргу Капија након 
првог експеримента; точак је потпуно уништен (упоредити са Слика 2.42) 
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Слика 2.42 Детаљан поглед на оштећени аутомобил Голф Мк I на Тузланском тргу 
Капија, увече након експлозије (упоредити посебно са Слика 2.41) 

 

 
Слика 2.43 Детаљан поглед на уништени предњи део аутомобила Голф Мк I који је 
одгурнут експлозијом лево и натраг (леви предњи део аутомобила додирује ћошак 
зграде продавнице НИК) 
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Слика 2.44 Аутомобил Голф Мк I након првог експеримента (ауто је померен натраг 
и гурнут према зиду зграде продавнице НИК) 

 

 

Слика 2.45 Поглед на сцену испред зграде продавнице НИК на Тузланском тргу 
Капија, јутро након експлозије (ауто је у потпуно другачијем положају него исти 
аутомобил на Слика 2.44) 
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Слика 2.46 Поглед на Тузлански трг Капија јутро након експлозије (аутомобил Голф 
Мк I на левој страни слике је гурнут само унатраг и налази се око 1м од зида зграде 
продавнице НИК) 

Нема очигледних погодака фрагмената на десним вратима и на задњем десном делу 

Тузланског аутомобила Голф Мк I (Слика 2.45). У другу руку, исти аутомобил је погођен 

релативно великим бројем фрагмената током експеримента у Никинцима (Слика 2.47). 

 

Слика 2.47 Десни, средњи и задњи део аута Голф Мк I погођен већим бројем 
фрагмената 

 

Аутомобил 2 (Застава З 101), аутомобил 3 (Застава З 128) 

Аутомобили су имали пробоје ветробрана, али је он остао на месту, и сваки аутомобил је 

погођен са неколико фрагмената који су продрли у одељке. Све гуме су имале пробоје и 

биле су издуване. Генерално, може се рећи да је штета нанесена аутомобилима број 2 број 

3 била значајно мања у поређењу са штетом нанесеном аналогним аутомобилима у Тузли. 

Значајно већи ниво оштећења ових аутомобила на Тузланском тргу Капија може бити 

изазван другом, ближом експлозијом. Црна прљавштина која је покривала аутомобиле и 

жртве на Тузланском тргу Капија показује на могуће коришћење неког нестандардног 

експлозива, Слика 2.50 и Слика 2.51. 
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Слика 2.48 Поглед у северо-источном смеру у Партизанску улицу са оба аутомобила 
Застава; ефекти фрагмената на фасаду зграде су минимални 

 

Слика 2.49 Аутомобил Застава (бр. 2) испред Кафеа Гулам је само минимално 
оштећен експлозијом (само 2 поготка фрагмената); ауто није прљав након 
експлозије (упоредити са Слика 2.50 и Слика 2.51) 
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Слика 2.50 Поглед на предњи део аута Застава са прљавим телом, и на продавницу 
са сломљеним излогом (Тузла 1995.) 

 

Слика 2.51 Поглед на ауто Застава након Тузланске експлозије; прозори на страни су 
сломљени, ауто је спреда тешко упрљан црном материјом непознатог порекла, 
сличној чађи 



45 
 

 

Слика 2.52  Аутомобил Застава паркиран преко пута улице, испред Кафеа Гулам, је 
погођен са само неколико фрагмената 

Аутомобил 4 (првобитно Фиат 125 ПЗ, током тестова је коришћен Застава З 128) 

У супротности са ситуацијом забележеном одмах након догађаја 1995., овај аутомобил је 

опсежно оштећен са много погодака фрагмената, зато што је ауто постављен у сектору 

врло ефикасних фрагмената из бочног снопа (Слика 2.53). Било је 7 пробоја у ветробран 

који је остао на месту (Слика 2.54), сви прозори са стране и позади су разбијени у парчиће. 

Точкови на левој страни аутомобила, према месту експлозије, су имали пробоје и гуме су 

биле издуване. Очигледно је са Слика 2.46 и Слика 2.55 да је овај ауто на Тузланском тргу 

Капија претрпео само минимална оштећења. Овај налаз значајно потврђује тврдњу да у 

његовој близини није могао експлодирати артиљеријски пројектил 130мм под условима 

дефинисаним од стране Тужилаштва. 
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Слика 2.53 Поглед на ауто Застава паркиран испред Кафеа Леонардо; очигледна су 
значајна оштећења изазвана тешким фрагментима високе енергије из бочног снопа 
фрагмената (упоредити са Слика 2.46); стаклене површине на задњим и прозорима 
са стране су поломљене, ветробран садржи 7 перфорација изазваних фрагментима 
(за детаљан поглед на ветробран види Слика 2.54) 

 

 
Слика 2.54  Детаљан поглед на оштећење ветробрана аутомобила Застава изазвано 
фрагментима 
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Слика 2.55 Фиат 125 ПЗ (ауто 4) са само минималним оштећењем након експлозије 
на тргу Капија 

 

b) Оштећења зграда 

Начин оштећења фасада зграда фрагментима ВЕ 130мм пројектила је такође веома 

различит од стварне ситуације на Тузланском тргу Капија. Делови фасада окренути од 

места експлозије уопште нису погођени фрагментима. Такође, неки делови фасада близу 

места експлозије  нису погођени, упркос чињеници да су на тргу Капија погођени већим 

бројем фрагмената. 

На пример, Слика 2.56 показује фасаду зграде на Тузланском тргу Капија, 20– 23м од 

центра експлозије. Зид је погођен великим бројем фрагмената који не могу доћи од 

пројектила који експлодира испред зграде продавнице НИК. Густина фрагмената је 

велика, пробоји у зид су кружног облика, што одговара управном удару фрагмената у зид. 

Овај налаз је у конфликту са очекиваним смером кретања фрагмената од зграде 

продавнице НИК који је тангенцијалан; угао очекиваног смера удара фрагмената који 

долазе од ЦЕ на фасаду је приближно 15° (мерено из равни фасаде). 

Поређење са правом ситуацијом у Никинцима је на следећој Слика 2.57. Фрагменти од 

места експлозије су погодили само горњи део зграде, и то са значајно мањом густином. 

Пробоји у зид су издужени у смеру кретања фрагмената, фрагменти су погодили зид 

скоро тангенцијално. Очигледно је да фрагменти који су оштетили фасаду зграде на 

Тузланском тргу Капија (види Слика 2.56) нису могли да потичу од претпостављеног 

места експлозије пројектила испред зграде продавнице НИК. 
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Слика 2.56 Специфичан шаблон фрагмената на простору испред Тузланске 
продавнице Капија, са значајним кружним дефектима изазваним масивним 
фрагментима на приземним зидовима (Тузла 1995., јутро након експлозије) 

 

Слика 2.57 Поглед на простор испред продавнице Капија након 3 експлозије 
пројектила 130мм- без значајних дефеката у приземљу (издужени дефекти се могу 
видети на зидовима на првом спрату) 
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Разлике у ефектима су примећене и на столовима и столицама испред кафеа. Боце су биле 

постављене на столове испред Кафеа Гулам и Кафе-сластичарне Капија, пре првог 

експеримента у Никинцима. Током експлозије ВЕ пројектила 130мм ниједна од боца није 

била оштећена фрагментима, нити оборена. Столови и столице нису оборени нити 

оштећени (Слика 2.58). 

 

Слика 2.58 Поглед на простор испред Кафе-сластичарне Капија након експлозије у 
првом експерименту (нема очигледних оштећења изазваних фрагментима) 

Ситуација на Тузланском тргу Капија 25. Маја 1995. је била посве другачија (Слика 2.59 и 

Слика 2.60). Боце и конзерве су оборене са столова. Неки од столова и столица су такође 

оборени и оштећени фрагментима; има видљивих рупа изазваних фрагментима који се 

крећу у вертикалном правцу у званичној фотодокументацији. Ова ситуација није 

примећена током теренских тестова у Никинцима. 
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Слика 2.59 Поглед на простор испред Кафе-сластичарне Капија са бројним великим 
дефектима на зидовима и прозору (упоредити са минималним оштећењем на истој 
фасади у Никинцима на Слика 2.58) 

 

 

Слика 2.60 Поглед на простор испред Тузланског Кафеа Гулам јутро након 
експлозије 
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Предња фасада зграде продавнице НИК је оштећена, у свом горњем делу (први и други 

спрат) током експеримената, од стране великих фрагмената, из задњег дела пројектила, 

који су се кретали навише и правили издужене огреботине. Ове огреботине уопште нису 

виђене на Тузланском тргу Капија. Масивни погоци фрагмената су се дешавали само у 

смеру управном на раван долета пројектила, због доминантног ефекта бочног снопа 

фрагмената (види Слика 2.61 - Слика 2.64). 

Још једна аномалија у ефекту фрагмената је очигледна на бочном зиду зграде продавнице 

НИК, окренутом од експлозије. Након експлозије у Никинцима нису примећени погоци 

фрагмената на бочне зидове (види Слика 2.62 и Слика 2.63). Зграда продавнице НИК је 

претрпела много погодака малих фрагмената (очигледно не од фрагмената који су 

рикошетирали о друге препреке) на обе стране зидова зграде. Ова чињеница показује да 

се 1995. на Тузланском тргу Капија десило више од једне експлозије. 

Фотографије са трга Капија из 1995. показују још једну аномалију- у дистрибуцији 

фрагмената на фасаде зграда. Посебно је велика локална густина фрагмената на 

релативно малом простору, на удаљености од десет и више метара од места експлозије. 

Током експеримента ове аномалије, какве су виђене на тргу Капија у Тузли, у просторној 

дистрибуцији фрагмената нису потврђене. 

 

c) Оштећење излога продавнице НИК  

Након поређења штете нанесене продавници НИК може се закључити да је штета 

нанесена овој продавници током теренских тестова потпуно другачија у поређењу са 

штетом нанесеном правој продавници на тргу Капија. Током теренских тестова ова 

продавница је тешко оштећена (фасада, оквир излога, и такође унутрашњост продавнице- 

Слика 2.61 - Слика 2.64); права продавница НИК је након праве експлозије на Тузланском 

тргу Капија имала само мало оштећен оквир излога и сломљено стакло излога (Слика 

2.65). 

Такође би требало бити поменуто да су пластичне лутке у продавници, које се користе за 

излагање одеће која је на продају, биле оштећене фрагментима и да су пале на под 

продавнице (Слика 2.66); лутке у правој продавници НИК, након праве експлозије на 

Тузланском тргу Капија, нису биле оштећене фрагментима и остале су у нормалном 

положају унутар излога продавнице (Слика 2.65). Са Слика 2.68 је очигледна минимална 

штета нанесена надстрешници изнад излога продавнице НИК. Да је артиљеријски 

пројектил експлодирао у близини, испод надстрешнице, надстрешница би била оштећена 

у много већој мери. Може се очекивати да би надстрешница била ишчупана из зида због 

надпритиска ударног таласа. 



52 
 

 

Слика 2.61 Фронтални поглед на зграду продавнице НИК на тргу Капија након првог 
експеримента (лутке су бачене у продавницу експлозијом и значајно су оштећене 
фрагментима, оквир излога је изваљен из зида) 

 
Слика 2.62 Поглед на фасаду зграде продавнице НИК у непосредној близини ЦЕ; 
потпуно уништен излог, парчићи стакла и лутке бачени у просторију, десна страна 
фасаде погођена тешким, веома ефективним фрагментима бочног снопа 
фрагмената, црна мрља на левој страни фасаде потиче од моторног уља 

 



53 
 

 
Слика 2.63 Поглед на фасаду и страну зграде продавнице НИК из Партизанске улице 

 

 
Слика 2.64 Уништен излог Модне куће НИК 
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Слика 2.65 Поглед спреда на зграду продавнице НИК на Тузланском тргу Капијa 
јутро након експлозије (лутке су у усправном положају без значајних оштећења, 
оквир излога није значајно оштећен) 

 

 
Слика 2.66 Детаљ уништене унутрашњости Модне куће НИК у Никинцима (на поду 
су дрвени стубови и лутке бачене ударним таласом из излога у просторију) 
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Слика 2.67 Поглед на фасаду и страну зграде продавнице НИК (парчад стакла 
испред зграде потичу од сломљених прозора на горњим спратовима) 

 

 

Слика 2.68 Детаљ излога продавнице НИК са минимално оштећеном 
надстрешницом 
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d) Карактер кратера 

Величина и облик кратера након експлозије на Тузланском тргу Капија и његове замене у 

Никинцима су били дијаметрално другачији. Као резултат експлозије 130мм пројектила 

ОФ-482М током првог експеримента, није било кратера у путу од гранитних коцки (Слика 

2.69 и Слика 2.70). Само су око 3 гранитне коцке биле делимично оштећене и ниједна није 

извучена из пута. Ова ситуација је потпуно другачија у поређењу са Тузланским тргом 

Капија, где је око кратера величине 50x20цм пронађен већи број ослобођених и само 

делимично оштећених гранитних коцки (Слика 2.71). 

Поменуте разлике додатно продубљује чињеница да калдрма на моделу трга у 

Никинцима није била толико компактна након постављања, као што је била на 

Тузланском тргу Капија где је коришћена јако дуго времена и коцке су улегле, празнине 

између њих су попуњене, те је простор стога представљао компактну јединицу. 

Није се могла пронаћи ниједна ослобођена гранитна коцка. Није било жлебова насталих 

од фрагмената или делова упаљача пројектила 130мм. Страна ивичњака испред зграде 

продавнице НИК, поред места експлозије, је имала неколико дефеката изазваних 

фрагментима, у дужини од око 1,2м. 

 

Слика 2.69 Поглед на кратер испред зграде продавнице НИК након првог 
експеримента (нема избачених коцки, испред аутомобила су и делови изваљени из 
мотора) 
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Слика 2.70 Коцке из калдрме на месту прве експлозије, одмах испод пројектила 
(види се минимално оштећење површине пута, коцке нису ослобођене и бачене у 
простор) 

 

Слика 2.71 Поглед на кратер након експлозије на Тузланском тргу Капија јутро 
након експлозије (бројне коцке извучене из пута, али у путу не недостаје овако 
велики број коцки) 
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e) Ефекат експлозије на лутке 

Након експлозије пројектила процењени су ефекти на лутке. Ефекти ВЕ пројектила 

130мм на лутке су потпуно другачији у поређењу са ситуацијом на тргу Капија. Лутке 

постављене у непосредној близини места експлозије (приближно до 3м) су одбачене и 

потпуно уништене. У случају правих особа могле би се очекивати озбиљне ране (Слика 

2.72 и Слика 2.73). 

Очигледне аномалије су такође и ефекти фрагмената и ударног таласа на мете у близини. 

Најупадљивија разлика у поређењу са стварношћу је у случају лутке бр. 87. Лутка бр. 87 је 

замењивала особу која је стајала на хауби аутомобила Голф Мк I (Слика 2.74), и током 

експлозије је бачена увис и погођена великим бројем тешких фрагмената који поседују 

ектремно велику кинетичку енергију (Слика 2.75 Екстремна штета на лутки бр. 87 

(постављеној на хауби аута Голф Мк I); у стварним условима на тргу Капија ова особа не 

би преживела, али је 1995. преживелаи Слика 2.76). Ова особа не би имала апсолутно 

никакве шансе да преживи експлозију; у стварној ситуацији на тргу Капија, и према 

судским материјалима, особа која је играла на хауби аутомобила Голф је преживела. Овај 

налаз је значајна чињеница која побија тврдњу оптужбе да је на Тузланском тргу Капија 

експлодирао пројектил 130мм под дефинисаним условима. 

 

Слика 2.72 Максимални ниво оштећења на лутки бр. 39, на мање од 1м од ЦЕ (лутка 
је погођена са најмање 10 фрагмeната са смртоносним ефектом) 
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Слика 2.73  Штета на лутки 39- други угао гледања 

 

Слика 2.74  Позиција лутке бр. 87 на хауби аутомобила пре експлозије 
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Слика 2.75 Екстремна штета на лутки бр. 87 (постављеној на хауби аута Голф Мк I); у 
стварним условима на тргу Капија ова особа не би преживела, али је 1995. 
преживела 

 

Слика 2.76 Екстремна штета на лутки бр. 87 у горњем делу (доњи део лутке је био 
заштићен аутомобилом Голф Мк I); ниво штете изазване фрагментима говори о 0% 
шансе да особа преживи 
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Нестандардни ефекат је такође очигледан из поређења експлозивног ефекта пројектила 

на лутке бр. 3 и 36 (види Слика 2.74) и експлозивног ефекта на жртве које су биле веома 

близу ЦЕ. Док су лутке бр. 3 и 36, као и лутка бр. 39, биле потпуно уништене након 

експлозије пројектила 130мм (Слика 2.77), ране на Тузланским жртвама (3– Сенад 

Хасановић и 36– Алиспахић Адмир) не одговарају њиховим позицијама у односу на ЦЕ. 

Слично, лутка бр. 26 са жутом линијом (Слика 2.78), која је стајала приближно 6м од ЦЕ, је 

погођена у свој горњи део великим бројем фрагмената чија се енергија може означити као 

смртоносна. 

 

 

Слика 2.77 Уништене лутке бр. 36 и 3 (десно) постављене 1,5– 2,0м од ЦЕ 
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Слика 2.78  Тешко оштећење лутке бр. 26 у горњем делу (особа која је стајала на 
овом месту је преживела експлозију) 

У другу руку, лутке постављене на веће удаљености од центра експлозије (ван домашаја 

бочног снопа фрагмената из ВЕ пројектила 130мм) су врло ретко погођене фрагментима; 

у стварним условима се може очекивати само минималан број смртоносних или озбиљних 

рана. Лутке испред Кафе-сластичарне Капија (на удаљености од више од 20м од места 

експлозије) уопште нису погођене фрагментима. Испред Кафеа Гулам ситуација је била 

врло слична. Примери су представљени на следећим сликама. 
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Слика 2.79 Неоштећене лутке испред Кафе-сластичарне Капија након првог 
експеримента, на месту где је у стварној ситуацији био већи број погинулих и 
рањених 

 

 

Слика 2.80 приказује лутке бр. 55 и 60 које стоје на ћошку зграде, у Партизанској улици, 

12м удаљене од ЦЕ. Ове лутке, са црвеним линијама, нису значајније погођене 

фрагментима, упркос чињеници да представљају погинуле особе. Слично. лутке бр. 50 и 

67 (Слика 2.81) постављене код Кафеа Капија, на удаљености око 30м од ЦЕ, нису 

погођене фрагментима. 
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Слика 2.80  Неоштећене лутке на ћошку зграде Кафеа Гулам (људи који су овде 
стајали су погинули) 
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Слика 2.81  Лутке бр. 50 и 67 (одговарају погинулим жртвама Сави Стјепановићу и 
Аднану Заимовићу) испред Кафеа Капија, нису погођени ниједним фрагментом 

Број погодака фрагмената је одређен за сваку лутку која је представљала жртву 

експлозије. Ови бројеви су представљени у следећој Табела 2.2. Лутке означене словом D у 

Табели су лутке постављене у непосредну близину ЦЕ и уништене су експлозијом 

(покидане у парчад, погођене јако великим бројем фрагмената, итд.). Није било могуће 

објективно одредити број погодака фрагмената на ове лутке. Представљени број 

погодака на лутке се даље користи за поређење са последицама експлозије 1995. (види 

Поглавље 6.3). 

Табела 2.2 Број погодака на лутке Nf (представљене су само лутке са црвеном 
линијом, т.ј., лутке које представљају погинуле жртве) 

Бр. 3 5 6 12 13 18 19 24 25 27 28 29 30 31 
Nf D 1 D D 26 23 8 0 2 D 4 2 3 D 

  

Бр. 36 37 39 41 49 54 55 57 59 60 63 64 66 71 
Nf D 1 D 1 37 7 5 5 D 9 0 1 7 4 

2.2 Експеримент бр. 2 

Циљ експеримента бр. 2 је био да се одреде густине поља фрагмената у секторима 

растурања фрагмената где је забележен највећи број жртава. Дрвени зидови су 

коришћени за хватање фрагмената у пределима од интереса. Простор између ЦЕ и 

појединачних зидова је остављен празним, супротно правој ситуацији на Тузланском тргу 

Капија. Експериментално добијене густине поља фрагмената су максималне могуће 

густине. Ове густине у стварној ситуацији могу бити само мање, зато што је велики број 

фрагмената погодио жртве које су стајале између ЦЕ и појединачних зидова, и остао у 

телима жртава. Улогу људских штитова између ЦЕ и зидова је јако тешко 

квантификовати. 

За други експеримент је коришћен Руски ВЕ пројектил 130мм ОФ-482М (исти као и за 

експеримент бр. 1). Само је доњи део УТИУ упаљача са детонаторском капислом заврнут 
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на пројектил, да би се омогућило електрично опаљење. Пројектил је постављен на дрвену 

даску од 1 цола и постављен у дефинисану позицију (падни угао 62° и смер који одговара 

правцу долета пројектила од 271°, дефинисано од проф. Берка Зечевића)– исто као и за 

експеримент бр. 1. Аутомобил Голф Мк I овде коришћен је већ био оштећен првим 

експериментом, али штета на аутомобил није процењивана у овом експерименту. 

Пројектил је активиран електричним детонатором бр. 8. 

Током другог експеримента су коришћени дрвени зидови висине 2м и ширине 4м 

(површина 8м2) уместо лутака у дефинисаним позицијама- види Слика 2.82. Укупно 6 

зидова (зидови- означени W1 - W6), направљених од меких дрвених дасака дебљине 1 

цол, је постављено на трг на удаљености од 7 до 21м од центра експлозије. Раван зидова је 

у свим случајевима била управна на линије које повезују центар зида и центар експлозија. 

Зидови су постављени на места где је забележен већи број жртава на релативно малим 

просторима. 

 

Слика 2.82 Схема трга Капија са означеним местима зидова W1-W6, A-G зградама на 
тргу Капија, DF– смер долета прoјектила, CE– центар експлозије, VW– аутомобил 
Голф 

Зид бр. 1 (W1) је постављен 7 метара од ЦЕ испред ћошка зграде E са Кафеом Леонардо. 

Зид бр. 2 (W2) је постављен 10м од ЦЕ испред ћошка зграде C– Самоизбор. Зид бр. 3 (W3) 

је постављен 12м од ЦЕ између предњег дела зграде G– Обућа Београд и ЦЕ. Зид бр. 4 (W4) 

кровови зграда ивичњак 

трг и улице 
аутомобил Голф Мк1 
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је постављен 16м далеко од ЦЕ поред зграде E– Лутрија БиХ, и зид бр. 5 (W5) је постављен 

18м далеко од ЦЕ поред зграде C са Кафеом Гулам. Последњи зид бр. 6 (W6) је постављен 

21м далеко од ЦЕ између зграда C и E на центру трга Капија. Слика 2.83 - Слика 2.88 

показују поставку зидова пре експлозије. 

 

 
Слика 2.83 Позиција зида бр. 1 (W1) постављеног на ћошак зграде Е (Лутрија БиХ) у 
непосредној близини Кафеа Леонардо, 7м од ЦЕ 
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Слика 2.84 Позиција зида бр. 2 (W2) на ћошку зграде C (Самоизбор) 

 

 

Слика 2.85 Позиција зида бр. 3 (W3) постављеног на 12м од ЦЕ у непосредној 
близини зграда F и G (зид је делимично скривен иза аута Голф који је постављен 
између пројектила и зида) 
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Слика 2.86 Позиција зида бр. 4 (W4- лево у позадини) и бр. 1 (W1- испред десно) 
постављених у непосредној близини зграде E (Лутрија БиХ) 

 

 
Слика 2.87 Позиција зида бр. 2 (W2- десно, на ћошку зграде C пре Кафеа Гулам) и 
бр. 5 (W5- позади, код Кафеа Гулам) 
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Слика 2.88 Позиција зида бр. 4 (W4- напред десно) и бр. 6 (W6- лево и иза) који су 
хватали фрагменте који су летели према Кафеу Капија 

Слика 2.89 - Слика 2.100 показују зидове након експлозије. Погоци на њихове предње 

делове и перфорације на задњој страни су означени црвеном бојом. Зид W1 је постављен 

између експлодираног пројектила и Кафеа Леонардо. Овај зид показује значајно већи 

деструктивни ефекат фрагмената (Слика 2.89 и Слика 2.90) него што се десио у стварној 

ситуацији на овом делу трга Капија, где је идентификована већа група преживелих. Зид 

W2, постављен на ћошак зграде C је погођен прилично равномерно са релативно мањим 

бројем фрагмената, и већина њих је перфорирала зид (Слика 2.91 и Слика 2.92). У стварној 

ситуацији на овом месту је било жртава (укупно 5 убијених) и преживелих (10 особа), што 

не одговара ефекту експлозије пројектила на зиду. Зид W3 је штитио простор у улици Б. 

Аџије између зграда F и G, где је нотирано 2 жртве и двоје преживелих. Зид W3 је погођен 

неједнако, мањом количином фрагмената, поготово у свом средњем делу (Слика 2.93 и 

Слика 2.94). Ефекат фрагмената на зид поново не одговара ефекту екплозије на живе 

мете. 

Такође, ефекти неколико фрагмената на зид W4 постављен уз зид зграде E (Слика 2.95 и 

Слика 2.96) различити од ефеката у Тузли, где је укупно 4 људи убијено а троје је 

преживело на овом месту. Зид W5 (Слика 2.97 и Слика 2.98) је погођен са неколико 

фрагмената, поготово у свом горњем левом делу. Десни доњи део зида W5 уопште није 

погођен. Овај налаз није у сагласности са 5 потврђених жртава на овом простору на 

Тузланском тргу Капија. Тих 5 жртава је требало да седе иза столова, испред Кафеа Гулам. 

Њихова позиција одговара доњем десном ћошку зида W5. У другу руку, зид W6 испред 

Кафе-сластичарне Капија, на удаљености 21м од ЦЕ, показује само неколико погодака 

фрагмената у својем вишем делу (Слика 2.99 и Слика 2.100). Овај експериментални налаз 

није у сагласности са званичном фотодокументацијом од правог догађаја- у простору овог 

зида документовано је 6 жртава. 
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Укупан број погодака (пробоја) и укупан број перфорација су документовани на сваком 

зиду након експлозије. Забележене вредности су приказане у Табела 2.3. Добијене густине 

фрагмената су коришћене за упоређивање ефеката експерименталне експлозије и 

експлозије на Тузланском тргу Капија, са резултатима добијеним из теоретског модела 

растурања фрагмената (види Поглавље 3). Зидови погођени фрагментима су приказани 

на Слика 2.89 - Слика 2.100. Погоци (пробоји) су означени црвеном бојом са предње 

стране, на задњој страни зида су перфорације означене истом бојом. 

Дрвени зидови су дали очекиване резултате о густини и просторном распореду 

фрагмената ВЕ пројектила 130мм у изабраним смеровима. Ови резултати су веома 

различити од ситуације забележене на правом тргу Капија. 
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Слика 2.89 Ефекат фрагмената на зид бр. 1 (предњи део, удаљеност 7м од ЦЕ, 117 
перфорација од укупно 168 погодака); зид је постављен у сектору растурања 
фрагмената од најефективнијег, бочног снопа 

 

Слика 2.90 Задњи део зида бр. 1 са 117 перфорација дрвених дасака дебљине 25мм; 
на овом подручју је убијено 9 људи али је истовремено 12 преживело што може бити 
апсолутно искључено, узимајући у обзир густину поља ефективних фрагмената 
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Слика 2.91 Ефекат фрагмената на зид бр. 2 (предњи део, удаљеност 10м од ЦЕ, 17 
перфорација од укупно 25 погодака)– зид је ван домета бочног снопа, минималан 
број погодака али од стране веома ефективних фрагмената 

 

 

Слика 2.92 Задњи део зида бр. 2 са 17 перфорација; 8 жртава је смртно погођено 
фрагментима у овом смеру, што је могуће, али је истовремено 20 људи преживело 
експлозију у овом подручју, што је веома мало вероватно 
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Слика 2.93 Ефекат фрагмената на зид бр. 3 (предњи део, удаљеност 12м од ЦЕ, 4 
перфорације од укупно 14 погодака, већином у централни део зида)– зид је ван 
домашаја бочног снопа, минимални погоци 

 

Слика 2.94 Задњи део зида бр. 3 са 4 перфорације; на овом простору је погинуло 
двоје људи, што баш и није у сагласности са бројем перфорација зида (под 
претпоставком униформног расипања погодака фрагмената на зид, вероватноћа 
погађања особе у стојећем положају (0,8м2) једним ефективним фрагментом у овом 
подручју је само 40%  
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Слика 2.95 Ефекат фрагмената на зид бр. 4 (предњи део, удаљеност 16м од ЦЕ, 3 
перфорације од укупно 13 погодака)– зид је ван домашаја бочног снопа са 
минималним бројем погодака распоређених по целом зиду) 

 

Слика 2.96 Задња страна зида бр. 4 са 7 перфорација, у смеру овог зида је убијено 4 
људи на удаљености од 17 до 20 метара, што није у сагласности са бројем 
перфорација зида (вероватноћа поготка особе која стоји једним ефективним 
фрагментом на овом простору је око 70%) 
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Слика 2.97 Ефекат фрагмената на зиду бр. 5 (предњи део, удаљеност од ЦЕ 18м, 
укупно 15 погодака, 8 перфорација)– зид је ван домета бочног снопа, погоци су на 
левој страни али са 53% перфорација 

 

Слика 2.98 Задњи део зида бр. 5 са 8 перфорација; у Тузли у сектору који овај зид 
покрива је убијено 5 људи после зида а 3 пре зида, што није искључено, такође није 
искључено да је испред/иза зида могло да преживи 6/10 људи 
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Слика 2.99 Ефекат фрагмената на зиду бр. 6 (предњи део, удаљеност 21м од ЦЕ, 2 
перфорације од укупно 10 погодака, сви су у десном и горњем делу зида)– зид је ван 
домашаја бочног снопа, минимални погоци 

 

Слика 2.100 Задњи део зида бр. 6 са 2 перфорације у свом горњем делу; у овом 
подручју је иза зида убијено 6 људи, што је веома нереално у случају експлозије 
пројектила 130мм (вероватноћа поготка је 20%) 
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Након поређења ефеката фрагмената на зидове са њиховим правим ефектима на 

Тузланском тргу Капија, може се рећи да су ефекти фрагмената у потенцијалној 

сагласности са стварношћу само у случају зида бр. 5 (постављен 18м од центра 

експлозије). Али у свим осталим случајевима постоје мање или веће разлике између 

експеримента и стварности. Највећа диспропорција је у случају зида бр. 1, где је шанса за 

преживљавање, у односу на позицију пројектила, била минимална, али је 12 људи 

преживело експлозију на овом месту у стварној ситуацији. Слична диспропорција је 

такође и у случају зида бр. 2. У другу руку, у случају зидова бр. 3, 4, и посебно бр. 6, број 

убијених жртава је већи него што следи из ефеката фрагмената на зидове током 

експеримената. Преглед ефеката фрагмената на појединачне зидове је представљен у 

Табела 2.3. 

Табела 2.3 Ефекти фрагмената на дрвене зидове величине 2x4м 

Зид  
Даљи-
на од 

ЦЕ 

Укупан 
бр. 

погода-
ка 

Бр. 
перфора-

ција 

% 
перфора-

ција 

Бр. 
пенетра-

ција 

Густина 
погода-

ка 

Густина 
перфораци-

ја 

Теоре-
тска 

густина 

W1 7 168 117 70 51 21 15 26 

W2 10 25 17 68 8 3.1 2.1 2.6 

W3 12 14 4 29 10 1.8 0.5 3.9 

W4 16 13 7 54 6 1.6 0.9 0.76 

W5 18 15 8 53 7 1.9 1 0.57 

W6 21 10 2 20 8 1.3 0.25 0.41 

Укупно 245 155 63 90 - -  
Белешка. Од укупно 245 погодака фрагмената у зидове десило се 155 перфорација (63%). 

Очигледно је из Табела 2.3 да су теоретске густине фрагмената у доброј сагласности са 

правим густинама (види наглашене колоне у табели). 

Теоретске густине поља фрагмената се одређују рачунањем са коришћењем модела 
растурања фрагмената, описаног у Поглављу 4. За њихово одређивање су у обзир узети 
сви фрагменти пронађени у тесту у јами и специфичне крајње енергије за елиминацију 
мете 0.5 МЈ.м-2. 
Због чињенице да су неки од зидова погођени фрагментима из више сектора растурања 
(Табела 2.4) коначне величине густине су одређене као пондерисане густине у 
индивидуалним секторима растурања. Пондерисање је било једнако релативним 
деловима зидова у индивидуалним секторима (последња колона Табела 2.4). На пример 
зид бр. 1 (W1) је постављен на начин да је покривао 3 сектора S9, S10 и S11, док је сектор 
10 покривао највећи део зида (65%). А онда, зидови бр. 2 (W2) и 6 (W6) су били покривени 
једним сектором растурања. 
 
Табела 2.4 Покривеност појединачних зидова секторима растурања фрагмената (за 
падни угао пројектила од 62°) 

Зид 
Даљина од 

ЦЕ [м] 
Сектор S (62°) 

W1 7 9 (15 %) / 10 (65 %) / 11 (20 %) 

W2 10 7 (100 %) 

W3 12 12 (30 %) / 13 (70 %) 

W4 16 8 (40 %) / 9 (60%) 

W5 18 8 (85 %) / 7 (15 %) 

W6 21 8 (100 %) 
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2.3 Експеримент бр. 3 

За трећи експеримент је коришћен Српски ВЕ пројектил 130мм М79. Само је доњи део 

УТИУ, М72 упаљача са детонаторском капислом навијен на пројектил да би се омогућило 

електрично опаљење. Пројектил је постављен на дрвену даску од 1 цола и постављен у 

дефинисану позицију (падни угао 62° и смер који одговара правцу долета пројектила 271° 

дефинисано од стране проф. Берка Зечевића). Ауто Застава 128 Скала 55 (тамно плаве 

боје) је коришћен уместо Голфа Мк I.Пројектил је опаљен електричним детонатором бр. 8. 

Постављање пројектила уз ауто и ефекат експлозије на ауто су очигледни са Слика 2.101 - 

Слика 2.104. Експлозија пројектила 130мм је потпуно уништила предњи део аутомобила 

Застава, који је показао малу отпорност против експлозије пројектила у непосредној 

близини. Може се рећи да је штета изазвана експлозијом једног артиљеријског 

пројектила била знатно већа него штета на Голфу Мк I изазвана експлозијом 2 

пројектила. 

 

Слика 2.101 Ауто Застава 128 са постављеним Српским ВЕ пројектилом 130мм М79 
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Слика 2.102 Детаљ постављања српског 130мм ВЕ пројектила поред аута 

 

Слика 2.103  Потпуно уништен предњи део аута Застава (упоредити са Слика 2.37) 
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Слика 2.104 Детаљ потпуно уништеног предњег десног дела аута Застава 128 

За трећи експеримент су коришћени дрвени зидови висине 2м и ширине 4м направљени 

од дасака дебљине 1 цол (исти као и за експеримент бр. 2) уместо лутака, да дају боље 

информације о густини и просторном распореду снопова фрагмената. Ефекти експлозије 

пројектила на појединачне елементе модела трга Капија су били паралелни са 

експериментом бр. 2. Број погодака фрагмената није могао бити процењен због запрљања 

зидова блатом и уљем (трећи експеримент је изведен на киши). 

2.4 Делимични закључци 

На основу анализе експерименталних резултата представљених у овом Поглављу, могуће 

је изјавити да постоји већи број значајних противуречности између ефеката експлозије на 

Тузланском тргу Капија и његовог модела у Никинцима, поготово: 

 штета на ауту бр. 1 (Голф Мк I) изазвана експлозијом (види страну 36 овог 

извештаја), 

 позиција аута бр. 1 (Голф Мк I) након експлозије (види страну 40 овог извештаја), 

 запрљање аута бр. 2 изазвано експлозијом (види страну 44 овог извештаја), 

 штета на ауту бр. 4 (Застава) изазвана експлозијом (види страну 45 овог 

извештаја), 

 кратер изазван експлозијом (види страну 56 овог извештаја), 

 штета на фасадама зграда (види страну 47 овог извештаја), 

 штета на излогу продавнице НИК изазвана експлозијом (види страну 51 овог 

извештаја). 

Ове тачке су у директном конфликту са моделом Тужилаштва и не потврђују чињеницу да 

је артиљеријски пројектил испаљен са позиције западно од Тузле експлодирао на 

Тузланском тргу Капија у Мају 1995. 
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3 Анализа експертског извештаја проф. Зечевића 
Експертски извештај [1] под насловом „Анализа увјета који су довели до масакра младих 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20:55 сати“, чији су аутори проф. Др. Берко 

Зечевић, Мр. Јасмин Тершић и Мр. Алан Ћатовић, је један од основа оптужбе. Он даје 

основне информације о дизајну и функционалним карактеристикама 130мм ОФ-482М, 

фокусираних на поље спољне и терминалне балистике. Извештај се састоји од 94 А4 

стране, и подељен је у велики број делова под насловима: 

 Увод 

 Доступни подаци о масакру младих људи изазваног деловањем артиљеријског 

пројектила на Тузланском тргу „Капија“ 25. Маја 1995, у 20:55 

 Артиљеријски систем, вучни топ 130мм М-46 са муницијом 

 Ефекти ВЕ (Високо Екплозивних) артиљеријских пројектила на циљ 

 Предвиђање ефекта ударног таласа 

 Природна фрагментација ВЕ пројектила 

 Експериментални методи тестирања природне фрагментације ВЕ пројектила 

 Брзина фрагмената 

 Динамика лета фрагмената 

 Нивои оштећења 

 Утицај упаљача на ефекат деловања пројектила на мети 

 Анализа кратера ВЕ пројектила 

 Истраживање на локацији кратера 

 Одређивање правца 

 Анализа фрагмената пројектила 

 Инструмент за одређивање правца из којег је пројектил долетео 

 Одређивање кратера и места експлозије 

 Одређивање правца из којег је пројектил долетео 

 Одређивање падног угла пројектила 

 Одређивање калибра и типа пројектила 

 Распон и тип оштећења изазваног коришћењем артиљеријског пројектила 130мм 

 Вероватна зона опаљења ВЕ артиљеријског пројектила 130мм ОФ-482М или М79 

 Вероватна одступања артиљеријских пројектила 

 Брзина 130мм М79 ВЕ пројектила на путањи и у тренутку контакта са метом 

 Могућност звучног регистровања опаљења артиљеријског пројектила и лета 

пројектила 

 Могућност визуелног праћења артиљеријског пројектила 

 Закључци 

Извештај је на релативно високом нивоу. Релативно често су цитиране информације из 

иностранства (посебно литература из С.А.Д.) у извештају. Али неки делови извештаја 

садрже ауторова поједностављења и неправилности које искривљују поглед на 

балистичке карактеристике оруђног система 130мм, поготово на ефекат ВЕ 130мм 

пројектила. Ово Поглавље садржи примедбе на неке од тих изјава. 

3.1 Домен терминалне балистике 
Домен терминалне балистике је главно подручје, на које извештај обраћа највишу пажњу. 

Аутори експертског извештаја су направили следеће неправилности током процене поља 

фрагмената пројектила на живе мете на тргу Капија: 
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3.1.1 Радијус смртности пројектила 
На неколико места у експертском извештају [1] се тврди да је радијус смртности 

пројектила 27м за живе мете (Слика 3.1, узета са стране 29 тог извештаја). Ова 

информација је искривљена и има само ограничену тачност за вертикални удар 

пројектила. Претпоставља се да је пројектил погодио трг Капија са углом од 62° што је 

прилично другачије од угла 90°. Штавише, овај радијус је одређен за специфичне услове– 

одговара радијусу од ЦЕ где густина поља фрагмената достиже 1 фрагмент/м2, тј., један 

ефективан (смртоносан) фрагмент ће проћи кроз сваки квадратни метар у кругу 

пречника 27м. 

Зависност на Слика 3.1 је базирана на резултатима теста у арени стандардизованог у 

бившој Југославији, и стога у Србији и БиХ. Током овог теста пројектил експлодира у 

вертикалном положају и ефекат фрагмената се процењује из четврт-кружних дрвених 

зидова постављених на различитим даљинама од ЦЕ. У односу на поставку теста 

очигледно је да су неки зидови изложени најмасивнијем бочном снопу фрагмената, што 

није реалистично за стандардно коришћење оруђног система (током гађања није могуће 

постићи падни угао већи од 80°). Резултати теста су стога примењиви само за релативно 

поређење ефеката пројектила разних калибара и дизајна. Ови тестови немају значаја за 

практичне употребе. Резултати ових тестова не могу да се користе као аргумент 

Тужилаштва. Реалистичан ефекат пројектила је очигледан са Слика 4.2. 

 

Слика 3.1 Експериментално добијена густина поља ефективних фрагмената и 
радијус растурања фрагмената [1] 

3.1.2 Број људи присутних на тргу Капија 
Тврди се у [1], страна 6, да је 1000–1500 људи било присутно на Тузланском тргу Капија у 

тренутку експлозије. Ми сматрамо овај број људи невероватним. Слика 3.2 показује задњи 

(даљи од ЦЕ) део трга Капија (модел у Никинцима) где је присутно 65 људи и 40 лутака. 

Приказани простор, где су расејани људи и лутке, је ближи Кафеу Капија и представља 

око једну половину укупне површине трга Капија и улаза у суседне улице. Да би се 

постигао горенаведени број присутних људи, на приказаном делу трга би густина људи 

требала да буде 5–7 пута већа, што је нереално. Већина људи и лутака на Слика 3.2 је 
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присутна у делу који је само мало угрожен од фрагмената експлозије ВЕ пројектила 

130мм, као што је потврђено експериментима. Главне групе фрагмената– десни и леви 

бочни сноп, су се кретали између зграда где је било само мало простора и стога мало 

присутних људи. 

 
Слика 3.2 Илустративна поставка приближно 65 људи и 40 лутака на тргу Капија 
(поглед од ЦЕ према Кафеу Капија) 

Такође се мора узети у обзир да у случају када је присутан велики број људи на тргу 

Капија њихова тела, у близини ЦЕ, штите већину људи од фрагмената на већој даљини од 

ЦЕ. Ови фрагменти, са неколико изузетака, не могу да симултано перфорирају неколико 

тела и ране друге људе на већој удаљености од ЦЕ. Фрагменти створени од насумичне 

дезинтеграције хомогеног тела пројектила су неправилних облика и преврћу се током 

продора кроз ткиво људског тела. На овај начин фрагменти преносе већину своје енергије 

на погођену мету, и када је њихова енергија мало изнад границе нису у могућности да 

продру кроз више тела. Ово је тачно за фрагменте мале масе. 

Тешки фрагменти масе десетина грама и високе, значајно изнад границе, енергије имају 

могућност да симултано перфорирају више тела. Али у пољу фрагмената има само 

неколико таквих фрагмената. У случају ВЕ 130мм пројектила у просеку се направи око 

120 фрагмената тежих од 50г током експлозије пројектила. Ови фрагменти се стварају 

углавном од задњег дела пројектила са дебелим зидом, и од упаљача и стога нису део 

бочног снопа. Изјава у експертском извешзају ( [1], страна 31) „Просечна брзина 

фрагмената у тренутку експлозије је 850м/с, па је очигледно да велики број фрагмената 

може да пробије људско тело и онеспособи наредну особу, која стоји иза.“ је стога само 

ограничене тачности. 

3.1.3 Критеријуми отпорности живих мета 
Критеријуми отпорности живих мета су основни усносни параметар свих модела за 

квантификацију ефеката фрагмената. Општа и недвосмислена карактеристика 

механичких особина живог организма и спецификација отпорности живе мете против 

ефеката фрагмената су веома тежак и комплексан проблем. Стога током процене ефеката 

фрагмената на живе мете, што је основни задатак терминалне балистике фрагмената, 
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није могуће користити физиолошке тачке гледишта, већ само техничке. У овом случају 

жива мета је замењена заменским моделом, тј., хомогеним моделом у најједноставнијој 

варијанти, на којем се процењује механичка отпорност. Па се поставља питање, коју 

физичку величину изабрати као објективну особину отпорности такве мете. Главни 

извор информација на ову тему су војни експерименти који анализирају ефекте 

пројектила и фрагмената на живу силу. 

Прво, историјски старије, мишљење преферира чисто енергетски приступ. Отпорност 

живе мете је, у овом случају, окарактерисана као граница кинетичке енергије 

транслационог кретања пројектила 

𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚 =
1

2
 𝑚𝑠  𝑣𝑙𝑖𝑚

2  , 

где 𝑣𝑙𝑖𝑚  – граница брзине фрагмената (минимална брзина фрагмента дате масе 𝑚𝑠  који 

елиминише мету). 

Експертски извештај [1] упорно узима у обзир критеријум отпорности живе мете у 

облику апсолутне ударне кинетичке енергије фрагмента. Енергија Eslim=100Ј се сматра као 

гранична вредност, тј., када фрагмент који поседује такву енергију погоди тело живе мете 

(људско биће) нанесене ране ће бити тешке (изазивајући елиминацију мете), или 

смртоносне у случају погађања виталног дела тела. Овај критеријум није подесан за 

коришћење у домену терминалне балистике фрагмената зато што је застарео и нетачан. 

Усвојен је из домена терминалне балистике пројектила малог калибра, маса пројектила 

лежи у релативно уском распону (5–10г) али маса фрагмената лежи у много ширем 

распону (од једне десетине грама до десетина грама, или чак стотина грама). Стога је овај 

критеријум погодан само за процену ефеката фрагмената масе у распону 5–10 грама. 

Други, новији, критеријум, осим кинетичке енергије узима у обзир и ефекат облика 

фрагмента на деструктивни ефекат на мети. Граница специфичне кинетичке енергије 

фрагмента 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚  J. m−2  се сматра објективном карактеристиком отпорности живе мете, тј., 

део кинетичке енергије фрагмента који припада јединици просечне површине пројекције 

фрагмената у раван управну на смер кретања фрагмената S; ова енергија се дефинише 

односом 

𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 =
𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚

𝑆
 . 

Према [5], [6] и [7], предлажу се следеће величине граница специфичне енергије 

𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 = 1 MJ. m−2 . Удар фрагмента специфичне енергије 𝑒𝑠 = 1 MJ. m−2 на произвољни део 

људског тела, заштићен само војном униформом, ће изазвати тешке или смртоносне ране. 

Хајде да упоредимо промене граничних брзина фрагмената 𝑣𝑙𝑖𝑚 са њиховом масом 𝑚𝑠 , 

одређеном у складу са оба горепоменута критеријума 

𝑣𝑙𝑖𝑚 = 14.1 𝑚𝑠

−
1

2        (критеријум 𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚 ), 

𝑣𝑙𝑖𝑚 = 98.0 𝑚𝑠

−
1

6         (критеријум 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 ).  

Величине граничних енергија 𝐸𝑠 = 100J и 𝑒𝑠 = 1MJ. m−2  су изабране за поређење. Обе 

зависности су приказане на Слика 3.3. Извршено поређење показује да између оба 

критеријума постоје значајне разлике, посебно у случају граничних маса фрагмената. 

Гранична брзина фрагмента више зависи од масе фрагмента за критеријум 𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚 = 100 J 

него за критеријум 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 = 1 MJ. m−2. Тежи фрагменти имају врло ниску граничну брзину; 
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нпр. фрагменти тежи од 8г имају, према критеријуму 𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚 = 100 J, граничну брзину 50 

m.s-1, у случају фрагмента масе 200г гранична брзина је 30 m.s-1 (одговара бацању из 

руке). Изјава о ефективности ових фрагмената није врло веродостојна. 

Очигледан је консензус оба критеријума за фрагменте масе 3г, у ширем интервалу масе 

фрагмената 2 до 4г на Слика 3.3. Промена у крајњој брзини фрагмената са масом 

одређеном у складу са критеријумом специфичне енергије фрагмента 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚  J. m−2  има 

знатно постепенији ток (мања зависност ефекта фрагмената на брзину фрагмента). Овај 

ток се такође знатно разликује од тока крајње брзине одређене према критеријуму 

𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚
  J   у граничним зонама око масе фрагмената. На пример, фрагмент масе 0,25г се 

сматра ефективним, према критеријуму 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚  J. m−2 , када је његова кинетичка енергија 

већа од 20 J, тј., приближно 5 пута мање него по критеријуму 𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚
  J  . Са друге стране, за 

теже фрагменте који су одлучујући за ефекат ВЕ пројектила 130мм, ефекат фрагмената је 

по критеријуму 𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚 = 100 J подцењен, тј., мања ударна брзина је довољна за постизање 

жељеног ефекта на живу мету. 

 

Слика 3.3 Промена крајње брзине са масом фрагмената за различите критеријуме 
(облик фрагмента αs=4, βs=2) 

3.1.4 Домет ефективних фрагмената 
Експертски извештај показује, стр. 36, зависност домета ефективних фрагмената од 

њихове масе (Слика 3.4). Ова зависност је опет заснована на критеријуму 𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚 = 100 J. У 

односу на горепоменуте критике овог критеријума, ова зависност може да се сматра 

такође као искривљена. Слика 3.6 показује поређење домета ефективних фрагмената за 

оба критеријума. Представљене зависности имају следеће аналитичке форме 

𝑥lim  =  
1

𝑐𝑁
ln  𝑣0

𝑚𝑠

1
6

 2Ф𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚

    за критеријум 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 = 1 MJ. m−2, 
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𝑥lim  =  
1

𝑐𝑁
ln   𝑣0

 𝑚𝑠
 

1
2

 2𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚

   за критеријум 𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚 = 100 J. 

 

Слика 3.4 Домет ефективних фрагмената за различите масе фрагмента 

3.2 Домен спољне балистике 

3.2.1 Параметри оруђног система (балистички услови) 
На максимални домет гађања сваког оружја утиче број техничких параметара оруђног 

система. Међу параметрима који значајно утичу на максималну даљину гађања су 

 хабање цеви, 

 таблична почетна брзина чауре. 

Хабање цеви 

При разматрању могућности оруђног система наводно коришћеног у наведеном случају, 

проф. Зечевић узима у обзир само табличне карактеристике које описују ново оружје. Али 

се оружје током свог животног века хаба и могућности му се смањују. Типичан пример 

директно везан за случај је похабаност цеви изазване испаљивањем пројектила, што 

еродира калибар цеви. Похабаност цеви може да се окарактерише димензионим и 

просторним променама у лежишту, форсирајућем конусу, и ожлебљењу. Ове промене 

смањују почетну брзину и стога смањују домет гађања. 

За практични ефекат хабања цеви на почетну брзину, изражену кроз издуживање 

лежишта чауре, служи део Таблица гађања. 
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Табела 3.1 Табела хабања цеви из Таблица гађања [2] 

Пуно пуњење 
Смањење почетне 
брзине [%] 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

Издуживање лежишта 
чауре [mm] 

10 26 53 210 600 675 706 732 757 

 

Из Табеле, и са коришћењем Таблица гађања, може се извести да је 

 почетна таблична брзина за нову цев 930м/с, 

 почетна брзина за незнатно похабану цев, 10мм издуживања лежишта чауре, 1% 

пада у почетној брзини на 920,7м/с (-9,3м/с), 

 почетна брзина за доста похабану цев, 757мм издуживања лежишта чауре, 9% 

пада у почетној брзини на 846,3м/с (-83,7м/с). 

Из горепоменутих информација може се закључити да таблични домет гађања од 27100м 

(са новим оружјем и пуним пуњењем) може бити краћи од 611м до 5499м због хабања 

цеви. 

Таблична почетна брзина пројектила 

Таблице гађања користе табличну почетну брзину пројектила за рачунање 

карактеристика путање представљене у Таблицама гађања. Ове табличне почетне брзине 

одговарају измереним брзинама одређене групе пројектила. 

Током производње и складиштења муниције, почетна брзина се обично мења у реду 

величине јединица процената од табличне почетне брзине. 

Без познавања правог техничког стања оруђног система (топа и муниције) није могуће 

одредити максимални домет гађања и стога предвидети да ли је артиљеријска јединица 

опремљена овим системом уопште била у могућности да погоди Тузлански трг Капија из 

рејона Пањика или не. Ове информације су такође суштинске за рачунање праве путање 

пројектила. 

3.2.2 Атмосферски услови 
Други елемент који значајно утиче на домет гађања је атмосфера кроз коју се пројектил 

креће. Путање пројектила могу да се рачунају за табличну атмосферу (нпр. Таблична 

артиљеријска атмосфера, ICAO,…) или за стварне атмосферске услове (прави притисак, 

температура, влажност, брзина и смер ветра) током читаве висине путање пројектила (од 

ватреног положаја па до темена путање). Путање израчунате за табличне атмосферске 

услове се користе у нпр. Таблицама гађања. Путање израчунате за стварне атмосферске 

услове се користе у пракси, нпр. земаљској артиљерији. У овом случају информације о 

стању атмосфере на различитим висинама се добијају из атмосферског мерења (мерење 

вертикалне дистрибуције физичких карактеристика атмосферског стуба, као што су 

притисак, температура, брзина ветра, и смер ветра). 

Рачунање путање изведено од стране проф. Зечевића је засновано на информацијама из 

Федералног Хидрометеоролошког Завода и у писму бр. 04-33-2-1031/07 од 11.12.2007. 

дати су подаци о метеоролошким условима за 25.05.1995. У овом писму се каже: 

„25.05.1995., метеоролошка станица у Тузли регистровала је ведро и стабилно време, без 

падавина. Просечна дневна температура је била 18,9°C, а у 21 час температура ваздуха је 

била 17,2°C. Притисак је био у границама нормале, а у 21 час био је 980,3мб. Било је мирно 

– без ветра, а максимална брзина ветра забележена тог дана у 14 часова је била 2м/с 
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(поветарац), југозападног смера. Влажност ваздуха измерена у 8 часова ујутро била је 

90%, а у 14 часова била је 60%. У 21 час влажност ваздуха није мерена, али према 

временским условима и дневној промени влажности из осталих метеоролошких станица 

била би приближно 60%.” 

Ове информације о стању времена у рејону Тузле не садрже никакве информације о 

временским условима на различитим висинама изнад тла. Мора се узети у обзир да је 

према Таблицама гађања теме путање скоро 9500м за посматрани таблични домет гађања 

од 27100м. Приземни временски услови не могу се применити на целу путању, поготово 

се ветар (смер и брзина) мења драстично са висином изнад тла. Ветар има знатан утицај 

на путању пројектила што се види из Таблица гађања, балистички ветар (ветар у леђа/ 

супротни ветар) од 10м/с може да промени домет гађања за 657м, а балистички ветар 

(бочни ветар) од 10м/с правац за 460м на даљини од 27100м (угаона поправка за овај 

ветар би била 17mils = 1,02°). 

Без знања о правом стању атмосфере (вертикални профил ветра, температура, притисак) 

у рејону Тузле 25.05.1995. није могуће израчунати било коју стварну путању која би била 

макар слична путањи ВЕ пројектила 130мм наводно опаљеног из рејона Пањика ка Тузли. 

3.2.3 Путања правог пројектила 
Проф. Зечевић је у свом рачунању и анализи користио 3-DoF модел путање. Овај модел 

представља пројектил као масену тачку која се излаже само ефектима основних сила- 

гравитацији и отпору током лета. Аеродинамичке особине пројектила се карактеришу 

само балистичким коефицијентом. Атмосферски услови, таблична атмосфера или право 

стање атмосфере, могу се унети у прорачун путање. Резултујућа путања пројектила не 

одговара стварној путањи јер пројектил није масена тачка, већ ротирајуће тело. Ефекат 

ротације пројектила удесно криви путању пројектила удесно– овај ефекат се зове 

заношење пројектила, и 3-DoF модел путање није у могућности да израчуна ово кретање 

постранце због прихваћених поједностављења. 

Модел који даје комплексне информације о кретању пројектила у атмосфери је 6-DoF 

модел [8] узимајући у обзир пројектил као тело, у случају ротационо стабилизованог 

пројектила– као ротирајуће тело. Такође узима у обзир већину сила и момената који 

делују на пројектил током његовог лета. Овај комплексни модел је стога врло захтеван по 

питању уноса физичких и аеродинамичких особина пројектила. Али, заузврат даје верну 

путању пројектила, укључујући заношење пројектила. 

Израчунате особине путања датих у Таблицама гађања су добијене коришћењем 3-DoF 

модела, и заношење пројектила је одређено експериментално. Таблице гађања садрже 

једну колону посвећену поправци угла гађања (азимута) због заношења пројектила, за 

поменуту даљину гађања 27100м поправка за заношење износи 23mils =1,38° улево од 

линије ватре због скретања пројектила у страну изазваног заношењем пројектила, према 

Таблицама гађања на удаљености 27100м је 623м удесно од линије ватре. Ове чињенице 

нису уопште поменуте у извештају проф. Зечевића. 

Истина је да оба модела захтевају тачне информације о вертикалном профилу 

атмосферских карактеристика. Без ових информација резултујућа израчуната путања 

пројектила ће се знатно разликовати од праве. 

Треба поменути да проф. Зечевић није објавио унесене податке (балистичке особине, 

закон отпора, табличну атмосферу, коришћени спољни балистички модел), који су 

коришћени за израчунавање путање. Стога није могуће поново израчунати и проверити 

представљене путање. 
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3.2.4 Систематичке грешке 
Табела која показује систематичке грешке за гађање из топа М-46 са пројектилом ОФ М79 

(Слика 3.5) је конфузна јер даје величине табличних поправки даљине за промене 

атмосферских параметара (температура и притисак ваздуха, брзина уздужног ветра) за 

10 јединица и поправке даљине за промену балистичких параметара (температура 

погонског горива и почетна брзина пројектила) такође за 10 јединица. Последња 

сумирајућа колона даје суму свих величина у реду. Ово је само хипотетичка величина, 

поново бескорисна у пракси. Појединачне праве систематичке грешке могу бити веће и 

мање у поређењу са величинама датим у табели, али релативно често систематичке 

грешке потиру једна другу (неке су позитивне, неке негативне, и грешке створене 

променом почетне брзине су обично негативне). Систематичке грешке у распону 890м до 

1990м према даљини гађања ће бити врло ретке. Са познавањем услова гађања могуће је 

одговорним рачунањем углова нишањења елиминисати систематичке грешке на 

минимум (теоретски на нулу). Представљање величина показаних у Табели доказује 

погрешно схватање прорачунских грешака података за артиљеријску ватру и принципе 

поправке углова нишањења. 

 

Слика 3.5 Слика 104 из експертског извештаја проф. Зечевића [1] 

Са приступом проф. Зечевића треба поменути да параметри могу утицати на путању 

пројектила такође и у супротном смеру, и домет гађања може бити знатно мањи. Слика 

104 у табели садржи податке о пројектилу ОФ-482М и упаљачу В-90 [2]. 

3.3 Остало 
Фрагменти представљени у извештају проф. Зечевића на страни 67 (Слика 3.6) су 

приказани без икакве мерне скале и није могуће објективно одредити њихове димензије 

и стога њихово порекло од ВЕ пројектила 130мм. 
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Слика 3.6  Слика 80 из експертског извештаја проф. Зечевића [1] 

3.4 Делимични закључци 
Спољно балистичка рачунања и разматрања су урађена за нов оруђни систем који 

испаљује пројектиле табличне почетне брзине. Коришћење табличних карактеристика 

путање из Таблица гађања за процену претпостављеног ватреног положаја изгледа 

крајње спекулативно. 

Атмосферски услови коришћени за рачунање су били засновани само на метеоролошкој 

поруци са тла, и вертикалне промене атмосфере које су могле знатно да промене путању 

нису узете у обзир. 

Након ове анализе није могуће искључити ситуацију где горепоменути ефекти негативно 

утичу на домет гађања у тој мери да оруђни системи у рејону Пањика нису могли да 

погоде Тузлански трг Капија. 

Због илустрације могуће је показати два екстремна случаја промене у домету гађања за 

табличну и претходно разматрану даљину гађања 27100м 

 ново оружје са почетном брзином 930м/с (0м), температура ваздуха 10°C већа од 

табличне (+290м), температура погонског горива већа за 10°C (+445m), ветар у 

леђа  10м/с (+657м) – домет ватре 28492м, 

 похабано оружје са почетном брзином 846м/с (-5499м), температура ваздуха 10°C 

мања од табличне (-290м), температура погонског горива мања за 10°C (-445м), 

чеони ветар 10м/с (-657м) – домет ватре 20212м. 
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4 Модел растурања фрагмената 

4.1 Увод 
Модел растурања фрагмената, укратко описан у овом Поглављу, дозвољава одређивање 

основних параметара поља фрагмената створеног експлозијом артиљеријског пројектила. 

Било је неопходно узети у обзир количину потребних информација о фрагментацији 

пројектила, одређених експериментално према [7], током деривације аналитичког 

модела. Истовремено је било потребно узети у обзир обим математичког апарата 

коришћеног у моделу који ће постати, након инкорпорације свих делимичних фактора 

ефеката фрагмената (чак и у поједностављеној форми), веома компликован и са 

ограниченом корисношћу за претпостављену сврху. 

Математички модел процене ефеката фрагмената ВЕ пројектила против живих мета је 

развијен са следећим поједностављењима: 

 ротационо, прецесионо, и нутационо кретање пројектила се запоставља (ималац 

вектора брзине удара је идентичан са осом пројектила у тренутку паљења), 

 брзина удара пројектила је нула, 

 иницирање експлозивног пуњења пројектила се дешава у тренутку контакта 

пројектила са површином тла, 

 поље фрагмената је, током растурања фрагмената у слободан простор, симетрично 

дуж осе пројектила у тренутку експлозије, 

 растурање фрагмената почиње од центра гравитације пројектила, кретање 

фрагмената је права линија, 

 удаљеност између центра гравитације пројектила и површине тла се занемарује, 

 вектори брзине растурања свих фрагмената, који се крећу у датом сектору, имају 

константе величине и формирају константи угао са осом пројектила, 

 масена дистрибуција фрагмената у свим секторима растурања је константна и 

идентична са укупном масеном дистрибуцијом, 

 кретање фрагмената од места иницијације је решено за табличне атмосферске 

услове и константан коефицијент отпора, 

 ефекат гравитације на кретање фрагмената је занемарен, 

 земаљски циљ је постављен у хоризонталној равни, његово кретање је занемарено 

(брзина мете је занемарљива у односу на брзину фрагмената), 

 мете нису покривене и заштићене од утицаја фрагмената, 

 деструктивни ефекат изазван ударним таласом створеним током експлозије 

експлозивног пуњења пројектила је занемарен. 

Фрагментациони ефекат артиљеријског пројектила може да се квантификује 

коришћењем основних фрагментационих карактеристика пројектила које се могу 

одредити експериментално тестовима у јами и арени. Фрагментација пројектила се 

карактерише масом, брзином и просторном дистрибуцијом фрагмената. Масена 

дистрибуција фрагмената се одређује тестом у јами, брзина и просторна дистрибуција 

тестом у арени. 

Тестови у јами се извршавају по скоро идентичној методологији у већини држава. Али 

Чешка арена-тест методологија је другачија од Српске. Разлике у методологији су описане 

касније у извештају. 
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Модел растурања фрагмената се састоји од следећих узастопних делова: 

1) спецификација масене дистрибуције фрагмената, 

2) спецификација просторне дистрибуције фрагмената, 

3) спецификација дистрибуције фрагмената по брзини, 

4) рачунање густине поља фрагмената, 

5) рачунање вероватноће елиминисања мете. 

4.2 Масена дистрибуција фрагмената 
Масена дистрибуција фрагмената је група података о количини фрагмената различитих 

маса од минимума до максимума. Масена дистрибуција фрагмената је одређена бројем 

фрагмената у појединачним масеним класама (групе). Масена дистрибуција се одређује за 

неки пројектил тестом у јами. Према Чешкој методологији теста, фрагменти створени 

током експлозије пројектила се деле у 14 масених класа које су дефинисане за r=  0 – 13. 

0. класа до 0,5г, 

1. класа 0,5 – 1г, 

2. класа 1 – 2г, 

3. класа 2 – 3г, 

4. класа 3 – 5г, 

5. класа 5 – 10г, 

6. класа 10 – 15г, 

7. класа 15 – 20г, 

8. класа 20 – 30г, 

9. класа 30 – 50г, 

10. класа 50 – 75г, 

11. класа 75 – 100г, 

12. класа 100 – 200г, 

13. класа преко 200г. 

Према Српској методолигији теста у јами, границе појединачних масених класа су 

идентичне. Разлика је само на максималној маси фрагмента у 12-ој класи, која је 150г; тј. 

последње две класе су 100 – 150г и више од 150г. 

Фрагменти тежине мање од 0,5г могу се, према неким моделима, посматрати као 

неефективни и за рачунање се онда користе само фрагменти из масених класа 1-13. За 

сваку r-ту масену класу се из теста у јами такође одређује укупан број фрагмената Nr и 

њихова укупна маса mr се такође може одредити; могуће је одредити средњу масу 

фрагмента 𝑚´𝑟  у r-тој масеној класи по једначини 

𝑚´𝑟 =  
𝑚𝑟

𝑁𝑟
 , где r = 1 - 13                                                             (1) 

У случају када укупне масе фрагмената у индивидуалној масеној класи нису познате за 

величину 𝑚´𝑟  може да се одреди аритметичка средина доње и горње границе за сваку 

масену класу. За 13-ту класу (фрагменти тежи од 200г) се величина  𝑚´𝑟  одређује као 

просечна маса стварних фрагмената. За 0-ту класу (када се користи у процени) може да се 

сматра величина  𝑚´𝑟  = 0,25г. 

За процену ефеката фрагмената на живе мете према Чешкој методологији разматрају се 

само фрагменти тежи од 0,5г. Њихов број N0.5 је важна фрагментациона карактеристика 

неког пројектила. Са коришћењем релативног броја фрагмената 𝑛´𝑟  у r-тој масеној класи, 

он се може одредити према једначини 
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𝑛´𝑟 =  
𝑚𝑟

𝑁0.5
 , где  r = 1 - 13                                      (2) 

4.3 Просторна дистрибуција фрагмената 
Просторна дистрибуција фрагмената је група података која описује геометрију растурања 

фрагмената у простор око пројектила. Одређује се експериментално тестом на дрвеним 

вертикалним зидовима- арена тест. Након експлозије пројектила процењује се број 

пенетрација и перфорација у дрвеним зидовима. Претпоставља се да је отпорност 

дрвених зидова на перфорацију фрагмента упоредива са енергијом потребном за 

елиминацију живе мете. 

Према Чешкој методологији поставља се непрекидан кружни зид, висине 3м, од меканих 

дрвених дасака дебљине 25мм. Полупречник је свуда исти (за пројектил 130мм износи 

Rz= 15м). Пројектил се активира у центру зида у „лежећем“ положају, тј. лонгитудинална 

оса пројектила је у хоризонталном положају и на висини од 1,5м изнад тла. Истовремено 

се мери брзина фрагмената у 5 сектора.. 

Српски арена тест се заснива на коришћењу испрекиданог зида направљеног од дрвених 

дасака дебљине 20-25мм, и састављен од 4 „четврт-лука“ (сектори I-IV) са заједничким 

центром и полупречницима 10, 15, 20, 30м (за пројектил 130мм). Пројектил се поставља 

на тло у заједничком центру зидова у „стојећем положају“, тј. лонгитудинална оса 

пројектила је у вертикалном положају, и предњи оживал гледа у тло. Не мери се брзина 

фрагмената. 

Основна разлика између метода је у природи добијених података о просторној 

дистрибуцији фрагмената. Арена-тест по Чешкој методологији даје (ипак, са ограниченом 

тачношћу) комплексне податке о броју фрагмената у појединачним секторима поља 

фрагмената пројектила, укључујући приближне величине брзина фрагмената. Арена тест 

извршен по Српској методологији даје само параметре најефективнијег бочног снопа 

фрагмената дуж целог обима пројектила. Али тест не даје информације о свеукупној 

просторној дистрибуцији фрагмената око пројектила, и из добијених података није 

могуће извршити дубљу анализу ефеката фрагмената ВЕ пројектила на земаљски циљ, у 

случајевима када пројектил експлодира у другом положају осим вертикалног (падни угао 

једнак 90° је у пракси недостижан). Резултат анализе података добијених у складу са 

Српском методологијом јесте полупречник ефикасности фрагмената, одређен као 

удаљеност од центра експлозије где је густина ефективних фрагмената само 1 ефективни 

фрагмент ( = фрагмент који може да перфорира зид) на 1 квадратни метар. Овај радијус је 

тачан само у случају да је пројектил у усправном положају у тренутку експлозије. Из 

експеримената следи да је радијус ефикасности пројектила 130мм 26,9-27,8м. 

У другу руку, фрагментационе карактеристике добијене из арена теста по Чешкој 

методологији могу да се искористе за одређивање фрагментационог ефекта ВЕ 

пројектила који експлодира у друкчијем положају у односу на тло. Једна од мана овог 

метода је чињеница да је тачност одређивања просторне дистрибуције фрагмената 

најнижа за секторе који садрже бочни, најефективнији, сноп фрагмената. Ови сектори су 

покривени најмањом површином зида. 

Простор око пројектила је, у складу са [7], подељен у 19 коаксијалних конуса и интер-

конуса растурања (даље у тексту само конуси) чији заједнички врх лежи у центру 

гравитације, и оса је идентична лонгитудиналној оси пројектила у тренутку експлозије. 

Појединачни сектори растурања фрагмената су ограничени у простору са 18 конусних 

површина са пола вршних углова 𝜑𝑗  дефинисаних односом 

𝜑𝑗 = 10𝑗 − 5  ° ,   где 𝑗 = 1, . . ,18.                           (3) 



95 
 

Потребно је одредити укупан број фрагмената у појединачним секторима из 

експериментално добијених података, из арена теста, за анализу ефеката поља 

фрагмената. Поставка арена теста дозвољава да се „ухвати“ само одрђени део фрагмената 

из појединачних конуса растурања фрагмената. Стога, укупан број фрагмената који лети у 

појединачне конусе 𝑁𝑗  може да се одреди поновним израчунавањем вредности 𝑛𝑝𝑗 , 𝑛𝑧𝑗  на 

целом сектору растурања фрагмената. Под условом ротационе симетрије поља 

фрагмената дуж лонгитудиналне осе пројектила, може да се користи геометријска 

сличност: однос укупног броја фрагмената који лете у j-ти сектор у нивоу зида до 

површине ограничене овим сектором на зиду. Овај однос се описује за појединачне 

секторе растурања као коефицијент 𝐺𝑗 . У случају када 𝑅𝑧 tan 𝜑𝑗 ≤
𝑧

2
, је 𝐺𝑗 = 1, у супротном 

случају  𝐺𝑗 > 1. 

Коефицијент 𝐺𝑗 > 1  може да се одреди као однос површине сферичног слоја 𝑆′𝐺 , 

ограниченог на сфери полупречника 𝑅𝑧   j-тим конусом и површина 𝑆′′𝐺  вертикалних 

линија зида одговара j-том конусу. Коефицијент 𝐺𝑗  дефинисан као однос обе површине 
 𝑆′𝐺

 𝑆′′ 𝐺
 може да се изрази у облику 

𝐺𝑗 =  
9𝑅𝑧

𝑧
 cos𝜑𝑗−1 − cos𝜑𝑗  .                                                    (4) 

Укупан број ефективних фрагмената, тј. фрагмената способних да продру зид 𝑁𝑝  (укупан 

број перфорација) и такође фрагмената способних да пробију унутар зида 𝑁𝑧  (укупан број 

пенетрација), у појединачним секторима растурања може да се одреди коришћењем 

коефицијента 𝐺𝑗 . Фрагменти способни да перфорирају зид (меке дрвене даске дебљине 

25мм) могу да се сматрају потенцијално смртоносним, док фрагменти који пенетрирају 

зид (не перфорирају) су фрагменти потенцијално способни да ране, обично не опасно по 

живот. Из Табела 4.1 следи да, нпр. за бочне секторе растурања 6 и 14, у случају зида 

полупречника 15м, је површина способна да ухвати фрагменте из било којег од ова два 

сектора само 1/12 укупне површине растурања у ова два сектора (G6=G14= 12.02). У другу 

руку, фрагменти у секторима 1 и 19 су читави ухваћени зидом (G1 = G19 = 1). 

Под условом осне симетрије поља фрагмената дуж лонгитудиналне осе пројектила, онда  

𝑁𝑝 =  𝑛𝑝𝑗 𝐺𝑗  19
𝑗=1 ,                                                                    (5) 

 

𝑁𝑧 =   𝑛𝑧𝑗 𝐺𝑗  .19
𝑗=1                                                                     (6) 

Величине коефицијента 𝐺𝑗  за често коришћене димензије зида су представљене у Табела 

4.1. 

Табела 4.1 Величине коефицијента Gj (висина зида 2z = 3м) 

j 1, 19 2, 18 3, 17 4, 16 5, 15 6, 14 7, 13 8, 12 9, 11 10 

Rz = 15 1 2,72 5,37 7,84 10,08 12,02 13,59 14,74 15,45 15,69 

 

За процену ефеката фрагмената обично се узима у обзир број фрагмената веће масе од 

минимално договорене масе ефективног фрагмента 𝑁𝑚𝑚𝑖𝑛
. У случају артиљеријских 

пројектила као минимална маса ефективног фрагмента сматра се 𝑚𝑚𝑖𝑛 = 0,5г, стога 

𝑁𝑚𝑚𝑖𝑛
= 𝑁0.5. Уопштено важећа неједнакост следи из анализе података из арена теста 

𝑁𝑝 < 𝑁0.5 
< 𝑁𝑝 + 𝑁𝑧  , 

Томе се отвара пут проценом арена теста, где се број перфорација и пенетрација одређује 

без узимања у обзир њихове величине и масе. Пенетрације су обично изазване 
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фрагментима најмање масе, који се сматрају за неефективне, и стога се броју перфорација 

додаје еквивалентан део пенетрација да би настала права једнакост 

𝑁0.5 = 𝑁𝑝 +  𝑁𝑧  𝜂𝑧 ,                                                            (7) 

где 𝜂𝑧  – коефицијент који описује еквивалентан релативан број пенетрација одређен у 

складу са (6) односом 

𝜂𝑧  =
𝑁0.5−𝑁𝑝

𝑁𝑧
 .                                                                   (8) 

 

Однос (7) описује сагласност броја ефективних фрагмената одређених у арена тесту и 

јами. Укупан број ефективних фрагмената у j-том конусу растурања 𝑁0𝑗  у центру 

експлозије је онда 

𝑁0𝑗 = 𝐺𝑗  (𝑛𝑝𝑗 + 𝜂𝑧  
𝑛𝑧𝑗 ).                                                         (9) 

 

Овај број ефективних фрагмената се смањује са повећањем даљине од центра експлозије 

и пад је пропорционалан паду кинетичке енергије фрагмената. Фрагмент одређене масе и 

почетне брзине растурања 𝑣𝑜𝑗  достиже, на одређеној даљини од ЦЕ, граничну енергију 

потребну за елиминисање одређене мете, и стога губи могућност да елиминише мету. Пад 

у броју ефективних фрагмената је у пракси непрекидан. Модел поменут овде се заснива 

на постепеној промени броја ефективних фрагмената на одређеним удаљеностима. 

Специфична гранична енергија фрагмента се даље разматра као критеријум ефикасности 

фрагмента против живе мете, тј. енергија пада на јединицу средње површине пројекције 

фрагмента на површину управну на смер кретања; ова енергија се дефинише као 

𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 =
𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚

𝑆𝑆
 ,                                                                   (10) 

где 𝑆𝑆  – површина предњег попречног пресека фрагмента, или површина пројекције 

фрагмента на површину управну на смер кретања који се дефинише једначином 

𝑆𝑆 = Ф 𝑚𝑠

2

3  ,                                                                   (11) 

где 𝑚𝑠  – маса фрагмената, 

Ф – коефицијент који инкорпорира ефекат облика и густине фрагмента  kg−
2

3  m2 . 

Коефицијент Ф , дефинисан као однос средње површине пројекције фрагмента на 

површину управну на смер кретања и изложене силе масе фрагмента, може се изразити, у 

складу са [9], густином материјала фрагмента и димензионим карактеристикама 

фрагмента 𝑎𝑠 , 𝑏𝑠 , 𝑐𝑠  (стране квадра описане око фрагмента) у облику 

Ф = 𝐾Ф

𝑎𝑠𝑏𝑠 + 𝑏𝑠𝑐𝑠 + 𝑎𝑠𝑐𝑠

2 𝑎𝑠𝑏𝑠𝑐𝑠 
2
3 𝜚𝑠

2
3

 , 

где 𝐾Ф – коефицијент који описује ефекат правог облика фрагмената. 

Према [10] величина 𝐾Ф = 1,08 је одређена експериментално. Увођење односа  

𝛼𝑠 =
𝑎𝑠

𝑐𝑠
    , 𝛽𝑠 =

𝑏𝑠

𝑐𝑠
 

дозвољава пребацивање апсолутних димензија фрагмента у релативне. Коефицијент Ф 

онда може да се изрази једначином 



97 
 

Ф = 𝐾Ф
𝛼𝑠+𝛽𝑠+𝛼𝑠𝛽𝑠

 𝛼𝑠𝛽𝑠 
2
3   𝜚𝑠

2
3

 .                                                                 (12) 

Из једначине (11) следи да је коефицијент Ф сталан за фрагменте истог облика и густине. 

Величина коефицијента Ф за челичне фрагменте  𝜚𝑠 = 7810 kg. m−3  честих облика је у 

опсегу 4-6.10-3 kg-2/3m2. За фрагменте типичног облика са односом страна 1:2:4 тачно је 

Ф = 4.8 .10-3 kg2/3m2. Ова величина се такође користи за рачунање параметара поља 

фрагмената. 

Апсолутна кинетичка енергија пројектила 𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚  се дефинише једначином  

𝐸𝑠𝑙𝑖𝑚 =
1

2
 𝑚𝑠  𝑣𝑙𝑖𝑚

2  , 

где 𝑣𝑙𝑖𝑚  – гранична брзина фрагмента (минимална брзина фрагмента дате масе 𝑚𝑠  која је 

довољна да елиминише мету). 

Специфична енергија фрагмента може да се изрази коришћењем једначина (10) и (11) у 

облику 

𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 =
𝑚𝑠

1
3  𝑣𝑙𝑖𝑚

2

2Ф
 .                                                                    (13) 

Величина 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 = 1 MJ. m−2 се узима као критеријум отпорности за незаштићену живу силу 

током борбених активности. Фрагмент ове специфичне енергије се сматра ефикасним 

против живе силе. У случају удара фрагмента специфичне енергије 𝑒𝑠 = 1 MJ.m-2 на 

произвољан део људског тела, заштићен само стандардном војном теренском 

униформом, фрагмент ће изазвати погођеном човеку озбиљне или смртоносне ране. 

Литература [10] помиње ову специфичну енергију у опсегу 0,5 до 1,5 MJ.m-2 према нивоу 

личне заштите, а литература [11] представља овај опсег између 0,8 и 1,5 MJ.m-2. 

Узимајући у обзир горепоменуте величине специфичне енергије, узеће се у обзир, у 

случају незаштићеног човека у цивилном сектору који није припремљен за експлозију 

пројектила и није мотивисан за борбену дужност, специфична енергија 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 = 0.5 MJm-2 

као довољна за елиминацију мете, тј. за изазивање озбиљне или смртоносне ране. 

Број аутора избегава избор одговарајућег критеријума отпорности живе силе и они 

пореде њихову отпорност са отпорношћу препреке направљене од заменских материјала 

одређене дебљине. Нпр. литература [12] и [6] дефинишу ову препреку као меке дрвене 

даске дебљине 25мм. Ова дебљина је стога изабрана за даске које су коришћене за 

припрему зидова коришћених током експеримената у Никинцима. Према [13] 

ефективним фрагментом против живе силе се сматра фрагмент који је у могућности да 

пробије челични лим дебљине 1,5мм, литература [9] пореди отпорност живе силе са 

дуралуминијумским лимом дебљине 5,0мм. 

Функционална зависност брзине фрагмента v на путањи x, да је фрагмент путовао од ЦЕ 

се може изразити кроз једначину 

𝑣 𝑥 = 𝑣0 𝑒−𝑐𝑁𝑥  ,                                                                   (14) 

где коефицијент 𝑐𝑁  представља својства фрагмента у лету и ефекат околине кроз коју 

фрагмент путује, и одређује се једначином 

𝑐𝑁 =
1

2
 𝑐𝑥  Ф 𝜚𝑝  𝑚𝑠

−
1

3  ,                                                               (15) 

где 𝑐𝑥  – фронтални коефицијент отпора фрагмента, 
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 𝜚𝑝 − густина ваздуха (околина). 

Користећи једначине (13) и (14) могуће је одредити граничну даљину 𝑥𝑙𝑖𝑚 , на којој ће 

фрагмент изгубити своју ефикасност против живе мете. Уопштено је то тачно за даљину 

𝑥lim  =  
1

𝑐𝑁
ln 𝑣0

𝑚𝑠

1
6

 2Ф𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚

 . 

 

Коришћењем граничне даљине могуће је одредити ефективни пречник растурања у 

односу на потребну отпорност мете, за појединачне масене класе фрагмената. Укупан број 

ефективних фрагмената Nj у j-том сектору растурања ће се постепено смањивати са 

повећањем даљине од ЦЕ, што ће бити један од разлога за смањење густине поља 

фрагмената. За сваку средњу масу фрагмента 𝑚´𝑟  у свакој појединачној масеној класи и за 

сваки сектор растурања може се одредити гранична даљина 𝑥lim  r,  j  на којој се дешава 

корак у паду броја ефективних фрагмената, и последично у густини поља фрагмената. 

Тачно је 

𝑥lim  r,j  =  
1

𝑐𝑁𝑟
ln 𝑣0𝑗

𝑚𝑠𝑟

1
6

 2Ф𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚

    за r = 1-13, j = 1-19                         (16) 

 

Почетне брзине фрагмената 𝑣0𝑗  у појединачним секторима растурања су наведене у 

следећем делу Поглавља. 

Постепене промене у броју ефективних фрагмената се могу изразити на следећи начин. 

Максимални број ефективних фрагмената 𝑁0𝑗  (види једначину (9)) је у ЦЕ у појединачним 

секторима растурања. Засновано на претпоставци о константној почетној брзини свих 

фрагмената у истом сектору растурања, најлакши фрагменти ће први изгубити 

ефикасност, постепено су фрагменти већих маса у паду, а најтежи фрагменти губе 

ефикасност последњи. Укупан број фрагмената 𝑁c  који се креће у j-том сектору 

растурања и припадајући r-тој масеној класи, може се одредити, под претпоставком исте 

масене дистрибуције у свим секторима растурања, овом једначином 

𝑁c r,j  =  𝑁0j  . 𝑛´𝑟    за r = 1-13, j = 1-19.                                           (17) 

 

Релативни број фрагмената 𝑛´𝑟  у r-тој масеној класи се одређује једначином (2). Укупан 

број ефективних фрагмената у опсегу 𝑥lim  r,j  је онда једнак 

𝑁c r,j  =  𝑁0j  −   𝑁c r,j  
𝑟
1 .                                                        (18) 

 

Број ефективних фрагмената на даљини 𝑥lim  13, j  је нула. Ове даљине су у исто време 

пречници ефикасности фрагмената 𝑥max ,  j   у појединачним секторима растурања. 

4.4 Дистрибуција фрагмената по брзини 
Дистрибуција фрагмената по брзини је група података која описује почетне брзине 

фрагмената у појединачним секторима растурања. Брзине 𝑣𝑚𝑘  се одређују тестом у арени 

у 5 различитих смерова (k = 1 - 5), брзина 𝑣𝑚3 која одговара бочном снопу је аритметичка 

средина две измерене вредности на обе стране бочног снопа. Ових пет брзина се сматрају 

средњом вредношћу почетних брзина у датим смеровима, види Слика 4.1. 
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Слика 4.1 Представљање места у кружној огради где се мери брзина фрагмената 

Користећи експериментално одређене брзине 𝑣𝑚𝑘  могуће је одредити статичне почетне 

брзине 𝑣𝑜𝑗  у појединачним секторима користећи линеарну интерполацију. То је тачно за 

појединачне секторе растурања j = 1 – 19: 

 𝑣𝑜𝑗 = 𝑣𝑚1 +  𝑗 − 1 (𝑣𝑚2 − 𝑣𝑚1)/4.5  за 𝑗 = 1, … 5,                      (19) 

 𝑣𝑜𝑗 = 𝑣𝑚3 −  10 − 𝑗 (𝑣𝑚3 − 𝑣𝑚2)/4.5          за 𝑗 = 6, … 9,                      (20) 

 𝑣𝑜𝑗 = 𝑣𝑚3 +  𝑗 − 10 (𝑣𝑚4 − 𝑣𝑚3)/4.5 за 𝑗 = 10, … 14,                 (21) 

𝑣𝑜𝑗 = 𝑣𝑚5 −  19 − 𝑗 (𝑣𝑚5 − 𝑣𝑚4)/4.5                      за 𝑗 = 15, … 19.                 (22) 

Претпоставља се за статично растурање фрагмената да фрагменти почињу своје кретање 

од центра гравитације пројектила. Иако ова претпоставка није у сагласности са 

реалношћу, неће бити утицаја на тачност резултата јер су димензије пројектила, у 

поређењу са пречницима ефикасности фрагмената, занемариве. 

Даље се претпоставља да се сви фрагменти у  j-том конусу крећу, у случају статичног 

растурања, константном брзином. Вектор брзине се коси у односу на позитивну полу-осу 

пројектила (део лонгитудиналне осе који почиње код центра гравитације пројектила и 

креће се ка предњем делу пројектила – до упаљача) за константни угао који је одређен за 

појединачне конусе једначином 

𝜑′𝑗 =  
1

2
  𝜑′𝑗 + 𝜑′𝑗−1 = 10𝑗 − 10  °   за 𝑗 = 1, … , 19 , 

 

Углови 𝜑′𝑗  се зову статични углови растурања фрагмената. Атрибут „статични“ описује у 

овом случају брзину пројектила нула; брзина удара је стога занемарена. 

4.5 Густина поља фрагмената 
Густина поља фрагмената, тачније густина поља ефективних фрагмената, се на одређеној 

удаљености од ЦЕ одређује бројем ефективних фрагмената додељеним унитарној 

површини растурања. Густина поља фрагмената стрмо опада са повећањем даљине 𝑥 од 

ЦЕ због повећања површине растурања и губитка енергије фрагмената током њиховог 

кретања, тј. пад у броју ефективних фрагмената.  

Густина поља ефективних фрагмената 𝛥𝑗  у j-том сектору растурања на даљини 𝑥 од ЦЕ је 

дата једначином 

𝛥𝑗  𝑥 =
𝑁𝑗 (𝑥)

𝛺𝑗   𝑥 
  ,                                                             (23) 
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где је укупна површина растурања фрагмената на даљини 𝑥 дата једначином 

𝛺𝑗 = 2𝜋𝑥 
2   cos 𝜑 𝑗−1

− cos 𝜑 𝑗   .                                             (24) 

4.6 Вероватноћа елиминисања мете 
Претпоставља се да је за елиминацију (мртав, озбиљно рањен) живе мете довољан 

погодак макар једним ефективним фрагментом. Број фрагмената који погоде мету има 

карактер насумичне варијабле од доле поменутих својстава, када се на одређеној даљини 

од ЦЕ пројектила разматра константна густина поља фрагмената унутар појединачних 

сектора растурања: 

 број фрагмената који погоде мету на одређеној даљини од ЦЕ зависи само од 

површине мете и на њега не утиче број фрагмената који не погоде мету 

 шанса погађања елементарне мете једним фрагментом је велика у поређењу са 

шансом погађања ове површине са два или више фрагмената. 

Изолованом насумичном варијаблом горепоменутих својстава управља Поасонова 

дистрибуција према којој је вероватноћа погађања мете m фрагментима дефинисана 

𝑝𝑚 =
𝜀𝑚

𝑚  !
 𝑒−𝜀                                                                    (25) 

где 𝜀– средња вредност броја фрагмената који погоде мету при датој густини поља 

фрагмената. 

Варијабла 𝜀 је, у овом случају, дефинисана као продукт густине поља фрагмената на 

позицији мете и смањене површине мете. Тачно је, у случају где мета лежи унутар j-тог 

сектора расипања на даљини x од ЦЕ пројектила и где је густина поља фрагмената 𝛥𝑗  

дефинисана једначином (22) 

𝜀 = 𝜀𝑖𝑗 = 𝛥𝑗  𝑆𝑐 
 ,                                                                 (26) 

где 𝑆𝑐 
 - површина мете. 

Величине површине мета типа живе силе зависе од величине интересног дела и 

оријентације људског тела у односу на пројектил у тренутку експлозије. За процену 

рањавајућег ефекта фрагмената може се узети у обзир цела предња страна људске фигуре 

у стојећем положају, чија је површина пројекције око 𝑆𝑐 
= 0,5 – 0,8м2 (у зависности од 

типа фигуре и њене висине). За процену смртоносних ефеката фрагмената могу се узети у 

обзир само витални делови људског тела, чија је површина приближно 𝑆𝑐 
= 0,25м2. 

Површина мете 𝑆𝑐 
= 0,8м2 је коришћена за рачунање параметара поља фрагмената. 

Претпостављајући да је за достизање жељеног нивоа елиминације живе силе довољан 

погодак једним ефективним фрагментом, вероватноћа елиминације је једнака 

вероватноћи поготка интересне површине мете макар једним ефективним фрагментом. 

Замењујући у једначину (25) 𝑚 = 0 добија се вероватноћа да мета неће бити погођена 

ниједним фрагментом. 

𝑝0 = 𝑒−𝜀  . 

Вероватноћа супротног феномена, тј. поготка мете макар једним фрагментом, је одређена 

једначином 

𝑝1 = 1 − 𝑒−𝜀  .                                                                     (27) 

Могуће је изразити, у сагласности са једначином (26), вероватноћу елиминације живе 

силе 𝑝1 у j-том сектору растурања, као функцију удаљености од ЦЕ пројектила 𝑥 у форми 
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𝑝1𝑗 (𝑥) = 1 − 𝑒−𝛥𝑗𝑆𝐶  .                                                       (28) 

Из добијених података о вероватноћи елиминације 𝑝1𝑗 (𝑥) могуће је нацртати површине 

вероватноће поготка диференциране мете у појединачним секторима растурања. 

 

Слика 4.2 Вероватноће погађања у појединачним секторима макар једним 
ефективним фрагментом 

4.7 Делимични закључци 
Представљени аналитички модел дозвољава употребу експериментално одређених 

података из јаме и арена теста за одређивање интересних параметара поља фрагмената  

за пројектил 130мм. Овај модел је такође коришћен за одређивање густина поља 

ефективних фрагмената приказаних у Поглављу 5. 
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5 Параметри поља фрагмената пројектила 130мм ОФ-
482М 

Софтвер базиран на аналитичком моделу описаном у Поглављу 4 је развијен и коришћен 

за рачунање карактеристика растурања фрагмената након експлозије ВЕ пројектила 

130мм (Руска ознака ОФ-482М). Следећи подаци су коришћени у рачунању: 

 број фрагмената у појединачним масеним класама Nr (види Табела 5.1- Табела 5.8), 

 укупан број фрагмената тежих од 0,5г N0.5 (види Табела 5.1– Табела 5.8), 

 укупан број фрагмената лакших од 0,5г Nto0.5 (види Табела 5.1– Табела 5.8), 

 укупна маса фрагмената у појединачним масеним класама mr, замењена са 

средњом вредношћу масене класе, 

 брзине фрагмената vmk (види Табела 5.1– Табела 5.8), 

 број перфорација у појединачним секторима зида npj (види Табела 5.1– Табела 5.8), 

 број пенетрација у појединачним секторима зида nzj (види Табела 5.1– Табела 5.8), 

 пречник зида Rz = 15м, 

 висина зида 2z = 3м, 

 фронтална површина мете Sc = 0,8м2 (човек који стоји лицем окренут ка ЦЕ), 

 коефицијент отпора фрагмента cx = 1,0, 

 коефицијент Ф = 4.8 .10-3 kg-2/3m2 (одговара фрагментима са односом страна 1:2:4), 

 специфична гранична енергија фрагмента eslim = 0.5 MJ.m-2, 

 падни угао пројектила θc = 62° (сматра се да је тренутна иницијација пројектила 

након удара). 

Следеће Табеле Табела 5.1 – Табела 5.8 садрже експериментално добијене податке из 70-

их година прошлог века у Чехословачкој за оригиналне Совјетске пројектиле 130мм ОФ-

482М. Опаљено је укупно 14 пројектила, током тестова у јами опаљено је 7 и такође 7 

током тестова у арени. Из тестова у јами одређене су карактеристике Nr, а из тестова у 

арени су одређене карактеристике vmk, npj и nzj. Табела 5.1 - Табела 5.7 представљају 

податке за појединачне пројектиле, Табела 5.8 представља просечне вредности за свих 7 

пројектила. Брзине растурања фрагмената су исте у свим табелама– оне одговарају 

просечним вредностима у Табела 5.8. Разлог за ово поједностављење је недостатак 

вредности дисперзије брзина фрагмената појединачних пројектила, зато што након 

експлозије одређеног пројектила неке од мета за мерење на зиду нису биле погођене.  
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Табела 5.1 Фрагменатационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм бр. 1 

N0.5 3140 

ПРОЈЕКТИЛ БР. 1  

Nto 0.5 4944 

Rz [m] 15 

2z [m] 3 

Nr 
r=1-7 761 570 339 314 428 217 129 

r=8-13 117 139 83 32 11 0  

vmk 

[ms-1] 
k=1-5 171 242 620 317 625   

npj 

j=1-10 3 2 0.5 0 1.5 0.5 0.5 5.5 7 19   

j=11-

19 
22.5 2 0 1 0 0 6 11 21    

nzj 
j=1-10 9 8 4.5 5 6 6.5 7.5 10 10 28.5   

j=11-19 24 12.5 11.5 15 11 16 20 65.5 91    

 

Табела 5.2 Фрагменатационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм бр. 2 

N0.5 3303 

ПРОЈЕКТИЛ БР. 2  

Nto 0.5 6832 

Rz [m] 15 

2z [m] 3 

Nr 
r=1-7 821 595 323 345 392 323 140 

r=8-13 85 175 65 25 14 0  

vmk 

[ms-1] 
k=1-5 171 242 620 317 625   

npj 

j=1-10 1 2.5 1.5 1 2.5 0.5 0.5 7.5 9.5 29   

j=11-

19 
23.5 6.5 1.5 0 0.5 0.5 2 13 21    

nzj 

j=1-10 10 5.5 7 3.5 7 5 4.5 10.5 18 30.5   

j=11-

19 
35 22 14.5 19 11.5 13 22 56 100    
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Табела 5.3 Фрагменатационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм бр. 3 

N0.5 2939 

ПРОЈЕКТИЛ БР. 3  

Nto 0.5 5428 

Rz [m] 15 

2z [m] 3 

Nr 
r=1-7 688 465 372 332 385 175 121 

r=8-13 119 152 82 31 17 0  

vmk 

[ms-1] 
k=1-5 171 242 620 317 625   

npj 

j=1-10 1 2 1.5 1.5 0 1.5 2 6.5 6 25.5   

j=11-

19 
22.5 5.5 1 0 0 0 0 6.5 22    

nzj 

j=1-10 10 10 10 5 2.5 4.5 4 14 12 24.5   

j=11-

19 
31.5 12.5 11.5 14 11 10.5 23 46 100    

 

Табела 5.4 Фрагменатационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм бр. 4 

N0.5 2998 

ПРОЈЕКТИЛ БР. 4  

Nto 0.5 5657 

Rz [m] 15 

2z [m] 3 

Nr 
r=1-7 725 465 289 345 467 200 148 

r=8-13 128 114 70 29 18 0  

vmk 

[ms-1] 
k=1-5 171 242 620 317 625   

npj 

j=1-10 1 2 1.5 0 1 1.5 0.5 7.5 7.5 27   

j=11-

19 
23 2.5 2 0 0 0 0.5 8 22    

nzj 

j=1-10 10 8 6.5 4 5 7 8 11.5 15.5 33   

j=11-

19 
33 16.5 10.5 16.5 16.5 14.5 16 79.5 128    
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Табела 5.5 Фрагменатационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм бр. 5 

N0.5 3087 

ПРОЈЕКТИЛ БР. 5  

Nto 0.5 5655 

Rz [m] 15 

2z [m] 3 

Nr 
r=1-7 769 555 340 348 356 170 138 

r=8-13 168 133 68 37 5 0  

vmk 

[ms-1] 
k=1-5 171 242 620 317 625   

npj 

j=1-10 2 2 2 1 1 2 1 8.5 6.5 37.5   

j=11-

19 
21.5 3 0 1 0.5 0 1 12 19    

nzj 

j=1-10 9 13 7.5 5.5 8 6 6 12.5 19.5 36.5   

j=11-

19 
32.5 19.5 23.5 20 15 13 23 53 134    

 

 

Табела 5.6 Фрагменатационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм бр. 6 

N0.5 3050 

ПРОЈЕКТИЛ БР. 6  

Nto 0.5 5570 

Rz [m] 15 

2z [m] 3 

Nr 
r=1-7 690 567 377 331 332 226 125 

r=8-13 150 152 64 28 8 0  

vmk 

[ms-1] 
k=1-5 171 242 620 317 625   

npj 

j=1-10 2 1.5 0 0 0 0.5 1.5 7.5 9.5 33   

j=11-

19 
19.5 5 0.5 1.5 0 0 2.5 13 21    

nzj 

j=1-10 9 7.5 5 2.5 5 7 9 15.5 15.5 39   

j=11-

19 
37.5 16 10.5 24 22 17 24 64 134    

 

 



106 
 

Табела 5.7 Фрагменатационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм бр. 7 

N0.5 3014 

ПРОЈЕКТИЛ БР.7  

Nto 0.5 5198 

Rz [m] 15 

2z [m] 3 

Nr 
r=1-7 747 480 328 334 380 228 130 

r=8-13 151 105 82 34 15 0  

vmk 

[ms-1] 
k=1-5 171 242 620 317 625   

npj 

j=1-10 2 2 2.5 0.5 0.5 1 1 7 10.5 21.5   

j=11-

19 
20 4.5 2 1 0 1 2 11 33    

nzj 

j=1-10 5 4 11 5.5 3.5 5 7 14.5 13 36   

j=11-

19 
31.5 17 18 18.5 15.5 13.5 30.5 90 127    

 

Табела 5.8 Просечне фрагментационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм бр. 1–7 

N0.5 3076 

Просек ОД 7 ПРОЈЕКТИЛА  

Nto 0.5 5612 

Rz [m] 15 

2z [m] 3 

Nr 
r=1-7 743 528 338 336 391 220 133 

r=8-13 131 139 73 31 13 0  

vmk 

[ms-1] 
k=1-5 171 242 620 317 625   

npj 

j=1-10 1.7 2 1.3 0.6 1 1.1 1 7.3 8.1 27.9   

j=11-

19 
21.8 4.2 1 0.7 0.2 0.2 2 10.7 22.7    

nzj 

j=1-10 8.9 8 7.4 4.6 5.3 5.8 6.6 12.7 14.8 32.6   

j=11-

19 
32.4 16.6 14.3 18.2 14.7 14.1 22.6 64.7 116.3    

 

Белешка: Подаци представљени у Табела 5.8 су просечна вредност из 7 уноса 

престављених у Табела 5.1 - Табела 5.7 те стога уноси и представља просечан пројектил. 

Није могуће упоредити горепоменуте карактеристике због разлика у Чешкој и Српској 

методологији одређивања фрагментационих карактеристика. То је могуће само у случају 
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дистрибуције масе (Табела 5.9). Табела 5.9 упоређује карактеристике масене 

дистрибуције из Чешких тестова (прва три реда) и Српског теста (последњи ред Nr*). 

Следи из поменутих вредности да је укупан број фрагмената мањи у Српском тесту у 

поређењу са Чешким тестовима (у случају фрагмената масе мање од 0,5г број је 

4817/5612, у случају фрагмената масе веће од 0,5г број је 2617/3076). Број фрагмената 

добијен из Српског теста не достиже чак ни минималну величину броја фрагмената 

добијених из Чешких тестова у пола виших масених класа. Последње две масене класе 

нису потпуно упоредиве, зато што су њихове границе друкчије дефинисане у 

одговарајућим методологијама. 

Наредне Табеле показују израчунате величине густина поља фрагмената у појединачним 

даљинама од 1м до 30м. Због даљег коришћења ових резултата (поређење правих густина 

фрагмената добијених из анализе рана од фрагмената нанесених на тела жртава и из 

експеримената) укупан број фрагмената који је једнак суми броја фрагмената масе мање 

од 0,5г и такође броја фрагмената масе веће од 0,5г је узет у обзир за рачунање. 

Фрагменти које посматрамо као неефективне за процену фрагментационог дејства 

пројектила су према томе узети у обзир за рачунање густина поља фрагмената. 

Табела 5.9 Поређење броја фрагмената по појединачним масеним класама (Nr– 
прoсечне величине из 7 експеримената према Чешкој методологији, Nrmax и Nrmin– 
максималне и минималне величине на појединачним пројектилима по Чешкој 
методологији, Nr*- величине из 1 експеримента према Српској методологији); бојом 
су наглашене упоредиве вредности 

r = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑(1-13) 

Nr 5612 743 528 338 336 391 220 133 131 139 73 31 13 0 3076 

Nrmax 6832 821 595 377 348 467 323 148 168 175 83 37 18 0 - 

Nrmin 4944 688 465 289 314 332 170 121 85 105 64 25 5 0 - 

Nr* 4817 503 503 210 281 363 250 107 127 145 81 25 16 6 2617 

Слика 5.1 приказује фрагменте насумично пронађене близу ЦЕ након експлозија ВЕ 

пројектила 130мм током експеримената у Никинцима. Пронађени су типични фрагменти 

створени током неконтролисане дезинтеграције челичног хомогеног тела артиљеријског 

пројектила. 
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Слика 5.1 Фрагменти пронађени након експлозије пројектила 130мм у ТОЦ Никинци 

Резултат рачунања су теоретске густине поља фрагмената (бројеви ефективних 

фрагмената по јединици површине растурања) на интересним даљинама за појединачне 

секторе растурања. Израчунате густине су представљене у Табела 5.10. Ове густине се 

удвостручују и стога је већ урачуната могућност рикошета фрагмената о чврсту подлогу 

тла у непосредној близини ЦЕ (калдрма на тргу Капија). 

Фрагментациони ефекат пројектила на његову околину је ограничен на 7 сектора 

растурања S7 – S13 у случају падног угла 62° (види Слика 5.2). Фрагменти из ових сектора 

могу погодити мете у хоризонталној равни. Фрагменти из предњих сектора S1 – S6 крећу 

се напред у земљу и улазе у њу, или у случају калдрмисане површине рикошетирају о њу. 

Фрагменти из задњих сектора S14 – S19 крећу се увис и унатраг, и њихов ефекат на живе 

мете на тлу је минималан. Да би се узели у обзир рикошети од тла, теоретске густине 

представљене у следећој Табели, Табела 5.10, су удвостручене. 
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Слика 5.2 Поставка сектора S7-S13 на тргу Капија 

Из Слика 5.2 следи да су најефективнији делови поља фрагмената пројектила, тј. сектори 

растурања S9 – S11 – бочни сноп, били окренути у околне зграде – на левој страни у 

зграду А (2 – 6м далеко од ЦЕ) и на десној страни у зграду E (12 – 20м далеко од ЦЕ). 

Фрагменти из ових сектора (једини изузетак је десни део сектора 9) нису могли да 

направе икакве ране на већим даљинама од ЦЕ. 

зграде тротоар 

трг и улице ауто Голф Мк1 
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Табела 5.10 Двоструке густине Hp поља ефективних фрагмената [број фрагмената 
/м2] у појединачним секторима растурања S7 – S13 и даљинама од 1 до 30м (густине 
су одређене за све фрагменте и специфичну граничну енергију 0.5 MJ.m-2) 

Даљина 
[m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S7 741 185 82 46 30 21 5.4 4.1 3.2 2.6 2.2 1.8 1.6 1.3 1.2 

S8 509 127 57 32 20 14 10 8.0 6.3 5.1 4.2 1.3 1.1 0.92 0.80 

S9 595 149 66 37 24 17 12 9.3 7.3 5.9 4.9 4.1 3.5 3.0 2.6 

S10 1440 360 160 90 58 40 29 23 18 14 12 10 8.5 7.3 6.4 

S11 1347 337 150 84 54 37 27 21 17 13 11 9.4 8.0 6.9 6.0 

S12 600 150 67 38 24 17 12 9.4 7.4 6.0 5.0 4.2 3.6 1.1 0.94 

S13 1556 389 173 97 62 43 32 24 19 5.5 4.6 3.8 3.3 2.8 2.4 
                

Даљина 
[m] 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

S7 0.78 0.69 0.61 0.55 0.50 0.45 0.32 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 

S8 0.70 0.62 0.56 0.50 0.45 0.41 0.37 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.12 

S9 0.82 0.73 0.65 0.58 0.53 0.48 0.44 0.40 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 0.19 0.18 

S10 5.6 5.0 4.4 1.4 1.3 1.2 1.1 0.96 0.89 0.82 0.75 0.70 0.65 0.61 0.57 

S11 5.3 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 0.99 0.90 0.83 0.76 0.71 0.65 0.61 0.43 0.40 

S12 0.83 0.74 0.66 0.59 0.53 0.48 0.44 0.40 0.37 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 

S13 2.2 1.9 1.7 1.5 1.0 0.95 0.86 0.79 0.73 0.67 0.62 0.44 0.41 0.38 0.36 

 

Величине представљене у Табела 5.10 су коришћене за поређење правих и теоретских 

ефеката фрагмената. 

Аутори овог извештаја су такође могли да користе карактеристике фрагментације 130мм 

пројектила ОФ-482М одређене 2011. у складу са Српском методологијом (арена и јама 

тестови). Ова група података није погодна за анализу ефеката пројектила на тргу Капија 

јер је група података из арена теста заснована на управном положају пројектила у односу 

на тло (падни угао 90°) али је наводни падни угао 62°. Ови резултати могу да се користе 

само за приближно поређење ефеката фрагмената пројектила (види Поглавље 6.3) које је 

релативно далеко од реалности. 
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6 Анализа рана нанесених жртвама Тузланског 
масакра 

Коришћењем доступних информација, поготово кратке фотографске документације из 

пост мортем прегледа тела мртвих жртава, експериментално добијених 

фрагментационих карактеристика ВЕ пројектила 130мм, ефеката фрагмената овог 

пројектила на заменске мете анализираних током експеримената  у ТОЦ Никинци, 

изведене су квалитативна и квантитативна анализа. Квалитативна анализа је вербално 

представљена у пасусима следећег потпоглавља 6.2. Ово потпоглавље је праћено 

квантитативном анализом, чији су резултати представљени у потпоглављу 6.3 у Табела 

6.2 и Табела 6.4 заједно са вербалним описом. С’ поштовањем на специјализацију аутора 

овог извештаја, током анализе нагласак је стављен на балистику рањавања и техничке 

критеријуме а не на медицинске критеријуме. 

6.1 Преглед жртава 
Укупно 71 особа (60 мушкараца, 10 жена, и 1 дете) су умрли у Тузланском масакру. Било је 

могуће одредити, на основу сведочења преживелих сведока, положаје за више од 

половине жртава на тргу Капија у тренутку експлозије. Није било могуће одредити ни 

положај на тргу Капија, нити удаљеност од ЦЕ за неке жртве. Табела 6.1 садржи листу од 

37 жртава са познатим положајима у односу на ЦЕ. Табела садржи идентификациони број, 

име, пол, и удаљеност жртве од ЦЕ у метрима Dex, одређено по сведочењима сведока који 

су преживели масакр. 

Табела 6.1 Преглед жртава са познатим даљинама од ЦЕ 

Бр. Презиме, име Пол Dex 

3 Хасановић Сенад M 3 

4 Рамић Фахрудин M 15 

5 Мариновић Пера Ж 18 

6 Мостачевић Шабан M 4 

12 Ђапо Амир M 7 

13 Ђузел Амир M 15 

18 Вуковић Мустафа M 11 

19 Хујдуровић Аднан M 6 

24 Калесић Сандро M 18 

25 Хоџић Недим M 8 

26 Борић Индира Ж 16 

27 Механовић Сулејман M 6 

28 Курбашић Дамир M 6 

29 Тадић Илинка Ж 17 

30 Нухановић Селма Ж 5 

31 Мехмедовић Един M 8 

35 Бошњаковић Илвана Ж 5 

36 Алиспахић Адмир M 3 

37 Росић Јасминко M 6 

39 Мујић Самир M 3 

40 Рахмани Раиф M 28 
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Бр. Презиме, име Пол Dex 

41 Јахић Алмир M 17 

43 Мујбашић Азур M 9 

48 Марковић Ненад M 9 

49 Хакић Хемдија M 17 

50 Стјепановић Саво M 30 

54 Поњавић Русимир M 10 

55 Хидановић Алем M 8 

57 Курбеговић Вања Ж 5 

58 Стојичић Јелена Ж 16 

59  Хрустановић Хасан M 4 

60  Хаџић Аго M 8 

61 Чаушевић Селма Ж 8 

63 Милић Адријана Ж 8 

64 Ћирак Самир M 16 

66 Мурселовић Елмир M 17 

71 Нинић Дијана Ж 17 

6.2 Квалитативна анализа рана 
Основа за ову анализу била је фотографска документација из пост мортем прегледа тела 

жртава извршена од стране форензичких испитивача из Маја 1995., која је била део 

званичне документације случаја. Лош квалитет слика смањује информациону вредност 

ових докумената, такође и чињеница да број озбиљних рана није детаљно фотографски 

документован код већине жртава– поготово на жртвама бр. 10, 20, 31, 40, 55, и 60. 

Очигледни су различити нивои рањавања изазваних експлозијом од поготка једним 

фрагментом, преко вишеструких рана од фрагмената, масивних откинућа ткива, до 

потпуних уништења тела на појединим жртвама. 

Абнормалности следе из анализе рана појединих жртава: 

 неједнак распоред погодака фрагмената на телима жртава, који је у конфликту са 

стандардним ефектом ВЕ артиљеријског пројектила, поготово на већим даљинама, 

 погоци на тела жртава из више смерова, што је неуобичајено након експлозије 

једног пројектила, 

 екстремно разарајуће ране на телима неких жртава које не одговарају рањавајућем 

потенцијалу артиљеријског пројектила 130мм, 

 запрљање коже и одеће (карбонизација) неких жртава што је тешко објаснити. 

Детаљи појединачних горепоменутих ставки: 

a) неједнак распоред погодака фрагмената на тела жртава показан локалним погоцима 

одређених делова тела већим бројем фрагмената, док су остали делови тела погођени 

минималним бројем фрагмената или уопште нису погођени. Ова аномалија је 

примећена у већој или мањој мери на жртвама бр. 3, 6, 10, 11, 14, 22, 26, 28, 30, 36, 42, и 

61. Неједнака покривеност неких тела фрагментима може бити изазвана, осим других 

ствари, и са делимичном заштићеношћу тела жртве насумичном препреком 

(намештај, зидови зграда, ауто), заштићеношћу другим људима присутним на тргу, 

или положајем жртве у тренутку експлозије (нпр. седење, клечање, савијање...). 

Заштићеност свих горепоменутих жртава, или њихов различит положај током 

експлозије (из лежећег положаја) су мало вероватни узроци ове аномалије. 
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b) погоци на тела жртава примљени из више смерова су очигледни на жртвама бр.  2, 5, 6, 

7, 12, 13, 14, 22, 25, 33, 46, 55, и 61. Процена овог феномена може бити искривљена 

чињеницом да није могуће непорециво идентификовати пенетрације и перфорације 

изазване фрагментима из доступне фотодокументације и нацрта рањавања. 

 

c) многа тела жртава показују екстремно разарајуће ране, често оштро ограничене што 

није типично за ране изазване фрагментима, поготово ране изазване експлоијом ВЕ 

пројектила. Поготово жртве, пронађене на већим даљинама од ЦЕ, показују озбиљне 

ране које је врло тешко објаснити. Наиме, могуће је утврдити: 

 релативно велики број екстремних рана праћених масивним губицима ткива 

(жртве бр. 2, 10, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 43, 45, 47, 50, 55, 57, и 61), 

 бројне разарајуће ране на доњим удовима, нпр. жртве бр. 1, 7, 13, 14, 22, 30, 34, 

35, 38, и 39, 

 трауматске ампутације оба доња уда (35 и 39), 

 трауматске ампутације оба горња уда (33 and 37), 

 екстремне ране на глави, страни, и доњем уду на жртви бр. 57, нема 

очигледних погодака фрагмената (типични ефекат импровизоване 

експлозивне направе постављене у контејнер који не прави фрагменте); 

артиљеријски пројектил не може да изазове ове ране на живу мету јер мета 

мора да буде у непосредној близини ЦЕ да би претрпела ране од ударног 

таласа и стога би морала бити погођена фрагментима по целом телу јер је 

густина поља фрагмената на овим даљинама екстремно велика (стотине 

фрагмената по квадратном метру), 

 екстремне ране на глави жртве бр. 58, иако тело не показује ниједан погодак 

фрагментом, 

 жртва бр. 45 показује обимне отворене ране грудног коша и трбушне дупље, 

 жртва бр. 37 показује раздвајање  

 жртва бр. 11 показује потпуно уништење главе, 

 жртве бр. 53, 56, и 62 су претрпеле потпуно уништење читавог тела, слично као 

бомбаши самоубице; даљина од ЦЕ није позната за ове жртве– али опсег 

њихових рана одговара непосредној близини ЦЕ, 

 потпуно разарање тела жртве бр. 63 која је била 8м од ЦЕ– овај ефекат је 

искључен у односу на карактер фрагмената који се растурају и ефекат ударног 

таласа изазваног експлозијом скоро 4кг експлозива, 

 потпуно разарање читавог тела жртве бр. 64 која је била 16,5м далеко од ЦЕ– 

овај ефекат је потпуно искључен због разлога наведених горе. 

Екстремне ране на жртвама праћене знатним губитком меког ткива могу бити изазване 

или ефектом ударног таласа или великим и тешким фрагментима. Тешки фрагменти масе 

50г и више су релативно ретко представљени у групи фрагмената- експлозија пројектила 

130мм прави око 100 фрагмената масе веће од 50г (10-та – 13-та масена класа), тј. 

приближно 2% свих фрагмената и приближно 3% свих ефективних фрагмената. Стога је 

вероватноћа поготка овим фрагментима веома мала, осим других ствари због чињенице 

да велики фрагменти настају посебно у задњем делу пројектила 130мм, и након 

експлозије преојектила крећу се натраг, приближно у смеру лонгитудиналне осе 

пројектила (накриво навише, супротно смеру кретања пројектила) ван интересне зоне. 

Ови фрагменти нису могли погодити жртве на Тузланском тргу Капија. 
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d) многе жртве су претрпеле запрљање коже и одеће (карбонизацију) црним агенсом на 

неким деловима тела (жртве бр. 2, 3, 6, 14, 16, 34, 35, 44, 52, 55, 60 и 63). Ово запрљање 

може бити изазвано дисперзијом прљавштине са места експлозије (мало вероватно), 

или спаљивањем и угљенисањем тела током експлозије. Друга варијанта може да се 

узме у обзир  када жртва није предалеко од места експлозије пројектила, тј. у домету 

ватрене кугле и димних продуката детонације експлозивног пуњења (приближно 3м). 

Али то је искључено код једног броја запрљаних жртава. После овога, може се узети у 

обзир запрљање експлозијом друге експлозивне направе која садржи нестандардни 

експлозив (нпр. ANFO- амонијум нитрат/лож уље). 

Велики број жртава није сагласан са експлозијом једног артиљеријског пројектила 

средњег калибра,осим осталог и због: 

 претпоставља се да је пројектил након удара експлодирао у непосредној близини 

паркираног аутомобила, који би се понашао као штит против фрагмената мање 

кинетичке енергије; смрт жртава бр. 43 и 48 које су стојале иза аута је стога у 

супротности са претпоставкама, 

 ЦЕ је истовремено био врло близу зиданој згради која би такође својим чврстим 

зидовима заустављала групу фрагмената, 

 пројектил је експлодирао на отвореном, што ограничава ефекат ударног таласа на 

живе мете, 

 релативно мали простор између зграда на тргу Капија и у суседним улицама не 

дозвољавају окупљање великог броја људи. Број људи на тргу Капија у тренутку 

експлозије, према Тужилаштву 1000–1500 људи, не изгледа реалан, види 

илустративну Слика 3.2 из експеримента у Никинцима. Укупна површина трга 

(укључујући одговарајуће спојеве улица) је око 1200м2, што значи за 

претпостављени број 1000–1500 људи присутних у тренутку експлозије, просечно 

1 особа по квадратном метру. Ова густина је карактеристична пре за изборе него 

за Петак вече када се људи проводе у одвојеним групама на улицама испред кафеа. 

При овој густини је и кретање врло ограничено. 

 у случају прихватања горепоменутог броја присутних људи на тргу Капија у време 

експлозије, људи близу ЦЕ би деловали као људски штитови и то би искључило 

убијање људи на већим даљинама од ЦЕ. Тежак фрагмент велике кинетичке 

енергије може да пробије два или више тела. али је број таквих фрагмената 

релативно мали у укупној групи фрагмената. 

 смртоносна зона покривена смртоносним фрагментима је релативно мала, 

ограничена зидовима блиских зграда, посебно сектори покривени врло 

ефикасним бочним снопом који се крећу од ЦЕ хоризонтално лево и десно (везано 

за претпостављену раван долета пројектила). Ако артиљеријски пројектил погоди 

трг са падним углом 62° онда ће фрагменти из задњег дела (који се креће ка Голфу 

Мк I) бочног снопа погодити тло (вероватно би рикошетирали од тла у ауто Голф 

Мк I). Фрагменти из предњег дела (који се крећу према тргу Капија) бочног снопа 

би се кретали навише (њихов ефекат је очигледан на горњим деловима фасаде 

модела зграде Е). 

 у бочним секторима је ефикасност поља фрагмената максимална и животи 

присутних људи би били екстремно угрожени фрагментима артиљеријског 

пројектила. Док је било доста људи у сектору десног бочног снопа, леви бочни 

сноп је скоро читав био оријентисан у зграду А (зграда продавнице НИК). 

 фрагменти десног дела бочног снопа су погодили простор ћошка зграде и Кафеа 

Леонардо у Партизанској улици. Ту је, изненађујуће, преживело приближно 8 људи 
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на даљини до 10м од ЦЕ у три најефективнија десна бочна сектора растурања 

(приближно 40 људи је преживело на даљини до 10м од ЦЕ). 

 фрагменти левог дела бочног снопа су погодили зид зграде продавнице НИК, улаз 

улице Мустафе Мујбеговића и супротну зграду са тел. говорницом. Само је 

минималан број људи био присутан у овом смеру јер није било кафеа (укупно 4 

људи је убијено у овом смеру). 

 било је много убијених жртава у непосредној близини ћошка зграде према 

Самоизбору и Кафеу Гулам (укупно 8 жртава), у смеру осе пројектила са релативно 

малом ефикасношћу поља фрагмената пројектила, 

 убиство 8 људи у смеру према Кафеу Капија је очигледно нереално; 8 људи је 

убијено на даљини од преко 20м од ЦЕ и у близини Кафеа Капија, што је изван 

могућности ВЕ пројектила 130мм. 

Сумирајући резултате квалитативне анализе може се рећи да од укупно 71 убијене жртве 

у масакру, није примећена аномалија само на 26 жртава, тј. 37% жртава. Код преосталих 

45 жртава (63%) примећене су неке од горепоменутих аномалија. Код 18 жртава 

пронађене су вишеструке аномалије. Ово је неуобичајено велики број. што не потврђује 

верзију Тужилаштва о разлогу смртоносних рана документованих на тргу Капија у Мају 

1995. 

6.3 Квантитативна анализа рана 
Квантитативна анализа рана је заснована на набрајању квантитативних индекса ефеката 

фрагмената и њиховог међусобног упоређивања. Квантитативна анализа је извршена 

само за жртве познатог положаја у односу на претпостављени ЦЕ (укупно 37 жртава). 

На основу резултата квалитативне процене, направљен је модел квантитативне процене 

рана, заснован на делимичној квантификацији појединачних типова аномалија. Индекс 

аномалија рана i, дефинисан по долепоменутој суми, је изабран за квантификацију 

𝑖 =   𝑖𝑘
5
𝑘=1   , 

где ik – делимични индекси аномалија рана набројени по пет изабраних критеријума. 

Сваки индекс може достићи цео број од 1 (стање без примећених аномалија) до 

максимума (одговарајући нестандардним, врло аномалним налазима); делимични 

индекси су дефинисани на следећи начин: 

 индекс i1 – ниво неједнаке покривености жртве погоцима фрагмената (i1 = 1 - 3), 

 индекс i2 – ниво погодака жртве из различитих смерова (i2 = 1 - 3), 

 индекс i3 – ниво сагласности жртвиних рана, ефикасности пројектила, и положаја 

жртве у односу на ЦЕ (i3 = 1 - 5), 

 индекс i4 – ниво запрљања површине тела жртве (i4 = 1 - 5), 

 индекс i5 – ниво сагласности праве густине фрагмената са теоретском густином, у 

односу на положај жртве (i5 = 1 - 10). 

Индекси i1 – i4 су набројани коришћењем информација из Поглавља 6.1 и приказани су у 

Табела 6.4. Очигледно је да на набрајање ових индекса утиче субјективни приступ аутора. 

Било је потребно одредити квантитативне индексе ефеката фрагмената и да се изведе 

њихово међусобно поређење за одређивање индекса i5 за појединачне жртве. Број 

погодака фрагмената на тела жртава, или густина поља ефективних фрагмената су 

изабрани као основни компаративни параметар. Приближан број правих погодака 

фрагмената NS на тела жртава је одређен из доступне фотодокументације жртава. Симбол 

no* означава жртве за које није могуће одредити број погодака фрагмената због 
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екстремно разарајућих рана. Густине HS су рачунате коришћењем процењене површине 

која је погођена фрагментима на телу жртве. 

Величине теоретске густине поља фрагмената HP су рачунате коришћењем аналитичког 

модела описаног у Поглављу 4. Следеће вредности су узете као уносни параметри за тај 

модел: 

 падни угао 62° (овај угао дефинише положај пројектила у време експлозије), 

 фрагментационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм одређене експериментално 

према Чешкој методологији у 70-тим годинама прошлог века у бившој 

Чехословачкој (детаљи у Поглављу 4). Сви фрагменти, укључујући фрагменте масе 

мање од 0,5г сматране као потенцијално неефективне, су узети у рачуницу, 

 специфична граница као критеријум „отпорности” живе мете против ефекта 

фрагмената је узета у рачуницу са величином 0,5 MJ.m-2, тј. пола од стандарда 

(смањивање отпора мете у пракси значи повећање густине поља фрагмената). 

 

Величине HP представљене у Табели су преузете из Табеле резултујућих густина (Табела 

7.1). Израчунате густине су коришћене за одређивање теоретског броја погодака жртава 

фрагментима Np. 

Табела 6.2 представља величине Nf, тј. бројеве погодака у појединачне лутке које су 

коришћене као замена за жртве при експериментима у Никинцима. 

На основу знања о параметрима поља фрагмената ВЕ пројектила 130мм, израчунате су 

теоретске (израчунате) густине поља фрагмената Hp, на местима где су се жртве налазиле 

у време експлозије. За сваку жртву, у зависности од њене позиције  у односу на ЦЕ, 

одређен је сектор растурања (који одговара падном углу пројектила), где се жртва 

налазила. Теоретска (израчуната) густина поља фрагмената Hp је одређена за овај сектор 

растурања и дефинисана удаљеност од ЦЕ Dex. 

Следећа Табела 6.2 садржи величине Nf, тј. број погодака у појединачне лутке које су 

коришћене као замена за жртве при експериментима у Никинцима. Укупно је коришћено 

37 лутака, 7 од њих је оштећено током експлозије пројектила ударним таласом или 

фрагментима, на такав начин да није било могуће проценити број погодака Nf. Слово D се 

користи уместо броја погодака за ове лутке. 

Односи Hs/Hp = Ns/Np и Ns/Nf су израчунати за поређење погодака фрагмената на жртвама, 

теоретског модела, и експеримената. Односи су представљени у последње две колоне 

Табела 6.2. Просечна величина односа Ns/Np је 9,1, тј. жртве су погођене, у просеку, девет 

пута већим бројем фрагмената него што је предвиђено теоретским моделом. Просечна 

величина односа Ns/Nf је 3,1, тј. процењене жртве су погођене, у просеку, три пута већим 

бројем фрагмената него одговарајуће лутке током експеримента. 

Табела 6.2 Преглед изабраних жртава са карактеристикама фрагмент. ефекта 

Бр. Dex SB SF Ns Np Hs Nf Si  Hp Hs/Hp Ns/Nf 

3 3 0.4 0.82 25 9.6 63 D 12 67 0.9 - 

4 15 0.6 0.82 1 0.4 1.7 -  8 0.8 2.1 - 

5 18 0.2 0.66 6 0.1 30 1 9 0.65 46.2 6.0 

6 4 0.7 0.82 25 9.1 36 D 12 36 1.0 - 

12 7 0.8 0.82 10 9.6 13 D 10 29 0.43 - 

13 15 0.6 0.82 10 1.4 17 26 11 6.0 2.8 0.4 

18 11 0.7 0.82 22 3.3 31 23 10 12 2.6 1.0 
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Бр. Dex SB SF Ns Np Hs Nf Si  Hp Hs/Hp Ns/Nf 

19 6 0.7 0.82 46 4.0 66 8 7 21 3.1 5.8 

24 18 0.3 0.40 1 0.1 3.3 0 8 0.56 6.0 ∞ 

25 8 0.7 0.82 10 2.2 14 2 7 4.1 3.5 5.0 

26 16 0.2 0.66 3 0.2 15 - 9 0.82 18.3 - 

27 6 0.6 0.82 5 9.6 8.3 D 10 40 0.2 - 

28 6 0.7 0.82 7 11 10 4 10 40 0.3 1.8 

29 17 0.6 0.66 5 0.5 8.3 2 9 0.73 11.4 2.5 

30 5 0.7 0.66 15 5.7 21 3 7 30 0.7 5.0 

31 8 0.8 0.82 7 7.1 8.8 D 10 23 0.38 - 

35 5 0.7 0.66 17 5.5 24 -  8 20 1.2 - 

36 3 0.8 0.82 70 46 88 -  11 150 0.6 - 

37 6 0.7 0.82 12 4.0 17 1 7 21 0.8 12.0 

39 3 0.6 0.82 30 38 50 D 10 160 0.3 - 

40 28 0.5 0.82 4 0.05 8.0  - 8 0.17 47.1 - 

41 17 0.6 0.82 2 0.2 3.3 1 8 0.62 5.4 2.0 

43 9 0.8 0.82 10 4.1 13 -  13 19 0.7 - 

48 9 0.5 0.82 8 2.6 16 -  13 19 0.8 - 

49 17 0.6 0.82 4 0.5 6.7 3 9 0.73 9.1 1.3 

50 30 0.2 0.82 2 0.02 10 -  8 0.12 83.3 - 

54 10 0.6 0.82 10 1.4 17 7 9 6.0 2.8 1.4 

55 8 0.6 0.82 8 1.9 13 5 7 4.1 3.3 1.6 

57 5 -  0.66 не* 0 не* 5 7 30 ne - 

58 16 -  0.66 не* 0 не* -  8 0.7 ne - 

59 4 0.8 0.82 6 29 7.5 D 10 90 0.1 - 

60 8 0.6 0.82 12 1.9 20 9 8 8.0 2.5 1.3 

61 8 0.5 0.66 12 1.6 24 -  7 4.1 5.9 - 

63 8 0.8 0.66 10 2.6 13 0 7 4.1 3.0 ∞ 

64 16 0.3 0.82 3 0.2 10 1 8 0.7 14.3 3.0 

66 17 0.6 0.82 8 1.1 13 7 11 1.7 8.3 1.1 

71 17 0.4 0.66 7 0.2 18 4 8 0.62 28.2 1.8 

Значење скраћеница коришћених у Табели: 

Dex – удаљеност жртве од ЦЕ, 
Ns – приближан број фрагмената који су заиста погодили тело жртве, 
SB – приближна површина тела жртве погођена фрагментима (максимална разматрана 
површина тела 0,8м2), 
SF – површина лутке (мушко 0,82м2, женско 0,66м2), 
Si – сектор растурања фрагмената (i = 7 - 13), 
Hs – права густина фрагмената одређена из броја погодака у тела жртава (Hs = Ns/SB), 
Hp – теоретска (израчуната) густина фрагмената, одговарајућа позицији жртве, одређена 
рачунањем са коришћењем модела растурања фрагмената, 
Np – теоретски број фрагмената који су могли да погоде тело жртве, 
Nf – прави фрагменти који су погодили лутку. 
 

Поређење величина Ns и Np, тј. рачунање односа Ns/Np за појединачне жртве, даје 

величине индекса i5 у складу са Табела 6.3. Резултати су представљени у Табела 6.4. 
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Табела 6.3 Величине индекса аномалија с обзиром на праве и теоретске бројеве 
погодака на жртавама 

i5 = Ns / Np 
1 мање од 1 
2 1 – 2 
 3 2 – 4 
 4 4 – 6 
5 6 – 8 
6 8 – 10 
7 10 – 25 
8 25 - 50 
9 50 - 100 

10 више од 100 
 

Табела 6.4 Величине индекса аномалија појединачних жртава 

No. i1 i2 i3 i4 i5 i 

3 2 1 1 4 1 9 

4 1 1 1 1 3 7 

5 1 2 1 1 8 13 

6 2 3 1 2 1 9 

12 1 2 1 1 1 6 

13 1 2 3 1 3 10 

18 1 1 1 1 3 7 

19 1 1 1 1 3 7 

24 1 1 1 1 4 8 

25 1 2 2 1 3 9 

26 2 1 1 1 7 12 

27 1 1 1 1 1 5 

28 2 1 1 1 1 6 

29 1 1 1 1 7 11 

30 3 1 1 1 1 7 

31 1 1 4 1 1 8 

35 1 1 3 5 2 12 

36 2 1 1 1 1 6 

37 1 1 4 1 1 8 

39 1 1 5 1 1 9 

40 1 1 1 1 8 12 

41 1 1 1 1 4 8 

43 1 1 2 1 1 6 

48 1 1 1 1 1 5 

49 1 1 1 1 6 10 

50 1 1 1 1 9 13 

54 1 1 1 1 3 7 

55 1 2 3 2 3 11 

57 1 1 5 1 1 9 

58 1 1 3 1 1 7 
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No. i1 i2 i3 i4 i5 i 

59 1 1 1 1 1 5 

60 2 1 2 2 3 10 

61 2 2 3 1 4 12 

63 1 1 5 2 3 12 

64 1 1 3 1 7 13 

66 1 1 1 1 6 10 

71 1 1 1 1 8 12 

 

Величине индекса резултујућих аномалија i су између 5 и 26. Боја ћелије која садржи 

резултат индекса i показује разлику од нормале (бела боја– нема пронађених аномалија, 

жута боја– безначајне аномалије су пронађене, црвена боја– пронађене вишеструке 

аномалије у ефектима фрагмената). Величине индекса i могу бити субјективно тумачене 

на следећи начин: 

 i = 5–7 – без очигледних аномалија у ранама жртве, стандардни ефекат пројектила, 

 i = 8–10 – мање значајне аномалије у ранама жртве, мало нестандаран ефекат 

пројектила, 

 i = 11–16 – значајне аномалије у ранама жртве, нестандаран ефекат пројектила, 

 i = 17–26 – веома значајне аномалије у ранама жртве, вишак, врло нестандаран 

ефекат пројектила. 

просечан индекс i је 8,9, што упућује на нестандаран ефекат пројектила на тела жртава. 

Нема аномалија у ефекту пројектила на телу само на три жртве (бр. 27, 48, и 59) од 37 

процењених жртава. У другу руку, једна четвртина од свих процењиваних жртава је 

процењена са значајним аномалијама. 

6.4 Делимични закључци 
Број раскорака и аномалија у деструктивним ефектима експлозије на неким жртвама 

(фрагменти, ударни талас, и талас врелине) следи из анализе рана жртава. Постоји 

очигледан раскорак између правих бројева фрагмената који су погодили тела жртава и 

теоретских бројева фрагмената који су могли да погоде тела. Прави број фрагмената у 

телима жртава је у просеку 9 пута већи од теоретског броја погодака у тела жртава који 

резултују из примене аналитичког модела растурања фрагмената на Тузлански трг 

Капија. Разлике између теорије и праксе се продубљују са повећањем даљине од ЦЕ. Ово 

су путокази који показују према чињеници да је другачији, моћнији тип муниције или 

импровизоване експлозивне направе, или чак неколико мањих направа, експлодирао на 

тргу Капија. 

Коришћење нестандардног експлозива потврђују ране жртава бр. 53, 56 и 62, који су 

претрпели потпуно уништење читавог тела, слично као бомбаши-самоубице. Нажалост, 

удаљеност од ЦЕ није позната за ове жртве. Опсег њихових рана одговара непосредној 

близини ЦЕ. 

Резултати анализе могу бити пристрасни због нетачности која потиче од коришћења 

некомплетних информација о ранама појединачних жртава (некомплетна 

фотодокументација, недостатак вербалног описа рана, субјективност процене, …). Али 

упркос свим овим могућим нетачностима, могуће је резултате анализе узети у обзир као 

довољно репрезентативан узорак који потврђује доле дату експертску изјаву. 
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На основу доступних информација, поготово фотодокументације из пост мортем прегледа 

тела жртава, могуће је, с’ обзиром на резултате квалитативне и квантитативне анализе 

представљене у овом Поглављу, изјавити да већи број тела жртава показује нестандардне 

ефекте фрагмената и других деструктивних фактора експлозије, што не потврђује 

закључке Тужилаштва да је узрок смрти 71 особе на Тузланском тргу Капија 25. 05. 1995. 

био експлозија на тлу једног артиљеријског ВЕ пројектила калибра 130мм испаљеног са 

удаљености од око 27км. У односу на резултате представљене у овом Поглављу, може се 

изјавити да је дистрибуција фрагмената на простору трга Капија током масакра друкчија 

од дистрибуције фрагмената добијене приликом експеримената. 
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7 Регресиони модел за густину поља фрагмената 
Користећи математички модел густине фрагмената [14], теоретске вредности густине 

фрагмената су добијене за падни угао 62°. Ове вредности су приказане у Табела 7.1. 

Табела 7.1 Теоретска густина фрагмената у односу на удаљеност и сектор 

Даљина 
[м] 

Густина 
фрагме-
ната у 
сектору 
7  [1/м2] 

Густина 
фрагме-
ната у 
сектору 
8 [1/м2] 

Густина 
фрагме-
ната у 
сектору 
9 [1/м2] 

Густина 
фрагме-
ната у 
сектору 
10[1/м2] 

Густина 
фрагме-
ната у 
сектору 
12[1/м2] 

Густина 
фрагме-
ната у 
сектору 
12[1/м2] 

Густина 
фрагме-
ната у 
сектору 
13[1/м2] 

1 732.38 510.97 595.59 1433.01 1354.69 603.86 1545.83 
2 183.09 127.74 148.90 358.25 338.67 150.96 386.46 
3 81.38 56.77 66.18 159.22 150.52 67.10 171.76 
4 45.77 31.94 37.22 89.56 84.67 37.74 96.61 
5 29.30 20.44 23.82 57.32 54.19 24.15 61.83 
6 20.34 14.19 16.54 39.81 37.63 16.77 42.94 
7 5.34 10.43 12.15 29.25 27.65 12.32 31.55 
8 4.08 7.98 9.31 22.39 21.17 9.44 24.15 
9 3.23 6.31 7.35 17.69 16.72 7.46 19.08 

10 2.61 5.11 5.96 14.33 13.55 6.04 5.48 
11 2.16 4.22 4.92 11.84 11.20 4.99 4.53 
12 1.82 1.26 4.14 9.95 9.41 4.19 3.80 
13 1.55 1.07 3.52 8.48 8.02 3.57 3.24 
14 1.33 0.92 3.04 7.31 6.91 1.08 2.79 
15 1.16 0.81 2.65 6.37 6.02 0.94 2.43 
16 0.78 0.71 0.82 5.60 5.29 0.83 2.14 
17 0.69 0.63 0.73 4.96 1.66 0.74 1.89 
18 0.61 0.56 0.65 4.42 1.48 0.66 1.69 
19 0.55 0.50 0.58 1.41 1.33 0.59 1.52 
20 0.50 0.45 0.52 1.27 1.20 0.53 1.04 
21 0.45 0.41 0.48 1.15 1.09 0.48 0.94 
22 0.32 0.37 0.43 1.05 0.99 0.44 0.86 
23 0.29 0.26 0.40 0.96 0.90 0.40 0.78 
24 0.27 0.24 0.36 0.88 0.83 0.37 0.72 
25 0.25 0.22 0.34 0.81 0.77 0.26 0.66 
26 0.23 0.20 0.31 0.75 0.71 0.24 0.61 
27 0.21 0.19 0.29 0.70 0.66 0.22 0.44 
28 0.20 0.18 0.27 0.65 0.61 0.21 0.41 
29 0.18 0.16 0.19 0.60 0.43 0.19 0.38 
30 0.17 0.12 0.18 0.56 0.40 0.18 0.36 

 

Резлутати тока густина фрагмената су представљени на Слика 7.1. Очигледно је из Табела 

7.1 и Слика 7.1 да се густине фрагмената разликују у различитим секторима. Из овог 

разлога ће густина фрагмената бити процењивана одвојено у сваком појединачном 

сектору. 
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Слика 7.1 Теоретска густина фрагмената обзиром на даљину и сектор 

Зато што у [14] зависност густине фрагмената у датом сектору на даљини није 

експлицитно изречена, регресиони модел је претпостављен за ову сврху у форми 

 
 1

0
z l  , (1) 

где је l предсказивачка варијабла (даљина, у овом случају), z је варијабла одговора 

(густина фрагмената у овом случају) а α0, α1 су регресиони параметри. 

Из мртвозорниковог извештаја добијене су праве густине фрагмената. Ове праве густине 

фрагмената су приказане у Табела 7.2 - Табела 7.8. 

Табела 7.2 Стварна густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 7 

Удаљеност x 
[м] 

Права густина 
фрагмената Hs [1/м2] 

6.00 65.71 
8.00 14.29 
5.00 21.43 
6.00 17.14 
8.00 13.33 
8.00 24.00 
8.00 12.50 
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Табела 7.3 Стварна густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 8 

Удаљеност x 
[м] 

Права густина 
фрагмената Hs [1/м2] 

15.00 1.67 
18.00 3.33 

5.00 24.29 
28.00 8.00 
17.00 3.33 
30.00 10.00 

8.00 20.00 
16.00 10.00 
17.00 17.50 

 

Табела 7.4 Стварна густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 9 

Удаљеност x 
[м] 

Права густина 
фрагмената Hs [1/м2] 

18.00 30.00 
16.00 15.00 
17.00 8.33 
17.00 6.67 
10.00 16.67 

 

Табела 7.5 Стварна густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 10 

Удаљеност x 
[м] 

Права густина 
фрагмената Hs [1/м2] 

7.00 12.50 
11.00 31.43 

6.00 8.33 
6.00 10.00 
8.00 8.75 
3.00 50.00 
4.00 7.50 

 

Табела 7.6 Стварна густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 11 

Удаљеност x 
[м] 

Права густина 
фрагмената Hs [1/м2] 

15.00 16.67 
3.00 87.50 

17.00 13.33 
 

Табела 7.7 Стварна густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 12 

Удаљеност x 
[м] 

Права густина 
фрагмената Hs [1/м2] 

3.00 62.50 
4.00 35.71 
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Табела 7.8 Стварна густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 13 

Удаљеност x 
[м] 

Права густина 
фрагмената Hs [1/м2] 

9.00 12.50 

9.00 16.00 

 

Штавише, експеримент са луткама је био изведен да се провери права густина 

фрагмената. Добијене експерименталне густине фрагмената, коришћењем лутки, су 

приказане у Табела 7.9 - Табела 7.13. 

Табела 7.9 Експериментална густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 7 

Удаљеност x 
[м] 

Експериментална густина 
фрагмената Hf [1/м2] 

6.00 9.76 
8.00 2.44 
5.00 4.55 
6.00 1.22 
8.00 6.10 
5.00 7.58 
8.00 0.00 

 

Табела 7.10 Експериментална густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 
8 

Удаљеност x 
[м] 

Експериментална густина 
фрагмената Hf [1/м2] 

18.00 0.00 
17.00 1.22 

8,00 10.98 
16.00 1.22 
17.00 6.06 

 

Табела 7.11 Експериментална густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 
9 

Удаљеност x 
[м] 

Експериментална густина 
фрагмената Hf [1/м2] 

18.00 1.52 
17.00 3.03 
17.00 3.66 
10.00 8.54 

 

Табела 7.12 Експериментална густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 
10 

Удаљеност x 
[м] 

Експериментална густина 
фрагмената Hf [1/м2] 

11.00 28.05 
6.00 4.88 
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Табела 7.13 Експериментална густина фрагмената у односу на удаљеност у сектору 
11 

Удаљеност x 
[м] 

Експериментална густина 
фрагмената Hf [1/м2] 

15.00 31.71 
17.00 8.54 

 

Нажалост, лутке у секторима 12 и 13 нису биле погођене. 

Коначно, одређене су густине фрагмената у зидовима. Нажалост, коришћено је само шест 

зидова, и нису били покривени сви сектори. Резултујуће густине фрагмената, добијене из 

зидова, су приказане у Табела 7.14. 

Табела 7.14 Густина фрагмената у зиду у односу на удаљеност 

Сектор Удаљеност x 
[м] 

Експериментална 
густина фрагмената Hz 
[1/м2] 

7 10.00 3.10 
8 18 1.90 
8 21 1.30 
9 16 1,60 

10 7 21.00 
13 12 1.8 

Основна идеја је била да се процене регресиони модели за појединачне групе густина 

фрагмената и да се упореде ови регресиони модели. Ако је регресиони модел за теоретски 

модел једнак регресионом моделу експерименталне густине, то би могло да значи да је 

теоретски модел густине фрагмената тачан. Ако је регресиони модел теоретске густине 

фрагмената једнак регресионом моделу праве густине фрагмената, то би могло да значи 

да је права густина фрагмената у складу са теоретском густином фрагмената. Иначе, 

права густина фрагмената се разликује од теоретске густине фрагмената у статистичком 

значењу. 

7.1 Поређење теоретских, правих и експерименталних густина 
фрагмената 

Поређење регресионих модела је засновано на поређењу коефицијената модела 

коефицијената. 

За поређење регресионих коефицијената појединачних регресионих модела, 

линеаризовани облик модела (1) је коришћен у форми 

   
0 1

y x  , (2) 

где y = log10, z је варијабла одговора, 0 = log10 α0, 1 = α1, x = log10 l је предсказивачка 

варијабла. 

Токови линеаризованих регресионих модела теоретских, правих, експерименталних и 

густина фрагмената из зидова су приказани на Слика 7.3 - Слика 7.8. 

Примедба: У секторима 7 и 8 дешавало се да лутке не буду погођене, то значи да је 

експериментална густина фрагмената једнака нули у овим случајевима. Због log10 0 = -

Бесконачно, за сврху линеаризације регресионог модела према (1) процењена нула 

експериментална густина фрагмената је замењена са Hf = 0.0001 = 1.10-4 1/m2. Стога, 

log10(Hf) = -4 за Hf = 0, као што се може видети на Слика 7.2 и Слика 7.3. 
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Слика 7.2 Линеаризиване густине фрагмената у сектору 7 

 

Слика 7.3 Линеаризиване густине фрагмената у сектору 8 
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Слика 7.4 Линеаризиване густине фрагмената у сектору 9 

 

Слика 7.5 Линеаризиване густине фрагмената у сектору 10 
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Слика 7.6 Линеаризиване густине фрагмената у сектору 11 

 

Слика 7.7 Линеаризиване густине фрагмената у сектору 12 
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Слика 7.8 Линеаризиване густине фрагмената у сектору 13 

7.2 Процена регресионих коефицијената 
Процена регресионих коефицијената 0, 1 је изведена коришћењем методе најмањих 

квадрата минимизујући суму квадрата девијација између прилагођених података и 

регресионог модела [15] у складу са формулама 
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где су b0, b1 процене регресионих коефицијената 0, 1, xi су узорци предсказивачке 

варијабле, yi су узорци варијабле одговора и n је број узорака. 

Стандардне девијације процена регресионог коефицијента могу се изразити формулама 
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где је sR остатак стандардне девијације, који може да се ирази коришћењем формуле 

  
2

0 1
1

1

2

n

R i i

i

s y b b x
n 

  

   (7) 

Користећи процене стандардне девијације регресионог коефицијента можемо изразити 

интервал поверења регресионих коефицијената 0 и 1 кроз форму 

    0 0 0 0 02 2b bb t n s b t n s        и (8) 

    1 1 1 1 12 2b bb t n s b t n s        , (9) 

где је tα(n - 2) α-квантила студентске дистрибуције вероватноће са n – 2 степени слободе, 

док је α ниво поверења. 

Квалитет регресионог модела може бити процењен користећи однос квадрата 

објашњених регресионим моделом R, који се може изразити формулом 
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Ако R = 1, значи да тестирани регресиони модел објашњава 100% предвиђених вредности.  

Процене регресионог коефицијента b0 и b1, њихове стадардне девијације, интервали 

поверења за ниво поверења 0,05 и R параметри су представљени у Табела 7.15 - Табела 

7.17. 

Табела 7.15 Процене регресионог коефицијента за регресиони модел теоретске 
густине фрагмената 

Сектор b0 sb0 b0 CI low b0 CI high b1 sb1 b1 CI low b1 CI high R 

7 3.08 0.05 2.97 3.19 -2.62 0.05 -2.72 -2.52 0.99 

8 3.02 0.08 2.85 3.18 -2.58 0.07 -2.73 -2.44 0.98 

9 3.07 0.09 2.89 3.26 -2.49 0.08 -2.66 -2.33 0.97 

10 3.43 0.10 3.23 3.62 -2.42 0.08 -2.59 -2.24 0.97 

11 3.43 0.09 3.23 3.62 -2.48 0.08 -2.65 -2.31 0.97 

12 3.10 0.09 2.92 3.28 -2.55 0.08 -2.71 -2.40 0.98 

13 3.49 0.07 3.34 3.63 -2.62 0.06 -2.75 -2.49 0.98 

 

Табела 7.16 Процене регресионог коефицијента за регресиони модел стварне 
густине фрагмената 

Сектор b0 sb0 b0 CI low b0 CI high b1 sb1 b1 CI low b1 CI high R 

7 2.47 0.97 -0.03 4.96 -1.39 1.15 -4.35 1.58 0.22 

8 1.74 0.67 0.15 3.32 -0.71 0.56 -2.02 0.61 0.19 

9 1.54 1.68 -3.82 6.89 -0.35 1.42 -4.86 4.16 0.02 

10 1.35 0.60 -0.20 2.89 -0.26 0.76 -2.21 1.68 0.02 

11 2.45 0.05 1.84 3.06 -1.06 0.05 -1.66 -0.47 1.00 

12 2.72 ∞ - - -1.95 ∞ - - 1.00 

13 - - - - - - - - - 
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Табела 7.17 Процене регресионог коефицијента за регресиони модел 
експерименталне густине фрагмената 

Сектор b0 sb0 b0 CI low b0 CI high b1 sb1 b1 CI low b1 CI high R 

7 7.16 6.10 -8.51 22.84 -8.89 7.49 -28.15 10.37 0.22 

8 7.30 8.32 -19.17 33.76 -6.61 7.09 -29.19 15.97 0.22 

9 3.25 0.97 -0.92 7.42 -2.30 0.82 -5.83 1.23 0.80 

10 -1.56 ∞ - - 2.89 ∞ - - 1.00 

11 13.83 ∞ - - -10.48 ∞ - - 1.00 

12 - - - - - - - - - 

13 - - - - - - - - - 

 

7.3 Поређење регресионих коефицијената 
Међусобно поређење регресионих коефицијената између регресионих модела теоретске, 

праве и експерименталне густине фрагмената је извршено користећи тест статистичке 

хипотезе на датим статистичким карактеристикама разлика важности [16],[17], [18], [19]. 

Ако су на располагању два статистичка модела y = 0 + 1x и y* = 0
* + 1

*x*, можемо да 

оценимо нулту хипотезу  

 *

0 0 0
:H     (11) 

против алтернативне хипотезе 

 *

1 0 0
:H     (12) 

користећи тестну карактеристику T у облику  

 
*

0 0

0

0 0*b b

b b
T

s


   (13) 

где су b0, b0
* процене регресионих коефицијената коришћењем формуле (5) и sb0b0* је 

стандардна девијација процене коефицијента, што може да се изрази формулом 

 
   

2 *2

0 0* * 2 * 2
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1 1
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s s
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  (14) 

где су n, n* бројеви узорака коришћених у сваком регресионом моделу, x , *x су средње 

вредности предсказивачких вредности x, x* , s2
x, s2

x* су варијације предсказивачких 

вредности x, x* и s је преостала стандардна девијација, што може да се изрази формулом 
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R R

s s
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  (15) 

где су s2
R, s2

R* преостала стандардна девијација појединачних регресионих модела 

коришћењем формуле (7). 

Критичка вредност теста је T0CV, која може да се изрази коришћењем формуле 

  *

0
4

CV
T t n n


    . (16) 
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Ако T0 > T0CV, нулта хипотеза H0 је одбачена при нивоу значаја α и алтернативна хипотеза 

H1 је прихваћена. 

У случају регресионих коефицијената 1, 1
* процедура је иста, осим рачунања стандардне 

девијације коефицијента процене sb1b1*, што се рачуна као што следи 

 
   1 1* 2 * 2
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1 1

1 1
b b

x x

s s
n s n s

 
 

 . (17) 

Резултати тестирања појединачних статистичких хипотеза и њихових p-вредности су 

приказани у Табела 7.18. Сектори, који садрже број узорака довољан за статистичку 

обраду, су означени жутом бојом. 

Табела 7.18 Резултати тестирања хипотезе Ho на регресионе коефицијенте 
теоретске (p) и стварне (s) густине фрагмената 

Сектор H0: p0 = s0 p-вредност H0: p1 = s1 p-вредност 

7 0 0.249 0 0.055 

8 1 0.002 1 1.58.10-6 

9 0 0.140 1 0.018 

10 1 3.48.10-6 1 4.33.10-5 

11 1 0.002 1 2.86.10-5 

12 0 0.696 0 0.729 

13 - - - - 

0 – H0 је прихваћена, 1 – H0 је одбијена 

Табела 7.19 Резултати тестирања хипотезе на регресионе коефицијенте теоретске 
(p) и експерименталне (f) густине фрагмената 

Сектор H0: p0 = f0 p-вредност H0: p1 = f1 p-вредност 

7 0 0.102 1 0.042 

8 0 0.119 0 0.087 

9 0 0.847 0 0.806 

10 1 1.80.10-6 1 2.47.10-6 

11 0 0.054 0 0.073 

12 - - - - 

13 - - - - 

0 – H0 је прихваћена, 1 – H0 је одбијена 

Објашњење истакнутих поља у Табели: 

 Жута боја- сектор веће информативне вредности– сектори са вишим бројевима 

(више од 2) процењене стварне и експериментално добијене густине фрагмената, 

 Зелена боја– резултат теста статистичке хипотезе не потврђује теорију да је на 

Тузланском тргу Капија експлодирао ВЕ артиљеријски пројектил 130мм, 

 Розе боја- резултат теста статистичке хипотезе потврђује теорију да је на 

Тузланском тргу капија експлодирао ВЕ артиљеријски пројектил 130мм. 

7.4 Делимични закључци 
У односу на процену регресионих коефицијената може се рећи да је регресиони модел 

теоретске густине фрагмената веома добро условљен у свих седам сектора растурања 

фрагмената. То се види према резултатима поменутим у Табела 7.15 да стандардне 
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девијације процењених регресионих коефицијената су блиске нули, интервал поверења 

0 и 1 је узак и преостали параметар R је близу 1,0. 

Друга ситуација је у случају процене регресионог коефицијента регресионих модела 

стварне густине фрагмената, добијених из мртвозорниковог извештаја, и 

експерименталне густине фрагмената, добијене из лутака. 

Као што се види из Табела 7.16 (стварна густина фрагмената), само подаци из првих пет 

сектора могу да се користи у даљој процени, јер су у сектору 12 на располагању само две 

вредности густине фрагмената, то значи да су регресиони коефицијенти одређени 

недвосмислено и не може се извршити статистичко процесуирање. У сектору 13 су такође 

две вредности на располагању, али обе на истој даљини, што значи да је немогуће 

одредити регресионе коефицијенте. Слична је ситуација у случају регресионог модела 

експерименталне густине фрагмената (Табела 7.17), осим чињенице да се само за прва 

три сектора регресиони коефицијенти могу одредити и статистички оценити– у 10-ом и 

11-ом сектору на располагању су биле само две вредности густине фрагмената, па су 

регресиони коефицијенти одређени недвосмислено и не може се извршити статистичка 

обрада. У секторима 12 и 13 није било података на располагању. 

Као што се види из Табела 7.16 и Табела 7.17, у оба случаја регресиони модели су лоше 

условљени– стандардне девијације процене регресионих коефицијената су релативно 

високе, интервали поверења су релативно широки и у много случајева ови интервали 

укључују нулу– то значи да хипотеза, која је дотакла регресиони коефицијент може бити 

једнака нули на нивоу значаја 0,05 и поменути регресиони коефицијент је ниског нивоа 

значаја у статистичком значењу. Једини “не нула” регресиони коефицијент је bs0 у сектору 

2. Штавише, преостали параметар R достиже релативно ниске вредности осим 

експерименталне густине фрагмената, сектор 9 (види Табела 7.17). 

Лоша условљеност регресионих модела стварне и експерименталне густине фрагмената 

је изазвана малим бројем података за статистичку обраду на располагању. 

Иако стварни и експериментални регресиони модели изгледају недовољно условљени, 

међусобно поређење ових регресионих модела је извршено. 

У односу на резултате поређења појединачних регресионих модела густине фрагмената, 

може се рећи да теоретски модел густине фрагмената показује релативно добру 

усклађеност са експериментално добијеним подацима. Као што се види у Табела 7.19, у 

секторима 8 и 9 за оба регресиона коефицијента 0 и 1 нулта хипотеза H0 не може бити 

одбачена на нивоу значаја 0,05, што значи, са вероватноћом 0,95, да су регресиони 

коефицијенти теоретске густине фрагмената и експерименталне густине фрагмената у 

секторима 8 и 9 једнаки. У сектору 7 нулта хипотеза не може бити одбачена за регресиони 

коефицијент 0, што значи да је предвиђена иницијална експериментална густина 

фрагмената једнака иницијалној теоретској густини фрагмената са вероватноћом 0,95. За 

регресиони коефицијент 1 нулта хипотеза је одбачена при нивоу значаја 0,05, али p-

вредност је и даље била релативно висока (била је само за 0,08 нижа од нивоа значаја– 

види Табела 7.19), па се може претпоставити да за већи број узорака нулта хипотеза 

такође не би могла бити одбачена. Нажалост, за секторе 10, 11, 12, 13 ови тестови не могу 

бити извршени због недовољних или недостајућих података. Неопходно је рећи, да је због 

ниског броја оцењених узорака моћ теста за секторе 7, 8 и 9 релативно ниска– што значи, 

да нулта хипотеза није одбачена на датом нивоу значаја, иако је то било погрешно. 

Као што се види у Табела 7.18, у већини случајева нулта хипотеза која тврди једнакост 

између регресионих модела теоретске и стварне густине фрагмената била је одбачена са 
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нивоом значаја 0,05– оба коефицијента се разликују у сектору 8, 10, 11, само 1 

коефицијенти се разликују у сектору 9. Добра усклађеност између теоретске и стварне 

густине фрагмената је одобрена у секторима 7 и 12, такође са нивоом значаја 0,05. 

Последња група тестова хипотезе је извршена за регресионе моделе стварних и 

експерименталних густина фрагмената. Супротно резултатима претходно поменутих 

тестова, у свим разматраним случајевима (што значи густину фрагмената у секторима 7, 8 

и 9) нулта хипотеза о једнакости регресионих коефицијената не може бити одбачена при 

нивоу значаја 0,05- што значи, да су регресиони модели стварне и експерименталне 

густине фрагмената једнаки са вероватноћом 0,95. Поново, неопходно је рећи, да због 

малог броја оцењених узорака (види Табела 7.2 - Табела 7.13), снага ових тестова је 

релативно ниска, што значи да нулта хипотеза није одбијена, иако је то било погрешно. У 

секторима 10, 11, 12 и 13 ови тестови нису извршени због недовољних или недостајућих 

података. 

С обзиром на резултате горепоменуте статистичке анализе може се рећи, да теоретски 

модел густине фрагмената показује релативно добру усклађеност са 

експерименталним подацима добијеним из лутака. На овај закључак негативно утиче 

низак број доступних узорака експериментално добијених података. 

Штавише, може се рећи да се праве густине фрагмената, добијене из тела жртава, 

разликују са релативно високом вероватноћом од теоретских густина фрагмената, 

очекиваних у датим секторима и на датим даљинама. Поново, на овај закључак негативно 

утиче низак број доступних података. 

Праве густине фрагмената, коришћене у овој статистичкој анализи, не разматрају број 

фрагмената који су погодили зидове зграда, прозоре, и намештај у кафеима. 
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8 Анализа дејства ударног таласа пројектила  
Током експлозије експлозивног пуњења пројектила ударни талас, зависећи од 

надпритиска на фронту, делује на мете у непосредној близини ЦЕ. Надпритисак на 

фронту ударног таласа већи од 100kPa је смртоносан за незаштићене људе, првенствено 

због повреда плућа. Надпритисак од 100kPa изазива смрт након неколико дана, 

надпритисак од 500kPa изазива тренутну смрт.. 

Надпритисак ударног таласа достиже величине до 40GPa у ЦЕ. Надпритисак стрмо опада 

са повећањем даљине од ЦЕ. Однос који описује промену надпритиска са даљином од ЦЕ 

Δp = f(R) је објављен од већег броја аутора. Најраширенији облик односа је 

𝛥𝑝 = 𝐴𝑧 + 𝐵𝑧2 + 𝐶𝑧3 
, где је 

𝑧 =  
𝑚𝜔

1/3

𝑅
  , 

где mω– маса експлозивног пуњења, R– даљина од ЦЕ експлозивног пуњења. 

Истина је, према [20] за TNT A = 93195, B = 382590, и C = 1275300 (надпритисак у Pa), види 

Слика 8.1, линија - Надпритисак 1. Према [21] под условом 0.067 ≤ 𝑧 ≤ 1.0 истина је A = 

0.076, B = 0.255, и C = 0.65 (надпритисак у MPa), види Слика 8.1, линија - Надпритисак 2. 

Горепоменути односи су тачни за ваздушну експлозију слободног експлозивног пуњења 

(тј. експлозија експлозивног пуњења без кошуљице изнад терена). У случају експлозије на 

тлу када се ударни талас рефлектује о површину тла удвостручена маса експлозивног 

пуњења се уводи у односе. У другу руку, тело пројектила смањује надпритисак на фронту 

ударног таласа. Ефекат тела пројектила на бласт-ефекат је уплетен у решење на начин 

еквивалентне масе експлозивног пуњења које је одређено односом [22] 

𝑚𝜔
∗ = 0.6 

𝑚𝜔
2

𝑚𝑞  −1.5 𝑚𝜔
 . 

Еквивалентна маса експлозивног пуњења 2𝑚𝜔
∗ =  0,55кг  је тачна за експлозију ВЕ 

пројектила 130мм на тлу (mq = 33,4кг, mω = 3,6кг). Слика 8.1 показује обе горепоменуте 

зависности од надпритиска на фронту ударног таласа са даљином од ЦЕ за ВЕ пројектил 

130мм. Из Слика 8.1 следи да се граничне величине надпритиска од 100kPa достижу на 

даљини од 2,69м - Надпритисак 1 и 2,17м -Надпритисак 2, или и 500kPa на даљини од 

1,34м – Надпритисак 1 и 1,07м – Надпритисак 2. Ове даљине одговарају смртоносном 

потенцијалу надпритиска. Из поменутих величина очигледно је да је ефекат ударног 

таласа, са тачке гледишта покривања мете, занемарљив у поређењу са фрагментационим 

ефектом. 
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Слика 8.1 Промена у надпритиску са даљином од ЦЕ 

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

Distance from centre of explosion [m]

O
v
e
rp

re
s
s
u
re

 [
M

P
a
]

 

 

Overpessure 1

Overpressure 2

Limit overpressure 100 kPa

Limit overpressure 500 kPa



137 
 

9 Референце 
1.  ЗЕЧЕВИЋ, Б. ТЕРЗИЋ, Ј. ЋАТОВИЋ, A. Analysis of conditions that led to massacre of young 

people on “Kapija” square on 25 May, 1995, at …. Сарајево: 21. 12. 2007. 

2.  Таблице гађања за ТОП 130 мм М 46. Београд: Војноиздавачки завод, 1984, 322 с.. ISRC 

UA-156/2. 

3.  Tabulky střelby pro 130mm kanón M-46. Praha: Ministerstvo národní obrany, 1985. ISRC Děl-11-

78. 

4.  ЏИНОВИЋ, И. Crtež lica mjesta (Granatiranje - skica kratera) [online]. 25. 5. 1995, Broj -20-1/02-

3-9-7-175/95. 

5.  ЛЕБЕДЕВ, В. Ј. Spravočnik oficera nazemnoj artillerii. Moskva: Vojenizdat, 1977. 

6.  Metodika poligonnych ispitanij snarjadov i min na oskoločnosť i oskoločnoje dějstvije. S-Děl-27-

31. 

7.  Metodika zkoušek tříštivosti a střepinového účinku granátů, raket a min od ráže 57 mm. Slavičín: 

VÚ, 1979. TP-VD-660-79. 

8.  МЕКОЈ, Р. Л. Modern Exterior Ballistics: The Launch and Flight Dynamics of Symmetric 

Projectiles.. New York: Schiffer Aviation History, 1999. ISBN 07-643-0720-7. 

9.  ДОРОФЕЈЕВ, А. Н. Aviacionnyje bojepripasy. Moskva: VAA, 1960. 

10.  БАРКАН, С. A. Ustrojstvo i dějstvije artillerijskich snarjadov. Moskva: AIA, 1956. 

11.  ОГРАКОВ, Н. В. Sovjetskaja vojennaja enciklopedija. Moskva: Vojenizdat, 1978. 

12.  ЈЕФИМОВ, M. Г. Teorija projektirovanija artillerijskich snarjadov. Leningrad: VAA, 1935. 

13.  БАКШТАЈН, Г. Waffentechnisches Taschenbuch. Düsseldorf: Rheinmetal, 1972. 

14.  КОМЕНДА, J. и ЈЕДЛИЧКА, Л. Model of fragments scattering. Brno: University of Defense, 2015. 

15.  КОЛЕКТИВ. Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - 

korelace a regrese. Praha: Vydavatelství ÚNM, 1975. ČSN 01 0252. 

16.  АНТОХ, Ј. и ВОРЛИЧКОВА, Д. Vybrané metody statistické analýzy dat. Praha: Academia, 1992. 

17.  АНДЕЛ, Ј. Matematická statistika. Praha: SNTL, 1978. 

18.  ХАТЛЕ, Ј. и ЛИКЕШ, J. Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Praha: SNTL, 

1974. 

19.  МЕЛОУН, M. и МИЛИТКИ, J. Statistická nalýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. 

20.  ГРЕКСА J. Munice I. Brno: VAAZ, 1972. 

21.  САДОВСКИЈ, М. A. Mechaničeskoje dějstvije vozdušnych udarnych voln vzryva po dannym 

eksperiemntalnych issledovanij, sv. No. 1. Fyzika vzryva. AN SSSR, 1952. 

22.  ХЕНРИХ, J. Dynamika výbuchu a její užití. Praha: Academia, 1973. 

 



138 
 

10 Закључци 
Коначни извештај даје информације које ми сматрамо значајним за процену могућности 

да је масакр на Тузланском тргу Капија био изазван експлозијом једног ВЕ артиљеријског 

пројектила 130мм. Појединачна Поглавља извештаја садрже опште информације, 

експериментално добијене податке и теоретску анализу усмерену на процену ефеката 

фрагмената. Одвојени делови извештаја су балистичка анализа рана које су нанесене 

жртвама са идентификацијом очигледних аномалија, статистичка анализа одређених 

података, и критичка оцена експертског извештаја проф. Зечевића „Анализа услова који 

су довели до масакра младих особа на тргу „Капија“ 25.05.1995. у 20:55“. 

Језгро извештаја је сачињено од резултата експеримената који су изведени под нашим 

надзором у ТОЦ Никинци у Марту 2015. Ови експерименти су користили потпун модел 

Тузланског трга Капија на којем су три ВЕ артиљеријска пројектила 130мм статично 

експлодирана. Након појединачних експлозија ефекти поља фрагмената на интересне 

мете (лутке, аутомобили, модели зграда) су процењивани. Добијени експериментални 

резултати су накнадно упоређени са резултатима теоретске анализе која је користила 

властити математички модел растурања фрагмената. 

Унутар статистичке анализе поређене су густине поља фрагмената, тј. теоретска густина 

поља фрагмената, густина израчуната коришћењем математичког модела, стварна 

густина поља фрагмената одређена из извештаја мртвозорника, и експериментално 

одређена густина поља фрагмената добијена из анализе ефеката фрагмената на лутке и 

зидове. Регресиони модел, који показује зависност густине поља фрагмената од даљине 

ЦЕ у датом сектору растурања фрагмената, је дефинисан. Статистички значај разлика 

између величина коефицијената појединачних регресионих модела за дефинисани ризик 

грешке је одређен методама тестирања статистичке хипотезе. 

На основу добијених резултата, поготово поређења поредивих података о ефектима 

експлозије на Тузланском тргу Капија, података из експеримената, и теоретских модела, 

могуће је изјавити да постоје знатне разлике у балистичким ефектима експлозије и 

пратећег растурања фрагмената на стварним и заменским објектима (људи, зграде, и 

аутомобили). 

У супротности са закључком Тужилаштва су посебно следеће чињенице које оповргавају 

тврдње о експлозији артиљеријског пројектила 130мм на Тузланском тргу Капија: 

 

 штета на аутомобилу бр. 1 (Голф Мк I) изазвана експлозијом 

Слика 10.1 показује различит ниво штете на аутомобилу Голф Мк I на Тузланском тргу 

Капија, вече након експлозије, и на аутомобилу Голф Мк I оштећеног експлозијом 

пројектила 130мм током експеримента. Штета на еквивалентном аутомобилу Голф Мк I у 

Тузли 1995. је била дијаметрично другачија. Голф Мк I оштећен у Тузланској експлозији је 

претрпео знатно мању штету на свој предњи део који је требао да буде поред места 

експлозије. 
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Слика 10.1 Детаљан поглед на уништен предњи десни део аута Голф Мк I (гума 
покидана, наплатак на точку и крило значајно деформисани ударним таласом и 
пробијени већим бројем фрагмената, део крила и хаубе откидани). Детаљан поглед 
на оштећен ауто Голф Мк I на Тузланском тргу Капија, вече након експлозије 

 

 положај аутомобила бр. 1 (Голф Мк I) након експлозије 

Оба горепоменута аутомобила су постављена у различите положаје у односу на 

претпостављено место експлозије након експлозије пројектила. Аутомобил Голф Мк I је 

померен само минимално, и само унатраг након експлозије на Тузланском тргу Капија. 

Али исти аутомобил у тестовима у Никинцима је гурнут до зида зграде продавнице НИК. 

Такође је својим предњим левим делом додиривао зид зграде (Слика 10.2). 

  
Слика 10.2 Поглед на призор испред зграде продавнице НИК на Тузланском тргу 
Капија, јутро након експлозије (лева слика– лева страна аутомобила је отприлике 
1м далеко од зида) поређење са Голф Мк I аутом након првог експеримента (десна 
слика- ауто је померен натраг и гурнут према зиду зграде продавнице НИК) 

 

 запрљање аутомобила бр. 2 изазвано експлозијом 

Аутомобили на Тузланском тргу Капија испред Кафеа Гулам су били прекривени 

неодређеном црном прашином (попут чађи). То упућује на могуће коришћење неког 

нестандардног експлозива, Слика 10.3. 



140 
 

  

Слика 10.3 Поглед на аутомобил Застава након Тузланске експлозије (лево); ауто је 
спреда тешко запрљан црном материјом, непознатог порекла, сличној чађи. 
Аутомобил Застава (бр. 2) испред Кафеа Гулам није био прљав након екплозије у 
експерименту 

 штета на аутомобилу бр. 4 (Застава) изазвана експлозијом 

У супротности са ситуацијом примећеном одмах након догађаја 1995. овај аутомобил је 

био опсежно оштећен великим бројем погодака фрагмената, јер је аутомобил био 

постављен у сектору врло ефикасних фрагмената бочног снопа, Слика 10.4. Има 7 

пенетрација у ветробранкоји је остао на месту, сви бочни и задњи прозори су распарчани. 

Точкови на левој страни аутомобила, према месту експлозије, су имали пенетрације и 

гуме су биле издуване. Очигледно је са Слика 10.4 да је овај аутомобил на Тузланском тргу 

Капија претрпео само минимална оштећења. Овај налаз значајно потврђује тврдњу да у 

непосредној близини није могао експлодирати артиљеријски пројектил 130мм под 

условима дефинисаним од стране Тужилаштва. 

  
Слика 10.4 Поглед на Тузлански трг Капија јутро након експлозије (лево). Поглед на 
ауто Застава паркиран испред Кафеа Леонардо током експеримента (десно); 
очигледна су значајна оштећена изазвана тешким фрагментима високе енергије из 
бочног снопа 

 

 анализа кратера 

Величина и облик кратера након експлозије на Тузланском тргу Капија и његовој замени 

у Никинцима су били дијаметрално другачији. Као резултат експлозије пројектила 130мм 

ОФ-482М током првог експеримента није створен кратер у путу од гранитних коцки 

(Слика 10.5). Само су око 3 гранитне коцке биле делимично оштећене и ниједна није била 

извучена из пута. Ситуација је потпуно другачија у поређењу са Тузланским тргом Капија 

где је око кратера величине 50 x 20цм пронађен већи број ослобођених и незнатно 

оштећених гранитних коцки (Слика 10.5). 
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Слика 10.5 Поглед на кратер након експлозије на Тузланском тргу Капија јутро 
након експлозије (већи број коцки је извучен из пута, али толики број не недостаје у 
путу). Поглед на кратер испред зграде продавнице НИК након првог експеримента 
(нема извучених коцки, виде се делови покидани са мотора испред аутомобила) 

 

 оштећења фасада зграда 

Начин оштећења узрокованог на фасадама зграда фрагментима ВЕ пројектила 130мм је 

такође веома другачији од праве ситуације на Тузланском тргу Капија. Делови фасада 

који не гледају у место експлозије нису уопште погођени фрагментима. Такође, неки 

делови фасада близу места експлозије нису погођени упркос чињеници да су на тргу 

Капија били погођени већим бројем фрагмената. Слика 10.6 показује фасаду зграде на 

Тузланском тргу Капија, 20 – 23м далеко од ЦЕ. Зид је погођен великим бројем 

фрагмената који не могу доћи од пројектила експлодираног испред зграде продавнице 

НИК. Густина фрагмената је велика, пробоји у зид су кружног облика што одговара 

управном удару фрагмената у зид. Овај налаз је у конфликту са очекиваним смером 

кретања фрагмената од зграде продавнице НИК који је тангенцијалан; угао очекиваног 

смера удара фрагмената растурених од ЦЕ на фасаду је приближно 15° (мерено из равни 

фасаде). Поређење са правом ситуацијом у Никинцима је на следећој Слика 10.6. 

Фрагменти од места експлозије су погодили само горњи део зграде и са знатно мањом 

густином. Пробоји у зид су издужени у смеру кретања фрагмената, фрагменти су 

погодили зид скоро тангенцијално. Очигледно је да фрагменти који су оштетили фасаду 

зграде на Тузланском тргу Капија (види Слика 10.6), нису могли имати порекло у 

претпостављеном месту експлозије испред зграде продавнице НИК 

. 
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Слика 10.6 Специфичан шаблон фрагмената на простору испред Тузланске 
продавнице Капија (лево) са значајним кружним дефектима изазваним масивним 
фрагментима на зидовима приземља (Тузла 1995., јутро након експлозије). Поглед 
на простор испред продавнице Капија (десно)- након 3 експлозије пројектила 
130мм- без значајних дефеката у приземљу (издужени дефекти се виде на првом 
спрату) 

 

 оштећење излога продавнице НИК експлозијом 

Штета нанесена продавници НИК током теренских тестова је попуно другачија у 

поређењу са штетом нанесеном правој продавници на тргу Капија. Током теренских 

тестова продавница је тешко оштећена (фасада, рам излога, и унутрашњост радње- Слика 

10.7); права продавница НИК након праве експлозије на Тузланском тргу Капија је имала 

само мало оштећен рам излога и сломљено стакло на излогу (Слика 10.7). Такође треба 

поменути да су пластичне лутке, које се користе за излагање одеће која је на продају и 

које су стојале унутар радње, оштећене фрагментима и да су пале на под продавнице 

(Слика 10.7); лутке у правој продавници НИК након праве експлозије на Тузланском тргу 

Капија нису оштећене фрагментима и наставиле су да стоје у стандардном положају 

унутар излога (Слика 10.7). Са Слика 10.7 је очигледно минимално оштећење 

надстрешнице изнад излога продавнице НИК. Да је артиљеријски пројектил експлодирао 

близу испод надстрешнице, иста би била оштећена у далеко већем обиму. Може се 

очекивати да би надстрешница била ишчупана из зида због ефекта надпритиска ударног 

таласа.. 

  

Слика 10.7 Детаљ излога продавнице НИК са минимално оштећеном 
надстрешницом 
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 оштећење лутака и шихов однос са ранама одговарајућих жртава 

Током експеримената у ТОЦ Никинци примећени су различити ефекти фрагмената на 

лутке које су замењивале праве жртве. Квантификација ових разлика је очигледна из 

Поглавља 6, поготово из Табела 6.4. 

 велики број аномалија на ранама жртава од фрагмената 

Из анализе рана жртава, број одступања и аномалија у деструктивним ефектима 

експлозије на неким жртвама (фрагменти, ударни талас, и топлотни импулс) је 

идентификован. Постоји очигледно одступање између правих бројева фрагмената који су 

погодили тела жртава и теоретских бројева фрагмената који су могли да погоде тела. 

Прави број погодака фрагмената у тела жртава је у просеку 9 пута већи од теоретског 

броја погодака у тела жртава, што резултује из примене аналитичког модела растурања 

фрагмената на Тузлански трг Капија. Разлике између теорије и праксе се продубљују са 

повећањем даљине од ЦЕ. Ово су путокази који воде ка чињеници да је други, снажнији 

тип муниције или импровизоване експлозивне направе, или чак неколико мањих пуњења 

експлодирало на тргу Капија. Коришћење нестандардног експлозива потврђују ране на 

жртвама бр. 53, 56, и 62 који су претрпели потпуно разарање читавог тела, слично као 

бомбаши-самоубице. Нажалост, удаљеност од ЦЕ није позната за ове жртве. Опсег 

њихових рана одговара на непосредну близину ЦЕ CE. 

 резултати регресионе анализе статистичких података 

Према резултатима горепоменуте статистичке анализе може се рећи да теоретски модел 

густине фрагмената показује релативно добру усклађеност са експерименталним 

подацима добијеним из лутака. На овај закључак негативно утиче низак број доступних 

узорака експериментално прибављених података. Штавише, може се рећи да се стварне 

густине фрагмената, добијене из тела жртава, разликују са веома великом вероватноћом 

од теоретских густина фрагмената, очекиваних у датим секторима и датим даљинама. 

Поново, на овај закључак негативно утиче мали број доступних података. Стварне густине 

фрагмената, коришћене у овој статистичкој анализи, не разматрају број фрагмената који 

су погодили зидове зграда, прозоре, и намештај кафеа. 

 спољна балистика 

Рачунања и разматрања спољне балистике су вршена за нов оруђни систем који испаљује 

пројектиле табличне почетне брзине. Коришћење табличних карактеристика путање из 

Таблица гађања за процену претпостављеног ватреног положаја изгледа крајње 

спекулативно. Атмосферски услови коришћени за рачунање су засновани само на 

приземној метеоролошкој поруци, и вертикалне промене атмосфере које су могле 

значајно да промене путању нису узете у обзир. Након ове анализе није могуће 

искључити ситуацију где претходно поменути ефекти негативно утичу на домет гађања у 

тој мери да оруђни системи у рејону Пањика више нису били у могућности да погоде 

Тузлански трг Капија. 

Експертски извештај проф. Берка Зечевића дефинише падни угао пројектила као 62°, 

даљину носа пројектила од ћошкова зграде продавнице НИК 2,65 метара и 5,60 метара. 

Током припреме експеримената није физички било могуће (због присуства аутомобила 

Голф Мк I) поставити пројектил у дефинисан положај. Угао између лонгитудиналне осе 

пројектила и тла био је око 74° у овом случају. Стога је пројектил постављен у најближу 

могућу позицију, нос пројектила је померен у нову тачку– 14цм ка левом ћошку зграде 

продавнице НИК (у паралелном смеру са фасадом зграде) и 23цм управно на фасаду 

зграде пподавнице НИК, онда је угао између лонгитудиналне осе пројектила и тла био 

62°. 
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На основу горепоменутих чињеница ми изјављујемо да масакр на Тузланском тргу 

Капија у 20:55 25. Маја 1995. са великом вероватноћом није био изазван експлозијом 

ВЕ артиљеријског пројектила испаљеног из топа М-46. 

 

Брно, 31. Јул 2015. 

        Ванредни проф. Јан КОМЕНДА 

        судски експерт 
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Брно, 31. Јул 2015. 

        Др. Лудек ЈЕДЛИЧКА 

        судски експерт 
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