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Случај: „Капија” градТузла, БиХ 
 
Датум и време: 25. мај 1995.година,2055сати 
 
Кратак адржај: Непозната експлозивна направа експлодирала је на тргу „Капија” међу неколико 
стотина цивила (процене: од 1000 до 1500људи. Мртвих – 64, рањених око 150 људи. Накнадно се број 
мртвих попео на 71 и 150 или чак до 240 теже или лакше рањених. Старост жртава је била од 3 до 
27година. Та експлозивна направа је у БиХ препозната као (једна) ТФ граната М79 или руска ОФ-482М 
са тренутним, (контактним) упаљачем, испаљена из топа 130мм М46,са удаљености која је била већа 
од 17 км.  Експлозија се десила непосредно  уз предњу десну гуму паркираног возила Голф Мк1. 
 
Истрагу су отпочели судско-полицијски органи из Тузле, да би им се дан после трагедије придружило 
полицијско особље из Сарајева, и војно-полицијско особље УНПРОФОР-а, које потом обједињује и 
преузима  даље руковођење истрагом. 
 
Истрага закључује да је граната долетела са западног (Озренског) правца са удаљености од више од – 
најпре 17 км па 20 па 21 км. (различито у различитим документима), те да се ради о гранати М79 или 
руској ОФ-482М калибра 130 мм, испаљеној  са положаја ВРС на планини Озрен, са локалитета село 
Врбак –Церово брдо – ( у овом случају удаљеност од наводне падне тачке пројектила  износи 23,5 км). 
 
Сачињена је обимна фото и графичка документација, видео снимци и службени записници, као и 
извештај заменика команданта снага УНПРОФОР-а пуковника Бранца бригадиру Хокланду -команданту 
УНПРОФОРА за сектор СЕВЕРОИСТОК са више додатака. 
 
Изразито пристрасна и криминално приземно аматерски вођена истрага и закључци који из ње 
произилазе, која са лакоћом може бити оспорена од сваког средњошколца, оптужила је једну 
одређену страну у сукобу (ВРС) и створила климу линча као основу за накнадно монтирање процеса 
произвољно одабраном лицу, а подвучену и појачану епском трагедијом деце и омладине на тргу 
„Капија“ у Тузли. 
 
На основу ове истраге су предузете последичне радње у кривичном поступку па  тако  -  Кантонални суд 

у Тузли прослеђује захтев за спровођење истраге Кантоналном тужилаштву Тузла број: КТ-196/96. од 

22.12.1998. године. Комплетан предмет је прослеђен Међународном кривичном суду за бившу 

Југославију у Хагу где су првоосумњичени били пуковник Арсић Момчило и др.( право име тадашњег 

пуковника није Момчило него Владимир) 

Предмет је враћен Кантоналном тужилаштву Тузла 2004. године под ознаком „Ц“, као предмет без 
довољно доказа да би се предузело кривично гоњење одређеног лица или више њих.  
 
 

 

УВОД 
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У својој другостепеној пресуди, а у предмету ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ против НОВАКА 
ЂУКИЋА, датираној 11.04. 2014. године, СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, у пресуди S1 1 K 015222 14 Krž, на 
страни 23. исте пресуде, а под поднасловом: 
 

IV POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE IZ ČLANA 229. ZKP BiH 
A. STANDARDI ODLUČIVANJA I ŽALBA ODBRANE 

 

под тачком 110, наводи  2 образлажуће изјаве и 2 констатације на основу којих усваја вештачење 
вештака тужилаштва и великим делом заснива пресуду: 
 
ИЗЈАВА БРОЈ 1.„Наиме, Апелационо вијеће подржава став првостепеног вијећа када је у цијелости 
поклонио вјеру вјештаку проф. Др. Берки Зечевићу, из разлога што је на врло увјерљив начин и у складу 
са правилима струке изнио свој налаз и мишљење на главном претресу.“, па одмах затим под тачком 
114, на страни 24.: 
 
ИЗЈАВА БРОЈ 2.„Стога Апелационо вијеће констатује да је налаз и мишљење вјештака Берке Зечевића 
објективан и урађен на високо професионалан начин, базиран на научној основи и на стеченом 
искуству.......“ 
 
У истој пресуди, страна 24.Тачка 117.се наводи: 
 
КОНСТАТАЦИЈА БРОЈ 1. „ Након извршене анализе и оцјене свих напријед наведених 
елемената,вјештак Берко Зечевић је утврдио на основу таблица за топ М46 калибра 130 мм удаљеност 
ватреног положаја за табличне услове и наведене упадне углове, те иста износи: 

 
26.500 м≤XVP≤27480 m. 

и даље, на страни 25. под тачком 119:КОНСТАТАЦИЈА БРОЈ 2. „Првостепено вијеће је оправдано 
прихватило закључаквјештака Зечевића, који је на основу извршене анализе64 утврдио да је минимална 

 

КРАТАК УВИД У ДОКУМЕНТЕ ТУЖИЛАШТВА И СУДА 
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удаљеност ватреног положаја XVP=27.100± 360 м. (фуснота64 се позива на стране 74. 75. и 76. 
експертизе вештака тужилаштва) 
 
Накнадним вештачењима је непобитно доказано, али је и очигледно, да су констатације под 1. и 2. 
засноване на ноторним кривотворинама вјештака проф. др. Берка Зечевића, те да су изјаве 
Апелационог и првостепеног вијећа о поверењу високој професионалности, стручности и 
уверљивости, као и о раду у складу са правилима струке засноване на свесно умишљеном лажном 
сведочењу и вештачењу,  док су и саме констатације суда под 1. и 2. међусобно контрадикторне. 
 

 

Илустрација бр. 1 -Сл. 87. Прорачунска зона позиције ватреног положаја топа 130 мм М46 (Вјероватна зона је 

село Пањик, непосредно уз саобрачајницу и та је зона означена са звјездицом.Страна 74. експертизе  

вјештакапроф. др. Берка Зечевића 

На страни 74.експертизе  налази се исечак из карте на којој је вјештак проф. др. Берко Зечевић утврдио 

на “основу таблица за топ М46 калибра 130 мм“ удаљеност ватреног положаја за табличне услове и 

наведене упадне углове, а која, према њему, износи: 

26.500 м≤XVP≤27.480 m. 

У последњем пасусу те 74.стране стоји реченица која треба да поткрепи горенаведену тврдњу. 

„Одређена је удаљеност топа 130 мм М46 је био 26.500 м (на карти је то означено као минимални 

домет) при којој је испуњен увјет да је минимални падни угао пројектила у тренутку удара у тло 620, 

а који је одређен у овој анализи“, после чега следи доња Сл. 88. –(Таблица). 
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Горе наведена  тврдња није истинита, а подаци су измишљени што вештак тужилаштва сам доказује 

већ у наредном реду своје експертизе, конкретно на Сл. 88. на страни 75. (горе) 

Невероватно је каквим се триковима послужио вештак тужилаштва да би доказао своју немогућу тезу 
да је, цитат:„прорачунска зона позиције ватреног положаја топа 130 мм М46 (вјероватна зона је село 
Пањик, непосредно уз саобрачајницу и та је зона означена са звјездицом“- крај цитата, тj.  да се 
ватрени положај по удаљености налази унутар сектора који је дефинисао на претходној (73. страни), 
од, 

26.500 ≤XVP≤27.480 m 
Сл. 88.која следи показује да је то ноторна неистина, дакле, вештак тужилаштваодмах обара 
непосредно своју властиту мало пре изнету тврдњу,  јер Сл. 88. (таблица), коју је сам вештак срачунао и 
представио као доказ, показује да је падни угао са даљине гађања од 26 500 м(-61,42) мањи од 

минимално предвиђеног од 620, чиме услов из последњег пасуса сате исте 74. стране уопште није 
испуњен,  из чега јасно произилази да доња граница сектора не може бити 26500м, па минимално 
предвиђени  падни угао од 620 није могао да буде добијен гађањем са те удаљености, чак и под 
претпоставком да су резултати прорачуна приказани у горњој таблици веродостојни и тачни. 
Међутим, ти резултати су произашли из подметнутог грубог и свесног кривотворења, наиме подаци 
са Сл. 88.супотпуно невалидни јер су резултат реално непостојећих кључних чињеница које су 
послужиле  као улазне варијабле за балистички прорачун. 
 
Овде нису кривотворене само улазне вариабле јер Сл. 88.вештака тужилаштва представља двоструку 
манипулацију и подметање. Са Сл. 88 се види да се минимално предвиђени  падни угао од 620(-
62,0935) добија на 26671,4 м),а нена 26 500м како то тврди др. Зечевић.Овде, дакле нису подметнуте 
самоулазне прорачунске варијабле него су, како се то добро види, намерно кривотворени и 
злонамерно интерпретирани и подаци који из прорачуна произилазе, тј.нетачна је таблица сама по 
себи, па су Сл. 88. Вештака проф. др.Зечевића као и приказана карта ништавни као докази заједно са 
подацимаи резултатима унутар обе, чак и под претпоставком да су полазни услови за прорачун 
тачни. 

 

М
е

т
е

о
 у

сл
о

в
и

 2
, у

0
 =

3
0

 м
 

   

Угао лансирања Вријеме 
 лета 

Падна 
брзина 

Падни угао Домет Тјеме 

      
      

38 76,941 341,32 -59,8205 26071,4 7476,4 

39 78,599 342,73 -60,6080 26286,5 7779,4 

40 80,252 344,15 -61,3662 26487,9 8086,2 

накнадно интерполовано мах. 61,42 26500,00  

41 81,889 345,58 -62,0935 26671,4 8395,2 

42 83,517 347,01 -62,7937 26838,7 8706,9 

43 85,132 348,47 -63,4670 26989,1 9021,3 

44 86,734 349,93 -64,1121 27122,6 9337,4 

45 88,324 351,41 -64,7339 27237,7 9656,3 

 
Сл. 88. Основни таблични подаци за пројектил 130мм М79 уз увјет висинске разлике између ватреног положаја 

и мјеста експлозије. 
Одавде се види да је на даљини гађања од 26 488 м падни угао једнак -61,370, на даљини од 26 671 м – износи 
62,10 па директно произлази да на даљини од 26 500 не може бити достигнут минимални угао од 620. 

 

ОСВРТ НА БАЛИСТИЧКЕ И ПРОСТОРНО-ТОПОГРАФСКЕ ТВРДЊЕ ВЕШТАКА ТУЖИЛАШТВА 
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Но, будући да је сама таблица у целости прорачуната за нереалне и непостојеће услове, како ће одмах 
бити показано, овде се ради о трострукој манипулацији, јер су основне полазне варијабле 
кривотворене,да би одмах потом лажни резултати  другачије реинтепретирани - као истинити. 
 
Које полазне варијаблесу кривотворене? 
Вјештак тужилаштва је, по својој вокацији, морао да зна шта су то „таблични услови“ и подаци који се 
из њих добијају, а који су наведени у сваким Таблицама гађања. Али он у свој прорачун на Сл. 88.уноси 
следеће измишљене параметре комбинујући их са постојећим стварним, 
 

 „Циљ“ на тргу „Капија“ у Тузли се налази на надморској висини од 0 м, дакле негде на нивоу 
средње висине мора, тј.  било где али никако не у Босни и Херцеговини; 

 Оруђе које га гађа се налази на надморској висини од  30 м; 
 Гађање се изводи са југа на север (ватрени положај негде на југу,што се јасно види из 

резултата прорачуна будућин да нису урачунате поправке због ротације Земље); 
 Циљ у хоризонту оруђа, а елевациони угао раван табличном углу (што није тачно). 

/Таблице Гађања за топ 130 мм М46, ВИЗ, 1984, страна 11.и 12./ 
 
па тако добијене податке комбинује са мање или више стварним: 

 таблична почетна брзина (из нове цеви са пуњењем које обезбеђује табличну почетну брзину); 
 Температура барута (т0б) = 150 С (288К); 
 Пројектил облика, масе и тежишта нормалног; 
 Оруђе ново; 
 Приземни ваздушни притисак (Н )= 1000мбар; 
 Приземна температура ваздуха (т0v) = 150 С (288К); 
 Релативна влажност ваздуха50%; 
 Атмосфера мирна (без ветра и падавина); 

 
Горе показано безочно подметање лажних података је тренутно испунило своју сврху и задобило 
судско поверење, па се одмах потом може напустити тако што сена страни 76.вештак тужилаштва 
исправља Сликом 90. из које се види да се у стварним условима, апри надвишавању топа од 30 м 
над падном тачком,  падни угао од 620 добија  тек на даљини гађања од 27 128 м, одакле директно 
произлази да доња граница сектора не може бити на даљини мањој од 27 128 м, дакле никако не на 
26 500 м. Одавде непосредно произлази да ватрени положај који је вештак наводно пронашао 
уопште није у сектору који је он сам поставио као референтни оквир за прорачун и закључивање. 
(види Илустрацију број 1. и 2. примењујући податке из Сл. 90.) 
 

Прорачун чији су резултати приказани у горњој таблици је само делимично тачан, али не у мери у којој 
то тврди вештак тужилаштва проф.др. Берко Зечевић, на страни 74.своје експертизе (0,29% од даљине 
гађања-види трећи текстуални пасус одозго, и та грешка је троструко већа од декларисане), будући да 
нису урачунате све потребне поправке које рачуна свако приучено рачуначко одељење у артиљерији, а 
које нису могле да промакну једном балистичару, који без обзира на тврдњу да је гађано са запада, 
рачуна као да је, у предметном случају који вештачи, гађано са севера или југа 

 
Три непосредна закључка се намећу сама по себи: 
Вештак тужилаштва је рачунао са реално непостојећим подацима о надморској висини падне тачке  
(0 м ) и ватреног  положаја ( 30 м), на страни 8.(страна 74. његове експертизе) само са једним циљем; 
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Таблица1 

 
да свој ватрени положај који је наводно „пронашао са великом вероватноћом и означио на карти 
звездицом “убаци унутар сектора чија је доња даљина 26.500 м јер се испоставило да тај ватрени 
положај уопште није одговарао критеријуму који је вештак раније поставио (види констатацију број 
2. и страну 76. експертизе вештака тужилаштва). Чим је то учињено, др. Берко Зечевић нуди нову 
слику (таблицу са посве различитим подацима – али и даље исто тако нетачним. 
 
Поправке због ротације Земље (страна 273. Таблица гађања),није урачунавао, као и поправке због 
закривљености Земљине површине које рачуна свако приучено рачуначко одељење (јер би му то 
штетило),  при  чему би увидео да ни Сл. 90 не садржи тачне податке; 
 
Исти вештак уопште није контролисао на карти, коју је сам приложио (види стр. 74.), колика је 
надморска висина ватреног\их положаја који би се налазио\зили  на даљини од 27 128 м (да не 
говоримо о даљини од 27 282 м) од наводне падне тачке на тргу Капија а са којег\јих се, у стварним 
условима,  добија тај минимални падни угао од 620. Да је то учиниолако би установио да се у 
предметним условима падни угао од 620, због  физички много већих стварних надвишавања 
ватрених положаја, гађањем не добија  чак ни на крају максималног домета оруђа. 

М
е

т
е

о
 у

сл
о

в
и

 2
, у

0
 =

3
0

 
м

 

Угао 
лансирања 

Вријеме 
 лета 

Падна 
брзина 

Падни 
угао 

Домет Тјеме Скретање 

38 77,599 343,77 -59,8412 26507,0 7583,1 41,3 

39 79,274 345,27 -60,6238 26729,4 7892,0 42,2 

40 80,942 346,79 -61,3761 26937,8 8203,9 43,0 

41 82,594 348,31 -62,0980 27128,2 8518,9 43,8 

42 82,236 349,85 -62,7924 27301,8 8836,2 44,6 

43 85,865 351,40 -63,4611 27458,0 9156,5 45,3 

44 87,482 352,97 -64,1013 27597,1 9478,8 46,0 

45 89,084 354,55 -64,7195 27717,4 9803,4 46,7 

Сл.90. из експертизе вештака тужилаштва 
Основни прорачунски подаци за пројектил 130мм М79 уз увјет висинске разлике између ватреног 

положаја и мјеста експлозије, параметара атмосфере одређени софтвером 3-ДОФ 
(Страна 76 експертизе вјештака проф. др. Берка Зечевића) 

Са подебљаним подацима о домету и падном углу треба погледати Илустрацију број 2. 

Даљина 
(м) 

Даљинар 
(0–00) 

Даљинар(0) 
 

Елевација Е0 
 

МеС( 0–00 ) Време 
лета 
сек 

Вд (м) Θ 
0–00 

Θ0 
 

26 665 6–37 38,22 38,10 29–98 77,9 77,3 9–94 59,6 

27 282 6-90 41,40 41,34 29-99 83,2 81,3 10-34 62,0 

Први ред: Даљина топографска, ДТ = 26665 м, ZВп =274 м, ZЦ =229 м), за ватрени положај који је вештак 

тужилаштва обележио звјездицом, а у другом реду за услове за које је рачунао вештак тужилаштва на 
слици 90 (ДТ = 27 128 м, ZВп =259 м, ZЦ =229 м) АЛИ СА СВИМ УРАЧУНАТИМ ПОПРАВКАМА, одакле се види да је  
падни угао од 620, у предметним, стварним условима, при надвишавању ватреног положаја од 30 м 

достигнут тек на даљини од 27282 м. 
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У стварности, на даљини гађањa на којој се, према вештаку тужилаштва, постиже минимални падни 
угао од 620 (27 128 м – по њему), у врло ограниченом рејону, има додуше тачака  које надвишавају 
трг Капија за 30 м, али се ту у пракси не може поставити ватрени положај јер се те тачке налазе 
унутар корита реке Буковица где једва да се низ крш спушта понека пешачка стаза. 
 
У тачки 103. горе поменуте пресуде суда БиХ се помиње реченица: „ ...комплетна посада треба да 
управља наведеним топом 130 мм, који је тежак 8,5 тона, због чега га вуку камионима или возилима 
са гусеницама, те се могу транспортовати само преко јако чврстог тла и ватрени положај мора бити 
близу саобраћајнице.......“. 
 
Ова реченица се као својеврсна мантра понавља од како од стране суда тако и од стране тужилаштва 
и његовог вештака: -цитат: 
„ При разматрању могућих зона полазило се од чињенице да се топови вуку са камионима или 
гусјеничарима, да је њихова маса у маршевском положају око 8.000 кг и да због тога ватрени 
положај мора бити у непосредној близини саобраћајнице, да је приступ једноставан и чврст 
терен.”–завршен цитат. 
5. У завршним закључцима, на страни 93. и 94. своје експертизе, вештак тужилаштва пише-цитирано: 
„Топови 130 мм М46 су оружја која се вуку камионима или возилима са гусјеницама. Маса оружја је 
око  8т, тако да се могу транспортирати само преко јако чврстог  тла и ватрени положај мора 
бити у близини саобраћајнице.”- крај цитата. 
 Цитат- „Са топографске карте земљишта у датој зони и при распону азимута од 271±2,5, може се 
јасно видјети да се да у непосредној близини се налази само једна саобраћајница и село под називом 
Пањик.”-завршен цитат. 
 
Више је него очигледно да се ово упорно понављање горе наведених реченица ради само из једног 
разлога, а то је,  да се инкриминисано оруђе на било који начин смести уз неки солидан пут, привуче 
засеоку Пањик и на тај начин потврди ранију преузету тезу и избегне неугодно питање без одговора: 
„Како је овај топ довучен на тај и тај ватрени конкретни  положај“? 
 
Овде се позивају сви уважени поштоваоци и репетитори горње мантре а посебно вештак тужилаштва  
проф. др. Берко Зечевић, да на луку који спаја даљине од 27 128 м у односу на предметну падну тачку, 
на топографској карти или, ако хоће, на земљишту, свеједно,  покажу: 
 
Где је место премиси: „приступ  једноставан  и чврст терен? ”  на даљини гађања од 27 128 м, а 
посебно да покажу и докажу на топографској карти или, ако хоће, на земљишту, свеједно,  колика је 
надморска висина тако одабраног ватреног положаја, да ли он надвишава трг „Капија“ за 30 м, те да 
ли, случајно, није свих  130 м или још нешто више над тргом „Капија“; 
Где је тај  „ватрени положај  који мора бити у близини саобраћајнице? ” ;  на даљини  од 27 128 м, а 
да је при томе та иста саобраћајница унутар  корита реке Буковица на нивоу пролетњих вода. Посебно 
треба да покажу где је ту уопште било каква саобраћајница која води према тако одабраном 
ватреном положају, а да је исти на надморској висини од 260 м, односно +30 м над тргом „Капија“; 
Где је то оружје које је: „било 30 метара изнад хоризонта мјеста експлозије? ” 
Где се то налази: ватрени положај на даљини од 27 128 м, а да је при томе  у рејону атара Пањик? 
 
Природно је и просторно-топографска анализа показује да то не постоји. Са надморске висине од 
преко 300м, на ширини од 200-тинак метара северно и јужно од корита реке Буковице земљиште пада 
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до корита река за преко 50 м. Нема никаквог пута сем неколико пецарошких стаза које се спустају до 
нивоа воде у реци (Види топографску карту-Илустрацију 2.).  
 

 

 
Илустрација бр. 2 Финални сектор у којем би се требао наћи предметни ватрени положај оруђа 130 мм 

М46, према подацима вештака тужилаштва, који очито доказује да све његове хипотезе о могућим 
местима ватрених положаја неутемељене чак и према тврдњама њега самога јер не могу поднети ни 
минималну проверу коју, према судским списима, нико и није изводио. 
На карти је означено:  
-подебљаном оранж линијом – изохипса која означава надморску висину од 260 м (+30 м); 
-сектор са доњом границом од 27 128 м, на којој је (према тврдњама вештака тужилаштва), добија 
минимални падни угао од 620 (види Сл. 90 вештака тужилаштва); 
- на луку који повезује даљине од 27 128 м у односу на трг Капија су приказана сва три места ватрених 
положаја (црвеним симболима) на којима је постављање оруђа 130 мм М46 могуће; 
- Видљиво је да само једно место унутар корита реке Буковице испуњава само један услов вештака 
тужилаштва  и то по висини, док, уједно, сваки лаик може да види да је постављање 8-тонског оруђа на 
овај ватрени положај бесмислено. 
-Ознаком VP_z ; ватрени положај у рејону засеока Пањик који је др. Зечевић наводно пронашао. 
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Са друге стране, ватрени положај који би био на даљини од 27 128 м и\или даље је у потпуности 
изван атара засеока Пањик (село Васиљевци), а  према рачуну проф. др. Зечевића, могао је да буде 
само на неколико места; у атару засеока Мушевина (село Мичијевићи), или у атару села Тумаре, или 
(северно)  у атару села Коса. 
 
Дакле, предметни ватрени положај никако није могао да буде у рејону засеока Пањика што у 
потпуност поништава тврдње вештака тужилаштва из увода (подаци за библиографску картицу), као 
и из закључка, страна 93.анализе др. Зечевића, што потпуно обесмишљава и тврдње из података за 
библиографску картицу, као и тврдње са страна  74. 79. 80. 93. и  94.његове анализе. 
Сектор описан од стране вештака тужилаштва у интервалу даљина од 26 720 м и 27128м, због 
доказане чињенице да је ватрени положај који је вештак тужилаштва наводно пронашао „са 
великом вероватноћом” и означио на карти звездицом, остао потпуно ван истог дефинисаног 
сектора за 463м у ближу страну. Зато тај сектор треба одлучно и потпуно оправдано избацити из 
даљег разматрања, будући да не долази у обзир као стварна опција, јер се са тога ватреног 
положаја, у предметним условима, гађањем добија падни угао од тек  59,60.1 
 
Из  горе наведених усмено датих и писаних изјава проф. др. Зечевића непосредно произлазе 4 (четири) 
следеће неопозиве тврдње које имају снагу ултимативних услова "conditio sine qua non": 
А.) Ватрени положај са којега је, наводно, гађан трг „Капија” налазио се, према др. Берку Зечевићу, у 
сектору ограниченом са југа и севера азимутима 268,50 и 273,50 респективно, и даљинама: 
минималном 26 720 и максималном 27 460 м, тј. у распону 27 100± 360 м; 
Б.) Тај наводни ватрени положај надвишава наводну падну тачку за 30 метара; 
В.) У непосредној близини наведеног ватреног положаја, због велике тежине оруђа и масивности 
вучних возила,мора да постојисаобраћајница, јако чврсто тло и једноставан приступ; 
Г.) Из прва три услова произлази четврти чији је карактер у основи балистички, а то, минимални 
падни угао од 620је (по модулу) који је вештак тужилаштва означио у предметом случају. 
 Ни један од горе наведених ултимативних услова за постојање таквог ватреног положаја: 
минимални падни угао; 
даљина и правац гађања; 
надвишавање ватреног положаја, и 
постојање саобраћајнице поред ватреног положаја, није доказан од стране тужилаштва, па се због 
тога морају као недоказани поништити сви закључци са стране 93. и 94. експертизе вештака 
тужилаштва проф. др. Берка Зечевића, јер су његове тврдње, према постојећим документима и у 
односу на стање на земљишту, топографски –просторно,  и балистички потпуно неутемељене, 
произвољне па чак и злонамерне, те стога неодрживе. 
Елевација од 410са којом се у стварним условима добија тек минимални падни угао од 620, одговара 
табличној даљини од 26 600 м, док је добијени домет у стварним условима 27 282 м, што износи 
+582 м,а падни угао још увек мањи од 62 степена (види исечак из Таблица гађања). 
 
Не узимајући у обзир стварне надморске висине вештак тужилаштва греши бар још толико, што 
поништава све његове прорачуне и закључке. 
Још поразније су доказане чињенице да нису криворворени само горе наведени балистички прорачуни 
(о даљини гађања а према падном углу из којег је та даљина гађања изведена) и смеру долета 
пројектила (одређеног „анализом“ кратера), већ је и сам положај предметног аутомобила Голф Мк1 
лажиран од стране вештака тужилаштва. 

                                                           
1  Види Таблицу 1., страна 10. 
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У дану после Тузланске трагедије, Заједничка истражна комисија власти из Сарајева и особља 
УНПРОФОР-а је утврдила је да се ради о топу 130 мм М-46 и припадајућем ТФ пројектилу испаљеном 
са даљине од више од 17 км који је пао под падним углом од 31,160 и највероватније са удаљености од 
преко 21 км, јер се отприлике на тој даљини налазила линија раздвајања снага ВРС и Армије БиХ, 
(супротно би била инсинуирана тврдња да је Армија БиХ гађала град под властитом контролом). 
 
Међутим, проф.др. Берко Зечевић је, после 12 година када се прихватио вјештачења, схватио да му 
скоро ни један од горњих закључака Заједничке истражне комисије не одговара (сем сугерисаног и 
диригованог а неутемељеног правца долета наводног пројектила),  јер је постојао  један додатни  
реметећи просторно-физички фактор.  
 
 

Исечак из Таблица гађања: види се да се елевацијом од 410 (колона 4), у табличним условима, добија 

домет од 26 600м, а падни угао износи  10-33 (61,980- колона 9), али уз услов да нема надвишавања 

ватреног положаја и да се оруђе и циљ налазе на надморској висини од 0 м. Очигледно, са повећањем 

висине ватреног положаја падни угао се смањује, будући да се смањује и потребна елевација. 

 

 
Наиме, у близини центра експлозије нашао се (али никако не случајно) више година нерегистрован 
аутомобил Голф Мк1 чији власник није утврђен током суђења нити икада касније, а кога је наводни 130 
мм ТФ пројектил прелетео долазећи са западне (лијеве) стране и експлодирао у непосредној близини 
предњег десног точка, док је возило дјелимично оштећено. То се не може десити при било којем 
раније постављеном сценарију оруђе-пројектил-циљ јер захтева тaко велики падни угао који се може 
постићи само ако је пројектил испаљен са даљине максималног или њему блиског домета. 
 
Да би и „аналитички“одредио удаљеност од наводног ватреног положаја до падне тачке био му је 
нужно потребан падни угао колико толико компатибилан са дубином сектора који је представио као 
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аналитички добијене величинепа јеодредио да је предметни минимални „падни угао 620 или пар 
степени већи“, да би могао да докаже место (удаљеност) ватреног положаја. 
 
Сви његови даљи прорачуни су уско везани уз положај поменутог предметног аутомобила Голф Мк1. 
Свако померање аутомобила напред или уназад у смеру за вожњу или бочно, лево или десно, а за 
вредност која се мери величинама од неколико центиметара, а свакако мање од 0,5 дециметара, може 
потврдити или потпуно одбацити могућност да пројектил пребаци возило и падне на место непобитно 
утврђено судским списима. 
 
 

Илустрација број 3.  Слика 69. Са стране 58. експертизе проф. др. Берка Зечевића. Са те слике се 
недвосмислено види да је вештак тужилаштва свестан ширине тротоара од 115 до 120 цм , 

према подацима из катастра, док истовремено током „реконструкције“, коју је извео на своју руку 
фалсификује тај добро познати  и уједно пресудни податак 

 
Закључци вештака тужилаштва о положају аутомобила Голф Мк1пре експлозије указује на 
најкрупнију и дубоко свесну манипулацију доказима од свих преосталих које је злонамерно и 
противзаконито урадио вештак тужилаштва проф. др. Берко Зечевић. 
 
Изводећи „реконструкцију“ на лицу места 12 година после трагедије, при чему се нашао на 
грађевински потпуно промењеном месту он потпуно произвољно поставља предметни аутомобил на 
удаљење од 47 цм од зида зграде НИK и 130 цм од југозападног угла зграде, иако је сам раније 
утврдио супротно, тј.  да је ширина плочника у време догађаја била 115 до 120 цм, а према подацима 
из катастра (Урбанистичког плана) града Тузла,чиме импутира «доказ» да је све урадио према судским 
и полицијским списима  (тј. возило је левом страном уз ивичњак), док истовремено, безочно ставља 
димензиони натпис кредом (0,47 м) колико износи ширина новог, тада битно суженог, „тротоара“ у 
Тузли. Тиме је свесно а злонамерно померио аутомобил према фасади зграде за 68 до 73 цм. 
 
Постављајући тако возило на место на које је једино могао да постави у датим, радикално 
промењеним просторним околностима, а потпуно ван несумњиво установљеног места према скицама, 
фотографијама и видео-записима, вештак тужилаштва подмеће основе за утврђивање потпуно 
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произвољног и раније сугерисаног правца долета пројектила као и  за произвољно, у стварним 
чињеницама неутемељено полазиште за одређивање даљине гађања. (види Илустрацију бр. 4.) 
 
Цитат из вештачења експерта из Француске, Пјер-a Лорана: 
 
 „У реконструкцији случаја у Тузли, да би пројектил могао да долети са падним углом од 62° изнад 
„Голфа“,  проф. Зечевић мора да помери тај аутомобил у страну макар пола метра према згради 
„НИК“. 
 
Стога, примећујем да проф. Зечевић изводи закључак о положају аутомобила од намереног падног 
угла, уместо да рачуна минимални падни угао из познатог положаја аутомобила.“2 
 
Исти вештак овој горњој констатацији додаје дорађену слику 13.А. из документације ЦСБ Тузла 
(дораде су изведене црвеном и плавом бојом) као доказ да је аутомобил био уз ивичњак тротоара 
пре експлозије што показују трагови остали после повлачења аутомобила.3 
 
 

 
 

                                                           
2Pierre LAURENT, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page 54 
3 Исто, страна 13. 

 
 

Илустрација бр. 3.а. – Трагови повлачења возила на тлу оивичени су испрекиданом плавом линијом, 
трагови цурења уља испрекиданом црвеном, као и кратер од експлозије 



18 
 

Како је очито, критични су центиметри а вештак се игра са дециметрима, иако сви судски, полицијски 
докази, фотографије, видео-снимци и скице овлашћених полицијских службеника постављају 
предметни ауто на удаљеност од фасаде зграде од 90 до 120 цм, и то, што је од највећег значаја, чак и 
после експлозије. 
 

 
Илустрација број 4.  Слика 69. Са стране 58. експертизе проф. др. Берка Зечевића 

 
Тим за одбрану генерала Ђукића је током две године извео поновна вјештачења  са преко 30 опита са 
стварним, технички исправним возилима, реалном муницијом и, додатно, са експлозивом.  
 
Од тога је изведено 12 опита првог реда од којих  је 8 изведено на реалистички (и по изјавама страних 
експерата врло квалитетно) реконструисаној сцени трга Капија а по сценарију проф. др. Берка 
Зечевића. Сви опити су будно праћени ТВ и другим камерама као и ултрабрзим камерама и 
дроновима, при чему је сачињена обимна писана, фото и видео документација. 
 
У сваком од тих поменутих 8 опита је уништавано по 4 технички исправна возила исте марке и типа 
осим у случају возила 125 ПЗ које је замењивано возилом Застава 101. (укупно 32 возила- у време 
писања овог материјала тај број је порастао на 54).  
 
Поред тога, изведена су додатна 4 опита, и то 2 према поставкама вјештака одбране, један по поставци 
УНПРОФОР-а и један по сценарију проф. др. Берка Зечевића али на одвојеној сцени и само са једним 
возилом Голф Мк1. Посебно је изведено 13 опита са возилима и разним количинама разних врста 
пројектила. 
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На обим манипулација које је извео вештак тужилаштва указују закључци страних и домаћих 
експерата који су се, после проучавања судских списа и изведених експеримената, изјаснили о 
правилности и утемељености рада и закључака из експертизе проф.др. Берка Зечевића, потпуно 
обарајући његове налазе и тврдње. 
 
Да је вјештак тужилаштва проф. др. Берко Зечевић манипулисао доказима и подметао измишљене 
податке, доказано је  накнадно добијеним експертским налазима4, док је у студији чешких аутора-
експерата са Универзитета у Брну непобитно доказано да је и поред намерног померања аутомобила 
према згради НИК које је урадио проф. др. Берко Зечевић,  немогуће пројектилом испаљеним са 
запада пребацити предметни аутомобил ни са падним углом од 740, па чак ни са падним углом од 
860 (зависно од тога да ли се центар експлозије узима према скици листа места коју је урадио 
инспектор Недим Мутапчић или крим. техничар Ирфан Џиновић)5. Изузетно је важно да се нагласи да 
се гађањем из предметног оруђа и пројектилом овако велики падни углови не могу достићи (види 
одговарајуће Таблице гађања). 
 
Током накнадног вештачења 2015 године, тим чешких експерата посебно наглашава да када се 
центар експлозије постави према скици крим.техничара Ирфана Џиновића: „скретање 
лонгитудиналне осе пројектила (падни угао) у односу на хоризонталну раван бива око 86°. 
Максимални достижни падни угао при максималној даљини гађања од 27481м, при табличним 
условима, је скоро 68° ( тачније 67,70 за угао елевације од 51°).“ 
 
„Пројектил је постављен на дрвену даску од 1 цола (али само зато јер је приликом своје 
„реконструкције“ торадио вештак тужилаштва) и постављен поред аутомобила. Није било физички 
могуће (због присуства аута Голф Мк 1) 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- угао између 

лонгитудиналне осе пројектила и тла (падни угао) је био око 74° у овом случају.“ 6 
 
Стога је пројектил постављен у најближу могућу позицију, нос пројектила је померен у нову тачку– 14 
цм улево од угла зграде продавнице НИК (у смеру паралелном са фасадом зграде) и 23 цм управно у 
односу на фасаду зграде продавнице НИК, да би угао између лонгитудиналне осе пројектила (осе 
симетрије)  и тла био 62°. 
 

                                                           
4Попарић Миле дипл. маш. инж.: Стручно вештачење околности и раније познатих чињеница у вези случаја експлозије на тргу 

"Капија" у Тузли 25. Маја 1995. Године, Налаз и мишљење, 2014: стране 24-31 
5Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of 

Defence, Faculty of Military Technology, 2015: strana 20-22, 23-24. страна.  
6Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of 
Defence, Faculty of Military Technology, 2015: strana 20-24. страна.  

ПРЕГЛЕД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ НАЛАЗА О ПАДНОМ УГЛУ ПРОЈЕКТИЛА 
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Током последњих експеримената  које су 10/11.  фебруара 2016. извели страни експерти из Француске7 
и Израела8 одбијајући, а са потпуно утемељеним оправдањем, да током припреме експеримента са 
правим пројектилом а према сценарију др. Зечевића под пројектил поставе ослону даску, добили су 
идентичне резултате који показују да су основне премисе вештака тужилаштва грубо погрешне. 
 
После постављања аутомобила и пројектила према сценарију др. Зечевића извршено је мерење тако 
намештеног „падног угла“ модерним клинометром који се види на наредним фотографијама, при чему 
обојица примећују9 да после таквог постављања пројектила под падним углом од 620, изводница 
базе пројектила додирује каросерију аутомобила. 

  
Слике са страна 30. и 31.  експертизе Пјер-а Лоран-а – „Pierre LAURENT, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 

1995“, page 30,31 
 

 

                                                           
7Pierre LAURENT, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page 30 
8col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 70, 71 
9Pierre LAURENT, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page 30 

  
Слике са стр. 72.и 73. експертизе Ј. Шарона, col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 72,73 
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Из горњих слика се јасно види да долазећи пројектил који удара тло чак и са падним углом 
већим од 620 не може мимоићи каросерију возила а да делом свога пречника не прође кроз ту 
исту каросерију. 
 
Будући да судски и полицијски документи, скице, фотографије и видео-записи јасно показују да 
аутомобил пре експлозије није био на месту на којем га је поставио вештак тужилаштва (тј. 47 
цм од зида зграде „НИК“ већ уз ивичњак 115-120 цм широког плочника), потребно је, ради 
стицања правог увида у квалитет хипотеза вештака тужилаштва, померити аутомобил према 
пројектилу бар за 0,5 м, из чега јасно произилазе очигледне  последице у виду експлозије на 
хауби возила, али и  бројни нови необориви докази да је вештак тужилаштва подметао доказе. 
 
Са овим се слажу и други стручњаци, наводећи: “Да би међусобни положај возила и кратера био 
такав како је представио вештак тужилаштва, пројектил би морао да буде постављен 
вертикално на начин који једноставно није могућ са балистичке тачке гледишта осим ако је 
пројектил коришћен као ИЕН (импровизована експлозивна направа).10  
 
Стога, нема разлога нити доказа због којих би проф. др. Берко Зечевић требао поставити 
аутомобил Голф напола тротоара, као што је урадио у свом извештају и током „реконструкције, 
али се примећује да је постављање аутомобила на начин на који је он то урадио једини начин да 
се добије падни угао мање или више компатибилан са пристизањем далекометног пројектила 
130мм са запада“.11, 
 
и додатно, као што изричито тврди израелски експерт Јозеф Шарон12, да је, када се возило постави 
тачно и у сагласности са оригиналним подацима, скицама, фотографијама, и видео-записима из 
стварног догађаја, верзија Др. Зечевића о долету пројектиласа запада потпуно оспорена јер, према 
њему, ако би пројектил дошао са запада при  падномуглу од 62 степена, морао би да пробије хаубу 
возила „Голф“  пре него што је експлодирао, или чак штавише, ако се према кратеру по верзији Др. 
Зечевића правилно израчуна смер долета, (а по методи који је он сам на суду прогласио 
референтном) није ни могао да падне на предметно место а да претходно не пробије северозападну 
а затим и југоисточну фасаду зграде НИК. 
 
Око тога су сагласни и други, домаћи, експерти који су доказали да документи са лица места 
употпуности побијају тврдње тужилаштва.Путању, са извором на западу, која би резултовала оваквим 
предметним завршетком, а са падним углом од 620 није могуће представити ни балистичким 
прорачуном а ни графички. Са друге стране а из доказа са лица места се види да је удаљеност 
аутомобила од зида већа од 47цм и после експлозије и да би сваки долазећи пројектил са падним 
углом од 620, па чак и много већим, ударио моторни простор одозго. 
 
Истовремено, ова теза вештака тужилаштва  о положају аутомобила пре експлозије се противи самој 
суштини физике експлозије (чак и по поимању лаика али и етимолошки) јер као последицу има 
чињеницу д аје удаљеност аутомобила од центра експлозије мања после експлозије него прење, а 
природа експлозије је таква да не привлачи објекте ка центру експлозије, већ обрнуто- одбацује их. 

 

                                                           
10Pierre LAURENT, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page 10. 
11Pierre LAURENT, Тechnical Аssessment Еxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page 14 
12col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 18-20. 
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Експериментално (у 8 опита), а стриктно према сценарију вештака тужилаштва, утврђена је неспорна 
чињеница да експлозија оваквог пројектила у предметним условима одбацује аутомобил најмање 

47цм према зиду и 45 цм уназад, док је предметни аутомобил и после експлозије остао својом левом 
страном прислоњен уз ивичњак, дакле минимално 115 цм од фасаде зграде „НИК“. Да је пројектил у 
тим условима  долетео при падном углу од 620-67,70 (последња цифра означава максимални падни 
угао према Таблицама гађања а употребљава га и вештак тужилаштва др. Зечевић), моторни и 
путнички простор тако паркираног аутомобила били би потпуно разорени екплозијом.  
 
То се није десило, а из тога следе дијаметрално супротни  закључци у односу на оне које је суду 
поднело тужилаштво.13, при чему је овде доказано да се ради о намерној и незаконитој радњи 
усмереној према добијању унапред задатих  резултата и закључака. 
 

                                                           
13Генерал–потп. у пензији Илија Бранковић, Стручно вештачење околности и раније утврђених чињеница који се односе на 

случак експлозије на тргу “Капија” у Тузли 25. Маја 1995.Године, Судски предмет суда БиХ у Сарајеву бр.X–KR––O7/394, Налаз, 

мишљење и стручни закључак, Анализа случаја „Капија”,  страна74.  

 

 
Илустрација бр 5.   Слика са стране 29. eкспертизе Јозефа Шарона 
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I.) Из набројаних експертских налаза и судско-полицијских аката необориво следи да су подаци о 
положају аутомобила Голф Мк1, које је суду БиХ презентовао вештак тужилаштва, свесно 
фабриковани а подметнути као утемељени и истинити, одакле произилази да је вештаков падни 
угао од 620 према којем је одређивао даљину гађања  а тиме и елементе места наводног ватреног 
положаја, као темељ на којем је суд, према властитом изјашњењу, заснивао одлуку, у предметним 
условима, немогући; 

 
Како се са целе дубине тог сектора вештака тужилаштва одређеног удаљеностима од 27 100±380 м  
гађањем не може добити такав падни угао, цео сектор који је таквим утврдио исти вештак 
тужилаштва, у целости и неопозиво дискредитује закључак под  4. са стране 93. експертизе проф. др. 
Берка Зечевића, али и закључак бр. 7. са исте стране, чинећи их правно ништавним а због почињене 
свесне промене стварног стања и манипулисања подацима са намером да се креирају лажни 
стручни закључци (под  4. и 7. са стране 93. експертизе др. Зечевића). 
 
На страни 94.Своје експертизе, под рбр. 13. проф. др. Берко Зечевић наводи-цитат: 
 
 
„За 130 мм и пројектил  М79 при потпуном познавању атмосферских параметара (температура, 
притисак, влажност, брзина ветра), масе пројектила, истрошености цеви топа итд, могуће је 
гађати циљеве у зони која се налази до± 4Вду односу на тачку  гађања (±380му односу на даљину од 
27450м) ”, а по правцу ± 4Вп (лијево или десно од правца  гађања 56 м)......крај цитата14. 

 
У Прилогу бр 1. налазе се оверене фотокопије одређених страница важећих Таблица гађања, стране 114. 
и 115. Одакле се види да се горње вредности из тачке 13. закључака др. Зечевића могу добити само 
наказним интерполовањем током којега се збрајају метри и секунде да би се добила могућа даљина 
до ватреног положаја.15 (види Прилог 1.1 уз фотокопију страна 114. И 115. Таблица гађања) 
 
То би се могло назвати случајном грешком да не постоји исти пасус на страни 85.експертизе проф. др. 
Берка Зечевића, такође фалсификован и написан у злонамерном контексту, који треба повезати са 
кривотвореним графичким прилозима (Сл.103. и Сл.104. (уствари цела та страница 85. је фалсификат) 
који су добијени тако што су подаци другачијег пројектила са другачијим упаљачем, за који су 
прописане посебне Таблице, приписани пројектилу М79 (у обе слике), чиме је фалсификовано 
најмање 2 х12 страница балистичких података из Таблица гађања, што већ не може бити случајно, али 
и да јесте потпуно дисквалификује валидност вештакових доказа.  
 
(Види Прилог бр. 2. са комплетно фалсификованом стр 85. па до 2.2 ,16 као доказ , са посебним освртом 
на Наслове под сликама 103. и 104. Као и на пасус над  Сл. 104. са подебљаним фонтом и објашњење 
феномена растурања пројектила олучене артиљерије средњом кружном грешком) 
 

                                                           
14проф. др. Берко Зечевићо: „Анализа увјета који су довели до масакра особа на тргу „Капија” дана 25.05. 1995. 
год. у 2055 сати”, страна94. 
15Генерал–потп. у пензији Илија Бранковић, Стручно вештачење околности и раније утврђених чињеница који се 

односе на случак експлозије на тргу “Капија” у Тузли 25. Маја 1995.Године, Судски предмет суда БиХ у Сарајеву 
бр.X–KR––O7/394, Налаз, мишљење и стручни закључак, Анализа случаја „Капија”,  страна 64-65, и Извадак бр. 2  
16проф. др. Берко Зечевићо: „Анализа увјета који су довели до масакра особа на тргу „Капија” дана 25.05. 1995. 
год. у 2055 сати”, страна 85. 
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Много је доказа да је клима линча почела да се формира још у ноћи када се десио догађај а 
интензивирана током наредних дана. 
 
 Томе је свакако допринео „his master voice“ у виду писма-извештаја команданта УНПРОФОР-а 
бригадног генерала Хокланд-а генерал мајору Руперту Смит-у, у којем, између осталог стоји: „.....Као 
такав, овај извештај има циљ да потврди почетне налазе до којих се дошло непосредно након 
гранатирања и да послужи као веродостојан записник о овом догађају тако да закључци овог 
извештаја не могу бити предмет никакве сумње.“ 
 
У склопу тог Извештаја су и прилози, као АNNEX F, из којега се врло јасно види да наводни фрагменти 
потичу од пројектила ОФ 482М (не од пројектила М79 како неопозиво тврди др. Зечевић), калибар 130 
мм М46 који се „обично користи у систему „TOP charge“, тј. са максималним пуњењем 17....... и 
уобичајено се користи за домете између 17 и 27 км.18, ......оруђе је „вучна хаубица средњег калибра“,  
што су најобичније  бесмислице са дубоко утемељеним смислом - НАМЕРОМ, што је је лако доказати 
увидом у Таблице гађања или било који технички приручник намењен десетарима у артиљерији.  
 
У Таблицама гађања, за пуно пуњење (TOP charge), јасно пише да се ... забрањује гађање без 
постојања крајње нужде (ЗАПРЕЩАЕТ СТРЕЛЬБА БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬИ), а исто тако постоје 
и Таблице за избор пуњења које јасно показују да је тврдња да се пуно пуњење користи за домете 
између 17 и 27 км, обична бесмислица. (Треба погледати и подтаблице „ИЗБОР ПУЊЕЊА“ у домаћим 
Таблицама гађања) 
 
И сви ми, укључујући посебно вештатака тужилаштва, требали би да у овакве бесмислице поверујемо 
као у закон изван сваке сумње. 
 
Очигледно је да је вештак тужилаштва запримио све ове налазе што он и признаје у уводу своје 
експертизе, и поверовао у скоро све њих ван сваке сумње. 
 
Само у једну твдњу није поверовао иако ју је прихватио јер са том тврдњом није могао да докаже оно 
што му је било наређено да докаже, а то је, правац  долета гранате. 
 
Наиме у поменутом извештају у чијој је изради, према Анексу Ф  учествовао већи број високих официра 
УНПРОФОР-а, јасно стоји- цитат: 
 

                                                           
17„Таблицы стрельбы 130 мм пушки М–46”, ТС/ГАУ N0 265, издание третье, Главное артиллерийское управление, 

Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва – 1961: стр. 5 

18Таблице гађања за топ 130 мм М46, ССНО, УА –156/2, Војно  издавачки завод 1984.г. страна  

 

ПРЕГЛЕД КОМБИНОВАНИХ  ТЕОРЕТСКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ НАЛАЗА СТРАНИХ 

ЕКСПЕРАТА О ПАДНОМ УГЛУ ПРОЈЕКТИЛА 
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б. Правац.  Трагови на плочнику одговарају оним траговима који настају приликом експлозије 
гранате под малим углом. Оштећење на подлози начињено ударом упаљача од гранате и „крила“ су 
довољно јасни да се на основу тога прецизно моће одредити из кога је правца граната долетела. 
Утврђен је правац  270 ± 10 степени.  
 
ц.  Падни угао.  Најмањи угао пада из правца 270 степени је 31,160  или 510 хиљадитих  (подјела 60-
00). Из овога проистиче да су тврдње у параграфу а. тачне и да је кориштено максимално пуњење. 
Стога најмања удаљеност са које је испаљена граната је између 20 и 21 км. – крај цитата. 
 
Не сме се заборавити да горњи налази под а. и б. утврђени непосредно након догађаја док је кратер 

био мање или више свеж а околина  неконтамирана људским активностима. (види Прилог бр. 4.) 

Констатација да : “трагови на плочнику одговарају оним траговима који настају приликом експлозије 

гранате под малим углом.“,  од пресудног је значаја, посебно jeр је анализа отежана ако околина 

кратера није чиста и ако около има сувишних објеката. Наиме, ако трагови на плочнику одговарају 

оним траговима који настају приликом експлозије гранате под малим углом, онда је проф.др. Берко 

Зечевић непогрешиво утврдио одакле је могла да  дође наводна граната и све би било у складу да 

нема падног угла од 31,60 са којим се не може пребацити зграду „Обућа Београд“  па чак  ни леви  

точак или блатобран аутомобила Голф Мк1. 

 При таквом падном углу трагови на тлу изгледају ка на наредној Илустрацији: 

 

Илустрација број 5.а  Фрагментационо  ширење при падном углу од 300 

 

Судски вештак је открио да је један део возила Голф био паркиран на тротоару. 

Додатно, да би прецизније одредио правац пројектила, Зечевић је означио тачке на основу којих је 

могуће дефинисати скицу која на крају резултује закључком од правцу пројектила.Закључио је да је 

пројектил оставио јасну бразду од фрагмената пројектила унутар гранитних коцки, што му је помогло 

да јасно и лако одреди правац, али и прву тачку пресека. 

Судски вештак је истакао да је подлога на коју је пројектил ударио направљена од гранитних коцки што 

оставља бразду од фрагмената пројектила, што је специфично за овај тип подлоге. Онда, продужио је 
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правац на дну вертикалног зида зграде испред које је пројектил експлодирао (ознака 2) до пресека са 

претходним правцем (ознака 3). 

Након тога, судски вештак одређује удаљеност између тачке 3 и ивице вертикалног зида (ознака 4). 

Да би одредио удаљеност, судски вештак је израчунао ширину тротоара. Након тога, судски вештак је 

направио скицу на основу које је могуће одредити правац пројектила у односу на географски север. 

Анализом скице, судски вештак је закључио да је правац пројектила западни, конкретно азимут 

2710±2,5. 

Судски вештак Берко Зечевић је у свом Извештају приметио да је пре експлозије пројектил летео преко 
зграде и онда слетео на подлогу од гранитних коцки, одмах поред стране возила Голф. Он је нагласио 
да процена минималног балистичког пада може бити направљена на основу висине зграде и њене 
удаљености од места експлозије. 
 
На основу трагова оштећења на предњој десној страни возила, судски вештак је закључио да је 
балистички пад много већи (2 х) од падног угла дефинисаног током претходних разматрања. Због 
тога је од стране Апелационог већа добио потврду  да је посао обавио „cum lauda“, јер је двоструко 
повећао падни угао (види другостепену пресуду). Познату необориву чињеницу да се слика 
фрагментационог ширења на тлу, при таквом повећању падног угла, радикално мења и указује на 
дијаметрално супротан смер гађања од оног који је установио вештак  тужилаштва нико није 
поменуо. 
 
Да би се прецизније дефинисао падни угао, судски вештак је спровео „реконструкцију“.На основу њему 
тада доступних информација (место експлозије, правац, и позиција возила) извршио је мерење падног 
угла пројектила. 
 
Судски вештак је израчунао да је удаљеност између возила и места експлозије била 400мм, и да је 
један део возила био на тротоару. На основу овог теста, судски вештак је закључио да на основу 
таблица гађања за топ 130мм М46, балистички пад ВЕ пројектила 130мм упада у интервал од  620 до 
670 и 41'. 
 
Артиљеријски пројектили, пак, погађају тло под различитим угловима у  зависности од угла удара 
пројектила у тло и структуре, фрагменти пројектила ће погодити тло. Поред тачке удара ће се 
формирати центар експлозије, због силине удара тела пројектила у тло и пре експлозије, и због 
близине ефеката бласта /бризантности челичне кошуљице/ постојаности експлозива у пројектилу, итд. 
 
Што је већа удаљеност од тачке поготка, већа је удаљеност између између тла и тела пројектила и 
експлозивних процеса који се у њему дешавају, па ће порасти и угао погодака фрагмената у тло. Са 
друге стране, количина фрагмената по јединици површине ће се смањити, док ће оштећена површина 
расти. Овај ефекат се догађа на тлу поред Центра Експлозије и назива се „Фрагментационо ширење на 
тлу“ пројектила. 
 
Различити углови пада/експлозије изазивају фрагментациона ширења која разликују по структури. 
Оба модела, експерименти и стварни догађаји показују једну карактеристику, јасну и ексклузивну: 
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Фрагментационо ширење пројектила на тлу ће се увек налазити у правцу ватреног положаја и 
представља недвосмислен индикатор правца гађања. Што је мањи угао удара на тло, правац 
фрагментационог ширења на тлу ће бити карактеристичнији и лакши за дијагностификовање. 
 
Још један фактор који има велики утицај на карактеристике фрагментационог ширења на тлу је тип тла 
на којем је пројектил експлодирао. 
 
На меким површинама попут песка, земље итд., фрагментационо ширење на тлу ће бити дубље због 
пробијања фрагмената у тло, али код тврдих површина попут гранитне, Фргаментационо ширење на 
тлу ће бити релативно плитко, јер фрагменти не пробијају у површину већ рикошетирају од ње. 
 
Погодак на тврду површину, попут овог, ће изазвати далеко већи број жртава због великог броја 
фрагмената који рикошетирају од тла, заједно са бројним фрагментима гранита који значајно увећавају 
густину и бројност по јединици површине, и последично повреде и оњихову тежину. 
 
Ипак, на простору испред центра експлозије – даље дуж осе гађања, квантитет фрагментационог 
ширења на тлу је мали у директном односу са углом поготка на тло, због чињенице да је велика већина 
фрагмената одбијена увис. 
 
Стога се у ствари појављује индикација која дозвољава прецизно одређивање правца гађања. 
У експерименту спроведеном као део припреме овог Извештаја, детаљи којег су приказани доле, 
испитивана су три ефекта експлозивног пројектила – први  
 
– Центар експлозије – облик, величина и правац у односу на угао пројектила и његов правац. 
- Други ефекат – фрагментационо ширење на тлу, и трећи: 
– Ефекат фрагмената на околину у попречном пресеку сектора релативно на правац пројектила. 
 
Карактеристике ефективног растурања фрагмената различитих пројектила као функција угла 

њиховог поготка у тло. 

Да се не би за сваку потребу или реконструкцију неког догађаја у којем фигуришу артиљеријски 

пројектили трошили скупи пројектили уз значајно загађење околине, развијене су симулационе 

минијатурне бојне главе које замењују одређене вресте пројектила и дозвољавају да се из опита на 

минорном простору изведу квалитетни прелиминарни закључци уз минимум ризика. 

Следеће слика показује једну симулацију са минијатурном бојном главом која симулира ХЕ пројектил 

130 мм, који на циљ долеће под падним углом од 62 степена. 

Зависно од падног угла, симулациона минијатурна бојна глава одлично показује како се шире 

фрагменти око центра експлозије, и током многих експеримената, показујући велику сличност са 

фрагментацијом у стварним условима. 

Поређење праваца фрагментационог ширења на тлу у Тузланском догађају - видети касније. 
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Илустрација број 5.б  Симулација фрагментационог ширења на тлу при падном углу од 62 степена: 

-лево – при гађању са запада на исток; 
-десно - при гађању са истока на запад. 
 
Поређење са фотоархивом која прати стварни догађај, јасно показује да стварна (Тузланска)слика 
фрагментационог ширења у предметним условима одговара слици десно (врх фрагментационог троугла 
је окренут западу- али изглед троугла указује на велики падни угао, већи од 45-500), због чега је већина 
експерата захтевала додатне провере да би се доказао долет пројектила са истока, а посебно вештак 
одбране, пуковник Владо Костић, као и страни експерти, Пјер Лоран и Јосеф Шарон. 
 

Нарочито је упоран био експерт из Израела који је обавезно захтевао да провери и ту опцију и то 

искључиво због изгледа околине кратера а према доступним фотографијама из архива ЦСБ Тузла  и 

према извештају УНПРОФОР-а ( гађање Тузланског  трга „Капија“ из правца аеродрома – дакле са 

југоистока).  

Раније су домаћи стручњаци извели опите са претпоставком да је пројектил долетео из различитих 

праваца, са истока (3 опита), а према екс вештаку одбране (2 опита) и сценарију УНПРОФОРА-а ( 1 

опит). 

Пошто је такво одобрење добио извео је оба опита на изграђеној сцени и то један по сценарију 

др.Зечевића и један по сопственом новозахтеваном, са правцем долета пројектила са истока; 

Да би после оба опита, између осталог ( а према Илустрацији 5.в), закључио без икаквог двоумљења: 
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Илустрација 5.в Долет гранате са запада према сценарију проф. др. Зечевића- горе; 

Долет гранате са југо-истока према сценарију Јозеф-а Шарон-а- доле. 
 

„Резултати анализе сваке од карактеристика којом др. Зечевић утврђује своје мишљење указују 

недвосмислено и јасно; мишљење др Зечевића је у основи немогуће, засновано на лажним, 

недоказаним  и непровереним подацима. 
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Закључак овог писменог стручног мишљења, је недвосмислен; штета на аутомобилу "Голф" и фасади 

зграде НИК указује да не постоји могућност дана је удаљености од око 2 м од зида зграде НИК  и 40 

цм од аутомобила "Голф"експлодирао 130мм Х.Е пројектил без значајних оштећења као што се 

догодило у предметном случају.  

Овaкав закључак се темељи на резултатима тестова, које је спровео доле потписани у Техничком 

опитном центру  11 / 02/2016, као што је описано у овом Извештају, који су показали да нема разлике 

из којег би правца и са којим падним углом долетео пројектил; у сваком од таквих случајева 

експлозија би изазвала много значајније штете на аутомобилу и зиду зграде НИК  од штета насталих 

у Капија тргу.  

Такође, овакви различити правци доласка и падног угла пројектила узроковали би, што доказују 

тестови спроведени 11/02/2016, значајне разлике у људским повредама и  дисперзију фрагмената 

од оних уочених на тргу Капија. 

Знаци и докази који су пронађени на лицу места, а посебно приземно простирање фрагмената, указује 

да је смер експлозивне направекоја је експлодирала у близини аута Голф супротан ономе који је 

предложио др Зечевић. 

Други тестови  спроведени од стране српских експерата, који се укратко описују на крају овог 

извештајa,  показују исте резултате.“19–крај цитата. 

Цитат:20 -На основу скице Полиције(крим. тех. Ирфан Џиновић), можемо бити наведени на мишљење 
да је пројектил дошао са истока. Али не би било мудро тврдити тако нешто, јер фотографије показују 
прилично округао кратер. Вођени знаком да су гранитне коцке биле углавном избачене из кратера 
према североистоку.....а то би било у сагласности са ударом који долази са југозапада. 
 
Поново не би било мудро следити такву идеју, јер коцке морају доћи из кратера, али оне не прате јасан 
образац.Што се тиче идентификације „бразде“ на основу фотографија, поредећи две наредне 
фотографије, изгледа да има више везе са јутарњом сенком на просторима између гранитних коцки 
него са било чиме другим.  
 
„Бразда“ није поравната са округлим кратером и предалеко је да би била начињена експлозијом 
истог пројектила.После резлтата другог опита (долазак пројектила са  југоистока) француски експерт је 
дефинитивно закључио:„ Експериментално је доказано да фрагменти пројектила не иду тамо где би 
требали да би изазвали жртве и уништење као у Тузли. „21– крај цитата 
 
 
 

                                                           
19 Пуковник Јосеф Шарон: „Истраживање експлозије на тргу Капија у Тузли“, април 2016. Страна 165. 
20Pierre Laurent, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page17-18 
21Pierre Laurent, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page54, 
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Да би се у целости оповргле тврдње вештака тужилаштва о месту наводног ватреног положаја,  
потребно је додатно размотрити и смер долета пројектила (који као пресудна чињеница фигурише 
како у првој тако и у другој пресуди суда БиХ) као и цео сектор одређен азимутом долета пројектила 
од2710±2,5 како је одређен од стране проф. др. Берка Зечевића.  
 
Осумњичени, како се види из његове студије, je одредио смер долета пројектила анализом кратера а 
после тога и лучни сектор горе наведених димензија. 
 
Кратер  о којем је реч постао је упитан само неколико часова после експлозије јер је затрпаван и 
поновно копан у времену непосредно  после експлозије. Вештак тужилаштва га није лично видео али 
се не обазире на недвосмислене скице полицијских органа и фотографије утврђених на лицу места 
(записник о увиђају са лица места са припрадајућим фото-документацијом и осталим доказима), већ на 
основу непроверених података манипулише кратером да би одредио и смер долета пројектила. 
 
На питање судије како то да број избачених коцки из калдрме знатно премаша волумен кратера, проф. 
др. Зечевић одговара-цитат:22 

„Глед’те, ја сам то посматрао и нема одговора и то из једног разлога- морамо посматрати да је 

приступ мјесту догађаја настао тек после санирања повриједа људи и уклањања 71 мртвог тијела. 

Мис’им, можете да замислите хаос који је наступио: ово је могао неко да носи, разноси, удара, 

бјежанија, војска долазила... То више нико жив не може да потврди такво стање. Значи, није ово 

фотографија мјеста догађаја непосредно после експлозије, него наредног јутра- кад је свануло, када 

су се уклонили трагови тијела и тако даље, и приступило анализи. И не би Вам могао да кажем, 

било би непоштено с’ моје стране било какав одговор да дам.“ 

Накнадна експертска вештачења, за разлику од теоретских спекулација проф. др. Зечевића, у 
маниру добро исказаном у горњем одговору, експериментално су доказала дијаметрално супротно, 
указујући на нестручно и непрофесионално првобитно предметно вештачење проф. др. Зечевића. 
 
Експертски налаз француског вештака експертапри Апелационом Суду у Паризу и Интернационалном 
Криминалном Суду, Пјер-а Лоран-а, сачињен после изведених експеримената и анализе 
експериментално добијених података, и њихове компарације са подацима добијеним са предметног 
лица места, између осталог, садржи и следеће наводе: 
 
„Не могу се сагласити да је било могуће одредити икакав правац долета. Фотографије су лошег 
квалитета и не-изометријске. Трагови на гранитним коцкама су у више смерова. „Бразда“ није 

                                                           
22Аудио снимак са суђења од 02.12. 2008. године, 1:57:20 – 1:58:20 

АНАЛИЗА НАЛАЗА О СМЕРУ ДОЛЕТА ПРОЈЕКТИЛА 



32 
 

поравната са центром кратера, што значи да уопште није „бразда“ (чак претпостављајући да пројектил 
са падним углом оштрим 62° уопште прави бразду).  
 
Осим тога, проф.Берко Зечевић користи координате кратера да израчуна азимут од његове „бразде“, 
што није исправно са математичке тачке гледишта.23” 
 
Анализирајући начин на који је проф. Берко Зечевић извршио свој експертски задатак током 
“реконструкције” на лицу места када је произвољно поставио аутомобил Голф а не према мерењима, 
скицама, фотографијама и снимцима полиције, вјештак Пјер Лоран, у свом налазу тврди да оваква 
поставка аутомобила Голф по вештаку тужилаштва чини долет далекометног пројектила 130мм са 
запада једноставно немогућим.  
 
Рачунање азимута долета он врши од неочигледне „бразде“ коју он види на фотографијама и коју је 
помешао са координатама кратера. А „бразда“ није чак ни поравната са кратером?”24 
 
У налазу другог израелског експерта Јозефа Шарона,после експериманталног испитивања и поређења 
са дотадашњим изведеним опитима,  садржана је и следећа тврдња: 
 
„Вештак тужилаштва проф.др. Зечевић је засновао своје одређивање места ватреног положаја на 
„бразди“, пронађеној у подлози од гранитних коцки, ка истоку од центра експлозије, користећи 
радње и методе које је описао у својој студији, а детаљи тих радњи и метода су значајно наглашени 
у пресуди суда који је прихватио смер долета пројектила како је то одредио проф. др. Зечевић,25 а, 
исто тако и: 

 
„Др. Зечевић је користио мерење које је контрадикторно чак и методима наведеним у његовом 
властитом мишљењу. Докази у Тузли, који одговарају резултатима накнадног теста, доказују да су 
закључци Др. Зечевића фундаментално погрешни,“ 26  засновани на лажним, недоказаним и 
непровереним подацима27. 
 
Анализа правца гађања у складу са опште прихваћеним методама показује да извор ватре треба да 
се тражи на северозападу (плава стрелица) – насупрот фасаде суседне зграде „НИК“- а не на западу 
како истиче др. Зечевић.28.  Другим речима, граната би требала да пробије зидове зграде „НИК“  пре 
експлозије, а тако нешто је потпуно немогуће. 
 
Црвена стрелица на доњој слици (Илустрација бр. 6.) показује правац гађања који је одредио др. 
Зечевић; плава стрелица на доњој слици (Илустрација бр. 6.)  показује на извор ватре према прорачуну 
који се базира  са опште прихваћеним методама, уједно показујући да са северозапада долазећи 
долазећи пројектил, а по сценарију  проф. др.Берка Зечевића али правилно интерпретиран, обавезно 
удара у зграду „НИК“. 
 

                                                           
23Pierre LAURENT, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page 50 
24Pierre LAURENT, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995,page 52 
25col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 75-79 and 165-166 
26col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 19-20. 
27 Исто, страна 165. 
28col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 19-20  
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Илустрација број 6. Слика са стране 20. Експертизе: Joseph Sharon: 
Tuzla_Kapija_Explosion_Invesigation 

 
 
Најкрупнија манипулација подацима коју је учинио проф.др. Берко Зечевић огледа се, дакле, у 
његовимзакључцима како у правцу долета пројектила тако и погледу предметног падног угла а тиме 
и удаљености наводног ватреног положаја. (види Прилог бр. 4.) 
 
Са слике 69. из његове анализе се види да он зна да је тротоар широк 115 до 120 цм док при 
одређивању падног угла рачуна са  ширином тротоара и удаљеношћу аутомобила од зида зграде 
НИК од 47 цм, што је директан фалсификат.29 
 
Сада је могуће извести и доказан парцијални закључак о смеру долета пројектила као и о 
целокупном сектру из којег је наводни пројектил  долетео према сценарију проф. др. Зечевића: 
 
 
III)   Докази да ватрени положај није могао да буде унутар предметног дефинисаног сектора а ни 

у рејону засеока Пањик потпуно поништавају тачку 8. из закључка експертизе проф. др. Берка 
Зечевића: „Анализа увјета који су довели до масакра особа на тргу „Капија” дана 25.05. 1995. 
год. у 2055 сати”, са стране 93, али уједно негира и пориче и тачку 1. и тачку 2. са исте 
странице, што у потпуности дисквлификује поменуту студију и њене базичне закључке, као 
доказима ничим поткрепљен документ који није смео бити представљен суду, а нарочито не 
као важна подлога за коначно пресуђивање. 

 

 

                                                           
29col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 28 
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Провера правца долета по методологији др. Берка Зечевића30 

(намерно је остављено оригинално означавање изворних скица и слика) 

Др. Берко Зечевић је као што је напред речено узео да је бразде у коловозу уједно и правац долета 

пројектила и на основу њега одредио правац. Без обзира што је показано да овај траг није у никаквој 

вези са евентуалним правцем долета пројектила проверићемо тачност праваца које јеон одредио. 

Др Берко Зечевић је пошао од прeтпоставке   пројектил пао у тачку из које су извађене коцке и  из које 

полази траг бразде коју је изабрао за правац долета пројектила што се види на слици 27-лево. У свом 

извештају он је ову тачку обележио стрелицом изнад које је написао "Мјесто удара пројектила у тло"31, 

слика 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30Дипл. маш.инг. Миле Попарић:„Стручно вештачење околности и раније утврђених чињеница у вези случаја 

експлозије  на тргу "капија" у Тузли 25. маја 1995. године,  Налаз и мишљење“ странице 36. до 54. 

31Др Берко Зечевић, 1. Налаз и мишљење вјештака,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. 

ГОД. У 20,55 САТИ, страна  58, слика 62. 

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

тачку одакле је почео анализу правца долета пројектила 

ДРУГИ ПРИЛОГ НАЛАЗИМА  О СМЕРУ ДОЛЕТА ПРОЈЕКТИЛА 

(аналитичко - експериментална анализа налаза Тужилаштва) 



35 
 

 

 

Ова тачка одговара тачки коју је полиција дефинисала радијусима R3,90mиR4,80m описаним из углаова 

зграде продавнице "НИК"32, слика 33. 

 
Слика 33. Цртеж лица места 

 

После дефинисања ових почетних услова др Берко Зечевић без икаквог објашњења мења положај 

падне тачке пројектила коју је сам дефинисао и даље извођење доказа о могућем правцу долета 

изводи тако да траг на коловозу, којег он узима за траг настао услед удараца гелера,  поставља у 

                                                           
32Цртеж лица места којег је сачинила полиција у Тузли. Документ:  mesto eksplozije crtež 
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другу тачку која је дефинисана радијусима R2,65m и R5,60m,  који су такође описани из углова зграде 

продавнице "НИК", слика 3333.  Подсећамо да је то центар кратера према налазу истражних органа.34 

Ове две тачке су међусобно удаљене 139,4 cm.Оволика разлика искључује могућност грешке већ је 

очигледно реч о намерном избору друге тачке од стране др Берка Зечевића. Због тога ћемо детаљно 

анализирати све варијанте да би показали колико овакав поступак др Берка Зечевића утиче на коначан 

закључак о могућем правцу долета пројектила. 

Др Берко Зечевић је је нацртао скицу на основу које су одређени могући правци долета пројектила.35 

 

Слика 34. Скица дефинисања угла правца долета пројектила коју је 
сачинио др Берко Зечевић 

 

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

при претходним анализама, слика 16. Величина "b" је мања за 3,92  цм, а величина "h" je већа за 2,48 

цм. Иако су ове величине релативно мале оне знатно утичу на коначан резултат односно коначне 

закључке. 

Ове разлике су настале јер је др Берко Зечевић узео да је ширина зграде продавнице "НИК" 6,50 м36, а 
не 6,55 м како је утврђено приликом увиђаја, слика 33. 

Др Берко Зечевић није објаснио одакле је узео овај податак о ширини зграде, али у другој скици лица 
места полиција је положај једне ципеле (траг број 2) на зиду продавнице обележила са две мере, 

                                                           
33На овој скици уписан је радијус 2, 60, а у записнику о извршрном увиђаји истрађног судије наведено је да је 

радијус 2, 65, а на другој скици коју је сачинила полиција такође је уписан радијус 2,65m,документ: 03-ANNEX A.  
34 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595, од последњег пасуса прве стране закључно са првим пасусом на трећој страни 
35Др Берко Зечевић,   АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, 

страна  62, слика 69, Документ: 1. Nalaz i mišljenje vještaka 
36Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  

60, први пасус. документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 
"…Центар експлозије је утврђен као пресјек лукова чија су исходишта на крајевима ћошка зграде испред 

које се десила експлозија, тј. R1=2,60m, и R2=5,6 m. Растојање између ћошкова зграде је 6,50 m." 
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мерено од левог угла та ципела је удаљена 4,5m, а из десног угла удаљена је 2 м,37 што чини укупно 
6,5 м.  
 
Претпоставка је да је др Берко Зечевић користио овај цртеж лица места као извор податка о ширини 
зграде "НИК" 
 
За ове вредности др Берко Зечевић је добио следеће резултате, табела 2: 
 
 

Табела 2   Углови могућих праваца према прорачуну др Берка Зечевића, 
заслучајширинезградепродавнице"НИК" од 650cm38 

 
 
Када се израчунају ови углови за ширину зграде продавнице "НИК"од 655 цм (слика 16) добијају се 

следећи резултати, Табела 3: 

 

Прорачуни углова могућих праваца које је извршио Берко Зечевић, (Табела 2) и коориговани прорачун 

за стварну ширину зграде продавнице "НИК", (Табела 3) нису урађени по правилима струке, ( нису 

урађени по било којим правилима) јер не одговарају почетним условима које је дефинисао др Берко 

Зечевић, и при томе није дато никакво објашњење зашто су вршене измене почетних услова.  

                                                           
37Центар служби безбједности Тузла , Цртеж лица мјеста број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, 

документ ANNEX A, страна 4 
38Формула  tgα =

𝑎+𝑏

ℎ
је погрешно написана. Треба tgα =

ℎ

𝑎+𝑏
. Срачунате вредности су тачне. 
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Слика 35. Скица дефинисања угла правца долета пројектила урађена према почетним условима које је 
дефинисао др Берко Зечевић,али по којима није радио свој прорачун 
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При томе се , у овом тренутку,  не улази се у тачност почетних услова. 

 

Ако се изврши прорачун по правилима струке односно према почетним условима које је дефинисао др 

Берко Зечевић онда би скица елемената за прорачун правца долета пројектила изгледала као на слици 

35 

Табела 3  Кориговани прорачун углова правца долета по методологији др Берка Зечевића за 
ширину зграде  продавнице "НИК"  од 655 cm 

 Одређивање угла (α) којег заклапа правац долета пројектила (ознака 
"1") са правцем положаја зида зграде (ознака "2"), угла γ и азимута 
правца долета пројектила 

  Удаљеност 
а=700mm 

Удаљеност 
а=800 mm 

Удаљеност 
а=900 mm 

𝐭𝐠𝛂 =
𝒉

𝒂 + 𝒃
 

1,057623 1,009922 0,966339 

угао α 46,6041° 45,2828° 44,0193° 

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

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

Азимут Аз (степени) 272,60° до 270,60° 271,28°до269,28° 270,02°до 268,02° 

Распон азимута 
Аз (степени) 

268,02° до 272,60° 
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Табела 4  Прорачун углова правца долета по методологији др. Берка Зечевића за 
почетним условима које је дефинисао др. Берко Зечевић 

 Одређивање угла (α) којег заклапа правац долета пројектила (ознака "1") са правцем 
положаја зида зграде (ознака "2"), угла γ  

и азимута правца долета пројектила 

 Удаљеност 
а=700mm 

Удаљеност 
а=800 mm 

Удаљеност 
а=900 mm 

𝐭𝐠𝛂 =
𝒉

𝒂 + 𝒃
 0,855363 0,830554 0,807143 

угао α 
40,54247 39,71145 38,90848 

угао γ (β=44°) 
95,45753 96,28855 97,09152 

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

Азимут Аз 
(степени) 264,54 до 266,54 263,71 до 265,71 262,91 до 264,91 

Распон азимута 
Аз (степени) 262,91 до 266,54 

 

 

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

ватрени положај топова 130 mm,39слика 36. 

Наравно и у овом случају др Берко Зечевић прави замешатељство па час говори о ватреном положају, а 

час о ватреним положајима тако да  је нејасно да ли је нашао један ватрени положај или више или је 

пронашао један, а претпоставља да су и остали били у близини. 

                                                           
39Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 20,55 САТИ, страна  

77, четврти пасус. И страна 78, слика 89, Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 
"…Центар експлозије је утврђен као пресјек лукова чија су исходишта на крајевима ћошка зграде испред 

које се десила експлозија, тј. R1=2,60m, и R2=5,6 m. Растојање између ћошкова зграде је 6,50 m." 
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Место које је идентификовао као ватрени положај топа 130 mm др Берко Зечевић је обележио на 

топографској мапи, белом звездицом - слика 37. 

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

топографској карти коју је он обележио тај азимут  је 272,3°. 

На основу претходних прорачуна видимо да се по методологији др Берка Зечевића могући углови 

праваца долета пројектила налазе у интервалу од: 

 

 
 
 
 
 
Слика 36 Локација у околини ОШ Пањик коју је др Берко Зечевић идентификовао као место где је био 

ватрени положај топа 130 mm 
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Слика 37 Вероватна зона из које је испаљен пројектил према др Берку Зечевићу 

Звездицом је одређено место наводног ватреног положаја које је 
идентификовао др Берко Зечевић 

 

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

као правац долета пројектила премести из стварне тачке на коловозу кроз коју пролази 

у стварни центар експлозије и за ширину зграде продавнице "НИК" од 650 cm,  

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

као правац долета пројектила премести из стварне тачке на коловозу кроз коју пролази 

у стварни центар експлозије и за ширину зграде продавнице "НИК" од 655cm,  

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

узео као правац долета пројектила не премешта са места на којем се налази на коловозу 

и за ширину зграде продавнице "НИК" од 655cm,  

Ови резултати су дати за случај ако зид зграде продавнице "НИК" заузима угао у односу на север у 

границама од 44° до 46°. Зграда продавнице "НИК" стварно заузима правац 45° или можда незнатно 

испод 45°.За случај правца зида зграде продавнице "НИК" у односу на север од 45° резултати су дати у 

табели 5: 

Ови резултати указују да азимут правца евентуалног ватреног положаја који је посетио др Берко 

Зечевић улази у границе резултата прорачуна за ширину зграде продавнице "НИК" од 6,5 m док за 
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случај ширине зграде од 6,55 m овај правац одговара за азимут зида зграде од 46°, али не задовољава 

за азимут зида зграде од 45°. 

 

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

Варијанта прорачуна азимута 

правца 

Ширина 

зграде 

продавнице 

"НИК" 

Азимут Аз (степени 

m Удаљеност 
а=700mm 

Удаљеност 
а=800 mm 

Удаљеност 
а=900 mm 

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

Са стварном ширином зграде 

"НИК" 6,55 271,60° 270,28 269,02° 

Са трагом на гранитним 

коцкама из стварног 

исходишта 
6,50 256,54° 264,71° 263,91° 

 

У овом прегледу уочава сe да према резултатима све три варијанте прорачуна постоји само један 

правац који задовољава азимут правца ватреног положаја којег је др Берко Зечевић пронашао на 

Пањику и то је правац који се добија по прарачуну који је извршио др Берко Зечевић за случај када је 

величина  а=700 mm и при ширини зграде продавнице "НИК" 6,50 m.  

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

ширине зграде на основу мерења геометра Мирсада Ђедовића који је мерење обавио за потребе 

реконструкције догађаја коју је извршио др Берко Зечевић.40 

 

Геометар Мирсад Ђедовић имао је задатак да одреди минимални падни угао у односу на зграду где је 

била продавница "Обуће Београд", то су пресеци "А-А" и "Б-Б" на скици са слике 38 коју је направио 

Мирсад Ђедовић. 

 

                                                           
40Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 

20,55 САТИ, страна  64, Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 
"…Центар експлозије је утврђен као пресјек лукова чија су исходишта на крајевима ћошка зграде испред 

које се десила експлозија, тј. R1=2,60m, и R2=5,6 m. Растојање између ћошкова зграде је 6,50 m." 
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Слика 38 Скица геометарског премера коју је урадио геометар 

Мирсад Ђедовић 

 

На скици са слике 38 одмах се уочава да место експлозије, које је кључна тачка за мерење није 
дефинисано на начин како је то утврдила полиција, то јест са два радијуса описана из углова зграде 
"НИК", слика 33, већ је тачка која је обележена као тачка "мјесто пада гранате" одабрана на непознат 
начин, уз то није утврђена ни ширина зграде  продавнице "НИК". 
 
Такав приступ је неприхватљив са становишта струке. 
 
Тачно је да геометар није могао знати где је падна тачка пројектила (или је ипак знао 2007.-прим.И.Б.), 
али је и тачно да та тачка није одређена преко мера које су означене на његовој скици.Падну тачку му 
је неко морао дефинисати, а то је мога и морао бити онај ко врши реконструкцију, односно др Берко 
Зечевић. 
 
Није познато да ли је др Берко Зечевић лично дао податке о падној тачки, али је неспорно да је 
геометар у свом извештају морао навести ко му је дао податке о падној тачки и да на скици коју је 
нацртао назначи мерена основу којих је он одредио падну тачку пројектила. 
 
Чињеница да на скици нема величина које одређују падну тачку још увек не значи да геометар није 

користио координате падне тачке (морао их је знати 12 година после, прим И.Б.) које је утврдила полиција 

и зато је, ради коректности, проверено на основу скице коју је урадио геометар, слика 38 и података 

датих на њој да ли је коришћена падна тачка коју је утврдила полиција или је геометар извршио 

мерења из неке друге тачке, а уз то је још проверено колика је ширина зграде "НИК". 
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На основу димензија које је дао геометар Мирсад Ђедовић на скици са слике 38 одређене су 

координате падне тачке, слика 39. 

 

 

Слика 39 Координате места експлозије према скици коју је 

направио геометар Мирсад Ђедовић 

 

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

експлозије које је су утврђене приликом увиђаја. Удаљеност из левог угла зграде продавнице "НИК" до 

места експлозије према скици геометра Мирсада Ђедовића је 2,52 м, а стварна вредност је 2,65 м. На 

основу скице геометра Мирсада Ђедовића није могуће утврдити тачну вредност ширине зграде 

продавнице "НИК". 

Разлике у мерењима геометра Мирсада Ђедовића у односу на стварно стање су толике да је 

искључена свака могућност случајне грешке и очигледно су разлике настале услед избора погрешне 

падне тачке ради прилагођавања мерења а према неким жељеним резултатима. 

Када узмемо у обзир да је др Берко Зечевић одабрао ширину зграде продавнице " НИК" од 6,5 м и да 

је баш са том вредношћу добијено једино поклапање правца  са ватреног положаја којег је др Берко 

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

да се правац са ватреног положаја на Пањику поклапа са трагом на коловозу којег је др. Берко 

Зечевић идентификовао као траг настао од гелера приликом експлозије пројектила 130 мм и на тај 

начин докаже да постоји материјални доказ да је пројектил испаљен са Пањика. 

Уз дужно поштовање, мора се констатовати да је угао правца долета којег је одредио др Берко 

Зечевић одређен нетачно, при чему је извршен низ намерних и веома вештих манипулација, да би 

се без обзира на стварне трагове, доказало да на лицу места постоје материјални трагови који би 
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требало да потврде да је пројектил испаљен са ватреног положаја на Пањику, што је са становишта 

струке недопустив и неопростив поступак. 

Мора се истаћи да је посебно скандалозно и безобзирно виртуално премештање једног трага на 

коловозу из тачке за коју и сам др Берко Зечевић тврди да је место пада пројектила, слика 32, у 

стварни центар експлозије који  је удаљен од те тачке чак 139,4 цм,41 да би потом било настављено 

извођење доказа као да тај траг заиста има исходиште у центру експлозије. 

Све напред речено указује да се налаз др Берка Зечевића о правцу долета пројектила не може 

користити ни за процену приближног правца евентуалног долета пројектила јер је његов налаз 

базиран на потпуно измишљеним материјалним доказима. 

При извођењу експеримента било је могуће утврдити да ли је пројектил долетео из правца положаја 

Војске Републике Српске  и експлодирао на тргу "Капија" у Тузли, како то тврди Тужилаштво БиХ. 

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

пројектила распрскава просторно у облику конуса, слика 40,  да пројектил у тренутку експлозије за дате 

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

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

који настану распрскавањем ударе у зид продавнице "НИК" и оставе трагове по елиптичном распореду.  

 

 

Слика 40 Приближна расподела снопова гелера при распрскавању 
42артиљеријског пројектила 

 

 

                                                           
41Тачка пада коју је обележио др Берко Зечевић на слици 32 је тачка којау је полиција десфинисала са  пресеком 

радијуса описаног из левог угла зграде "НИК " R=3,90 m  и радијусом R= 4,80 који је описан из десног угла 
зграде, слика 33. 

42Александар Стаматовић,  КОНСТРУИСАЊЕ ПРОЈЕКТИЛА, слика 7.5, страна 161, Београд 1995. 
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Од мноштва изведених експеримената у три експеримента постојали су сви потребни услови (падни 

угао пројектила и висина зграде) да се  провери истинитост тврдње да је пројектил 130 mm долетео из 

правца Озрена и експлодирао на тргу "Капија" у Тузли. 

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

"Голф 1" на начин како је то дефинисао др Берко Зечевић.43Изведена су три експеримента под оваквим 

условима, стим што један није извршен на сцени трга "Капија" већ уз један бетонски зид висине око 8 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опит са слике 41 изведен је 11. августа 2014. год. на Полигону Никинци.45 

Као што се види са горње слике број паршади који би ударио зид изнад возила би био већи да зид има 

већу висину као што је случај са зградом „НИК“. 

 

                                                           
43Др Берко Зечевић,  АНАЛИЗА УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА  НА "ТРГУ КАПИЈА" ДАНА 25. 05. 1995. ГОД. У 

20,55 САТИ, страна  66, Документ:1. Nalaz i mišljenje vještaka 
 
44Фотографија је издвојена из видео снимка ултрабром камером , UB 1 od 11.avgusta 2014.god., временски 

интервал од 00:00:31 до 00:00:31 
45Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 

25.мај 1995. године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09.2014. 
год., страна 41, тачка 2.3.2, страна 26. 

 

Слика 41 Ударци гелера у бетонски зид изнад аутомобила "Голф 1" и поред дрвеног рама који 
44обележава излог продавнице "НИК" 
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Слика 42. Елиптично распоређени трагови на фасади зграде продавнице "НИК" који настају услед удара 

гелера дна пројектила 130 mm ОФ-482 који долети из правца по азимуту 270° и удари у тло са 

падним углом од 62° 
46случај експлозије од 25. августа 2014. год. -Лево 
47случај експлозије од 04. септембра 2014. год. -Десно 

 

Тренутак почетка удара гелера у зграду продавнице "НИК", на наредној слици -десно снимљен је 

ултрабрзом камером и приказан је на слици 43,  приликом експеримента изведеног  04.09. 2014. 

године, а слика лево је од 25.08. исте године. 

                                                           
46Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 

25.мај 1995. године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09.2014. 
год., страна 41, тачка 2.4.1, фотографија DSCN0015. 

47Утврђивања дејства убојних средстава под приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 
25.мај 1995. године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09.2014. 
год., страна 46, тачка 2.4.2, фотографија PICT0312 
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Слика 43 Почетни тренуци распрскавања пројектила 130 mm ОФ 482-М  25. аугуста 2014. год. на полигону 

( слика десно) снимљена током док је  –слика лево) и фронтални поглед -бочни поглед  -(  48Никинци

експеримента од 04. 09. 2014. Године. 

Очигледни су удари парчади са задњегдела пројектилау у леви део фасаде зграде „НИК“ изнад аутомобила. 

Важно је да се напомене да је број оштећења готово идентичан (око 40 у оба експеримента) што се одлично 

поклапа са очекивањима, али се исто тако на десној слици може запазити удар фрагмената (гелера) по 

фасадама зграда „Капија“ трговина и „Самоизбор“као и очигледна чињеница колико је високо основна маса 

фрагмената на одређеним удаљењима дуж фасада поменутих зграда  у односу на центр експерименталне 

експлозије са реперкусијама на могућност повређивања људи услед чињенице да је основна фрагментна маса 

усмерена изнад висине раста просечног човека.Исто тако се одлично види у сваком експерименту стално 

понављајући ефекат удара репних делова пројелтила по левој страни фасаде зграде „НИК“, што није 

документовано после стварног догађаја. 

 

 

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

страни продавнице "НИК"49, а фотографије из фотодокументације потврђују да на левој страни 

продавнице "НИК" нема значајнијих оштећења, слика 44. 

 

Слика 44 је зумирани део фотографије која је снимљена је са приближно истог растојања као и 

фотографија са слике 42-лево и очигледно је да на њој нема карактеристичних трагова гелера насталих 

распрскавањем дна пројектила које можемо видети на слици 42. 

                                                           
48Фотографија је издвојена из видео снимка ултрабром камером , UB 1 od 04. septembra 2014, временски 

интервал од 00:00:08 до 00:00:08 
49Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05. 1995. год. , ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 5, тачка 2, петнаести 

пасус, 18. ZAPISNIK O UVIDJAJU 250595. 
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Мора се нагласити да се распрскавањем задњег дела пројектила добијају крупнија парчад у односу на 

парчад која настају распрскавањем осталих делова кошуљице пројектила и да зато трагови морају бити 

већи и израженији, као што је видљиво и на слици 42. 

 

 

 
 

50Слика 44 Фасада зграде продавнице "НИК" након експлозије 

Постоји и снимак видео снимак на којој је овај угао зграде снимљен са мањег растојања, слика 45. 

Из ових разлога може се се сматрати да није било израженијих  трагова на левој страни зида, јер у 

противном они би морали бити видљиви на овој слици. У прилог овоме иде и чињеница да полиција 

није снимила овај део изблиза.Из фотодокументације се види да је полиција снимила све 

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

њему није било карактеристичних трагова. 

                                                           
50Део фотографије из фотодокументација:ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-1/02-3-9-

7-175/95,  страна 5, слика 2.фотографија снимљена 26. маја 1995. год. Доумент:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 
2 
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Непостојање карактеристичних трагова гелера насталих распрскавањем задњег дела пројектила 

непобитан је доказ да на тргу "Капија" у Тузли критичног дана није експлодирао пројектил 130 mm 

или њему сличан пројектил.  

На основу слике 42 закључује се да је могуће да правац долета буде померен у лево за приближно 80 

cm, а да притом на фасади остану јасни трагови парчади дна пројектила. На основу те претпоставке 

могуће је одредити из којих праваца могу долетети пројектили на предметно место експлозије, а да на 

фасади изнад места експлозије остану јасно изражени трагови гелера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тај начин може се одредити и подручје са којег би сваки испаљени пројектил обавезно остављао 

трагове на фасади зграде продавнице "НИК"изнад места експлозије .При овој анализи се сматра да 

не постоје никакве сметње да пројектил удари у тло под углом изнад 62° у односу на хоризонт, 

односно потпуно се занемарује присуство аутомобила "Голф 1" и његов утицај на могућност да 

пројектил удари у коловоз. 

На основу познатих мера зграде, координата места експлозије и положаја зграде  односу на север ови 

правци  су одређени графички и дати су на слици 46. 

Шрафирана површина обухваћена правцима са азимутима Аз=261,38° до Аз=281° обухвата  простор из 

којег сваки  испаљени пројектил 130 mm који падне у тачку "О" мора оставити јасан траг гелера 

распоређених на левој страни зграде веома слично траговима  добијеним експериментално, слика 42. 

Простор од азимута Аз=281° до азимута Аз=285,3° је простор из којег је због присуства зграде 

продавнице "НИК" немогуће да пројектил падне у тачку "0". 

 

Слика 45 Фасада зграде продавнице "НИК" извесно време након експлозије 
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То практично значи да су сви артиљеријски положаји Војске Републике Српске на подручју Пањика и 

много шире били у зони из које би сваки испаљени пројектил калибра 130 mm или њему сличан 

пројектил, који падне на место експлозије од 25.маја 1995. год, морао оставити на фасади продавнице 

"НИК" јасно изражене трагове гелера насталих распрскавањем дна пројектила.  

Морасе још једном нагласити да тих трагова нема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу експерименталних резултата и стварног оштећења зграде продавнице "НИК" као и 

извршених анализа закључује се да на трг "Капија" у Тузли није долетео нити је експлодирао 

пројектил калибра 130 мм, нити пројектил њему сличног калибра. Ова чињеница је сама по себи 

непобитан доказ да на тргу "Капија" у Тузли 25.маја 1995. год. није долетео нити је експлодирао 

пројектил 130 mm, што значи да узрок трагедијена овом тргу треба тражити у неким другим 

експлозивним средствима. 

Илустрације које следе указују на све разлике између теоретских спекулација и разултата више пута 

понављаних експеримената. 

 

Слика 46 Шрафирана зона из које сваки испаљени пројектил који 

пада и експлодира испред зграде продавнице "НИК"  оставља на 

фасади траг парчади насталих услед распрскавања дна пројектила. 

-Шрафирана површина представља зону из које је могуће да 
пројектил падне испред продавнице "НИК" 
-Нешрафирана зона у правцу севера (према натпису „ТРОТОАР“ је 
зона из које сваки испаљени пројектил удара у зграду продавнице 
"НИК" 



53 
 

 

Илустрација број 7.       Слика бр. 12. Из фотоархиве ЦСБ Тузла 

  

Илустрација бр. 8.  Возило Голф Мк1 после експлозије 
130 мм пројектила под углом од 620 – фотографија 
PICTO754 

Илустрација бр. 9.  Возило Голф Мк1 после експлозије 
130 мм пројектила под углом од 620 –фотографија   
DSCN5605 

 

 

Илустрација бр. 10.  Возило Голф Мк1 после 
експлозије 130 мм пројектила под углом од 430 –
фотографија PICTO0910, први експеримент према 
условима вештака одбране 

Илустрација бр. 11.  Возило Голф Мк1 после експлозије 
130 мм пројектила под углом од 620 –фотографија   од 
25.08. 2014. 

 
 

Први део из фотодокументације експеримената 
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Илустрација бр. 12.  Возило Голф Мк1 после 
експлозије 130 мм пројектила под углом од 620 –
фотографија   од 04.09. 2014. 

Илустрација бр. 13.  Возило Голф Мк1 после експлозије 
130 мм пројектила под углом од 620 –фотографија   од 
12.03. 2015. 

  
Илустрација бр. 14.  Возило Голф Мк1 после 
експлозије 130 мм пројектила под углом од 620 –
фотографија   од 10.02. 2016. 

Илустрација бр. 15.  Возило Застава 101 после експлозије 
130 мм пројектила под углом од 500 са југоистока –   од 
11.02. 2016. опит Ј. Шарон-а 

 
 

Илустрација бр. 16.  Возило Возило Голф Мк1 после 
експлозије 130 мм пројектила под углом од 310 са 
запада – према налазу УНПРОФОР-а 

Илустрација бр. 17.  Возило Возило Голф Мк1 после 
експлозије 130 мм пројектила под углом од 200 са 
истока– други експеримент бившег  вештака одбране 

Други део из фотодокументације експеримената 
Сумарно: резлтати добијени после 10 експеримената према налазу УНПРОФОР-а (1), вештака одбране (2), и по 
сценарију др. Зечевића (6), као и према експерименту Ј. Шарона (1 – са југоистока) – Илустрација бр. 15. 
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Са слика се јасно види: 

Ни једна од њих не показује било какву сличност са Илустрацијом број 7.Слика бр. 12. из фотоархиве 
ЦСБ Тузла што квалитетно, документовано, а јасно и недвосмислено доказује да су све тврдње 
вештака тужилаштва о узроцима и последицама на тргу Капија само плод пусте спекулације и 
нагађања а не стручног, професионалног и високо одговорног рада. 

 

После двогодишњих експеримената могуће је кориштењем компаративне анализе утврдити битне 
аспекте који су у потпуној колизији са сценаријом вештака тужилаштва др.Берка Зечевића,51 па се 
овде директно наводе парцијални закључци судских вештака из Министарства одбране Чешке 
Републике, а потом и налази и мишљење других експерата. 

Цитат- „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 

Илустрација бр. 18. - Слика 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 
дијаметрално другачија. Голф Мк I оштећен у Тузланској експлозији је претрпео знатно мању штету 
свога предњег дела који је требао да буде поред места експлозије. 

                                                           
51Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of 

Defence, Faculty of Military Technology, 2015: stranе 138 -140.  
 

 :  
Илустрација бр. 18. - Слика 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 са дијаметрално супротним и знатно блажим оштећењима. 

 

КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ НАЛАЗА  СТРАНИХ 

ЕКСПЕРАТА О ОШТЕЋЕЊИМ ВОЗИЛИМА ПОСЛЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ 
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 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 Мк1 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. 

 
Илустрација бр. 19. - Слика 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 
1возилом 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, 

(Илустрација бр.20.- Слика 3.) 

 

 

 

 

Илустрација бр.20.- Слика 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. 
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 штета на аутомобилу бр. 4 (Застава) изазвана експлозијом 

постављен у сектору врло ефикасних фрагмената бочног снопа, Илустрација бр. 21.- Слика 4  Има 7 

пенетрација у ветробран који 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 Илустрација бр. 21.- Слика 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. 

 

  
Илустрација бр. 21.- Слика 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 

 
На крају, што се тиче штета на аутомобилима, чешки експертски тим тврди следеће:- цитат: 
 
 
„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 1995.52“ 

                                                           
52Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of 
Defence, Faculty of Military Technology, 2015: stranе 81.. 
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 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.  Само су око 3 гранитне 

коцке биле делимично оштећене и ниједна није била извучена из пута. Ситуација је потпуно другачија 
него  у стварном догађају. 
 
Овакав падни угао је одређен, према мишљењу Ј. Шарона, као минимални падни угао при којем би 
граната могла  да пребаци десну бочну страну возила. 

 

Са оригиналне фотографије снимљене непосредно после догађаја, а пре померања возила, јасно се 
види да је кратер лоциран делом испред а делом чак и испод возила. Може се распознати да се 
источна ивица кратера (означена стрелицом)  тек незнатно пружа ван каросерије возила. 

 

                                                           
53Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of 
Defence, Faculty of Military Technology, 2015: stranе 140-141. 

  
 

 

Илустрација бр. 21.- Слика 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)“53 

 

АНАЛИЗА КРАТЕРА 
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Илустрација број. 22.Оригинална фотографија снимљена непосредно после догађаја, а пре померања 
возила 

 

 

 

 

 
Илустрација број. 23. Упоређење просторног односа – десни угао возила-кратер 

 
 
Према мишљењу стручњака тужилаштва граната је експлодирала само 40 цм са предње десне стране 
возила. Под претпоставком да је тачка удара гранате отприлике у центру експлозије, ивице кратера је 
требало да се нађу на удаљености од 15 цм од стране возила (40-25).  
 
Ова изјава је у потпунојсупротности са фотографијама лица места, у којима се може јасно видети да су 
ивице центра експлозије само неколико центиметара ван оквира возила, док је остатак површине 
кратера под и на предњој страни возила. 
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Симулација локације и величине  кратера и центра експлозије, у односу на возило, а према мерењима 
како је наведено у мишљењу др Зечевића (означено је црвеном бојом).  
 
Оваква позиција је резултат утврђивања пречника кратера експлозије - 50 цм, и конфигурације кратера 
у односу на локацију и падни угао гранате. Може се видети, као што је раније поменуто, да оваква 
локација, поставља кратер потпуно изван граница стране возила. Померање  возила на удаљеност од 
1,15 м од зида "НИК" зграде (браон оквир) поставља возило управо у складу са оригиналним подацима 
о кратера приликом експлозије на тргу „Капија“. 
 
У овој ситуацији верзија др Зечевића  је потпуно оповргнута  јер, према његовом сценарију, да је 
граната дошла из азимута од  270 степени она би морала да продре кроз хаубу возила пре 
експлозије54. 
 
 

 

 
 
 
Цитати из експерименталних налаза страних вештака и упоређења са стварним доказима: 
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.55.To 

показује фасадa зграде трговине „Капија“ 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 показује да су фрагменти 

од места експлозије 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 нису могли имати порекло у 

претпостављеном месту експлозије испред зграде продавнице НИК. 

                                                           
54col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 28-31 
55Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of 

Defence, Faculty of Military Technology, 2015: stranе 141-142. 
 

АНАЛИЗА ОШТЕЋЕЊА ЗГРАДА И ОКОЛНИХ ОБЈЕКАТА 
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Илустрација број 24.-Слика 6 (у оригиналу) 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- 

права продавница НИК након праве експлозије на Тузланском тргу Капија је имала само мало оштећен 

рам излога и сломљено стакло на излогу. 

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 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. 

Очигледно је 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- крај цитата. 
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Илустрација број 25.- Слика 7.  - Детаљ излога продавнице НИК са минимално оштећеном надстрешницом 

 
Експериментални резултати ( 6 опита са стварним пројектилом постављеним по сценарију др. 

Зечевића) су показали дадугачка застакљена фасада зграде „Самоизбор“ скоро да уопште није 

погођена фрагментима, као ни лутке испред зграде које су се ту налазиле. 

Према доступним подацима, изјавама сведока и према резултатима прегледа видео-снимака дуж 

застакљене фасаде (излози за презентацију робе) није било погинулих, али је највећи број погинулих је 

био испред самог угла (око улазних врата) у продавницу„Самоизбор“. 

Са полицијских и судских извештаја се уједно види да је застакљена фасада зграде „Самоизбор“, 
разорена у потпуности, да су лутке избачене из унутрашњег дела излога према вани, да су ноге 
ружичастог металног стола савијене према згради трговине„Капија“ , кокице у апарату за пржење су  
такође сабијене у истом смеру, док су истовремено- цитат: 
 
 „ сва стакла на излозима полупана као и стакла на улазним вратима а роба односно одјевни 
предмети знатно оштећена као и роба која се налазила на полицама......Са супротне стране, на 
продавници у улици Николе Тесле разбијено је једно стакло на излогу.“56 – крај цитата. 
 
Са друге стране, према подацима из процене штете урађене од стране општинских органа два месеца 
после догађаја, види се да су сва плафонска светла у продавници била поразбијана као и стојећа и 
плафонска огледала. 
 
Пажљиво проучавајући документацију о догађају на тргу „Капија“ и упоређујући је са експериментално 

добијеним  подацима, експерт из Француске примећује, оправдано, да је:˝„Сигурна“ зона уз зграду 

Самоизбор је у сагласности са недостатком познатих жртава на том месту, али не одговара огромној 

штети на и у згради Самоизбор˝57, поткрепљујући то са две фотографије, док, истовремено, у погледу 

оштећења у улици Николе Тесле (данас Јеврејска) као и за бочна оштећења зграде „НИК“ и за зграду 

„Борац“ захтева нову међународну истрагу да се званично утврди шта се десило у Тузли 25.05. 1995.  

                                                           
56Експертиза проф. др. Берка Зечевића страна бр.9. 
57Pierre LAURENT, Тechnical АssessmentЕxplosion at Тuzla May 25th, 1995, page 41 
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Зграда продавнице „Самоизбор“,северозападни угао, цитирано:58 

Једна од највећих разлика између оригиналног догађаја и експеримената пронађен је на овом делу 
простора. 

 

Док је у оригиналном догађају на тргу „Капија“ висока концентрација парчади била у приземљу, где је 
пронађен и највећи број жртава, током експеримента су фрагментациона оштећења била  
концетрисана на горњим деловима фасаде, док је парчадно дејство по приземљу било релативно 
мало.  

 

Оваква разлика у фрагментационом простирању је од највећег значаја у односу на положај 
пројектила. 

Надаље, то је доказ да оваква темељна разлика недвојбено указује да нема слагања између позиције 
пројектила према поставци др.Зечевића и резлтата стварне експлозије у Тузли – завршен цитат.59–
види Илустрације број  26. до 31. које следе доле. 

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. 
 
Зграда продавнице НИК је претрпела много погодака малих фрагмената (очигледно не од 
фрагмената који су рикошетирали о друге препреке) на обе бочне стране зидова. 
 
Ова чињеница показује да се 1995.на Тузланском тргу Капија десило више од једне експлозије60.  
 
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. 
 
Овде ће се разматрати само део трагова парчадног дејства који се налазе у фото–документацији ЦБС 

Тузла, а које су приписане наводној  експлозији пројектила130 мм, дана 25.05. 1995. године. 

На много примера се може установити да тврдње тужилаштва оспоравају баш кључни докази на које 

се тужилаштво позива. 

 
 

                                                           
58col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 118-121 
59col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 118 
60Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of 

Defence, Faculty of Military Technology, 2015: stranе 51. 
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Илустрација број  26.- Северозападни угао  зграде „Самоизбор“ – Тузланска „Капија“ 

 

 

Илустрација број  27.-  Северозападни угао  зграде „Самоизбор“ – доњи део -приземље 
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Илустрација број 28.-  Фасада зграде „Самоизбор“ – експериментални подаци  

 

 

 

 

Илустрација број  29.Зграда „Самоизбор“ – западни угао- резултати теста- већина фрагмената 
погодила је горњи део фасаде 
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Илустрација број  30.-  Зграда „Самоизбор“ – 

југоисточна фасада  

Notice the large amount of fragmentation that created 

holes in the store window sunshade and shattering of the 

glasses 

 

 

 

 

Илустрација број  31.-  Зграда „Самоизбор“ – југоисточна фасада –тест – нема фрагментације 
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Кафе „Капија“ 

Доступне отографије са лица места не дозвољавају дубљу анализу броја фрагмената који су оштетили 
ово здање као ни локацију оштећења.Неколико оштећења је видљиво на доњој слици. 

 

Илустрација број 32.  зграда кафеа Капија после експлозије 

 

 

Илустрација број  33.-  Резултати теста: Само су три ефективна фрагмента погодила северозападну фасаду 

зграде која гледа на трг. 
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Експерт из Израела који је писао горње редове није имао на располагању ширу документацију са лица 
места у време када је писао свој први део експертизе, већ је слике узимао из часописа Шпигел и са 
Интернета. Но, треба поменути да постоје полицијске фотографије из ЦСБ Тузла које јасно показју 
изразито неслагање са експерименталним резултатима и снажно противурече тезама Тужилаштва БиХ.  

 

 

 

Илустрација број 33.а - На слици се виде бројна оштећења у приземљу кафеа „Капија“ од фрагмената, 

разбијена стакла и трагови оштећења на фасади али и у башти кафеа, а све ово је описано и у записнику о 

увиђају а што је и сам вештак тужилаштва констатовао у својој експертизи. Башта кафеа је на удаљености 

од 36 м од центра експлозије код зграде „НИК“ 

Посебно се запажа да су штете регистроване на доњим деловима фасаде а да је у и око баште било око 

40 рањених и три погинула, од чега су рањени били погођени готово искључиво у доње екстремитете што 

је карактеристика која је ван опсега убојног потенцијала пројектила 130 мм, јер на овој даљини основна 

маса гелера лети висико преко ове зграде. 

Да би фарса била већа, два месеца после трагедије општинска комисија града процењује штету на објекту 

при чему се наводи процењена штета у просторијама кошаркашког клуба „Слобода“ на првом спрату 

овог истог здања а на површини од 200 м2. 

Исто тако је немогуће да се не запази одлично и обилно документована чињеница да су током 8 опита на 

сцени испред овог објекта пронађена само 4 фрагмента од којих 3 ефективна али сва три потичу из 

експеримента Ј. Шарона када је пројектил постављен као да је дошао са југоистока под азимутом од 1200, 

са падним  углом од 550 и испред аутомобила Голф Мк1, дакле скоро потпуно супротно од хипотезе др. 

Зечевића. 
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Разматрању оштећења зграда треба додати неколико допунских оштећења која бацају посве другачију 

слику на трагични догађај у Тузли.  

На Илустрацији бр. 34. налазе се 2 беле нумерисане елипсе, 7 белих нумерисаних кругова и  4 бела 

круга без бројних ознака.  

Ово су ознаке које указују на оне трагове (оштећења на зградама) који потпуно искључују могућност да 

су последица дејства ма којег артиљеријског пројектила, а посебно оног од 130 мм.Ту се виде трагови 

на фасади објекта бивше адвокатске кацеларије „Пашић“ који су приписани наводном дејству 

пројектила 130 мм. Посебно се истичу следећи трагови који у потпуности искључују могућност да су 

последица експлозије артиљеријског пројектила, а означени су нумерисаним и круговима без ознака.   

 

 

Треба обратити посебну пажњу на следеће трагове: 

1. Олук савијен у смеру извора експлозије; 

 

Илустрација број 34.-  Слика 6.1 (фотографија бр.36 из фотоархиве ЦСБ Тузла) 
Трагови на фасади тадашње адвокатске канцеларије "Пашић" приписани наводном дејству пројектила 130 мм 
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2. Пробој олука из правца супротног од правца простирања експлозије; 

3. Ма која експлозија испред зграде „НИК“, не може да узрокује овакво оштећење а да остави 

нетакнуту ивицу зида која спаја ознаке 4 и 7. Ово су такође, ван сваке сумње, трагови дејства објеката 

који су долетели  из правца супротног од правца простирања експлозије; 

4. Оштећења на зиду (ознака 5) на месту које је олуком заклоњено од експлозије а без икаквог 

видљивог трага оштећења олука са стране која је окренута према центру експлозије; 

5. Пробоји олука (ознаке 8 и 9) из правца нормалног на правац простирања експлозије, исто важи и за 

ознаку 6. Парчадном дејству пројектила потпуно су несвојствени округли убоји налик на оне добијене 

дејством пројектила ручног ватреног оружја; 

6. Изубијан олук без пробоја - што се не може приписати парчадном дејству пројектила. Парчад на 

удаљењу од 10 м од центра експлозије још увек имају брзину преко 700 м/сек и овакво оштећење 

олука им се не може приписати.  

Сви изведени експерименти са активирањем стварног пројектила 130 мм показују пробоје олука који 

су неправилног облика и врло оштрих ивица; 

7. Све остале ознаке указују на на округла оштећења правилног кружног облика која нису могла да 

произведу парчад пројектила. 

 

Илустрација број 35.-  (фoтoграфија 45 из фото-архиве ЦСБ Тузла) 
 
Ова горња фотографија  представља зид зграде тадашње модне конфекције „НИК“, који се протеже 

правцем северо–запад (југисточним) правцем.  
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Прозори гледају на улицу др. М. Мујебеговића. Одакле су долетела оштра парчад под углом од 500 у 

односу на тло и десну ивицу зграде, која су оставила означене трагове на фасади потпуно 

заклоњеној од експлозије?61 

 

                                                           
61Генерал–потп. у пензији Илија Бранковић, Стручно вештачење околности и раније утврђених чињеница који се односе на 

случак експлозије на тргу “Капија” у Тузли 25. Маја 1995.Године, Судски предмет суда БиХ у Сарајеву бр.X–KR––O7/394, Налаз, 

мишљење и стручни закључак, Анализа случаја „Капија”,  страна161-162. 

 

 
 
 

Илустрација број 36.-  Оштећења на северозападној фасади зграде „НИК“ јоја никако не могу да потичу са 
места предметне експлозије.Посебно ртеба обратити пажњу на тип оштећења стакла на прочељу (парчадно 

оштећење). При стварној експлозији пројектила 130 мм редовито су сва стакла била потпуно разорена. 
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Илустрација број 37.-Изглед улаза у продавницу "Самоизбор" након експлозијеод 25. маја 1995. Г. 
Треба уочити како је ламперија избацивана са унутрашње стране продавнице према вани, док је 
потконструкција на којој је стајала дрвена оплата чупана према вани (рупе на окер подлози) док су ноге 
ружичастог стола повијене нормално на смер експлозије код зграде „НИК“ 

 

 

 

Главни и најобимнији део експертизе стручњака са Универзитета у Брну  бави се квантитативном и 

кавалитативном анализом рањавања људи на тргу Капија. После опита са луткама и оградама 

(оборима),те  после спровођења обимне и детаљне регресионе анализе, помеути тим је дошао до 

следећих резултата – цитат:62 

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. 

Крај цитата. 

Надаље следи - цитат: 

                                                           
62Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, 
University of Defence, Faculty of Military Technology, 2015:  страна 112. 

КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА РАЊАВАЊА 
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Детаљи појединачних горепоменутих ставки (види прилог бр. 3.): 

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. 

 

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 удова, 

 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, 
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 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 пројектила 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. 

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 

изазванодисперзијом 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 штитпротив 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 Error! Reference source not 

found.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. 
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 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 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 
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аномалије. Ово је неуобичајено велики број,што не потврђује верзију Тужилаштва о разлогу 

смртоносних рана документованих на тргу Капија 25. маја1995.63 – крај цитата. 

Ту се такође констатује – цитат:64 

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. 

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- крај цитата. 

Поред наведеног, истиче је седан посебни случај који се може уочити само пажљивим прегледом 

видео-снмака урађених непосредно после трагедије. 

Испред плавог возила, који се налази одмах до угла зграде Самоизбор лежи људско тело. 
Увидом у снимке камера које су документовале догађај види се да је дим емитује из тешко сломљене 
ноге жртве, и то дуго времена након експлозије. Ове околности указују на то да је извор дима није био 
резултат дејства металних фрагмената који су додирнули ногу жртве. Шта више, поред места са којега 

                                                           
63Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, 
University of Defence, Faculty of Military Technology, 2015: стране 112 до 115. 
64 Идем, страна 119 до 120. 
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се извија дим види се објекат је који изгледа као танки и делимично округли метални предмет дужине 
око 10-15 цм. У овој фази предмет није идентификован, и то питање треба даље испитати, јер је јасно 
да он не потиче од 130 мм пројектила.65 

 

Илустрација бр 38.Метални предмет на нози унесрећеног који никако није могуће довести у везу са телом 

130 мм пројектила 

Др. Мирјана Анђелковић Лукић, судски вештак, стручњак са дугогодишњим стажом у војно-техничким 
установама, дизајнер експлозива и контролор његове употребе у војне сврхе у својој експертизи, а 
после провођења више експеримената са експлозивом током 2014.године, одлучно утврђује да на тргу 
Капија није дејствовао 130 мм пројектил, већ више експлозивних направа.66 
 
Процењени правци са којих су деловале експлозивне направе- цитат: 

Експерименти на војном полигону Никинци, који су детаљно приказани у документу „Утврђивање 

дејства убојних средстава под приближним условима који су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25. 

мај 1995. године у 20.55 часова“, Извештај о полигонском испитивању, бр.-ТОЦ-12-1385, од 23.09.2014. 

године  показали су да поред белог „Голфа“ на тргу „Капија“ није експлодирала граната 130 мм, већ 

да је то била експлозија мање количине експлозива.То је приказано и у овом Налазу (тачке 1.15, 1.16 

и тачка 3.51 овог Налаза). На основу анализе места где су се налазиле особе у тренутку погибије и 

рањавања, (Табела 5, страдали од бласт повреде, Табела 6, страдали од различитих повреда, Табела 7, 

рањени у доње екстремитете ) може се са максималним степеном сигурности закључити да на 

тузланској локацији званој „Капија“ тог 25. маја 1995. године,  није експлодирала једна експлозивна 

                                                           
65col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 163 
66Судски вештак др Мирјана Анђелковић-Лукић, дипл.инж за област узроци пожара, експлозија и хаварија-

експлозиви„STRUČNO I EKSPERIMENTALNO RAZMATRANJDOGAĐAJA NATUZLANSKOJ KAPIJI KOJI SE DOGODIO 25.05.1995. GODINE U 20.55.SATI” 

NALAZ I MIŠLJENJE 2014, стране 59-62. 
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направа код продавнице „НИК“ (поред белог „Голфа“) већ да је било још неколико експлозивних 

направа распоређених на одређеним местима. 

С обзиром на то да се не може тачно лоцрати место где су биле постављене експлозивне направе, али 

на основу броја погинулих и рањених може да се претпостави с које стране су дошле експлозије, чији 

су претпостављени правци дејства приказани на сл.23, „Скица Капије“. Црвеном звездицом је 

обележена доказана експлозија поред десног точка белог „Голфа“ испред продавнице „НИК“, а жутим 

стрелицама су приказани могући правци деловања других експлозија.    

Трагови ових експлозија нису регистровани, (или се на њих није обратила пажња после експлозије) 

тако да се претпоставља да су експлозивне направе биле подигнуте у односу на тле.Истовремено 

активирање експлозивних направа може да се изврши на више начина, а узастопност експлозија са 

кашњењем од неколико милисекунди једне у односу на другу, људско ухо не може да разазна, те их 

чује као једну. 

 Десиле су се дакле експлозије на правцима: а) од продавнице „НИК“, где је потврђено место 

експлозије- поред десног точка белог „голфа“, обележено црвеном звездицом, б) из смера са мање 

удаљености испред продавнице „НИК“, ц) из смера кафића „Леонардо“, д) из смера кафића „Гулам“ , 

из смера „Самоизбор“, е) смер према продавници „Лото“, одакле се деловало по гостима кафе 

сластичарна „Капија“. 

Правци експлозије су претпостављени на основу анализа фотографија објеката након експлозије и 

броја жртава приказаних у табелама 5, 6 и 7 овог Налаза. У Табели 8 су приказане жртве, погинули и 

рањени у доње екстремитете, према месту где су страдали и удаљености од центра експлозије. 

Усмеравање дејства експлозије означава главни правац ударног таласа, али ефекти експлозије се са 

повећањем растојања од центра експлозије, смањују, натпритисак пада испод вредности 1 бара и 

значајно се смањује вероватноћа настајања тешких повреда, али се оне не искључују како услед 

примарног тако и услед секундарног и терцијарног дејства експлозије. 

Израчунати параметри за ударни талас гранате 130 мм приказани су у Табели 9 датој у Прилогу овог 

Налаза. За случај активирања гранате 130 мм ТФГ М79 или (ОФ 482 М) у центру експлозије (ЦЕ), ефекти 

дејства натпритиска ударног таласа (бласт дејства) на људски организам су дати у табели 10. Анализом 

вредности растојања када се узме у обзир најгори могући исход, односно случај када се у разматрање 

узме рефлектовани ударни талас вероватноћа смртности од 99% је за растојање до 4,2 м од ЦЕ, а 

граница оштећења плућа, што се узима за праг смртности се налази на растојању од 6,5 м од ЦЕ. 

Већина жртава на Тузланској капији са бласт повредама првог реда (Табеле 5 и 6) се налазе на 

растојањима много већим од овог израчунатог, па се само на основу овог прорачуна може искључити 

граната 130 мм ТФГ М79 ( или ОФ 482) као узрок смрти од експлозије на месту Тузланска Капија 

25.5.1995, што је и експериментално утврђено. 
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Илустрација број 39. – у оригиналу- Сл.23. Претпостављени правци дејства експлозија  су означени жутим 

стрелицама, а доказано место експлозије је означено црвеном звездицом поред „Голфа“. 

Табела 8. Укупан број страдалих према табелама 5,6 и 7. овог Налаза 

Место на ком су 
била рањена и 

смртно 
страдала лица 

Удаљеност 
места  од 
ЦЕ (код 
„голфа“) 

(м) 

Удаљеност 
места од 
ЦЕ (код 
голфа“) 

(м) 

Број 
смртно 

страдалих 
особа 

Број 
рањених 

особа 

Укупно: 
смртно 

страдали 
и рањени 

 рањени погинули    

„НИК“ 3-6,5 2,5 -6 6 7 13 
„Леонардо“ 6-16,5 5-9 7 14 21 
„Самоизбор“ 7,5-16,5 5-10 12 9 21 
„Гулам“ 15-20 15-18 6 3 9 
Кафе 
сластичарна 
„Капија“ 

 
26-35 

 
28-30 

 
2 

 
12 

 
14 

Обућа„Београд“  13 9 1 1 2 

Лутрија БиХ 23 16-19 4 1 5 
„Сељанка“  10 1    

Продавница 
„Астра“ 

28 m   1  
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Из Табеле 8 се види да је највећа груписаност лица, погинулих и рањених, била на локацијама где се 

седело, (кафићи) тако да се  издвајају групе са погинулим и рањеним око НИК-а, кафе Леонарда, 

продавнице „Самоизбор“ око кафе „Гулам“ и кафе сластичарна „Капија“, и око лутрије БиХ.- крај 

цитата. 

Поједини истакнуту детаљи повређивања и погибије људи су међусобно толико подударне да је свака 
коинциденција потпуно искључена. Тако на пример, стручњаци са Универзитета одбране у Брну 
тврде:67 
 
„Нестандардни ефекат је такође очигледан из поређења експлозивног ефекта пројектила на лутке бр.3 
и 36 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, ране на Тузланским жртвама (3– 
Сенад Хасановић и 36– Алиспахић Адмир) не одговарају њиховим позицијама у односу на ЦЕ.“ 
 
Потпуно идентично мишљење даје и израелски стручњак:68- цитат: „ Овде је од посебног значаја 
упоређење резултата експлозије на жртвама(3– Сенад Хасановића и 36– Алиспахић Адмира, два 
полицајца који су у моменту експлозије били на улазу у згрду „НИК“, врло близу возилу „Голф“.Ту се 
јавља фундаментална разлика између два сценарија. Током експеримента су лутке које су замењивале 
људска тела су биле изложене снажном ударном ефекту експлозије пројектила 130 мм. 
 
Са друге стране, у оригиналном догађају, евидентно је да су ове жтрве биле повређене од оружја 
неупоредиво мање снаге које производи мањуали масивнију фрагментацију (као ефекат ручне бомбе 
или сличне направе) која садржи експлозив са негативним балансом кисеоника, као ТНТ који продукује 
интензивно зачађење. Или је тако, или центар експлозије није био тамо где је пријављен.“ – крај 
цитата. 
 
„Исто такве фундаменталне разлике се налазе између двају локационих мапа рањавања  - у стварно 
случају су многи рањени на површини између центра трга и кафеа Капија лоцираног на јужном крају 
трга.Резултати опита недвојбено доказују да парчад која су погађала овај простор нису могла доћи 
од пријављеног места експлозије и да то није у складу са одређењем правца гађања и падног угла 
пројектила, због тога што тако постављен пројектил расипа своју парчад изнад дотичног простора. 
Шта више, фотографије жртава показују рањавање већине жртава у доње делове тела што 
противуречи свим резултатима тестова.“69 
 
Чак и сама процена леталности пројектила према сценарију др.Зечевића је доведена у питање. Чешки 

експерти су у случају испоставили другачије мишљење. 

 „ Ни резултати тестова ни модел предложен од стране др. Зечевића, не разрешава питање 

мнобројних жртава на површинама ван ефективног подручја фрагментације за дати пројектил, а 

посебно код кафеа „Капија“ и кафеа „Гулам“70. 

                                                           
67Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, 
University of Defence, Faculty of Military Technology, 2015: страна 61. 
68col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 104 
69 Исто, страна 98. 
70col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 154. 
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„На неколико места у експертском извештају др.Зечевића 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 Слици 3.1 др. Зечевића 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°).“71 
И надаље – цитат: 
„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.“72 
 
Права слика леталности пројектила изгледа како је приказано доле: 

 

Илустрација број 40.73 Вероватноће погађања у појединачним секторима макар једним ефективним 

                                                           
71Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, 
University of Defence, Faculty of Military Technology, 2015: страна 83. 
72 Исто, страна 90. 
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фрагментом 

 
 

Изводећи допунско вештачење са експлозивом кроз седам експеримената,Судски вештак др Мирјана 
Анђелковић-Лукић, дипл.инж за област узроци пожара, експлозијаи хаварија- експлозиви, закључила 
је:74 
 
5. МИШЉЕЊЕ 

5.1 
На основу доказа Тужилаштва на тузланском тргу „Капија“ 25. маја 1995. Године погинула је 71 особа. 
За све погинуле особе постоји службена медицинска документација коју је урадио тим др. Зденка 
Цихларжа, по наредби судије Емина Халилчевића. На основу доступних докумената, види се да на 
погинулим особама није вршена обдукција ни рентгенско снимање, већ је извршен само спољни 
преглед погинулих. Скице са погоцима, које се налазе у медицинској документацији Завода за судску 
медицину и патологију КМЦ, Тузла, су омогућиле да се утврди са колико страна је усмрћена особа 
погођена: на скици 1 „Капија“ особе које су добиле поготке с једне стране означене су жутом бојом, 
особе погођене с две стране су означене зеленом бојом, особе погођене са три странеозначене су 
плавом бојом а особе које су погођене с четири стране означене су црвеном бојом (тачка 1.1 ове 
Допуне).  
 
5.2 
Највећи број погинулих је био на углу испред продавнице „Самоизбор“, укупно 11. особа од који су 5 
задобиле тешке бласт повреде, затим испред кафеа „Леонардо“ – 10 особа; код излога продавнице 
„НИК“ - 6 особа и све са тешким бласт повредама, код кафеа„Гулам“ - 6 особа, од тога 3 са тешким 
бласт повредама. Поред ове велике групе, погинулих је било и на другим локацијама: 4 особе код 
„Лутрије БиХ“, 3 особе код Кафесластичарна „Капија“, 2 особе код радње „Обућа Београд“, 1 особа на 
углу кодпродавнице „Сељанка“. (тачка 1.2 ове допуне)  
5.3  
Код појединих погинулих, поред бласт повреда опажала се и нагарављеност тела и лица. Бласт 
повреде и нагарављеност тела се задобијају на малим удаљеностима од места експлозије, у 
зависности од количине експлозива. Тачка 1.3 ове Допуне)  
5.4 
Највише људи је страдало на углу око улаза у продавницу „Самоизбор“, где су се на тротоару уз 
продавницу продавале кокице, семенке и сокови и на том месту се окупљао велики број људи; место је 
приказано на слици 1 (тачка 2.1.1 ове Допуне). 
5.5 
На основу изгледа излога продавнице „Самоизбор” с предње и бочне стране где су   кокице, сокови и 
семенке и посебно на основу броја погинулих, а удаљених од наводног места експлозије гранате 130 
мм - белог „Голфа“,закључује се да је нека снажнија експлозивна направа деловала испред самог улаза 
у продавницу„Самоизбор”. (Тачка 2.1.2 ове Доуне) 

                                                                                                                                                                                                    
73 Исто, страна 101. Ориг. Слика 4.2. 
74Судски вештак др Мирјана Анђелковић-Лукић, дипл.инж за област узроци пожара, експлозија и хаварија- експлозиви, 

ДОПУНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ „СТРУЧНОГ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ РАЗМАТРАЊА ДОГАЂАЈА НА ТУЗЛАНСКОЈ КАПИЈИ КОЈИ СЕ 

ДОГОДИО 25.05.1995. ГОДИНЕ У 20:55.САТИ”НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ“  
Београд април 20 16. 
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5.6 
Испред продавнице „Самоизбор“, све особе су задобиле тешке ране, али су све добиле поготка са 
више страна, тако да су се уствари нашли у унакрсној ватри. Од рикошета гелера од гранитне коцке или 
од зида продавнице, не могу да се добију тако страшне бласт повреде (Тачка 2.1.3 ове Допуне) 
 
5.7 
Испред продавнице „НИК“ свих 6 погинулих, погинуло је од тешких бласт повреда што указује да су 
били у непосредној близини деловања ударног таласа и ватрене кугле одексплозије. (Тачка 2.2.1 ове 
Допуне). Сви страдали испред продавнице „НИК“ изузев Мујић Самира, имали су поред бласт повреда 
и нагарављеност делова тела, углавном лица. Ово указује да су све те особе у тренутку смрти биле у 
непосредној близини експлозије и да је на њих деловала, поред бласт ефекта ударног таласа и ватрена 
кугла која настаје експлозијом (Тачка 2.2.2 ове Допуне) 
 
5.9 
На зиду с десне стране врата продавнице „НИК“, као и на улазним вратима опажа се нагарављеност, 
што указује на близину експлозије (тачка 2.2.3 ове Допуне)  
 
5.10 
 
Сви погинули су се налазили у простору око или близу аутомобила бели „Голф“ паркираног поред 
продавнице „НИК“ и сви су имали бласт повреде, опекотине и гареж по лицу и телу. 
5.11 
Испред кафеа „Гулам“ погинуло је шесторо људи. Троје од њих су задобили тешке бласт повреде, а на 
једној особи (Нинић Дијана, бр.71) се запажа и нагарављеност тела (Тачка2.3.1 ове Допуне). 
 
5.12 
Све страдале особе су се налазиле или у башти кафеа „Гулам“ за столом, или су биле у његовој 
непосредној близини. Тешке повреде, као и бласт повреде које је задобило троје од шесторо 
преминулих указују да никако нису могли да буду погођени парчадима гранате 130 мм, нити да 
задобију тешке бласт повреде од експлозије код „НИК“-а јер су сви били преко 15 метара удаљени од 
наводног места експлозије гранате. (Тачка 2.3.2 ове Допуне) 
5.13 
Плава „Застава 101“, ЗВ 100 28 А, која је била паркирана уз тротоар испред улаза у кафе „Гулам“ имала 
је сломљено задње стакло, отворена предња десна врата код возача испао фар на десној предњој 
страни и пробој на левом горњем углу ветробранског стакла од неког мањег предмета избаченог 
експлозијом (Тачка 2.3.3 ове Допуне) 
 
5.14 
Ауто се налазио ближе углу продавнице „Самоизбор“. Предње ветробранско стакло је прекривено 
прашином и земљом и само је у горњем десном углу пробијено, рупа као од метка. Прашином је 
прекривен само леви део аутомобила и кров, с десне стране се запажају ситне масне мрље. (Тачка 
2.3.4 ове Допуне). 
 
5.15 
Ова прекривеност аутомобила земљом показује да је у његовој близини деловала нека експлозивна 
направа затрпана земљом на коловозу иза аутомобила „застава 101“ с његове леве стране, постављена 
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тако да делује дуж зида баште кафеа „Гулам“ и бочно. Прашином и слојем земље био је прекривен цео 
аутомобил с леве стране , кров и предње ветробранско стакло, као и стакло на предњим левим 
вратима. Ова прашина не потиче од малтера који би одбила експлозија јер би то онда била бело-сива 
прашина (Тачка 2.3.5 ове Допуне). 
 
5.16 
Са максималним степеном сигурности се може закључити да је на малој удаљености иза аутомобила 
„Застава 101“ с његове леве стране постављена експлозивна направа . У Записнику о увиђају се наводи 
да су гелери погодили „железне ролетне којима су прекривена два прозора од продавнице „Сељанка“. 
Гелери од наводно експлодиране гранате никако нису могли да погоде гвоздене ролетне под правим 
углом како се види на фотографијама које је снимио СББ Тузла (тачка 2.3.6 ове Допуне). 55 
 
5.17 
Велика група погинулих налазила се на месту кафеа „Леонадо“ и код адвокатске канцеларије „Пашић“. 
На том месту је погинуло 10 особа. Шест особа је погођено са четири стране, две особе са две стране и 
једна особа са једне стране. Ове особе као да су се налазиле под унакрсном ватром, која је деловала из 
различитих праваца. (Тачка 2.4.1 ове Допуне). 
 
5.18 
Сви страдали су се налазили на различитим удаљеностима од центра експлозије, наводног пада 
гранате 130 мм, и то од 6 до 17 метара, али све особе су биле веома близу кафеу „Леонардо“. 
Удаљеност од „центра експлозије“ је велика да би све особе задобиле тешке експлозивне повреде, а 
већина њих са четири стране. Ово указује на постојање експлозивне направе на овој локацији која је 
убила десеторо људи код кафеа „Леонардо“и још две између „Обуће Београд“ и водоинсталатерске 
радње. У прилог овој тврдњи иде и избачена лименка из правца испред аутомобила „ПЗ-125“ на хаубу 
плаве „заставе 101“паркиране испред кафеа „Гулам“. Њу је избацио ударни талас од неке експлозивне 
направе која је била постављена у близини испред аутомобила „ПЗ-125“. (Тачка 2.4.2 ове Допуне). 
 
5.19 
На основу анализе догађаја око кафеа „Леонардо“ могуће је да је ту деловала нека  експлозивна 
направа усмереног дејства на извесној удаљености од аутомобила „ПЗ-125“ и није искључено да је 
направа била подигнута од земље и постављена на угао зграде. Ова експлозија је угрозила људе 
испред „Леонарда“ али и ону двојицу који су страдали између „Обуће Београд“ и водоинсталатерске 
радње. Такође су били угрожени и људи испред продавнице „Капија“ у непосредној близини Лутрије 
БиХ. Ови људи су били угрожени и експлозијом из правца продавнице „Самоизбор“. (Тачка 2.4.3 ове 
Допуне) 
 
5.20 
На месту испред продавнице „Капија“ и Лутрије БиХ погинуло је четворо људи који су ту продавали 
сокове у лименкама. (Тачка 2.5.1 ове Допуне). 
 
5.21 
Сви смртно страдали су имали велике повреде на ногама, што од експлозије гранате 130 мм није било 
могуће. Повреде од фрагмената по доњим екстремитетима на великој удаљености од наводног центра 
експлозије гранате 130 мм нису могуће јер закон фрагментације јасно даје усмеравање фрагмената у 
зависности од падног угла гранате и ротације гранате, али у нашим експериментима је доказано да се 
фрагменти крећу на много већу висину тако да је немогуће рањавање у доње екстремитете на толиким 
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удаљеностима од центра наводне експлозије. Фрагменти од гранате би једноставно прескочили ове 
људе и они не би погинули. (Тачке 2.5.2 и 2.5.3 ове Допуне). 
 
5.22 
Излог бутика „Брацо“ је демолиран, на њему се види део избачених ствари из бутика, а неки одевни 
предмети су остали закачени на вешалицама са обе унутрашње стране излога.  Избачена решетка је 
смакнута са шарки до половине излога и нагнута ка споља. Оваква ситуација се може видети и на 
излогу „НИК“ где су ствари делимично разбацане, али су лутке остале на месту. На основу изгледа 
ствари и решетке на излогу бутика „Брацо“, закључује се да је ударни талас експлозије долазио са 
спољне стране излога бутика, највероватније испод излога. Ово потврђује нагарављеност на зиду 
испод излога бутика, што је приказано на сл.16 обележено црвеним кругом. (тачке 2.5.4, 2.5.5, и 2.5.6 
ове Допуне).  
 
5.23 
Експлозив који је био постављен са спољне стране испод излога бутика „Брацо“ садржао је металне 
куглице, које су оставиле трагове по целом зиду зграде где се налазила „Лутрија БиХ“ и дућан „Капија“. 
Видљиви су и изнад излога бутика, али и са доње стране зида поред излога „Лутије БиХ“. Деловање 
металних куглица се види на телу преминулог Хакић Хамдије (бр.49) који се у тренутку смрти налазио 
испред продавнице „Лото“ (Лутрија БиХ) како је приказано у Табели 5 (тачка 2.5.1 ове Допуне). Он је 
задобио две истоветне округле ране на левој страни грудног коша и иста таквu округла повредu на 
левој надколеници. Овакве ране не праве гелери од гранате зато што су гелери гранате неједнаког 
облика, нису истоветни и нису округли (Тачка 2.5.7 ове Допуне) 
 
5.24 
На локацији „Кафе сластичарна Капија“ велики број људи који су седели за столовима, или стајали 
около или у близини „Кафеа сластичарна Капија“ су задобили повреде на доњим екстремитетима, 
углавном колена, потколенице и стопала. Тако ниско и на таквој удаљености није могла да делује 
граната 130 мм, чак и да је експлодирала (а није) код белог „Голфа“ испред продавнице „НИК“. 
Удаљеност кафе сластичарна Капија„ од продавнице „НИК“ износи 35,65 метара. У Записнику о увиђају 
од 25 маја 1995. године наведено је да је „Кафе Капија“ такође „претрпио знатна оштећења, стакла на 
улазним вратима разбијена, као и стакла на два прозора. Столови и столице у башти испред објекта су 
оштећене од гелера гранате, чаше, шољице за кафу, пепељаре, полупане и разбацане.“   
 
Констатовано је дакле, записнички да су столови и столице у башти испред објекта „Кафе Капија“ 
оштећени од гелера гранате. Експеримент на војном полигону у Никинцима је доказао да гелери 
гранате експлодирале испред реплике продавнице „НИК“ не иду тако далеко нити погађају људе тако 
ниско, у ноге. То значи да су то били гелери од неке друге експлозије коју је изазвала одређена 
експлозивна направа. Повреде су настале од експлозивног деловања неке експлозивне направе која је 
највероватније била постављена тако да би деловала усмерено ка посетиоцима око „Кафеа 
сластичарна Капија“. Наша претпоставка је да је била постављена на углу код „Лутрије БиХ“ окренутом 
према „Кафе сластичарна Капија“. Ово због тога што је растојање од угла зграде где се налазила 
„Лутрија“ до „Кафе сластичарна Капија“ мање од 10 метара. То је довољно да експлозивна направа 
усмереног дејства пуњена металним куглицама делује по посетиоцима „Кафе сластичарна Капија“, али 
и по људима испред „Лутрије БиХ (тачка 2.5.1, Табела 5, тачка 2.5.2 ове Допуне) што објашњава како су 
три лица задобила повреде са две стране тела.. (Тачке 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, и 2.6.4 ове Допуне) 
 
 5.25 
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На локацији између занатске радње „водоинсталатер“ и „Обуће Београд“ ближе водоинстлатерској 
радњи, погинуле су две особе, а поред продавнице „Сељанка“ погинула је једна особа. Ове особе су 
биле на великој удаљености од центра експлозије, испред белог „голфа“, погођене су са три и четири 
стране, што указује да су се нашли у унакрсној ватри више експлозивних направа. (Тачке 2.7.1 и 2.7.2 
ове Допуне). 
 
5.26 
На основу разматрања места погинулих, врста њихових повреда, места где су се налазили у време 
експлозије и с колико су страна погођени, начињена је збирна табела,  Табела 8 у којој су приказана 
погинула лица са скице 1 „Капија“, њих 43. У Табели су назначене бласт повреде, од којих је страдало 
14 особа. Такође у Табели су особе нагарављеним телима.(Тачка) 2.8.1 ове Допуне.  

 

5.27 
У Табели 8 сви преминули су приказани тако да се има увид с колико су страна били погођени у 
тренутку страдања, и на којој су удаљености били од доказаног места експлозије, (али не гранате 130 
мм), испод белог „Голфа“, а испред продавнице „НИК“. С једне стране је погођено 7 особа, са две 
стране 8, са три стране 11 и са четири стране 14 особа. Да је експлодирала граната испред „НИК“-а како 
се тврди у „Извјештају“Тужилаштва страдали би имали поготке само с једне стране тела и то с оне 
стране којом би били окренути дејству ударног таласа.  
 
Али, у овом случају је велики број страдалих био погођен, поред оних с једне стране, са две, три и 
четири стране тела, што доводи у питање постојање само ЈЕДНОГ центра експлозије код продавнице 
„НИК“. Погинула лица су била у унакрсној ватри од више експлозија које су ИСТОВРЕМЕНО активиране 
на Тргу „Капија“ у Тузли. (Тачке 2.8.2 и 2.8.3 ове Допуне).  
 
5.28 
Недвосмислено је утврђено експериментима на војном полигону Никинци, да од експлозије гранате 
130 мм не би страдао толики број људи и сигурно не они на већим удаљеностима као што је „Кафе 
сластичарна „Капија““. Сви преминули приказани у Табели 8 су имали тешке повреде, на неким телима 
су се виделе округле једнаке ране, што иде у прилог мишљењу да су коришћене експлозивне направе 
пуњене челичним куглицама, и највероватније ручно прављене. Један од очигледних примера таквог 
рањавања, а има их доста што спада у домен судског вештака патолога, је код Хакић Хамдије (бр.49) 
који је на грудима и на нози имао три једнаке округле ране (тачке 2.8.4 и 2.8.5 ове Допуне). 
5.29 
Поред бласт повреда које су страдали имали, поједини су имали гареж на лицу и телу. То је знак да су 
били изложени блиској експлозији, с чиме се сложио и доктор Ведо Туцо приликом свог сведочења.. 
Он је рекао (цитат): „..на фотографијама које су ми биле доступне види се јасно уочљиве промјене а и 
на одјећи и прије свега на околној кожи око рана виде се огарине које практично указују да су та тијела 
била релативно близу центра експлозије..“ (Тачка 2.8.6 ове Допуне). 5.30 
На основу анализе погинулих и фотографија које је израдио ЦСБ несумњиво је показано да је на тргу 
„Капија“ било постављено више експлозивних направа које су деловале у различитим правцима а 
инициране су истовремено, и највероватније су биле ручне израде. У „Налазу и мишљењу“ су 
приказани претпостављени правци деловања експлозивних направа, што је у сагласности са налазима 
у тачки 2 ове Допуне (Тачка 3.1 ове Допуне).  
5.31 
Анализирањем места где су људи погинули и удаљености на којима су се налазили од утврђеног места 
експлозије, могу да се претпоставе места на којима су биле постављене експлозивне направе. Према 
претходној анализи, то су места: 
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 -. Испред продавнице „НИК“, испод белог аутомобила“Голф“;  
-. Код улаза у продавницу „Самоизбор“,  
-.У близини кафеа „Гулам“, иза леве стране плаве заставе 101, укопана у тле, 
-. На углу код кафеа „Леонардо“, са ког се деловало према кафеу „Леонардо“,  
„Лутрији БиХ“ и продавници „Обућа Београд“ и  
-. На углу код „Лутрије БиХ“ према Кафеу сластичарна „Капија“. 
Наше претпоставке су да се са ове локације деловало усмереном експлозивном направом ручне 
израде, тако да је ударни талас био усмерен више према тлу, те отуда велики број повређених у доње 
екстремитете или делове тела ниже од струка у башти Кафеа сластичарна „Капија“ (тачка 3.2 ове 
Допуне) 
5.32 
Доказано је да испод белог „Голфа“ на тузланској Капији није експлодирала граната 130 мм. То је 
доказано са више експеримената активирања гранате 130 мм поред аутомобила „Голф“. 
Репрезентативним показним експериментом пред великим бројем посетилаца, новинара и 
телевизијских камера, на реплици тузланског Трга „Капија“ поред  десног точка аутомобила „Голф“ 
беле боје, као што је био оригиналан на Капији, активирана је граната 130 мм. Репрезентативни 
експеримент је изведен на војном полигону Никинци 04.09.2014. године и доказао је да је феномен 
који настаје експлозијом гранате потпуно друкчији од оног који је приказан у документацији ЦСБ- 
Тузла, а који је деловао на аутомобил „голф“ на тузланској Капији 25.маја 1995(тачка 4.1 ове допуне9.  
5.33 
Аутомобил “Голф” (сл.19) после експлозије гранате 130 мм на војном полигону Никинци гурнут је 
на зид реплике продавнице „НИК“. Нема кратера од избијених коцки на коловозу где је експлодирала 
граната. Аутомобил „голф“ испред продавнице „НИК“ поред кога је наводно експлодирала граната 130 
мм није гурну тка зиду продавнице „НИК“,остао је уз тротоар како је и био паркиран. На коловозу је 
настао кратер из ког су избијене и уситњене гранитне коцке. Аутомобил „Голф“ у репрезентативном 
експерименту има много већа оштећења. Сви прозори су поломљени, сем задњег, предњи десни точак 
је уништен, нема гуме, види се искривљен добош точка, хауба и предњи део аутомобила веома 
оштећени. Аутомобил „Голф“ испред кога је наводно експлодирала граната 130 мм има много мање 
оштећење, и то: десни точак је комплетно на свом месту, гума је издувана, хауба је мало подигнута и 
предњи део аутомобила није оштећен као предњи део аутомобила. Аутомобил „Голф“ у 
експерименталној експлозији на реплици Трга Капија је гурнут на зид реплике продавнице „НИК“ а 
бели „Голф“ испред кога је наводно експлодирала граната 130 мм остао је практично на истом месту 
где је био паркиран, поред тротоара, није одбачен на зид продавнице „НИК“. Ово је последица 
експлозије испод аутомобила која делује на ауто линеарном силом навише и после експлозије га враћа 
на место, што се не би десило да је испред  десног точка заиста експлодирала граната 130 мм, јер би 
ауто био одгурнут на зид продавнице „НИК” (тачке 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 и 4.2.5 ове Допуне).  
5.34 
За потребе доказивања да је испод белог „голфа“ на тузланској капији експлодирала одређена 
експлозивна направа а не граната, коришћене су различите количине експлозива у голом пуњењу, без 
усмерења, од пластичног експлозива ПЕП (кристални пентрит са 15% пластичног везива, ПЕП). Урађено 
је укупно 5 проба поред и испод аутомобила. Коришћене су различите количине експлозива и то: 100 
грама експлозива постављеног поред десног точка, 300 грама експлозива постављеног поред десног 
точка аутомобила, 300 грама експлозива постављеног испод аутомобила, 100 грама експлозива 
постављеног испред десног точка и 200 грама експлозива испод аутомобила, иницијација истовремена 
и 100 грама експлозива испод десног точка аутомобила.  
Овим експерименатима се доказало да експлозив испод аутомобила делује линеарном силом навише 
и не гура ауто у страну, већ га враћа на место на ком је био паркиран (Тачка 4.3.1 ове Допуне). 
5.35  
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У пробама експлозијепоред и испод аутомобила показано је да: експлозија одређене количине 
експлозива постављеног поред аутомобила на удаљености од 60 и 10 цм избацује материјал после 
експлозије и набацује га на хаубу аутомобила што одговара ситуацији код плаве „Заставе 101“ (тачке 
2.3., 2.3.4 и 2.3.5 ове Допуне) паркиране поред кафеа „Гулам“а која је с леве стране била прекривена 
материјалом избаченим после експлозије (Тачке 4.3.2 и 4.3.3 ове Допуне).  
5.36  
Деловање екслозије пластичног експлозива ПЕП-а испод аутомобила је показало да се аутомобили не 
померају са места на ком су били после експлозије, већ се спуштају на место где су били постављени. 
Експлозија их не помера ка зиду ни лево или десно као што чини експлозија гранате 130 мм на 
реплици зграде „НИК“-а, која је гурнула аутомобил „Голф“ на зид зграде „НИК“. (тачке 4.3.4, 4.3.5 и 
4.3.6 ове Допуне). 
 
 5.37 
Кратери после експлозије пластичног експлозива настају избијањем и уситњавањем гранитних коцки. 
Ово се јасно види и на фотографијама испред белог „Голфа“ које је урадио СББ Тузла после експлозије 
25.05.1995. године. Експлозијом гранате 130 мм не настаје кратер, не дешава се избијање коцки из 
коловоза поплочаног гранитним коцкама.Кратери на коловозу од гранитних коцки настају само 
приликом експлозије експлозива постављеног на тле.(Тачка 4.3.3, сл.27 и 27-а, и тачка 4.3.4 и сл. 35 и 
36 ове Допуне). 
5.38  
Ефекти од експлозије на аутомобилима зависили су од количине експлозива у голом пуњењу без 
усмерења.Заједничко свим тим пробама је да су се аутомобили после експлозије спустили на своје 
место и да је од експлозије настао кратер од избијених и уситњених гранитних коцки. Аутомобили нису 
били гурнути у страну нити гурнути на зид, како је то било са аутомобилом после експлозије гранате 
130 м на војном полигону Никинци. Ови резултати иду у прилог тврдњи да на Тргу Капија у Тузли код 
белог „голфа“ НИЈЕ експлодирала никаква граната, већ је испод аутомобила била постављена 
експлозивна направа усмереног дејства, која после експлозије није одгурнула ауто на зид продавнице 
„НИК“, а направила је кратер у ком су биле уситњене и избијене гранитне коцке, онако како смо 
добили у експерименту са експлозивом испод аутомобила (тачка 4.3.7 ове Допуне).  
5.39 
Истовременом експлозијом два пуњења, једно од 100 грама поред аутомобила „застава 128“ и друго 
од 200 грама постављено испод аутомобила, (тачка 4.3.4 ове Допуне) дало је оштећења која су 
упоредива са оштећењима на белом „голфу“ испред кога је наводно експлодирала граната 130 мм на 
тузанској Капији 25.05.1995. године. Изглед предњег дела аутомобила „Застава 128“ приказан је на 
слици 43, а на сл.44 приказан је изглед предњег дела аутомобила „Голф“ после експлозије на Капији 
25.маја 1995. године. Види се да су оштећења на оба аутомобила скоро иста, оштећена су десна крила 
и код једног и код другог аутомобила (на „Застави 128 је откинуто десно крило), десни точак код 
„Заставе 128“ је практично неоштећен, као и код аутомобила „Голф“.Ово потврђује да је оштећење 
аутомобила “Голф“ на Тргу Капија уТузли изазвала експлозија одређене експлозивне направе са 
усмерењем постављена испод десног точка „Голфа“ а не граната 130 мм испаљена са српске стране 
25.05.1995. године (Тачке 4.4.1 и 4.4.2 ове Допуне).  
5.40  
Кратери настали експлозијом испод аутомобила „Застава 128“ и белог „Голфа“ испред „НИК“-а у Тузли 
имају исте разбијене и уситњене гранитне коцке, што је још један доказ да поред белог „Голфа“ у Тузли 
није експлодирала граната 130 мм, јер експлозија гранате не избија нити уситњује коцке из коловоза, 
не прави кратер. Аутомобиле експлозија није одгурнула у страну ни померила уназад, као што је то 
учинила граната 130 мм, која је аутомобил „Голф“ после експлозије гурнула на зид реплике 
продавнице „НИК“.Утврђено је да се аутомобил бели „ Голф “ поред ког је наводно експлодирала 
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граната 130 мм 25.05.1995 на тузланској „Капији“, није померио с места, нити ударио у зид продавнице 
„НИК“, што се види на фотографијама које је израдио СББ Тузла. Експериментално је показано у 5 
експеримената са експлозивом различите масе да се аутомобил испод ког је инициран експлозив не 
помера ни напред, ни назад, ни у страну, већ се после експлозије враћа на исто место (Тачка 4.4.3 и 
4.4.4 ове Допуне). 
5.41 
Експлозија 100 грама пластичног експлозива ПЕП-а на удаљености 60 цм од предњег десног точка 
„Заставе 128“ показала је да се материјал после експлозије која се деси мало даље од аутомобила 
разбацује по каросерији аутомобила. (Такав ефекат је опажен и на проби 2, сл.26 на хаубу „Заставе 
128“ набачен је материјал од уситњених гранитних коцки после експлозије). Количина избаченог 
материјала је у функцији количине експлозива. То се може видети на аутомобилу плава „Застава 101“ 
паркираном у близини кафеа „Гулам“, у чијој је близини 25. маја 1995. године експлодирала нека 
експлозивна направа постављена на извесној удаљености иза аутомобила. Ми смо у нашем 
експерименту на војном полигону у Никинцима добили веома сличну појаву- набацивања материјала 
на каросерију после експлозије. На хаубу је набачен материјал после експлозије што је доказ да се 
слично десило и у близини аутомобила плава „застава 101“ (тачка 4.5.1 ове Допуне).  
5.42  
Избачен материјал после експлозије и набачен на каросерију аутомобила „Застава 128“одговара 
ситуацији са плавом „заставом 101“ поред „Гулама“ јер је каросерија и тог аутомобила прекривена 
материјалом после експлозије. Експлозив је био постављен на одређеној удаљености иза леве стране 
плавог аутомобила „застава 101“ како је приказано у тачци 2. 3 ове Допуне налаза. 
Са великом дозом вероватноће, направа је била скривена у коловозу, што доказују велике количина 
земље и материјала избаченог на каросерију аутомобилу (тачка 4.5.2 ове Допуне). 
 
5.43 На основу свих истраживања и експерименталних доказивања на војном полигону Никинци, може 
се донети ОПШТЕ МИШЉЕЊЕ да на тузланској Капији није експлодирала граната 130 мм испаљена са 
српских положаја на Озрену и убила 71 особу, већ је то била синхронизована (истовремена) експлозија 
више експлозивних направа од којих је једна била постављена испод белог „Голфа“ на Тргу Капија 
25.05.1995. године и на основу те експлозије тврдило се без утемељених материјалних доказа да је то 
била граната која је иазвала све страшне последице које су се догодиле на Тргу Капија у Тузли. 
Доказали смо експериментално да то није била експлозија гранате, већ да је то била само једна од 
више постављених експлозивних направа на скоро целом Тргу, које су истовремено активиране. 
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НАЛАЗ 

Свеобухватна анализа доступних података из судских списа и других доступних докумената као и а 
посебно експертизепроф. др. Зечевића омогућило је сагледавање његовог модела из скоро свих 
могућих услова; 

Ни један резултат ове анализе не подржава ни један закључак из експертизе проф. др. Берка 
Зечевића; 

Проф. др. Берко Зечевић је посветио анализи трагичног догађаја у Тузли свега 30 страна од 94 стране 
текста, док су преостале  64 стране преписане некритично са Интернета. При томе су стране 58, 59, 
62,63, и 64 пуне непроверених и неутемељених и лажних  података а стране 74,75 и 76, као и страна 
85. (30% ефективне анализе) који су доказано најобичнији злонамерни фалсификати и за собом 
повлаче и фалсификовање минимум 2 х 12 страница Таблица гађања. 

Превише је закључака, у овом случају, донесено брзо и олако  при чему су готово сви базирани су на 
крајње сумњивим предикцијама, па су све тврдње вештака тужилаштва проф. др. Берка Зечевића 
засноване на лажним, непровереним и недоказаним подацима као што следи; 

Неприхватљиво и лажно одређивање падног угла пројектила и смера долета пројектила; 

Неприхватљиво одређивање места ватрених положаја; 

Неутемељена процена узрока у односу на ефекте на тргу «Капија».   

Стварни терен и његова конфигурација су потпуно занемарени и избачени из разматрања, што је 
довело до грубо погрешних процена и прорачуна из којих су произашли исто тако грубо погрешни 
закључци.  

Стварна позиција аутомобила Голф Мк1 разматрана је уз потпуно одсуство основних елемената 
физике експлозије као да током експлозије никаква спољна сила није дејствовала на предметни 
аутомобила. Та сила износи  преко 240КN за предметни пројектил 130 мм, дакле, бар 32 пута је већа 
од тежине аутомобила, (маса аутомобила износи 750кг ), док је возило у Тузли остало на месту; 

У односу на тако посматран положај (одбаченог) аутомобила је мерен могући падни угао 
пројектила–математички и методолошки  потпуно неисправно;  

НАЛАЗ  И СТРУЧНИ ЗАКЉУЧЦИ 
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Експлозија пројектила  130 мм тако близу каросерије возила мора одбацити ауто барем мало. 
Аутомобил на тргу „Капија“ није одбациван ни мало што показује ветробран који је у стварним 
условима пао на кров, док је у свим осталим опитима или бачен испред аутомобила због померања 
возила уназад или смрскан али увек и искључиво испред возила; 

У предметном случају чак падни угао од 800 не може да обезбеди да пројектил прелети преко 
аутомобила Голф Мк1, када се овај постави према оригиналним скицама и фотографијама, а такав 
падни угао не постоји код жиростабилисаних топовских пројектила; 

Балистички прорачуни вештака тужилаштва изостављају битне параметре који фигуришу код сваког 
рачуначког одељења у артиљеријској јединици. Рачуначи у артиљерији урачунавају многе поправке 
(посебно узимајући у обзир надморске висине циља и ватреног положаја) које у експертизи вештака 
нису тачно  урачунате. Зато су сви балистички прорачуни вештака тужилаштва невалидни јер су 
засновани на претпоставци да ма где био могући ватрени положај увек остаје на таквом месту да је у 
односу на трг „Капија” – изнад 30 м, што је грубо погрешно.  

У складу са стварном ситуацијом на терену и оном изведеном коришћењем топографске карте, 
ватрени положаји на удаљености већој од 27 100м, налазе се на надморским висинама од 335 до 
406м, па је разлика у надморској висини између тих ватрених положаја и платоа трга „Капија” од 106 
до 177м, респективно. То је надвишавање од 3 до 6 пута веће од оног које, у својим прорачунима, 
користи експерт тужилаштва. Збога тога ови прорачуни треба ду буду проглашени ништавнима 
заједно са последицама које из њих произлазе. 

Ефекти на тргу „Капија” нису ни у чему сагласни са ефектима који се очекују од те врсте 
артиљеријског пројектила, ни са трасолошког ни са терминално–балистичког аспекта, а исто тако не 
одговарају координатном закону уништења одређеном за тај пројектил на основу више десетина 
хиљада експеримената које је извео произвођач  изворних Таблица гађања, оруђа и муниције. 
Стварна фрагментациона густина је доказано била  9 пута већа од експерименталне  и теоретске а 
доказано је и коришћење нестандардног (невојног) експлозива; 

У површном разматрању места могућих ватрених положаја од стране вештака тужилаштва, прави 
ватрени положаји нису узимани у обзир тј. она места на којима су се оруђа заиста налазила па 
положај ни једнога од њих није тачно откривен иако се њихови остаци још и данас могу видети, а 
виде се и на сателитским снимцима терена. (На основу заплењених докумената и живих сведока-
учесника могао се, без нарочитих напора, пронаћи све и један стварни ватрени положај као и 
конкретни положај на којем су били топови 130 мм М46 приликом догађаја у Тузли); 

Ма одакле би на предметно место експлозије долетео пројектил 130 мм, његова парчад нису могла 
да се нађу на у мртвим угловима и на просторима којима недостаје оптичка видљивост у односу на 
центар експлозије  као што су оба бочна зида зграде «НИК», улица Н. Тесле, на згради «Борац» и на 
углу код зграде »Лутрија БиХ». Ове чињенице је и сам вештак тужилаштва описао али их (намерно) 
није доводио у питање јер обарају целокупни његов сценарио и бацају посве другачији поглед на 
узрок трагичног догађаја у Тузли дајући му посве друге димензије, услед чега страни експерти 
једногласно захтевају нову међународну истрагу; 

Сви налази недвосмислено упућују на експлозију направе чији убојни потенцијал увелико 
превазилази убојни потенцијал гранате 130 мм, уједно указујући да постоји не једно него више 
места на којима су се десиле одвојене али  синхроно активиране експлозије. 
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Ма где да се налазило предметно артиљеријско оруђе 130мм М46, у предметом 
дефинисаном сектору ипредметним условима атмосфере и материјала од 25.05.1995. године, 
располагало је могућношћу да гађа трг „Капија”, без икакве потребе да премештањем демаскира 
ватрени положај и да напреже материјал и људство без икакве потребе; 

 

 

Не постоји физичка могућност да пројектил падне на описано и дефинисано место 
пребацивањем аутомобила  Голф  Мк1, ма где да се налазило предметно артиљеријско оруђе 
130мм М46, у предметим условима атмосфере и материјала, дефинисаним од стране тужилаштва, 
за дан 25.05.1995. године. 

 

Закључак: 

 

Истражни органи, укључујући и тужилаштво, пропустили су прилику да 
размотре стручну могућност да извори експлозије на тргу «Капија» потичу и од 
неких других врста  експлозивних направа. 

МИШЉЕЊЕ 
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Прилог 1.1 
 

„За 130 мм и пројектил 130 мм М79 при потпуном познавања атмосферских параметара 

(температура, притисак, влажност, брзина ветра), масе пројектила, истрошености цеви топа 

итд, могуће је гађати циљеве у зони која се налази  до ± 4 Вд у односу на тачку  гађања (± 380м у 

односу на даљину од  27 450м) ”...... крај цитата. 

Одакле сада с 27 450м?  Није 27 100, није 27 128 није 27 480, него баш 27 450!  

Одакле сад потиче баш 27 450м? То само показује да се са даљине од 27450 у Таблицама гађања, 

вероватно, извире нека велика, до сада непозната истина.  Погледајмо јој у очи! 

 Извадак бр. 2. 

Исечак из Таблица гађања за топ 130 мм М46, пуно пуњење, В0=930м/с, Пројектил М79 или ОФ482, 

са упаљачима УТИУ М72 или РГМ2, страница бр. 114. 

 

Дакле на даљини од  27 450м, Вд=380/4= 95м!  

Али како је то вештак тужилаштва добио? Катастрофалном грешком, али тешко уочљивом због тога што 

од човека са титулом проф. др. то нико не очекује.Узимајући таблице гађања(види Извадак бр. 2.) 

тражио је вредност вероватног скретања по даљини, Вд, на даљини гађања од 27 450м. ( опет 

погрешно али доследно). На његову жалост, узео је у прорачун податке из колоне 7 (жуто осенчена 

колона), а не из колоне 11, у којој фигуришу вредности Вд у метрима.  
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m podeljak hilj. 0     ' m m s m/s  hilj. m m m 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

26000  520,1 634 37  59 9904 7422 76,6 342 994 77 10 132 

      

26200  523,8 649 38   55’ 10 283 7703 78,1 343 1006 78 11 137 

26400  527,3 666 39   55’ 10694 8007 79,8 344 1019 79 11 144 

26600  530,8 684 41     0’ 11152 8342 81,6 345 1033 80 12 151 

26800  534,8 704 42   13’ 11667 8718 83,5 347 1047 82 12 159 

27000  540,3 728 43    37’ 12276 9157 85,8 348 1063 83 13 169 

      

27200  0,0 757 45    21’ 13045 9710   88,5 
 

351 1081 85 13 181 

27400 
 

 0,0 801 47    53’ 14144 10250 92,4 355 1105 88 15 200 

27481  0,0 848 50   53’ 15328 11487 96,9 360 1129 92 16 225 
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И тако, вештак изводи директну интерполацију за даљину од 27 450м,  унутар колоне 7, рачунајући: 

Вд(27 450) = [(
96,9 − 92,4

81
) ∙ 50] + 92,4 = 95, 178 ≈ 95 м 

па одмах затим: 

–4 · Вд + 27 100 = – 4 · 95 + 27 100 = 26 720м;  и, 

4 · Вд + 27 100 = 4 · 95 + 27 100 = 27 480м. 

 

Међутим, колона 7 не садржи величине Вд у метрима него време летења пројектила у секундама, па 

по научно утемељеном и математички уверљиво доказаном ( тако се изјаснио суд БиХ) извештају–

експертизи проф. др. Берка Зечевића ватрени положај може бити на даљинама унутар интервала Xvp: 

 

Xvp = 27 100 метара – 380 секунди = 26 720 метара; 

Xvp = 27 100 метара + 380 секунди = 27 480 метара. 

 

Овакав резултат не показује само крајњу неодговорност у раду вештака тужилиштва, већ и на то да 

његов у експертизу нико није озбиљно прочитао, нити покушао да оцени, а биће да је и сам вештак 

знао да то нико неће ни погледати.   
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Прилог бр.3 

 

 
Прилог 3.а -  Резултати 3Д скенирањa зa  експерименте према сценарију вештака тужилаштва, поглед са 
северозапада према југоистоку 
Укупнa фрагментација  са прегледом  људских фигура  и објеката. 
 Црвени сноп представља ударе до висине од 1,80 м,  зелени сноп представља ударе изнад  висине од 
1,80 м.   
Цилинди  представљају локације људских фигура према табели испод:  
Црвено  - област и штете услед разорног дејства експлозије; 
Љубичасто -  област и штете услед  ударног таласа експлозије укључујући фрагментацију;  
Плаво - област и штете само услед  фрагментације ; 
Зелено  заштићене  зоне.  
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Прилог бр.3 - наставак 

 

 
 
Прилог 3.б -  Резултати 3Д скенирањa зa  експерименте према сценарију вештака тужилаштва, поглед са 
североистока према југозападу 
Укупнa фрагментација  са прегледом  људских фигура  и објеката. 
 Црвени сноп представља ударе до висине од 1,80 м,  зелени сноп представља ударе изнад  висине од 
1,80 м.   
Цилинди  представљају локације људских фигура према табели испод:  
Црвено  - област и штете услед разорног дејства експлозије; 
Љубичасто -  област и штете услед  ударног таласа експлозије укључујући фрагментацију;  
Плаво - област и штете само услед  фрагментације ; 
Зелено  заштићене  зоне.  
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Прилог бр.3 - наставак 

 

 
 
 
Прилог 3.в -  Резултати 3Д скенирањa зa  експерименте према сценарију вештака тужилаштва, поглед са 
југоистока  према северозападу 
Укупнa фрагментација  са прегледом  људских фигура  и објеката. 
 Црвени сноп представља ударе до висине од 1,80 м,  зелени сноп представља ударе изнад  висине од 
1,80 м.   
Цилинди  представљају локације људских фигура према табели испод:  
Црвено  - област и штете услед разорног дејства експлозије; 
Љубичасто -  област и штете услед  ударног таласа експлозије укључујући фрагментацију;  
Плаво - област и штете само услед  фрагментације ; 
Зелено  заштићене  зоне.  
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Прилог бр.3 - наставак 

Слике  из Прилога бр. 3 су рађене на следећи начин: 

После опита (активирања пројектила), а овд по сценарију проф. др. Зечевића, врши се ласерско 

скенирање 3-Д ласером. После добијања слика које су настале од низа тачака које је уређај за снимање 

регистровао, разнобојним  линијама се спајају тачке погодака гелера у зидове објеката са центром 

експлозије на следећи начин:  

 
Прилог 3.г -  Резултати 3Д скенирањa зa  експерименте према сценарију вештака тужилаштва, поглед 
одозго 
Укупнa фрагментација  са прегледом  људских фигура  и објеката. 
 Црвени сноп представља ударе до висине од 1,80 м,  зелени сноп представља ударе изнад  висине 
од 1,80 м.   
Цилинди  представљају локације људских фигура према табели испод:  
Црвено  - област и штете услед разорног дејства експлозије; 
Љубичасто -  област и штете услед  ударног таласа експлозије укључујући фрагментацију;  
Плаво - област и штете само услед  фрагментације ; 
Зелено  заштићене  зоне.  
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Црвени сноп линија представља ударе до висине од 1,80 м,  зелени сноп линија  представља ударе 

изнад  висине од 1,80 м.  Висина од 1,80 м је узета као просечна висина човека на тргу Капија а према 

процени из експертизе вештака тужилаштва, проф. др. Берка Зечевића.  

Ова линија је појачана црвеном бојом на фасадама зграда да би се лакше визуално раздвојили удари 

парчади до те и изнад те висине. 

Цилинди  представљају локације људских фигура према табели испод:  

Црвено  - област и штете услед разорног дејства експлозије; 

Љубичасто -  област и штете услед  ударног таласа експлозије укључујући фрагментацију;  

Плаво - област и штете само услед  фрагментације ; 

Зелено  заштићене  зоне. 

Анализа ових слика јасно показује да би при доласку пројектила са запада по падним углом од 620, 

главна и по броју претежућа маса парчади дејствовала по простору који је изнад просечне људске 

висине са изузетком кафеа Леонардо и око улаза у Самоизбор, као и на малим удаљеностима од 

центра експлозије. Кафе Гулам и кафе Капија као и делови трга Капија на удаљеностима већим од 15 м 

од центра експлозије су ван домета енергетски ефикасних (убојних) парчади и на том простору не би 

требало очекивати масовнија оштећења објеката  и повређивање људи као што се десило на тргу 

Капија. 

Супротни стварни и експериментални резултати, дубоко су  несагласни. Што се тиче штета на 

објектима, експериментални резултати јасно показују како огромна маса парчади погађа угао зграде 

Самоизбор (улаз) али изнад висине од 3-4 м док је у стварности разаран само доњи део истог здања 

што указује потпуно различит положај експлозивне направе у односу на тезе тужилаштва. 

Посебно је узнемирујућа чињеница да су у стварном догађају исказане велике локалне густине 

фрагмената на местима удаљеним од центра експлозије 10 и више метара што је несвојствено како 

пројектилу тако и неконтејнираним експлозивима. 

Тако су ( од стране истражног судије и вештака тужилаштва) описана оштећења 5 објеката, око (уз и 

преко пута кафеа Гулам, око 17 м далеко од ЦЕ), таква да надмашају оштећења у непосредној близини 

ЦЕ, при чему су код људи регистроване тешке бласт повреде и карбонизација делова тела, што указује 

да је на тргу Капија било више центара експлозије. 

Истовремено број погинулих непосредно око пријављеног ЦЕ (6 људи) једнак је броју погинулиг код 

кафеа (фаст фуд) Гулам на удаљењу од 17 м од центра експлозије.  

Такво дејство једноставно  не може бити последица експлозије средњекалибарског пројектила, 

посебно  у случају када је угрожавани простор изложен парчадима која потичу од чеоног, 

малоефективног дела тела пројектила. 
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Прилог број 4 
 

Проф. Зечевић је у свом извештају користио  димензије положаја аутомобила и то (2,65м од левог 

ћошка и 5,60м од десног ћошка зграде продавнице НИК, при ширини зграде 6,50м). Проф. Зечевић је 

такође дефинисао положај аутомобила пре експлозије као 470 мм од зида зграде продавнице НИК, и 

1300 мм од левог ћошка зграде продавнице НИК. 

Позиција стране аутомобила Голф Мк1 је према  била 470мм од зида зграде продавнице НИК и 1300мм 

од левог ћошка зграде продавнице НИК. Ова позиција аутомобила је била коришћена у првом 

експерименту. 

Пројектил је постављен на дрвену даску од 2,5 цм и постављен поред аутомобила. Није било физички 

могуће (због присуства аута Голф Мк1) 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-на слици доле). Угао између 

лонгитудиналне осе пројектила и тла је био око 74° у овом случају. 

 

  Постављање пројектила за први експеримент– детаљ (жута стрелица показује на оригиналну тачку удара 
проф. Зечевића- наранџаста мрља на тлу) 
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Стога је пројектил постављен у најближу могућу позицију, нос пројектила је померен у нову тачку– 14 

цм 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 слику горе. 

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

одговарао недостајућем делу- глави упаљача). Пројектил је онда електрично активиран у овом 

положају да симулира његову експлозију на тлу.  

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. 

 

Сада треба да се упореди слика горе са претходном.  
 
Упоређење даје јасан и недвосмислен одговор. Положај чеоног дела аутомобила Голф Мк1  после 
експлозије готово је идентичан положају са претходне слике (пре експлозије, дакле уопште није 
одбациван уназад), док је његов бочни део (левострани) поравнат са ивичњаком тротоара и то после 
експлозије. Кратер се види одлично. Треба погледати претходну слику где се на хауби возила 
одражава део натписа „АПОТЕКА“  са врхом стрелице а са зида „НИК“ здања и упоредити са овом сликом. 
 
Ако је аутомобил пре експлозије налазио  на месту описаном од стране проф. Зечевића, тј.  положај 

леве стране аутомобила Голф Мк1 је  био 470 мм од зида зграде продавнице НИК и 1300 мм од левог 

ћошка зграде продавнице НИК, а центар експлозије 2,65м од левог ћошка и 5,60м од десног ћошка 

зграде продавнице НИК, при ширини зграде 6,50м, онда је очито да модел проф. Зечевића није 

утемељен у стварности, јер се види да је тако описана експлозија привукла аутомобил према свом 

центру  минимум  за  115-47=68 цм.  
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Траг удара парчади у фасаду здања „НИК“ (лева страна) која указује на неслагање између модела тужилаштва 
и експерименталног модела у погледу положаја аутомобила и центра експлозије, будући да таквих оштећења 
зграде у стварном догађају није било. 
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Додатне фотографије које показују степен експерименталног разарања једног предметног аутомобила 
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