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1. УВПД 
 
 
ППШТИ ППДАЦИ ПРИКУПЉЕНИ ИЗ СУДСКИХ ДПКУМЕНАТА 
 
 
А)  Случај: „Капија” град Тузла, БиХ 
 
Б)  Датум и време: 25мај   1995. гпдина,2055 сати 
 
В) Kратак садржај према списима тужилащтва: Nавпднп, једна ТФ граната са тренутним 
упаљашем, испаљена из тппа 130 мм М46, са удаљенпсти пд 27,1±0,38 км, експлпдирала је на 
тргу „Капија” ударивщи калдрму  на кпјпј се налазилп некпликп стптина цивила (прпцене: пд 
1000 дп 1500 људи), убивщи најмаое 64 и ранивщи вище пд 150 људи. Заврщни губици су 
накнаднп ппвећани на 71 мртвих и 150 или шак дп 240 теже или лакще раоених. Старпст 
жртава је била пд  3 дп 27 гпдина.  
 
Г) Прпјектил је ппгпдип улицу ппкривену са каменим гранитним кпцкама. Растпјаое између 
леве ивице зграде ппд називпм „НИК” и центра експлпзије, је билп 2,65 м. Експлпзија се десила 
ппред прве десне гуме паркиранпг аутпмпбила Гплф Мк1. Центар експлпзије бип на 
удаљенпсти пд максималнп 20 цм пд  деснпг аутпмпбилскпг фара.  
 
Исппљена су пкплна знашајна пщтећеоа - прешник кратера је бип пкп 50 цм са дубинпм пкп 20 
цм. Прекп 30 гранитних кпцки је избашенп из кратера. Пбим кпцке је пкп 1 дм3. Брпјне зграде су 
пщтећене.  
 
Д)  Узимајући у пбзир ппзнате тактишкп-технишке ппдатке п тппу 130 мм М46, прпјектилу 
ПФ482М, азимуту дплета прпјектила пд 2710 ± 2,5, минималнпм паднпм углу пд 620, кпје је 
пдредип прпф. др. Беркп Зешевић експерт тужилащтва, кап и навпдне тпппграфске ппдатке, 
према кпјима прпизилази да је ватрени пплпжај бип на пкп 30м изнад центра експлпзије, а 
заједнп са стаоем атмпсфере и другпг материјала, балистишки прпрашун кпји је вещтак 
тужилщтва извеп, навпднп је ппказап да је ватрени пплпжај бип на минималнпј тпппграфскпј 
даљини, ДМ:  
 

ДМ = 27 100 ± 380 м 
 

кпја, навпднп, пдгпвара щирем ппдрушју засепка Паоик у близини једнпг  јединпг шврстпг пута. 
Експерт тужилащтва је у свпјпј експертизи, супшен са брпјним кпнтрадикцијама, изришитп 
признап да је падни угап бип верпватнп некпликп степени већи пд 620.  
 
 
Ппменути ватрени пплпжај (ВП) пзнашен је на  тпппграфскпј карти пд стране истпг вещтака 
тужилащтва са белпм звездицпм кпјпј пдгпвара  ВП на даљини пд  26 665 м.  
 
(Важна примедба: Пзначени ВП је изван сектпра кпји  је гпре дефинисан, ДМ = 27 100 ± 380 м). 
 
Е) На пснпву гпре наведене струшне експертизе, лажних ппдатака и дпказа прибављених пд 
стране вещтака тужилащтва прпф. др Берка Зешевића, Суд БиХ псуђује кпманданта тактишке 
групе ппд је шијпм кпмандпм бип, међу мнпгим другим јединицама,  и впд 130 мм тпппва М46, 
на 25 гпдина затвпра, а ппсле ппнпвљенпг суђеоа на 20 гпдина. 
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1.1. ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕОА 

 
У захтеву за ангажпваое пд 31. 07. 2014. гпдине, адвпкат бранилац  Кпнстантинпвић Милпрад 
из  Бепграда, тражи:  да се ппсле изрицаоа пресуде  пптуженпм Нпваку Ђукићу пд  стране суда 
БиХ, у предмету бр. X–KR–07/394  изведе дппунскп струшнп вещташеое и анализа дпступних 
судских дпкумената и дпказа тужилащтва кап и шиоеница везаних за навпдну експлпзију 
прпјектила 130мм кпја се десила 25.05. 1995. гпдине пкп 20.55 шаспва на тргу „Капија” у Тузли,  
са следећим  задацима: 

 
1. Анализа  дпступних судских списа, ппсебнп експертизе вещтака тужилащтва; 
 
2. Анализа и прпцена мпгућих места ватрених пплпжаја ( у даљем тексту – Вп)  са кпјег би мпгап 
бити испаљен предметни артиљеријски прпјектил из пруђнпг система 130 мм М46 са тактишкпг, 
технишкпг, тпппграфскпг и балистишкпг станпвищта са ппсебним псвртпм на падни угап 
прпјектила на месту навпдне падне ташке, кап и са станпвищта теприје гађаоа; 
 
3. Пдређиваое пснпвних  елемената гађаоа, са свих тактишки мпгућих ватрених пплпжаја у 
предметнпм ватренпм сектпру дефинисанпм минималнпм и максималнпм даљинпм гађаоа са 
тежищтем  на паднпм углу прпјектила на месту навпдне падне ташке; 

 
4. Краткп разматраое ппстпјећих  терминалнп балистишких и трасплпщких ппказатеља на месту 
експлпзије и на пкплним пбјектима; 

 
5. Прпстпрнп пдређиваое кппрдинатнпг закпна унищтеоа кпји карактерище прпјектил  130 мм 
са суппнираоем прпстпрних димензија кппрдинатнпг закпна унищтеоа на димензије 
предметнпг  трга у Тузли, у услпвима кпнцентрације врлп великпг брпја људи на пгранишенпм 
прпстпру. 
 
 
1.2. ПРЕДМЕТ ВЕШТАЧЕОА 
 
 
Предмет вещташеоа шине распплпживи дпкументи тужилащтва, резултати са ранијих увиђаја са 
припадајућим дпкументима, ранија вещташеоа а ппсебнп вещташеое прпф. др. Берка Зешевића 
ппд називпм: „Анализа увјета кпји су дпвели дп масакра пспба на тргу „Капија” дана 25.05. 
1995. гпд. у 2055 сати”. 
 
Дпдатни пснпв за пвп вещташеое шине резултати ппита изврщених у трпмесешнпм временскпм 
перипду ( јун – септембар 2014.) на ппитнпм  пплигпну ВС – Никинци пд стране тима за пдбрану 
Нпвака Ђукића. 
 

 
1.3. ЦИЉ ВЕШТАЧЕОА 
 
Циљ вещташеоа је наушнп заснпванп, са станпвищта дпбре  артиљеријске праксе,  тепријски и 
практишнп утемељенп извпђеое налаза, мищљеоа и струшних закљушака кпји дпдатнп 
псветљавају предметну трагедију на тргу „Капија” дана 25.05. 1995. гпдине. 
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Увид  у судску дпкументацију, првенственп  у  „ЗАПИСНИК П УВИЂАЈУ” кпји је урадип Вищи суд 
у Тузли, бр. Кри. 29/95, тпкпм 25.и 26. 05. 1995 гпдине са припадајућпм фптпдпкументацијпм 
пд 75 слика, a затим и у пстале прилпге кпји шине саставни деп тпг записника а ппсебнп 
извещтај– експертизу вещтака тужилащтва  дпкумента: 
 
 
 „Анализа увјета кпји су дпвели дп масакра пспба на тргу „Капија” дана 25.05. 1995. гпд у 2055 

сати”, кап и извещтај Мјещпвите кпмисије МУП–а и впјних ппсматраша УН, а у вези са 
гранатираоем Тузле пд 25. маја 1995. гпдине, уз темељнп истраживаоеп услпва  ппстављених 
у пблику дефинисаних  задатака за пвп вещташеое, даје дпвпљнп ппдатака за утемељен налаз, 
мищљеое и струшни закљушак. 
 
 
Дпдатни пснпви  за пвп вещташеое узети су из референтне  литературе, какп следи: 
 
 „Стрельба наземнпй артиллерии” КНИГА I,  Впеннпе издательствп, Министерства Пбпрпны 
ССР, Мпсква 1960; 
 

Robert L. McCoy: “Modern Exterior Balistic, The Launch and Flight Dynamics of Symetric Projectiles“, 

Schiffer Military History, Atglen, Pa. 1998; 

 

Група аутпра– прпфеспра и сарадника Леоинградске Впјне Артиљеријске Академије, ппд 

ппщтпм редакцијпм: 

 

Генерал–майпр артиллерии А.И. Матвеев: „Теприя стрельбьі наземнпй артиллерии”, ушебник, 

Ленинград – 1966; 

 

Таблице гађаоа за тпп 130 мм М46, ССНП, УА –156/2, Впјнп  издавашки завпд 1984.г.; 

 

„Таблицы стрельбы 130 мм пущки М–46”, ТС/ГАУ N0 265, издание третье, Главнпе 

артиллерийскпе управление, Впеннпе издательствп Министерства пбпрпны СССР, Мпсква – 

1961: 

 

Др Александар Стаматпвић: учбеник, „Физика експлпзије”, Бепград 1996. гпдине: 

Др Александар Стаматпвић: учбеник, „Кпнструисаое прпјектила”, Бепград 1995; 

 

В. Д.  Бпљщакпв: „Теприја грещака ппсматраоа са пснпвама теприје верпватнпће”, превпд са 

рускпг, Наушна коига Бепград, 1970; 

 

Е. С. Вентцель: „Теприя верпяатнпстей”, Мпсква 1962. гпдине; 

 

Ппдаци из вище правила и упутстава кпја регулищу живпт, рад и бпрбена дејства ариљеријских 

јединица; 

 

Рашунарски спфтвер за балистишки рашунар тппа 130 мм М–46. 
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Ситуаципна скица 1 
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2. ПРПЦЕНА ИСПУОЕНПСТИ ЗАХТЕВА ЗА ВАТРЕНЕ ППЛПЖАЈЕ И МПГУЋНПСТИ ЗА 

АНГАЖПВАОЕ АРТИЉЕРИЈЕ СА ОИХ 

 

У предметнпм слушају, тужилащтвп је ппставилп следеће тврдое:  

Смртпнпсни прпјектил 130 мм дплетеп је из сектпра кпји је пгранишен  даљинама између 26720 

и 27480 м,  а пп азимуту  са 268.5 и 273.5 степени.  

 

Тп знаши да најверпватније пдстпјаое са кпјега  је испаљен  ппменути прпјектил изнпси 27 100 

м, минимална удаљенпст 26720 и максимална; 27480 м. Тп такпђе знаши да би ВП мпгап бити 

билп где унутар пвих граница щтп, упсталпм, тврди и тужилащтвп у предметнпм слушају. 

 

Тпкпм унакрснпг испитиваоа експерт тужилащтва тврди, цитат: 

"Да види, ми смп израшунали пвде за разлишите углпва лансираоа  38, 39, 45 степени зар не, да 

пдредили смп кпји су падни углпви при удару у препреку на пснпву шиоенице да пружје је 30 

метара изнад хпризпнта експлпзије ... .. "- крај цитата.  

 

Самп два пасуса раније у истпм транскрипту гласи:  

"Не, не, акп сте дпбрп прпушили щта сам написап ја сам једна вепма пажљива пспба дп сада 

нисте видели да за билп щтп ташнп кажем тп мпра бити такп, а ја сам рекап азимут је у ппсегу 

268.5 и 273.5 кпји ће рећи ппсег азимута  је а ватрени пплпжај пружја и ја сам га нацртап и 

рекап сам да ппстпји верпватнпћа знаши верпватну зпну села Паоик никада нисам рекап зпна 

лансираоа је  селп Паоик тп је велика разлика "-. Крај цитата.  

 

Кљушне реши изнад су: "Пружје је 30 метара изнад хпризпнта експлпзије", " азимут је је у 

расппну пд 268.5 и 273.5", и "тп нацртап сам". 

 

Свакакп је тп некп нацртап, јер ппстпји (Сл. 87, стр. 74. извещтаја вещтака пптужбе).  Кп је бип 

црташ никп не зна, али свакп мпже да закљуши да вещтак пптужбе тп није нацртап.  

 

Да је тп пн цртап  на тпппграфскпј карти, мпрап би да примети да су висине мпгућих, 

пдређаних и нацртаних ватрених пплпжаја, (ВП) на удаљенпсти пд 27100 м и већим, мнпгп већа 

пд оегпвих +30 м, у пднпсу на навпдну падну ташку, и да изнпси вище пд + 100м.  

 

На исти нашин, у тпку цртаоа макс. лука даљина (види Сл. 87, стр. 74. извещтаја вещтака 

пптужбе) мпрап би да примети ппстпјаое пзнаке за висину - кпта 362 , безименп брдп - кпја 

уједнп пзнашава надвищаваое кпје је таквп да је изнад навпдне падне ташке +132 м. 

 

Вещтак тужилащтва није ни једнпм прпверип да ли се местима оегпвих  мпгућих ватрених 

пплпжаја мпже прићи и да ли, уппщте, ти  Вп физишки мпгу да се ппседну. У пвпм вещташеоу 

биће накнаднп размптренп прекп 30 мпгућих места за ватрене пплпжаје на даљини дп 27 480 

м у пднпсу на навпдну падну ташку и за задани расппн азимута и мпже се прпнаћи једва један 

прихватљив. Тп не знаши да нема ппгпдних Вп на другим маоим даљинама већ да их нема на 

даљинама пд 27 480 м.  
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Меренп пд трга "Капија" у заданпм расппну азимута, на луку  пплупрешника 27 480 м налази  се 

изразитп неманеварскп брдскп земљищте са надмпрским висинама пд 350 м навище ( са 

изузеткпм мнпгих кптлина и пптпшнп–решних кприта дп кпјих се није мпгуће спустити  са 

пруђем па пвде нису пд  интереса ), са  упшљивим   и   израженим  предоим  и задоим нагиби- 

 

 

 

ма земљищта без прилазних путева. Кп никада на таквпм земљищту није ппседап Вп са пруђем 

масе пд близу 8 тпна не мпже бити квалификпван за вещташеое у пвпм предмету.  (Слика 2.1.)  

 

Један пд ВП на даљини пд 27 480 м ппд азимутпм  пд ≈ 2720, изгледа бащ кап на Слици 2.1.  

Нема никаквпг пута дп Вп. Предои нагиб није нарпшитп пщтар, угап нагиба α изнпси, α= 160.  

 

Да би се, у пваквим услпвима,  пправнала платфпрма пруђа треба да се ради искпп (лафетни 

пслпнац ) најмаое висине 7 ∙ 𝑡𝑔 160 = 7 ∙ 0,2867 = 2 𝑚, щтo je минималнп  (7 х 2 х 5)/2 = 35 

м3 земље и камеоа. А када се тп искппа пруђе се не мпже спустити на платфпрму,  нити са ое 

извући, дпк сам  заклпн не пправдава назив – тп је самп пруђна платфпрма. 

 

Акп се неким вплщебним ппступкпм  тпп и спусти не мпже да гађа јер иза оега не мпже да се 

ппстави кплиматпр (справа за нищаоеое пп правцу) а не мпгу се кпристити нищанске справе 

уппщте, ппсебнп месна справа ( деп нищанске справе кпјпм се нивелирају месни углпви и 

ппправке висинских и других индивидуалних  пдступаоа пруђа пд таблишних услпва). 

 

Пвај ппследои деп нищанских справа мпже да се закреће пп висини максималнп  ±180, щтп је 

недпвпљнп за рад са опм у пваквим услпвима.  

 

Из излпженпг се види да је ппступак кпјим вещтак тужилащтва тражи ватрене пплпжаје неташан 

и крајое ппједнпстављен метпд, при шему се земљищте разматра кап лист папира или мпрска 

ппврщина. Мпглп би се и тп дпзвплити да су стварне надмпрске висине земљищта уведене кап 

нужна прпрашунска варијабла, али нису.  

 

Пшигледнп је да вещтак тужилащтва вещташи а да никада у живпту није прищап предметнпм 

пруђу а камп ли ппалип прпјектил.  

 

Слика 2.1 
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Пп кпјем пснпву се мпже изнети пваква напкп непристпјна тврдоа?   

 

Пнај кпји се усуди да пп впљи и без икакве претхпдне  кпнкретне прпвере и извиђаоа 

ппставља или наређује ппстављаое Вп пруђа 130 мм, на пваквпм терену, никада није видеп 

щта се дещава са неппрезним ппслужипцем тппа кпји приликпм ппаљеоа пруђа,  услед  лишне  

непажое, истури деп свпга тела ван щтита лафета – дакле, није видеп какп цури крв из свих 

неппкривених делпва тела;  руку, нпса, пшију,  ущију и лица, какп се пстаје без пбрва, кпсе и 

пдеће, какп изгледа спаљена земља испред цеви пруђа ппсле два ппаљеоа пуним пуоеоем, 

када ппјединашнп сагпрева барутна маса пд пп гптпвп 13 кг.  Дакле најмаое щтп ппслузи тппа 

треба је да има иза леђа два метра виспк зид пдакле ће врели барутни гаспви да се пдбијају.  

 

Ситуација је мнпгп гпра акп се пруђе нађе на истпветнпм, шак и блажем задоем нагибу. Да би 

се тп  пшигледнп представилп, пптребнп је пруђе са слике 2.1. запкренути за 1800.  Тада би  

билп немпгуће спустити цев исппд пдређене елевације при шему су услед најмаоих препрека 

испред цеви мпгуће превремене експлпзије са трагишнпм ппследицама.  

 

Да би се тп избеглп треба да се прпдужује депласман пруђа за најмаое 10 м испред цеви и 2 м 

иза кракпва лафета да пруђе не би услед трзаоа клизнулп уназад низ нагиб. Пп артиљеријским 

нпрмама прпсешан радијус пруђнпг заклпна је, 3,65 м, а за тпп 130 мм је тај радијус 4,25 м па је 

пптребнп (4,252·π·З/2)= 85м3 искппа, шему је пптребнп дпдати минимум 30м3 за маневар цеви 

пп правцу тј. бар 115 м3 искппа, при шему је ситуација ппгпрщава јер се сада рефлектујући 

зидпви налазе испред цеви и ппслуге. Акп је удаљенпст ватренпг пплпжаја пд врха узвищеоа 

маоа пд 12 м (приближна дужина пруђа у пплпжају за паљбу) пптребнп је дпслпвце 

нивелирати врх узвищеоа да би се пправнала пруђна платфпрма, а тп представља искпп  шији 

је вплумен једнак вплумену прпсешнпг трпспбнпг стана, па такви пруђни заклпни не мпгу 

прирпднп да се пправнају деценијама. 

 

Исти прпблем са нищанским справама пстаје и даље једнакп нерещив. 

Украткп, тпп  130 мм није минпбацаш или брдскп пруђе и за ватрени пплпжај му треба бар 70 

м2 равнпг прпстпра, без икаквих физишких препрека испред  цеви. Пруђе је првенственп 

намеоенп  за дејства  на равнишастoм земљищту , или са стаципнарних утврђених пплпжаја у 

улпзи пбалске  артиљерије, кап и са брпдпва.  Тп се прирпднп пднпси на предметнп (вушнп) 

артиљеријскп пруђе. Оегпва сампхпдна варијанта има бпље перфпрмансе у ппгледу 

мпбилнпсти и избпра ВП, али тп пвде није предмет разматраоа. 

 

Без пбира на тп, где гпд да се у заданим услпвима, ппстави Вп на даљини пд 27 480 м, пн ће 

се наћи на надмпрскпј висини знатнп већпј пд  тридесет (+30) метара у пднпсу на  навпдну 

падну тачку на тргу "Капија". Пвп ће бити накнаднп детаљније анализиранп у ппглављу бр.3. 

 

Једна кпнстатација из експертизе вещтака тужилащтва ппсебнп је непрпфесипнална – 

цитиранп: 
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заврщен цитат са стране 85. експертизе вещтака тужилащтва са сликпм, Сл. 104.)! 

Пва, гпроа, кпнстатација заједнп са таблицпм није самп неташна – пна је срамптна и недпстпјна 

институције исппд шијег крпва је изищла, и билп  би мнпгп бпље да никада није написана. Пна 

је нелпгишна, аритметишки катастрпфалнп  неисправна и верпватнпснп немпгућа. 

 

Пзнашимп кплпне какп следи – другу кап дпгађај А, трећу кап дпгађај Б, шетврту кап дпгађај В, 

пету кап дпгађај Г, щесту кап дпгађај Д,  а седму,  мпгуће екстремнп пдступаое дпмета 

пзнашенп кап ∆Декстр; 

пнда је: 

∆Д_екстр = А ∩ (Б/А) ∩ В ∩ Г ∩ Д 

 

а верпватнпћа таквпг дпгађаја, P(∆Декстр), једнака је: 

 

𝑃 ∆Декстр = 𝑃(𝐴) · 𝑃(Б/𝐴)· 𝑃 (В) ·  𝑃 (Г) · ) ·  𝑃 (Г) ·  𝑃 (Д),  

 

а какп 𝑃 (Д), преставља верпватнпћу да је из фабрике изищап тпп 130 мм са ппшетнпм брзинпм 

већпм за 10 м/с пд прпјектпване, щтп никп никада није шуп, регистрпвап, видеп, написап, 

прпшитап или претппставип, из шега прпизлази да је верпватнпћа тпг дпгађаја, Р(Д)=0, пнда је и: 

 

P ∆Декстр = 0, 

шиме се дпгађај представљен на слици 104. вещтака тужилащтва [(мпгуће екстремнп пдступаое 

дпмета,ΔДЕКСТР)] ппказује кап немпгућ али и бесмислен и уједнп указује на крајое неппзнаваое 

прпблематике кпју тумаши кап судски вещтак. 

 

Пвај дпгађај није самп немпгућ, оегпвп представљаое указује и на пснпвнп аритметишкп 

незнаое. За мпгуће екстремнп пдступаое дпмета, ΔДЕКСТР у ппзитивнпм смислу, пптребнп је да 

балистишка пдступаоа (температура ваздуха, температура барута) буду ппзитивна,  а метеп–

пдступаоа делимишнп ппзитивна (пппутни балистишки ветар) а делимишнп негативна, тј. 

барпметарски притисак треба да буде маои за 10 мбар, уз истпвременп слагаое услпва кпје 

захтева да температура буде за десет (100С) већа а барпметарски притисак маои за 10 

милибара, щтп и није шест слушај. Пбрнутп, за мпгући екстемни ппдбашај, пптребнп је да да сва 

наведена балистишка пдступаоа буду негативна а метеп–пдступаоа какп следи – уздужни 
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ветар шепни, дакле  услпваљава смаоеое дпмета, а барпметарски притисак ппзитиван у 

пднпсу на таблишну расппделу пп висини. 

 

Дпгађај са Сл. 104. ( ΔДекстр=1991 м) немпгућ је, дакле,  и аритметишки. 

 

Важна је сама кпнтрадикција смещтена у срж наведенпг нареднпг  цитата, крајое злпнамерна 

и ппнижавајућа за пнпга кп ју је написап– цитат изнад ппменуте Сл. 104. 

 

 

заврщен цитат! 

 

Мпже, дакле бити и далекп гпре негп щтп је наведенп у ппдацима из Сл. 104!  Али какп су тп 

пнда такп ташнп, пп тврдои тужилащтва, ппгађали два пута у размаку пд гпдину дана? 

 

Шиме тп тпппвскп пдељеое 130 мм мпже да усппстави надзпр над параметрима атмпсфере 

или над степенпм истрпщенпсти цеви пруђа, кпју вещтак тужилащтава непрекиднп третира кап 

апсплутнп нпву, тек изищлу са фабришке траке? 

Тпппвскп пдељеое има у свпјпј фпрмацији самп рушну бусплу кпмандира пдељеоа и Таблице 

гађаоа. Артиљеријска буспла је батеријски инструмент, батеријскпм термпметру самп име 

указује на фпрмацијски нивп на кпјем се мпже наћи. Прибпр Пзк за мереое прпдужеоа 

барутне кпмпре је такпђе на нивпу батерије и пп ппдацима кпје је лакп прпверити није купљен 

ни један примерак вище пд брпја купљених батерија 130 мм. Ветрпмер се налази на нивпу 

дивизипна, и да би се ппремила три тпппвска пдељеоа треба изузети све ветрпмере из пука 

артиљеријских пруђа 130 мм М46. 

 

Истп такп вещтак тужилащтва ппказује да је из заплеоених дпкумената 1. КК. устанпвип да 

тпппвски впд 130 мм не дејствује кап целина већ је распрщен у прпстпру и да тпппвска 

пдељеоа дејствују ппјединашнп. Једнп пруђе има азимут пснпвнпг правца пд 18–00 (1080) 

дакле није усмерен према Тузли већ северним пбпдпм Мпдрашкпг језера, дпк је другп 

усмеренп на југпзапад са пснпвним азимутпм пд 36–00 (2160). 

 

Акп је тп такп какп тврди вещтак тужилащтва, а билп је такп, ппслугама пвих пруђа су пптребна 

бар шетири (4) батеријска радип–уређаја (нема мпбилне телефпније у тп време) пд кпјих је 

један кпд кпмандира впда а пстали кпд кпмандира пдељеоа (впдпви немају радип–уређаје пп 

фпрмацији), па нпва три радип–уређаја  кпји се налазе тек на нивпу дивизпна и мещпвитпг арт. 

пука, да би кпмуницирали са претппстављенпм кпмандпм, у циљу дпбијаоа пдгпварајућег 

стаоа атмпсфере. 

 

Кп је псакатип и бпрбенп пнесппспбип артиљеријски пук тпппва 130 мм, да би ппделип све пве 

инструменте и средства са фпрмацијскпг нивпа већег за пет степени, да би оима ппремип 

артиљеријска тпппвска пдељеоа кпје нема људствп пбушенп да та средстава кпристи? 
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Щта је на крају предмет расправе? Пдакле ппдаци п стаоу атмпсфере и  цеви пруђа пруђним 

ппслугама кпје у временскпм размаку пд једне гпдине щаљу свпје прпјектиле са смртпнпснпм 

прецизнпћу  кпје пдгпвара велишини пд 0,1 ВД на трг" Капија"? 

 

Акп је ппслуга инкримисанпг тппа 130 мм гађала неки циљ крај Тузле на удаљенпсти пд 1991 м 

пд трга  "Капија", а ппгпдила тпшак аутпмпбила Гплф Мк1 на тргу " Капија", пнда се све 

ппследице тпга акта мпгу пкарактерисати кап маспвнп убиствп из нехата. Акп је пак, тп 

"злпшинашкп" тпппвскп пдељеое 130 мм ималп трг " Капија", "кап генералнп прецизан циљ –

sic!" какп тп преписује вещтак тужилащтва пд "експерата" Мјещпвите кпмисије Унпрпфпра и 

МУП–а БиХ, кп им је и на кпји нашин пбезбедип такп изузетнп спфистициран надзпр над 

стаоем пруђа и атмпсфере. 

Цитат са стране 81, експертизе вещтака тужилащтва: 

 

 
заврщен цитат! 

Вещтаку, прпф. др. Берку Зешевићу је све пп америшкпј впјнпј терминплпгији! Какп 

непрпфесипналнп!  Кпристе и Американци верпватну кружну грещку Circular Probable Error или 

CEP за пцену растураоа невпђених ракетних прпјектила, пцену ефикаснпсти дејства 

прптивавипнске артиљерије, за оихпв пмиљени сппрт – бпмбардпваое из ваздущнпг прпстпра 

кап и за друге пптребе (пцена ташнпсти кппрдината и сл.), дакле истп кап и ми. За тп, али не за 

мереое растураоа артиљеријских пруђа! 

 

Уваженпг вещтака тужилащтва треба упутити на оему такп пмиљене извпре, нпр. " FT 8–J–4, 

Firing tables Cannon,8–inch Howitzer M2 and M2A1 on Howitzer, heavy Self–Propelled". 

Headquarters, Department of the Army, где се на странама XIV  и  XV  лепп пбјащоава щта је 

"рrobable error in range to impact" кап и  "рrobable error in deflection at impact" , пднпснп 

средое верпватнп  скретаое пп даљини и правцу, управп кап щтп се тп, маое или вище, зпве 

и у Еврппи, Азији, Африци, пбе Америке и у Аустралији. 

Цитат са стране 81, ппследои пасус из експертизе вещтака тужилащтва: 

 

 

заврщен цитат! 

Ппнпвнп америшка впјна терминплпгије! Па ту јпщ пище да ппстпји дисперзија пдступаоа пкп 

средое ташке ппгпдака прпјектила..... кап и дисперзија пп дпмету, девијација пп правцу и 
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висини, али све у пднпсу на средоу ташку ппгптка или експлпзије. А у пднпсу на щтп се инаше 

мери вещтакпв СЕР акп не у пднпсу на средоу ташку ппгптка или експлпзије?  

 

Никаква девијације нису мере у артиљерији, ни у САД ни билп где, а дисперзија какп ју је 

превеп вещтак тужилащтва једнпставнп је ван кпнтекста преведена реш (dispersion= растураое, 

расипаое. распрщиваое), a  не дисперзија кап други централни мпмент слушајне велишине, 

пднпснп кап јединица мере. Зна се да је: 

Вд =𝜌 ∙  2𝐷𝑑 = 0,67449·𝜍𝐷  

 Верпватнп скретаое пп даљини, дакле, Вд=0,67449· 𝜍𝐷 , (средое квадратнп пдступаое 

ппгпдака пп даљини или стандард = 𝜍), а истп такп је Вд једнакп умнпщку кпнстанте  𝜌 =

0,4769 са ппткпренпм двпструкпм вреднпщћу дисперзије растураоа ппгпдака пп даљини: 

Впр  =𝜌 ∙  2𝐷𝑝𝑟  = 0,67449 ·𝜍𝑝𝑟  

 

Верпватнп скретаое пп правцу   ; дакле, Впр= 0,67449 · 𝜍𝑝𝑟 , (средое квадратнп пдступаое 

ппгпдака пп правцу (стандард = 𝜍𝑝𝑟 ); 

 

За разлику пд СЕР где се унутар круга радијуса r, налази 50% ппгпдака, у јединишнпм 

правпугапнику 4·Вд· Вп, налази се самп 25% ппгпдака, унутар јединишне елисе са пплупсама 

а=Вд и b=Впр 20,3%.  дпк је у пплујединишнпм правпугапнику димензија Вд·Вп налази самп 

4·0,132 =6,76% ппгпдака, a Веза између верпватнпг скретаоа пп даљини и пплупрешника СЕР, р, 

дата је релацијпм: 

 

𝑒
−
𝑟2 ∙𝜌
Вд2

2

=  0,5 

Или: 

r≈ 1,75 Вд 

И бащ кад шпвек ппверује да се ради п "lapsus calami ", вещтак тужилащтва је ту да нас разувери 

кап щтп тп следи из нареднпг цитата са стране 85. оегпве експертизе: 

 

заврщен цитат! 

Какп да пвде средоа кружна грещка ппслужи кап мера када је Вд седам (7) или вище пута веће 

пд Впр, и да ли прпјектили растурају затп щтп смп ми дефинисали средоу кружну грещку или 

ми тпм верпватнпм грещкпм кап мерпм пписујемп прирпдну ппјаву? 

 

Дакле, балистички стручоак – вештак тужилаштва дефинитивнп не ппзнаје мере кпје се 

кпристе у артиљерији  за пцену растураоа ппгпдака и верпватнпћу ппгађаоа циљева јер се 

из наведених цитата види да је тп преписанп без икакве кпнтрпле и разумеваоа и са 

ппгрешнпг места. 

 

Вещтак тужилащтва извпди  свпј балистишки  прпрашун  уз упптребу спфтвера  3–ДПФ да би 

ташнп пдредип удаљенпст Вп пд навпдне падне ташке прпјектила за заданп стаое пруђа и 

муниције ( али за пвп ппследое  нема никаве дпказе већ самп пустп нагађаое и спекулације).  
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Спфтвер кпји ппмиое вещтак тужилащтва не урачунава ппправке правца и даљине збпг 

рптације Земље ни ппправке даљине збпг закривљенпсти оезине ппвршине, кап ни велишину 

деривације, али за пдређиваое даљине гађаоа и реверзни прпрашун тпппграфске даљине,  

ппправке даљине збпг рптације Земље и закривљенпсти оезине ппврщине треба нужнп 

укљушити у прпрашун, щтп вещтак тужилащтва није ушинип.  

 

Будући да на Тузланскпј Капији ппстпји траг експлпзије и да вещтак сматра да је верпватнп 

сама Капија била генералнп прецизан (sic) циљ, мпгуће је пптпунп искљушити све ппправке 

правца, сматрајући да их је ппслуга пруђа вепма ташнп птклпнила, али би за дпбијаое "ппгптка" 

истп такп ташнп мпрала да урашуна и све ппправке даљине.  

 

Пвде треба да се наппмене да ппправке правца уппщте нису малене пп свпјпј апсплутнпј 

вреднпсти, и да ппслуга пруђа треба, при максималнпј даљини гађаоа, да усмери цев у правац 

( у датпм слушају) кпји је пд апсцисе циља прекп 1 км северније. 

  

Ппправка правца и даљине збпг рптације Земље фигурищу у Таблицама гађаоа кпје и сам 

вещтак тужилащтва навпди кап извпр у фуснпти на стр. 16. свпје експертизе, и пбавезнп се 

урашунавају за све даљине гађаоа (према тадащоем правилу гађаоа, т.114).  Пн  (вещтак 

тужилащтва) пву ппправку није урашунавап, а защтп и би када је без ое сваки падни угап бива 

већи  0,20   за даљину маоу пд стварне за 50 м!  

 

На стани бр. 273, Таблицама гађаоа за пплазни (елеваципни) угап пд 380 , ппправка даљине 

изнпси –54 м.   

 

Ппправке даљине збпг закривљенпсти ппврщине Земље не фигурищу у таблицама гађаоа је се 

пне пп тадащоим правилима гађаоа не рашунају дп даљина гађаоа пд 25 км али се пвде ради 

са већим даљинама гађаоа. Узгред, пд  средине седамдсетих гпдина када су пва пруђа 

купљена па све дп рата никп није гађап на даљинама крајоег дпмета, па шак ни у пбалскпј 

ариљерији.  

 

Ппменута ппправка даљине се рашуна пп пбрасцу (Слика 2.2.): 

 

ΔДЗ =–  
Дт

2

2∙𝑅
∙ 𝑐𝑡𝑔Θс  , 

где је:  

 

ΔДЗ   –  ппправка даљине збпг закривљенпсти ппврщине Земље ( у метрима); 

ДТ  –  тпппграфска даљина гађаоа › 20 км, ( у км);  

R –  средои радијус Земље, R =6371 км ( узети у хиљадама килпметара, дакле кап 6,371 км), 

ΘС  – стварни падни угап прпјектила у задатим метепрплпщкп-балистишким услпвима. 

 

( види: «Стрельба наземнпй артиллерии», книга I,  Впеннпе издательствп, Министерства  
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Слика 2.2. 

 

 

Пбпрпны СССР, Мпсква 1960, стр.217-219.). У пвпј коизи за артиљеријске пфицире навпди се да 

се та ппправка пбавезнп увпди у елементе за даљине гађаоа прекп 25 км, према гпре датпм 

пбрасцу. 

 

Да би се упрпстип прпрашун узима се средои радијус  Земље је израшунат кап ппткпрени 

прпдукт радијуса закривљенпсти пп првпм вертикалу, N; 

 

 2222

2

sincos ba

a
N




 

и радијусу закривљенпсти меридијанске елипсе на крају лука, M, 

2

3

22

2

)sin1(

)1(

e

ea
M






 
дакле, кao:

 𝑅 =  𝑀𝑁
2

 

 

За сферу кпје је била дефинисана за Бесел–пв елипспид, за ппдрушје бивще СФРЈ пд R=6378 км, 

резултат ΔДЗ ≈ ЦН,  (Слика 2.2.) би се незнатнп разликпвап, али тек у милиметрима, щтп није пд 

практишнпг знашаја. 

 

Са друге стране, у свпм капиталнпм делу:  „Modern Exterior Balistic, The Launch and Flight 

Dynamics of Symetric Projectiles“, Schiffer Military History, Atglen, Pa. 1998., аутпр Robert L. McCoy, 

даје далекп стрпжију преппруку, ппказујући да пву пправку треба узимати у пбзир на свим 

даљинама гађаоа прекп 2000 јарди, види пбразац (9.17), на страни 191. истпг издаоа, и при 

тпме даје нещтп већу ппправку даљине узимајући  средои радијус Земље једнак ~6357 км.  

 

 И ту се, за исте улазне велишине, дпбија гптпвп једнак, занемарљивп разлишит резултат.  
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Ппправка, прирпднп, увек има предзнак минус (–). 

 

Пример: Тпппграфска даљина гађаоа ДТ = 27 000, предметни метеп-балистишки  услпви, кап и 

стаое пруђа и муниције, падни угап Θ=60,80. Израшунати ΔДЗ: 

 

∆ДЗ = –  
272

2 ∙ 6,371
∙ 0,559 =– 32 м 

 

Дакле, заједнп са ппправкпм даљине пд – 54 м, укупна ппправка даљине је, –86 м щтп меоа 

елевацију за најмаое 0,60, а са опме и пдгпварајуће падне углпве. 

 

Таблица 2.1. 

 

Елевација, 

Е0 

 

Дпмет, Д (м) 

Падни угап, 

Θ0 

 

Елевација, 

Е0 

 

Дпмет, Д 

(м) 

Падни 

угап, 

Θ0 

Сумарна 

разлика 

дпмета 

(м) 

Према сл. 90. са стр. 76 вещтака тужилащтва Исти услпви са свим урашунатим ппправкама 

38 26 507 59,8 38 26 587 59,5 –80   
–33

–52
 

39 26 729 60,6 39 26814 60,3 –85   
–32

–53
 

40 26 938 61,4 40 27 021 61,0 
–83    

–32

–51
 

41 27 128 62,1 41 27 204 61,8 –76  
–𝟑𝟏

–𝟒𝟓
 

42 27 302 62,8 42 27 377 62,5  –75 
–31

–44
    

43 27 458 63,5 43 27 534 63,1 –76   
–30

–46
 

44 27 597 64,1 44 27 673 63,8 –76   
–30

–46
 

45 27 717 64,7 45 27 796 64,4 –79   
–29

–50
 

 

У  Таблици 2.1. су прпрашуни у истим услпвима у кпјима је тп радип вещтак тужилащтва ( са 

надвищаваоем ВП над циљем пд 30 м),  кпји резултирају разликама у дпмету (ппследоа 

кплпна Таблице 2.1. кпја ппказује минималну грещку вещтака тужилащтва у свакпм оегпвпм 

прпрашуну изражену у метрима, кпју пн пптпм самп увећава). 

 

Будући да вещтак тужилащтва прпвпди ппд претппставкпм да је надвищаваое ВП над циљем 

30 м, а стварне разлике се крећу пд 45 дп 208 м, према Таблицама гађаоа за тпп 130 мм, УА–

156/2, ССНП, 1984. ташка 128. пн дпдатнп грещи у пдређиваоу разлике у расппдели 

барпметарскпг  притиска за стварне висине ватрених пплпжаја пд 2мбар–а дп 23 мбар–а. У 

дпмету тп представља разлику пд (–2 х 20,5 =–41) па дп (–23 х 20,5 =–471). Узмимп средоу 

вреднпст разлике дпмета пд –79 м из Таблице 2.1. са средопм разликпм  из претхпднпг реда 
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пд –256 м ((-471-41)/2=–256, па се  види да је вещтак тужилащтва ппвећап све свпје 

прпрашунске даљине гађаоа у прпсеку за 335м (79+256) м, кап и све падне углпве за, у прпсеку,   

за 1,310 . 

 

Пвп чини све оегпве прпрачуне прпф. др. Берка Зечевића грубп ппгрешним и не мпгу се 

узимати кап референтни у закључиваоу п актуелним услпвима и ппследицама кпји се 

пднпсе на трагедију  кпја се десила у Тузли 25.05. 1995. гпдине 

 

Надаље се у прпрашун улази са температурпм ваздуха п 17,20С  али са таблишнпм температурпм 

барута пд 150С, упркпс тврдои да је истпг дана град Тузла гађан са вище прпјектила (9), па је 

муниција требала бити раније припремљена, дакле, излпжена ппдизаоу температуре барута 

дп температуре  ваздуха, щтп би придпнелп нпвпј ппправци даљине пд пкп –90 м, а таква је 

температура барута требала свакакп да буде улазна варијабла за прпрашун. 

 

Сви метепрплпщки  шинипци у предметнпм слушају ппвећавају даљину гађаоа, ( температура 

већа пд таблишне за билп кпји Вп, уздужни балистишки ветар је пппутни, барпметарски 

притисак је маои јер пплпжај надвищава) щтп мпже да се прпвери на страни бр.76 анализе 

вещтака тужилащтва, уппређеоем са таблицпм за таблишне  услпве гађаоа. (истп, страна 75.) 

Пткуда је вещтак  тужилащтва извеп закљушак  да је минимална удаљeнпст ватренпг пплпжаја, 

 

Xvp = 27.100 ± 360m       (истп, страна 76.), 

 

щтп се у крајоем налазу и закљушку претвара у, 

 

Xvp = 27 100 ± 380m, 

 

тп је заиста тещкп пбјаснити, јер максимална вреднпст 4 Вд  у датпм стаоу атмпсфере и пруђа 

не прелази 328 м, па би, дакле, требалп би бити:  

 

Xvp = 27 100 ± 328m 

 

а пдакле пптишу ппдаци п верпватним скретаоима путаое пп даљини, Вд = 95 м,  (4 х 95 = 380), 

када таквпг ппдатка нема у таблицама гађаоа, а при тпме се гађа путаоама са увећаним 

енергетским пптенцијалпм, при кпјима Вд не прелази 82 м, вещтак није пбјаснип, али се мпже 

рекпнструисати, штп ће и бити урађенп у ппглављу бр.3. 

 

Пве грубп ппгрещне велишине, пптпунп су неташне шак и да вещтак тужилащтва  сматра да су му 

увећане велишине  верпватних скретаоа пп даљини, Вд, прпизвпд примене једне те исте 

велишине Вд аплициране на цеп расппн азимута, при шему би Вд бип кпрелативнп везан са 

верпватним скретаоем пп правцу, Впр и свакакп незнатнп увећан али за вреднпсти реда 

велишина у центиметрима, а не у десетинима метара. Сектпр пд  50  пп правцу је, међутим, 

преузак да би пправдап пвакав ппступак.  

 

Упсталпм, дпбрп је ппзнатп да слика растураоа ппгпдака пп даљини  закпщена за пкп 30 у 

пднпсу на раван гађаоа, па би дпбрп пдгпварала азимуту гађаоа пд 273,50. Али вещтак не 
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распплаже ни са каквпм сликпм растураоа пн пперище са једним  слушајним дпгађајем над 

кпјим, неппрпстивп за академскпг грађанина, гради и (злп)упптребљава статистишке функције  

и кпристи се оихпвима  мпментима ( пдабраним на исти нашин на кпји су пдабрани параметри  

за пдређиваое паднпг угла прпјектила) – здравп за гптпвп. 

 

Тврдопм да  да је максимална удаљенпст ватренпг пплпжаја, Xvp= 27 480 м, вещтак тужилащтва 

пптпунп пбесмищљава свпј прпрашун затп щтп вектпрски узета велишина Xvp=27 480 м са 

исхпдищтем на навпднпм месту експлпзије ппзиципнира крај тпга вектпра на такве надмпрске 

висине да се надвищаваоа тих ВП, у пднпсу на навпдну падну ташку,  ΔZ , крећу у расппну пд 111 

па дп 208 м, а вещтак је све прпрашуне извеп за ΔZ =30 м, тј. ма где ппмерип Вп на брдскпм 

земљищту, пн сматра да је висина Вп непрпмеоива и такве варијабле унпси у прпрашун на 

пснпву кпјег кпјег извлаши пптпунп неташне и ппгрещне резултате. 

 

У свпјпј анализи вещтак  тужилащтва се на некпликп страна расписап да би судскпм већу 

пбјаснип разлике између ташнпсти и прецизнпсти ппгађаоа, щтп је, углавнпм ташнп, преписап 

са Интернета и пдгпвара стварнпсти. Међутим пвп важи за све сем за вещтака тужилащтва, јер 

пн ппјмпве "ташнпст" и "прецизнпст" упптребљава какп му се прпхте  – шас са стрпгп утврђених 

метпдплпщкп–ппјмпвних станпвищта, а пдмах затим са станпвищта сппртскпг кпментатпра. Тп 

се најбпље види из наредних цитата из оегпве експертизе – цитат са дна стране 4: 

 
заврщен цитат! 

Кпликп су пута и шиме пдређивали висину те зграде да би вещтак тп знап? 20 пута? 2000 пута? 

Мпра ли непрецизнп мереое пбавезнп дати неташан резултат? Зар вещтак  тужилащтва не зна 

да је Ератпстен Александријски мерип пбим Земље, дпслпвнп, щтаппм у Александрији, 

канаппм (или караванским хпдпграфпм – свеједнп)  дп Сијене и светпг бунара на удаљенпсти 

пд 833 км, а да је дпбип резултат кпји је, пп ташнпсти,  испредоашип 19 векпва? Мереое мпже 

бити непрецизнп али затп ппстпје ппшетни и централни мпменти, кпји карактерищу слушајне 

велишине кап щтп су грещке мереоа, кпји нам ппказују кпликп ппвереоа мпжемп да 

ппклпнимп крајоем, пбрађенпм, резултату мереоа.  Са  шиме се тп не слажу ппдаци из 

таблица гађаоа – сами са спбпм или у пднпсу на жеље вещтака тужилащтва? 

 

На стр.3 експертизе вещтака тужилащтва ппет бисер – цитат: 

 
заврщен цитат! 

 

пвп, дпдуще, вещтак тужилащтва преписује пд Мещпвите кпмисије УНПРПФПР–а и бпсанских 

цивилних власти. 
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Пет пуних страница ( види експертизу вещтака тужилащтва – стране 81–85, тј. прекп 5% укупнпг 

текста) ппсвећене су ппјмпвима ташнпсти и прецизнпсти и све су дпслпвце преписане, дпдуще, 

углавнпм су ташне и вреде за све самп не за пнпга кп их је преписап. 

 

Шија је сад пвп терминплпгија и са кпјпм се сврхпм кпристи? 

 

Щта је сада прецизан циљ? Какп и кпликп циљ мпже бити прецизан? Кпја је тп мера кпја 

ппказује кпликп је расипаое циљева пкп некпг  "прецизнпг" циља и шиме се пна пдређује?.  

 

Пваква неппднпщљива лакпћа скакаоа са утврђених ппјмпва на кплпквијални гпвпр не мпже 

да се не пкарактерище кап манипулација.  Истп се дещава са ппстављаоем тврдои кпје се 

ушестанп меоају без икаквпг утемељеоа да би се пдмах пптпм вратилп на претхпдну или прву 

јпщ маое утемељену.  

 

У ппдацима за библипграфску картицу се навпди да је трг "Капија" гађан из рејпна села Паоик 

са удаљенпсти пд  пкп 27 100 м. Пптпм на ппсле 90–так страна текста уверава да је тп мпглп 

бити какп следи: 26 500 м, 26 720 м, 26 740м,  27 100м, 27 480 м,  а какп следи из заврщних 

закљушака, са удаљенпсти пд  27 100±380 м, али ппет из села Паоик?  

 

Па кпликп је тп селп (засепк) Паоик? И где се налазе пвакп наведене удаљенпсти ватрених 

пплoжаја пд навпдне падне ташке, а да су притпм  у наведенпм селу? Пвп ће касније бити 

детаљније ппказанп. 

 

Сектпр кпји је пбележип вештак тужилаштва има ширину ппсматрану у смеру север –југ пд 

2397 м.  

У такп пбележенпм рејпну налазе се засепци и делпви села Васиљевци, Кпса, Мичијевичи и 

Тумаре. Свестан да из рејпна засепка Паоик гађаоем  не мпже да пбезбеди пптребан му 

падни угап Θ, пд 620, вештак тужилаштва прпширује тај сектпр на гптпвп 2 км2, али у сампм 

закључку ппет тврди да је трг "Капија" гађан из села Паоик. 

 

 

Вештак тужилаштва се не пбазире рељеф и на тпппграфију; где гпд да је ватрени пплпжај 

предметнпг пруђа 130 мм, ма кпликп бип удаљен пд навпдне падне тачке на тргу "Капија", 

пн увек има исту висину и не ппмера се из рејпна Паоик. 

 

2.1 Тактичкп – техничка прпцена услпва за за ппседаое ватрених пплпжаја  у 

предметнпм рејпну и мпгућнпст гађаоа са оих 
 

Уместп слпжене прпцедуре утврђиваоа места Вп,  какп тп ради вещтак тужилащтва упптребпм 

верпватнпг скретаоа путаоа пп даљини, Вд, кпја резултира рапиднпм дивергенцијим 

нумеришких вреднпсти интервала даљина уз истп такп брзу прпмену верпватнпћа за сваку 

ппстављену хипптезу , избпр мпгућих пплпжаја предметнпг пруђа 130 мм М46 мнпгп је лакщи 

негп щтп се тп мпжда пшекује, јер је мпгућнпст налажеоа адекватнпг Вп на истпшним и 

југпистпшним  падинама планине Пзрен тактишки вепма пгранишена.  
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Ватрени пплпжај, ппред мнпгих шинилаца кпји су пвде непптребни, треба да задпвпљава и 

следеће услпве: 

-Терен на кпјем се налази пруђни депласман треба да је у великпј мери  раван и      утппљен у 

ппщти кплприт пкплине; 

 - Вп мпра да се налази у близини сапбраћајнице, пп мпгућнпсти не на сампм путу, а акп се 

мпра, пнда се тп ради искљушивп  на пснпву  ппсебнпг пдпбреоа претппстављених; 

 
 

Слика 2.1.1 Слика 2.1.2 
 

  

-Ватрени пплпжај не сме да буде на задоем  (Слика 2.1.1 – пшигледнп защтп),  а истп такп ни на 

предоем  нагибу (Слика 2.1.2.). Акп је нагиб земљищта једнак или већи пд 180, пнемпгућенп је 

адекватнп ппстављаое кплиматпра и искљушенп маневрисаое и са другим делпм нищанских 

справа - са меснпм справпм. Депласман за пруђе захтева вищеструкп већи искпп земљищта а, и 

да се некакп успе ппсести дптишни Вп, пруђе је гптпвп немпгуће извући са Вп без  тещке 

дизалице; 
 

Слика 2.1.3 
 

-Вушнп мптпрнп впзилп треба да буде близу пруђа и дпбрп маскиранп; 

-Вп треба да има дпбар прилаз и пдступ – наређенп ппседаое и напущтаое Вп увек мпра да се 

изврщи непдлпжнп без пбзира на прпмену временских или других услпва кпји би мпгли 

наступити између времена ппседаоа и напущтаоа истпг; 

-Вп не сме да буде неппсреднп испред щуме или блиских физишких препрека   (рељефних 

пблика, зграда, телефпнских или далекпвпдних стубпва), јер тп у неким слушајевима (ппсебнп 

кпд тпппва) мпже да пнемпгући гађаое  све дп 2/3 дпмета и вище, а мпже и да изазпве ппасне 

ппжаре у близини неутрпщених барутних пуоеоа Слика 2.1.3 

 Пример: Тпп 130 мм, Пе_1, ( дпмет пуоеоа 22 477 м), таблишни услпви гађаоа, пплпжај 
пруђа кап на Слици 3.1.в. –  не мпже се гађати на даљини маопј пд 20 км; 
-Не треба ппседати Вп у близини насеља, јер тп енпрмнп ппвећава мпгућнпст ванредних 

дпгађаја, и угрпжава безбеднпст какп пруђних ппслуга такп и мещтана; 
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Слика 2.1.4 
 

–Ватрени пплпжај не сме да буде ни на бпшнпм нагибу земљищта, јер  је немпгуће ппставити 

пруђе на Вп а ни извући са оега. Изузетак  шини Вп на бпшнпм нагибу земљищта, али  на 

равнпм путу кпји пбилази пкп узвищеоа ( самп пп ппсебнпм пдпбреоу претппстављених, јер 

захтева пресецаое пута и унищтеое путне ппдлпге на дубини пд 30–40 цм).  Депласман за 

пруђе захтева такпђе захтева  двпструкп већи искпп земљищта. Збпг дубине заклпна 

маневрисаое цеви пп правцу је делимишнп смаоенп а на каменитпм тлу ( усек ) шестп 

пнемпгућенп у једнпј пплпвини сектпра.  

Деп пута, на кпјем се такав Вп ппставља мпра буде пптпунп раван без уздужнпг нагиба. Пвп 

ппсебнп важи за тещка пруђа. (Слика 2.1.4). Ппстпји јпщ дпста дпдатних услпва кпје мпра да 

задпвпљи местп Вп али пни нису пвде пд интереса. 

 

Када се ппгледа тпппграфска карта, (Слика 2.2) упшава се да је у лушнпм сектпру са дпопм 

границпм  даљине пд  27 100 м и 27 480 м, а при расппну азимута пд 271 ± 2,50 кпји је дефинисап 

сам  вещтак тужилащтва,  ппврщине близу 0,9 км2,  (делимишнп сеншени лушни сектпр на Слици 

2.2), мпгуће прпнаћи тек некпликп Вп кпји делимишнп задпвпљавају гпре наведене 

критеријуме.  

 

Два пд мпгућих Вп из пвпг сектпра (за даљине маое пд 27 200 м) су уз пут кпји из засепка 

Паоик  впди према према северпзападу прекп тт. 369,  дп кпте 438. Дуж целпг тпга пута дп тт. 

369., земљищте стрмп пада према југпзападу и северпистпку, па је Вп у гпре дефинисанпм 

сектпру, мпгуће ппсести самп неппсреднп уз пут. (Слика 2.2), и тп истпшнп пд тт.369 на благпм 

прпщиреоу пкп пута и  низ пут југпистпшнп пд истпг тригпнпметра (пзнака  за висину усека пута  

– 1.5). 

На карти се, такпђе, види, да је западнп пд пзнаке за врсту пута  В 5/3,8, нещтп јужније мпгуће 

ппсести некпликп Вп, али су ти Вп ( пп даљини) ван тренутнп гпре дефинисанпг сектпра и биће 

размптрени касније. 

 

Западнп пд мпста на р. Кпсамац немпгуће је ппсести билп какав Вп, јер нема никаквпг 

прилазнпг пута  (щума ппвремени или стални  тпкпви кпји се уливају у р. Кпсамац без икаквпг 

мпста).  

 

Макадамски пут впди  крпз виспку щуму према западу,  а кривину  на  путу  на прелазу прекп 

ппвременпг  впдптпка, у щуми,  21–метарски вушни впз тппа 130 мм не мпже да савлада, а ни 

ћуприја на тпм впдптпку не мпже да ппднесе масу вушнпг  пд прекп 23 т. У наставку пут улази у 

дубпки усек кпји не дпзвпљава билп каквп скретаое са пута , све дп напущтаоа гпрое границе 

даљина дефинисанпг сектпра (27 480 м). 
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Слика 2.2 
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Ппсле преласка мпста на р. Кпсамац, на кривини где пут завија из југпзападнпг правца пщтрп 

према западу пдваја се стаза ( . . . . .пп карти). Тп је, међутим, 1995. гпдине а и данас, пут , шак 

бпљи пд пнпг кпји впди на запад и оиме се мпглп спустити јужнп пд засепка Мущевина, где су 

се пд  ппзиције «М» пд натписа Миљевп брдп, па према истпку, у заданпм сектпру тада мпгла 

ппсести три (3) пруђна Вп ( данас им се не мпже приступити без пбимнпг кршеоа щуме). 

Дакле, у целпкупнпм сектпру са Слике 2.2 мпгућа су два малена и један псредои рејпн мпгућих 

ватрених пплпжаја, при шеми је у оегпвпм севернпм  и најјужнијем делу мпгуће ппсести пп 

један ВП, а у средоем, већем, три. ( вище детаља се види у глави 3.). 

Целпкупни препстали деп сектпра (щрафиран) пптпунп је неппгпдан за ватрени пплпжај тпппва 

130 мм М46. Јужнп пд пва 3 мпгућа  Вп наступа пптпунп непрпхпдан терен и све  краја заданпг 

сектпра где се мпже изабрати самп један пплпжај северпистпшније пд тт.460 (натпис  4 – висина 

зида усека). Прилаз пвпм Вп неће пвде бити кпментарисан.  

Дакле, самп 5 (пет) ватрених пплпжаја у заданпм сектпру пд 27 100м  дп 27 480 м, и 7 (седам)  

у заданпм сектпру пд 26 720 м  дп 27 100 м, и тп, углавнпм, самп пруђни пплпжаји. 

Јужнп пд пва 3 мпгућа  Вп наступа пптпунп непрпхпдан терен и све  краја заданпг сектпра где се 

мпже изабрати самп један пплпжај северпистпшније пд тт.460 (натпис  4 – висина зида усека). 

Прилаз пвпм Вп неће пвде бити кпментарисан. 

На Слици 2.a ппказана је  гпроа граница сектпра са Слике 2.2 , на сателитскпм снимку, са 

местима Вп кпји припадају максималнпј даљини гађаоа. 

На максималнпј граници севернпг дела сектпра ппд азимутпм 273,50 и на даљини пд 27 480 м, 

немпгуће је ппсести Вп (пад земљищта пд 60 м на даљини пд 225 м ≈ 150или 27%.  

За азимут пд 2720 и максималну даљину (27 480 м), Вп је у щуми и на предоем нагибу – дакле, 

немпгућ за ппседаое, щтп важи и за све пстале Вп пзнашене какп следи –  271_мах, 270_мах и  

268,5_мах, при шему су  два на пгрпмнпм задоем нагибу, а трећи у сампм кприту реке  

Букпвица (270_мах).  

Пзнака "мах" указује на максималну тпппграфску даљину у пднпсу на навпдну падну ташку кпја 

изнпси 27 480 м, а брпј испред указује пдгпварајући азимут са навпдне падне ташке на навпднп 

местп Вп, меренп пд правца севера у смислу кретаоа казаљке на сату. (Види слику 2.а.).  

Слика 2.а самп  пптврђује шиоенице кпје су приказане на тпппграфскпј карти на Слици 2.2 али 

им дпдаје једну ппсве другашију димензију – ппглед  непптерећен тренуташнп непптребним 

садржајима кпје нуди щтампани материјал кап щтп је тпппграфска карта, а  за пне људе кпји не 

мпрају да буду навикнути на кприщћеое тпппграфскпг материјала. Са друге стране, сателитски 

снимак на Слици 2.a (датиран 2013, гпдине) даје јаснији увид у кпнфигурацију терена, ппказући 

и пнп щтп се на карти не мпже видети, будући да је предметна тпппграфска карта 1:25 000 

Дпбпј_4_3 и 1995. гпдине била на граници застарелпсти. 

На пример, пвећи рејпн мпгућих ватрених пплпжаја, где је 1995. гпдине ( пп карти из 1988. 

гпдине) билп мпгуће ппсести три ВП, дп 2013. гпдине (пд када пптише сателитски снимак – 

Слика 2.а.) је пптпунп зарастап у густу щуму у кпју се једва улази, па се рпкадни  ппљски пут 

јужнп пд натписа "Мущевина" вище не види из ваздущнпг прпстпра (Слика 2.а). 

Јужнп пд ташке пзнашене са  272_мах се упшава релативнп  щирпка  шистина кпја се прптеже 

према истпку на пкп 250 м и западнп пд пута за пкп 150 м. Западнп пд пута земљищте  пада 

(задои нагиб у пднпсу на навпдни  правац гађаоа), али тп ипнакп није пвде знашајнп јер је 

даљина и на сампм путу већа пд максималне (27 480 м). Истпшнп пд пзнаке 272_мах, даљине 
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мпгућих,  претппстављених Вп у пднпсу на навпдну падну ташку са маое пд 27 480 м. Засепк 

Мущевина се налази југпзападнп пд пзнаке 272_мах, и ту је ппседаое Вп немпгуће. 

 

 

 
Слика 2.а 

Први Вп кпји би задпвљип задани критеријум требап би да буде западнп пд пута кпји впди 

према пзнаци 271_мах , дакле, ппет је на пщтрпм задоем нагибу.   

На Слици 3.3.б. (сателитски снимак) види се; гпре пзнака максималне удаљенпсти мпгућег Вп 

за гпропј ивици сектпра Вп са азимутпм пд 273,50 (273,50 _ мах), затим максималну  удаљенпст 

мпгућег Вп са азимутпм пд 2720, 2720_мах), и  лук кпји спаја пзнаке 273,50 и 2720_мах, 

271,50_мах, тј. лук максималних даљина кап  и прпстираое засепка Мущевина.  

 

Са слике је пчигледнп да не мпже бити Вп_а севернп и западнп пд путева кпје пресеца лук 

максималних даљина, већ самп јужнп – на задоем нагибу. 

Северпистпчнп  и истпчнп пд лука максималних даљина ппседаое Вп је мпгуће али су 

даљине увек маое пд 27 480 м, дакле тренутнп нам нису пд интереса. 

Када се ппгледа Слика 2.а (оезин дпои деп) где лук максималних даљина пресеца пут кпји 

впди према југпистпку улази се у (данас) густу щуму, кпје није билп 1995. гпдине. Тада се, какп 

је већ кпнстатпванп,  мпглп спустити јужнп пд засепка Мущевина, где су се пд  ппзиције «М» 
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натписа Миљевп брдп, (Слика 2.2 према истпку, у заданпм сектпру мпгла ппсести три (3) 

пруђна  Вп. Два пд оих су на даљини маопј пд 27 480 м а трећи мпгући Вп пада у рејпн где су 

се тада налазиле празне напущтене зграде. Бащ на тим зградама се налази местп кпјем 

пдгпвара даљина пд 27 480 м пд навпдне падне ташке.  

Акп би се ватрени пплпжај ппвукап уназад (према западу)самп десетак метара нащап би се на 

задоем нагибу земљищта и не би се мпгап ппсести, а за самп десетак метара према истпку 

даљина би била маоа пд 27 480 м за десетак метара. И заиста, акп би се ВП ппставип на тп 

местп испред тадашоих зграда даљина би била 27 471 м пд навпдне падне тачке, штп ће 

касније бити и рачунски ппказанп. 

Таблица 2.2 

Преглед кппрдината мпгућих  ватрених пплпжаја унутар сектпра кпји је дефинисап 

вещтак тужилащтва 

 

 

 

 

 

 

 

За интервал удаљенпсти ВП у пднпсу на навпдну падну ташку пд 27 100 м дп 27 480 м,  и за 

крајои јужни азимут пд 268,50 и северни пд 273,50 

Ватрени пплпжај бр. 

 

Кппрдинате ватрених пплпжаја 

Xvp Yvp Zvp 

1. 33 498 26 829 364 

2. 34 421 27 050 355 

3. 33 407 27 058 340 

4. 32 433 26 842 437 

5. 33 384 26 752 375 

6. 33 368 26 916 358 

За интервал удаљенпсти ВП у пднпсу на навпдну падну ташку пд 26 720 м дп 27 100 м,  и за 

крајои јужни азимут пд 268,50 и северни пд 273,50(дпле) 

Ватрени пплпжај  
Кппрдинате ватрених пплпжаја Тпппграфски елементи 

Xvp Yvp Zvp АЗГ(0–00) ДТ (м) с(0–00) 

ВП_1 34 055 27 391 292 15–43 26 855 –0–02 

ВП_2 33 899 27 413 279 15–38 26 826 –0–02 

ВП_3 33 726 27 723 280 15–32 26 510 –0–02 

ВП_4 33 637 27 379 270 15–28 26 851 –0–01 

ВП_5 33 707 27 198 284 15–31 27 034 –0–02 

ВП_6 34 368 27 195 340 15–54 27 066 –0–04 

ВП_ст 33 328 27 254 360 15–17 26968 –0–05 
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Наппмена: Преглед величина свих падних углпва из таблица 2.. даје инфпрмацију да не 

ппстпји ни један падни угап бар приближан вреднпсти  620. 

 

Парцијални закључци:  

 

А.) У целпкупнпм сектпру пбележенпм азимутима: 

 

𝟐𝟔𝟖, 𝟓𝟎 ≤ Азг ≤ 𝟐𝟕𝟑, 𝟓𝟎 

 

са лимитним даљинама: 

𝟐𝟔 𝟕𝟐𝟎 м ≤ Дт ≤ 𝟐𝟕 𝟒𝟖𝟎 м 

 

ппстпји једнп и самп једнп местп кпје задпвпљава ппстављене услпве за мпгући ватрени 

пплпжај, Вп, чија је тпппграфска даљина, у пднпсу на навпдну падну тачку на тргу "Капија", 

блиска даљини пд 27 480 м (27 471 м). 

 

 

Елементи за гађаое са стварнпг ватренпг пплпжаја из маја 1995. гпдине  за  навпдну падну 

ташку 

дпбијени кприщћеоем балистишкпг рашунара 

 

Даљинар Месна 

справа 

Елевација   

Е 0 

Елевација   

Е 0 

Падни угап 

Θ0 

Падни угап  

0–00 

6–47 29–95 38,520 38,520 60,50 10–08 

Падни угап је знатнп маои пд 620! 

Таблица  неппхпдних ппшетних елемената – Таблица 2.2.1 

Елементи за гађаое са мпгућих ватрених пплпжаја за  навпдну падну ташку 

дпбијени кприщћеоем балистишкпг рашунара  пд 26 720 м дп 27 100 м,  и за крајои јужни 

азимут пд 268,50 и северни пд 273,50 

 

Ватрени пплпжај 
Даљинар Месна 

справа 

Елевација   

Е 0 

Падни угап 

Θ0 

Падни угап  

0–00 

ВП_ст 6–47 29–95 38,520 60,50 10–08 

ВП_1 6–54 29–98 39,120 60,40 10–07 

ВП_2 6–48 29–98 38,760 60,20 10–03 

ВП_3 6–25 29–98 37,380 59,00 9–84 

ВП_4 6–51 29–99 39,000 60,30 10–05 

ВП_5 6–64 29–98 39,720 60,90 10–15 

ВП_6 6–46 29–95 38,460 60,20 10–03 
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Б.) У целпкупнпм сектпру пбележенпм азимутима: 

 

𝟐𝟔𝟖, 𝟓𝟎 ≤ Азг ≤ 𝟐𝟕𝟑, 𝟓𝟎, 

 

са лимитним даљинама: 

𝟐𝟔 𝟕𝟐𝟎 м ≤ Дт ≤ 𝟐𝟕 𝟏𝟎𝟎 м, 

 

нема ватренпг пплпжаја са кпјег би се гађаоем у предметним услпвима дпбип падни угап  

Θ≥60,50, а кампли пнај кпји би бип Θ≥62,00 

 

В.) Укпликп се и са ватренпг пплпжаја ппд А. не пбезбеђује падни угап прпјектила 𝜣 ≫620, 

тврдоа вештака тужилаштва је пптпунп нетачна, а тп значи да на тргу "Капија" није 

дејствпвап испаљени артиљеријски прпјектил. 

 

Ватрени пплпжаји из Таблица 2. за сектпр  пд 26 720 м дп 27 100 м,  и за крајои јужни азимут 

пд 268,50 и северни пд 273,50 пбележени су брпјевима ВП1...6 , кап и пзнакама Вп_З и ВП_СТ. 

Пплпжај пзнашен са Вп_З  је пнај кпји је вещтак тужилащта навпднп прпнащап и дпкументап – 

цитиранп– "са великпм верпватнпћпм",  дпк је ватрени пплпжај са пзнакпм ВП_СТ : 

 

Стварни ватрени пплпжај ( пбележен црвенп) на кпјем су се налазила три тппа 130 мм пд 

нпвембра 1994. дп фебруара 1995. гпдине, када је једна пд тпппвских ппслуга са пруђем 

прекпмандпвана, дпк су два препстала пруђа  била   на тпм ВП све дп краја маја 1995. гпдине, 

дакле и на дан тузланске трагедије.  

 

Акп је Тузла гађана са билп кпјег ВП, пнда је тп мпгап да буде самп тај и ни један други! 

 

Пстављајући схпластику пп страни и прихватимп за сада све оегпве тврдое издвајајући за 

вештака најппвпљнију  хипптезу према кпјпј  је максимална тпппграфска даљина Вп, Дтм = 27 

480м, кпја је уједнп и даљина максималнпг дпмета пруђа у табличним услпвима.  

 

Тп је даљина на кпјпј би према вещтаку тужилащтва, падни угап бип дпвпљнп велик да би 

прпјектил сигурнп пребацип аутпмпбил Гплф МК1, са падним углпм пд приближнп 630  или 

већим. 

 

Пставимп пп страни и шиоеницу да би сваки артиљеријски старещина кпји би за ма кпји 

дпбијени ватрени задатак ппставип Вп дптишнпг пруђа на пвакву удаљенпст пд циља, без скпрп 

икакве резерве у дпмету, бип стрпгп кажоен дп деградације у шину ппвезане са губиткпм 

службенпг пплпжаја.  

 

 

Прпрашунпм уз упптребу спфтвера 3–ДПФ са урашунаваоем ппправака даљине збпг збпг 

рптације Земље и ппправака даљине збпг закривљенпсти ппвршине Земље, уз уважаваое 

стаоа атмпсфере кпје је вещтак тужилащтва навпднп дпбип са метеп станице у Тузли за дан 
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25.05. 1995. гпдине, а ппд претппставкпм да је цев пруђа 130 мм М46 била пптпунп нпва, 

прпјектил нпрмалне масе, а температура барута таблишна, дпбија се: 

 

 

Ватрени  пплпжаји  кпји се "налазе" у рејпну засепка Паоик  (на удаљенпсти пд падне ташке на 

тргу  ’Капија’ пд 26 665 м и 26 720 м, какп је тп пзнашип вещтак тужилащтва), на надмпрскпј су 

висини пд 274 м (ZВп =274 м, ZЦ =229 м) 

 

 

Даљина тпппграфска, ДТ = 26665 м, ZВп =274 м, ZЦ =229 м), 

 

Даљина тпппграфска, ДТ = 26 720 м, ZВп =274 м, ZЦ =229 м). 

 

Таблица брпј 2.2.2. 

 

Даљина, 

Дт у км 

Даљинар, 

Дар 

(0–00) 

Даљинар, 

Дар0 

Елев. 

Е0 

 

МеС 

( 0–00 ) 

Време 

лета, тл 

у сек 

Вд 

у м 

Θ 

0–00 

Θ0 

 

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

26 720 6-40 38,40 38,28 29–98 78,3 77,5 9–97 59,8 

Гађаое није мпглп бити пстваренп са пвих ватрених пплпжаја јер  би прпјектил 

експлпдирап на гпропј страни аутпмпбила Гплф Мк1, Θс«620, ( минимална стварна 

граница даљина) 

 

Види ппследоу кплпну Таблице брпј 2.2.2 

 

 

Даљина тпппграфска, ДТ = 27 100 м,  ZВп =282 м, ZЦ =229 м) 

Таблица брпј 2.2.3 

Даљина, 

Дт у км 

Даљинар, 

Дар у (0–

00) 

Даљинар, 

Дар0 

Елева-

ција 

Е0 

 

МеС 

( 0–00 ) 

Време 

лета, тл 

у сек 

Вд 

у м 

Θ 

0–00 

Θс 

 

27 100 6–69 40,14 40,02 29–98 81,2 79,7 
10-

19 
61,1 

Гађаое није мпглп бити пстваренп ни са пвпг ватрених пплпжаја – Θс«620! 

 

Даљина тпппграфска, ДТ = 27 471 м,  ZВп =375 м, ZЦ =229 м) –––Вп бр.5  

Таблица брпј 2.1.4. 

Даљина, 

Дт у км 

Даљинар, 

Дар у (0–

00) 

Даљинар, 

Дар0 

 

Елев. 

Е0 

МеС 

( 0–00 ) 

Време 

лета, тл у 

сек 

Вд 

у м 

Θ 

0–00 

Θ0 
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27 471 6-84 41,10 
40,8

0 
29–95 80,3 

80,

8 
10–32 

61,9
0 

Гађаое није мпглп бити изведенп ни са пвпг  ватрених пплпжаја јер  би прпјектил 

експлпдирап на аутпмпбилу Гплф Мк1 а не ппред оега.  

(максимална стварна граница даљина) 

 

Ппдаци из пвих таблица ппказују да се минимални падни угап пд 620  или већи не мпже 

дпбити све дп крајое границе удаљенпсти ватренпг пплпжаја пд циља, где је падни угап 

прпјектила близак вреднпсти пд 620, али такав падни угап не мпже да пбезбеди прелет прекп 

аутпмпбила Гплф Мк1 без удара у ппклппац мптпрнпг прпстпра, щтп тврди и сам вещтак 

тужилащтва кпји изришитп признаје на страни 64. свпјег налаза и мищљеоа: ( «Анализа увјета 

кпји су дпвели дп масакра пспба на тргу ’Капија’ дана 25.05. 1995. гпд у 2055 сати»),  да – 

цитиранп– ’верпватније је да је падни угап бип већи за пар степени.“ 

 

Укпликп се узме да је температура барута била блиска температури ваздуха, (170) щтп је врлп 

верпватнп, збпг шиоенице да се на ппшетку експертизе: ( «Анализа увјета кпји су дпвели дп 

масакра пспба на тргу ’Капија’ дана 25.05. 1995. гпд у 2055 сати»), навпди да су истпг дана у 

времену пд 2055 дп 2100 шаспва на град испаљенп вище граната (9) щтп имплицира   реалну 

претппставку да је муниција за гађаое била раније припремљена и излпжена пкплнпј 

температури, дпбија се: 

Таблица 2.2.5 

Даљина, 

Дт у км 

Даљинар, 

Дар у (0–

00) 

Даљинар, 

Дар0 

Елевација 

Е0 

 

МеС 

( 0–00 ) 

Времелета, 

тл ( с ) 

Вд 

у м 

Θ 

0–00 

Θ0 

 

27480 6-77 40,62 40,32 29–95 82,4 80,3 10–28 61,70 

Дакле, ни са крајое максималне даљине гађаоа  се не пбезбеђује минимални падни 

угап уз услпв да је барута била блиска температури ваздуха, штп и нема ппсебан значај 

јер се на тпм месту удаљенпм пд навпдне падне тачке  тачнп 27 480 м, ВП не мпже 

ппсести! 

 

. Слика 3.5. Дуж пута према кпти  438. мпгуће је ппсести 5 ватрених пплпжаја али: или им је 

надмпрска висина пд 295 дп 340 м (66 дп 111 м, или 2,2 дп 3,7 пута већа пд пне кпју у свпм 

прпрашуну  кпристи вещтак тужилащтва, тј.  30 м), или су даљине  маое или једнаке 27 100 м, 

или су ван заданпг сектпра кап нпр. пплпжаји 4. и 5. 

 

На терену југпистпшнп и истпшнп пд засепка Паоик, према с. Ступари (з. Нещићи, з.Благпјевићи) 

земљищте је далекп ппвпљније за избпр Вп, али је тп пвде не разматра из разлпга кпји су гпре 

изнесени. Ппсебнп је важнп да су даљине гађаоа са стварних пплпжаја у засепку  Катанићи 

(крај 1994. гпдине), кппрдинате:  Х= 33583, У=29342, Z=260 м, засепку Благпјевићи (1993/4 гпд.  

кппрдинате: Х= 33620, У=29405, Z=260 м, такве да су даљине гађаоа маое пд 25 км, а  из рејпна 

Угарци, ван сектпра и пп дпмету и пп азимуту, па пвде ти пплпжају нису ни разматрани.Slika 3.6  
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На Слици  3.4.  се виде сви ватрени пплпжаји наведени у Таблица 2.  са припадајућим 

кппрдинатама и елементима за гађаое са тих ВП, какп следи из таблице 2.2.6.  

Таблица 2.2.6 

ВП Кппрдинате ватрених пплпжаја и елементи за гађаое са оих 

Xvp Yvp Zvp АЗГ ДТ с Θ (0−00) Θ0 Ел0 

1. 33 498 26 829 364 15-23 27 397 -0-05 10-29 61,70 40,500 

2. 34 421 27 050 355 15-56 27 214 -0-04 10-19 61,10 39,780 

3. 33 407 27 058 340 15-20 27 166 -0-04 10-17 61,00 39,660 

4. 32 433 26 842 437 14-86 27 379 -0-07 10-19 61,10   39,480 

5. 33 384 26 752 375 15-19 27 471 -0-05 10-32 61,90 40,800 

6. 33 368 26 916 358 15-19 27 307 -0-05 10-24 61,40 40,140 

Наппмена:  Вп 1. није мпгуће ппсести –али ће елементи бити срачунати и за тај Вп иакп су сви пстали 

пплпжаји на таквим даљинама за кпје је већ дпказанп да путаоама са тих пплпжаја  пдгпвара  падни 

угап пд  ≪620. 

 

Вп брпј 3. се данас не би мпгап ппсести јер је терен пбрастап густпм шумпм, али је тај предеп тпкпм 

1995. гпдине бип пгплеп и приступачан. Истп важи, у маопј мери за Вп брпј 6. Међутим, према стаоу 

из 1995. гпдине ( види тпппграфску карту 1: 25 000 Дпбпј 4_3), та места су била мпгућа за ппседаое, па 

ће надаље бити узета у пбзир пба пва пплпжаја. (Пбпјенп плавп.) 

 

Сада је пптребнп да се ппгледа какп је вещтак тужилащтва пдређивап места мпгућих ватрених 

пплпжаја у свпјпј експертизи (пбавезнп види главу 3. 

 

У свпјпј експертизи, на страни бр. 80, вещтак тужилащтва навпди да је тп бивще  местп Вп 

(минимална даљина гађаоа Дгмин= 26 720 м) и прпнащап „са великпм верпватнпћпм“ у рејпну 

засепка Паоик. Где су ВП–и  пд 27100 м, па пни у интевралу пд 26 720 м, дп 27 100 м,  кап и пни  

у интервалу пд 27 100 м, 27 480 м ? 

 

На Слици бр 90. пн је тај пплпжај у рејпну Паоик пзнашип једнпм великпм звездицпм  са дпста 

креативне непдређенпсти – у размери карте знак је щирпк 200 м а виспк 128 м, са ппврщинпм 

пд 1,23 ха. (Слика бр.90).  

 

Кппрдинате тпга места вещтак нигде нигде навеп, али пне се ипак мпгу пдредити, 

гепреференцираоем,  привпђеоем карте кпју је и сам вещтак прилпжип некпм гепдетскпм 

прпграму или на традиципналан артиљеријски нашин (кппрдинатпмерпм, пппрешним 

размерникпм са щестарпм и сл.), и вреднпсти пвих кппрдината су  какп следи:  

 

ХВп = 33780, УВп =27570, ZВп= 274м. 

 

Из пвих ппдатака следи: 

 

Дт= 26665 м,  навпдни азимут гађаоа,  АзГ = 15-34  (920 2' 24" или 92,040 ). 

 

 

На тпм месту никада није бип билп какав ватрени пплпжај, али тп не утише на прпрашун, јер се  

приближнп уклапа у гпре наведени дијапазпн навпдних даљина гађаоа *–55 м у пднпсу на 
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минималну даљину гађаоа кпју је кап такву вещтак тужилащтва сам пптврдип на једнпм месту, 

Дгмин= 26 720 м,  или –75 м, јер се на другпм месту налази дијапазпн даљина између мпгућих ( 

пп оему) Вп, пд  27 100–360 = 26 740 м )+. 

 

Вещтак тужилащтва пптпм навпди и два друга места ВП  (ДТ = 27 100 и 27 480 м), али је избегап 

да напище да ли их налази на истпм азимуту гађаоа са првпг ватренпг пплпжаја у засепку 

Паоик (АзГ = 15-34 (920 2' 24" или 92, 040 ), пп пбрнутпм азимуту, тј.  920 2' 24" + 1800 = 2720 2' 

24", или пп некпм другпм азимуту  у расппну пд 268,50 дп 283 ,50. 

 

На Слици 2.а  (сателитски снимак) кап и на слици 2.2  се види да је ппседаое ВП у интервалу пд 

27 100 дп 27 480 м, а пп азимуту пд  2720 2' 24", немпгуће без енпрмних радпва на изради 

наменскпг мпста и пута Затп су пдређени мпгући удаљенији ватрени пплпжаји, најпре пни 

према северпзападу.  Сви ти ватрени пплпжаји пдређени такп да буду у расппну азимута пд 

2720 дп 283,50 и налазе се дуж пута према кпти 438.  

 

На Слици 2.а  се такпђе види да је ппседаое ВП јужније пд ппменутпг пута пптпунп немпгуће 

збпг стрмпг бпшнпг нагиба кпји се спущта према реци. 

 

 За све ВП  пплпжаје северније важи истп – немпгући су за ппседаое све дп пута кпји из засепка 

Паоик впди према селу Васиљевци (севернија кпса на Слици 2.а.), али тамп пплпжаји, ( према 

анализи вещтака тужилащтва) нису ни мпгли да буду,  јер излазе из ппсега максималнпг гпроег 

азимута пд 273,50. 

 

На пснпву пвих ппдатака кпје је изнеп вещтак тужилащтва изведен је кпнашни налаз (страна 93. 

«Анализа увјета кпји су дпвели дп масакра пспба на тргу ’Капија’ дана 25.05. 1995. гпд у 2055 

сати») да је Вп инкриминисанпг пруђа 130 мм М46 бип на удаљеоу пд места навпдне 

експлпзије ( падне ташке навпднпг прпјектила) на удаљенпсти: 

 

Xvp  = 27 100±380 м, 

 

oдакле са кпресппндирајућим падним углпвима прпизлази: 

 

 

26720 ≥ Xvp  ≤  27 480 

 620         ≤  Θ ≤     670 41' 

 

Интервал пд 380 м (27 480 – 27 100 м) дпбијен је мнпжеоем верпватнпг скретаоа путаоа пп 

даљини, Вд, у пднпсу на средоу путаоу са 4.  Пвде је узетп да је Вд=380 /4 = 95м, а какп је пвај 

ппдатак дпбијен биће пбјащоенп у ппглављу бр.3.  

 

Пваквп верпватнп скретаое путаоа пп даљини не ппстпји у таблицама гађаоа за таблишне, а 

кампли за стварне услпве гађаоа. У стварним услпвима гађаоа, а пбзирпм на раније изнесену 

шиоеницу да је велишина растураоа падних ташака прпјектила пкп средое путаое дефинисанп 

у пднпсу на путаоу у стварним тпппграфским и метеп–балистичким услпвима а не у пднпсу 
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на путаоу у таблишним услпвима гађаоа, верпватнп скретаое путаоа пп даљини, за 

тпппграфску даљину Вп пд 27 100 м не прелази 80 м, дакле, Вд ≤80 м, па се израз: 

 

27 100 м  ≥Xvp  ≤  27 480 м 

трансфпрмище  у: 

 

27 100 м  ≥Xvp  ≤  27 420 м. 

 

Није јаснп защтп се вещтак тужилащтва служип пваквпм метпдпм ппмераоа ватренпг пплпжаја 

према верпватним скретаоим прпјектила пп даљини уместп да извпди анализу мпгућег 

ппгађаоа циља са хипптетишкпг Вп a за претппстављени ппвпљни падни угап. Дпвпљнп је билп 

да се закљуши да је Вп бип удаљен пд  циља  пд 27 100 м дп 27 480 м. 

 

Из наведенпг се лакп закључује да су гпре пдређени дијапазпни мпгућих удаљеоа ВП  грубп 

ппгрешни. 

 

Статус вещтака тужилащтва у академскпј заједници и статус институције кпја иза оега стпји 

никакп не дпзвпљавају  да се гпроа твдоа правда слушајним прппустпм. Пн не мпже да не 

буде свестан да је велишина растураоа падних ташака прпјектила пкп средое путаое 

дефинисана у пднпсу на путаоу у стварним тпппграфским и метеп–балистичким услпвима а 

не у пднпсу на путаоу у таблишним услпвима гађаоа. Истп важи и за падне углпве. 

 

 Збпг тпга је недппустивп пдређивати тпппграфскп местп ВП према стварним метеп–

балистишким услпвима, а бирати падне углпве и верпватна скретаоа према табличним 

услпвима гађаоа. 

 

На слици 90. страна 76.  експертизе вештака тужилаштва ( «Анализа увјета кпји су дпвели дп 

масакра пспба на тргу ’Капија’ дана 25.05. 1995. гпд у 2055 сати»), –  тп је уствари таблица 

балистичких прпрачуна – аутпр ппказује да је за прихваћене задане услпве гађаоа, при 

надвишаваоу ватренпг пплпжаја пд 30 м, на даљини пд 27 128 м падни угап Θ = 620 5’  52,8’’ 

(62,0980), па је за даљину Xvp= 27 100 м падни угап маои пд 620, а знатнп маои, Θ <<620, акп је 

надвищаваое  ватренпг пплпжаја, ΔΖ >>+30 м. 

Таблица 2.2.7 

 

Ватрени 

пплпжај 

бр. 

Тпппграфски елементи 

Надвищаваое ВП над 

навпднпм паднпм 

 ташкпм, ΔZ ( м ) 

ДТ (м) АзЦ у хиљ и у 0 С (хиљ) 

1. 135 27 397 15–33   (91,980) – 0-05 

2. 126 27 214 15–56  (93,360) –0–04 

3. 111 27 166 15–20  (91,200) –0–04 

4. 208 27 397 14–86  (89,160) –0–07 

5. 146 27 471 15–19  (91,140) –0–05 

6. 129 27 307 15–21  (91,260 ) –0–05 

 



31 
 

У Таблици 2.2.7  за све пплпжаје из Таблице кппрдината (Таблица 3.), пдређене су  тпппграфске 

даљине ДТ пд ппјединих ВП дп навпдне падне ташке на тргу 'Капија', кап и пдгпварајући азимути 

гађаоа, месни углпви  и надвищаваоа. 

Нема ни једнпг ватренпг пплпжаја чије би надвишаваое над тргпм "Капија" билп ΔZ= 30 м, па  

нема ни паднпг Θ кпји би бип,  Θ ≥620!  

 

Парцијални стручни закључци: 

 

Сви мпгући ВП у расппну азимута пд 268,50 па дп 273,50 тпппграфскпм даљинпм, ДТ,  у 

интервалу пд ДТ =27 166 м па дп ДТ =27 471 м, имају надвишаваое  ΔZ, у расппну пд +208 дп + 

45м.  

 

Сви пстали мпгући претппстављени ватрени пплпжаји  са маоим надвишаваоем, су на 

тпппграфскпј удаљенпсти једнакпј или маопј пд 27 100 м, имају надвишаваое над 

навпднпм  паднпм тачкпм веће пд 30 м, кпје у свпјим прпрачунима кпристи вештак 

тужилаштва; 

 

 

Истпвременп, тпппграфскпј удаљенпсти ватренпг пплпжаја у пднпсу на навпдну падну тачку, 

једнакпј или маопј пд 27 100 м, какп сам вештак тужилаштва ппказује (види Сл. 90.стр. 76. 

оегпве експертизе), падни угап је маои пд 620, штп никакп не пбезбеђује пребациваое 

мптпрнпг прпстпра аутпмпбила Гплф Мк1. 

 

Све свпје балистичке прпрачуне вештак тужилаштва извпди ппд преппставкпм да је 

надвишаваое ВП у пднпсу на навпдну падну на тргу  ’Капија’, самп  30 м, штп све оегпве 

прпрачуне чини грубп ппгрешним. 

 

Пваква грещка ( или вище оих) је кардинална за ма кпји балистишки прпрашун. Висина ВП сама 

пп себи исппљава знатан утицај на дпмет ппд свим псталим једнаким услпвима, али ппред тпга 

дпдатнп меоа дпмет из шистп гепметријских разлпга – надвищаваое ВП над циљем захтева 

дпдатнo смаоеое даљине гађаоа за велишину умнпщка меснпг угла и таблишне ппправке 

дпмета за стварне услпве гађаоа, према важећим таблицама гађаоа.  

 

У  упбишајенпм маниру тепријске сппљне балистике, вещтак тужилащтва  ’гађа’ Тузлу са југа из 

рејпна села Плахпвићи западнп пд  Кладоа а не са Пзрена, при шему га уппщте не забриоава 

надмпрска висина ВП (оему је тп сталнп +30 м изнад падне ташке ), али га не забриоава ни 

шиоеница да у стварнпсти гађа са запада на истпк, где је пптребнп да се урашунају пдгпварајуће 

негативне ппправке даљине збпг рптације Земље, кап и негативна ппправка даљине збпг 

закривљенпсти ппврщине Земље, без пбзира  на азимут гађаоа. Пбе су негативне, дакле,  

даљину треба смаоивати. 

 

Акп се са запада гађа на истпк дпбија се већи дпмет уз исте задане услпве негп акп се гађа са 

истпка на запад. Тп вештак–балистичар  мпра да зна, али пчигледнп занемарује. 

 

Кпнтраверзни нашин пдређиваоа мпгућих места ВП  је такпђе крајое упитан. 
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Сада треба узети из Таблице 3.0. 5. ВП  на највећпј удаљенпсти пд навпдне падне ташке, са 

оеним надвищаваоем  щтп је најппвпљније за вещтака тужилащтва. Из Таблице 3.0.5.. се види 

да је тп ВП бр 5, шије су кппрдинате, какп следи: 

 

ВП брпј 5.    Xvp=33 384;    Yvp=26 752;     Zvp=375. 
 

Ппд истим услпвима атмпсфере кпје је вещтак у свпјпј експертизи представип кап дпбијене 

ппдатке пд метеп–станице у Тузли за дан 25.05. 1995. гпдине, за истп стаое пруђа 130 мм и 

муниције, дпбија се: 

 

ДТ= 27 471 м, АЗГ=15–19 (91,140), с= –0–05 

 

Даљинар –––––––––––––––––––  Дар= 6–85, (41,10), 

Месна справа –––––––––––МеС =29–95, 

Елевација –––––––  Е0 = 6–85 –0–05 = 6–80 х 6 =40,80, 

Време лета––––––––––––  ТЛ= 83 с, 

Верпватнп скретаое пп даљини  –––––––  ВД=81 м, 

ВК =349 м/с, 

Падни угап–––––––––––––––––    Θ0=10–32 (61,920). 

 

Ппвећа ли се даљина за 9 м са 27 471 на 27 480 м, дпбија се падни угап пд 61,940, пднпснп 

резултат кпји је крајое неппвпљан за вещтака тужилащтва,  јер ппказује да се ни на 

максималнпм дпмету не мпже ппстићи минимални падни угап пд 620, а нарпшитп не "већи за 

пар степени" какп тп сам вещтак тужилащтва тврди, јер дпбрп зна да се са падним углпм пд 620 

не мпже пребацити Гплф Мк1. Нп, пвп ппвећаое даљине за 9 м  је самп илустрација, јер се 

ватрени пплпжај на тпм месту не мпже ппсести. 

 

Акп се у пбзир узме врлп реална претппставка да је и температура барута била једнака 

температури ваздуха, падни  угап, у целпкупнпм сектпру пд 26700 дп 27480 и при расппну 

азимута пд 𝟐𝟕𝟏±𝟐,𝟓𝟎
 је увек  знатнп исппд  620, Θ<<620. 

 

Из дп сада излпженпг , а на пснпву изведених  прпрашуна, анализа и резултата брпјних ппита 

ппказује се да је мпгуће извести некпликп нпвих али сада ппщтијих парцијалних премиса 

разлишите прирпде.  

 

Прва је артиљеријскп–струшне прирпде и утврђује се важећим Таблицама гађаоа кпје је вещтак 

навеп у фуснпти на страни 16. свпје експертизе: 

  

1.)    Са свакпг Вп кпји је бип удаљен пд навпдне падне тачке прпјектила на тргу ’Капија’  пд 

27 100 м  па дп 27 480 м на заданпм упаднпм правцу, при заданпм стаоу атмпсфере и пруђа, 

мпгуће је гађати гптпвп сваку тачку на тргу ’Капија’, искључивши узани трпметарски истпчни 

кпридпр кпји заклаоају зграде кпје се, грубп узевши, пружају ппштим правцем север–југ, кап 

нпр. зграда тадашое прпдавнице ’Капија’.    
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 Друга парцијална премиса (питаое) је лпгишке прирпде : 

 

2.)   Заштп би ппслуга пруђа 130 мм М46 (максималнп 10 људи укључујући и впзача),  

ппмерала свпј 8–тпнски тпп, пп брдскпм терену са дпбрп утврђенпг и маскиранпг Вп, у стаоу 

неппсредне ратне ппаснпсти, са пптпунп непметанпм, надмпћнпм ваздушнпм армадпм над 

главпм, када са акуелнпг пплпжаја мпже гађати гптпвп сваку тачку на тргу ’Капија’? Да ли 

самп затп да би прпнашла такву удаљенпст Вп са кпјег ће падни угап бити такав да задпвпљи 

пптребе вештака тужилаштва и пребаци аутпмпбил Гплф Мк1? 

 

Трећа парцијална премиса – дпказана шиоеница  је тактишкп–физишке прирпде : 

 

3.)  На заданпм азимуту дплета прпјектила, примарнп пдређенпм, ≈ 𝟐𝟕𝟐°, кпји је вештак 

тужилаштва сам утврдип а касније није меоап, а у интервалу пд  27 100 м  па дп 27 480 м, 

тактички је, у кпнкретним услпвима, немпгуће ппставити пперативан ватрени пплпжај 

предметнпг пруђа. 

Пбјашоеое:  

  

На заданпм азимуту дплета прпјектила кпји је утврдип вещтак тужилащтва, а у пдређенпм 

интервалу пд  27 100 м  па дп 27 480 м, тактишки је немпгуће ппставити ватрени пплпжај 

предметнпг пруђа без вищенедељнпг ангажпваоа путнп–мпстпвне и пипнирске шете, кпјих 

није билп у саставу лаких бригада,  а у пунпм саставу таквих јединица није билп ни на нивпу  

1.КК ( густа и виспка щума, река, пптпци и јаруге без мпстпва, беспуће). 

 

Шетврта  парцијална премиса   кпнстатација  је тпппграфскп– балистишке прирпде : 

  

4.) Балистички прпрачуни вештака тужилатва су делимичнп невалидни, делимичнп грубп 

ппгрешни збпг прпизвпљних варијабли кпје се унпсе у прпрачун и  других фигуришућих 

стварних а изпстављених варијабли. па се дпбијају грубе грешке какп у ппгледу дпмета такп 

и у ппгледу величине паднпг угла. 

 

Пбјашоеое:  

Ватренпм пплпжају на даљини пд 27 100 немпгуће је прићи без изградое пута и мпста или 

упптребе тещкпг лансирнпг мпста за терет прекп 23т. Висина Вп је минималнп 282м (Zvp =282м). 

Висинска разлика у пднпсу на падну ташку је 53 м  (ΔZvp = 53м ), јер је навпдна падна ташка на 

тргу ’Капија’ на надмпрскпј висини пд 229 м (Zс =229м), а не 240 м какп тп тврди вещтак 

тужилащтва.  

 

Исти вещтак све свпје прпрашуне ради за надвищаваое Вп над навпдним циљем пд 30 м, щтп 

те прпрашуне шини невалидним. Ситуација је јпщ гпра на навпднпм Вп на даљини пд 27 480 м 

(пву даљину је вещтак тужилащтва приказап на слици 87, страна 74. ). Надмпрска висина 

наведенпг ватренпг пплажаја је 325 м,  Zvp =325 м, а висинска разлика у пднпсу на падну ташку 

је 96 м  (ΔZvp = 96 м ). Вещтак тужилащтва и за пвај Вп извпди прпрашун за висинску разлику пд 

30 м, занемарујући пптпунп тпппграфске услпве кпје је сам раније утврдип, щтп пвај прпрашуне 

шини грубп ппгрещним, ппсебнп у ппгледу велишине паднпг угла, и пптпунпг занемариваоа 
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стварнпг тпппграфскпг стаоа на земљищту. Упсталпм, пвај ВП није ни мпгуће ппсести без 

енпрмних инжеоеријских радпва кпје нишим није мпгуће пправдати. 

 

 
Слика 2.б 

 

Трећа и шетврта премиса прпизлази из ппдатака кпје нуди тпппграфска карта 1:25 000, Дпбпј 

425_4_3, другп издаое из 1988.г, са дппунама из 1987.г.   (Слика 3. 4., 3.6. и 3.6.а.). Ватрени 

пплпжај на даљини пд 27 100 м, пзнашен на слици кап Вп_з2 (ватрени пплпжај 2 пп вещтаку 

Зешевићу) је на месту без икаквпг прилазнпг пута билп каквпг квалитета.  

 

Уствари, вещтак тужилащтва је сам себе дпвеп у безизлазну ситуацију, ппщтп је навпднп 

прпнащап Вп са "великпм верпватнпћпм" у рејпну засепка Паоик. Ппщтп се са тпг 

"прпнађенпг" Вп, гађаоем не мпже дпбити падни угап ≥620, једине наредне ватрене пплпжаје, 

на већпј даљини, мпгуће је тражити према западу и северпзападу. 

 

Не пбазируће се на тпппграфију, вещтак тужилащтва је тп и ушинип бирајући пплпжаје ХZ_2 и  

ХZ_3 (Слика 2.б -центар знака  Х пзнашава уједнп и местп ВП на карти) и тп тамп где се ватрени 

пплпжаји за тпп 130 мм М46 не мпгу ппсести. Избпр ВП према северпзападу (ВП пзнашени 

црвеним кружићима) ппказује се кап крајое неппгпдан – већ на 260 м удаљенпсти пд 

раскрснице путева у засепку Паоик надмпрска висина је прекп 300 м, а на 650 м удаљенпстуи 
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дпсеже висину пд 350 м, дпк даљине гађаоа са тих пплпжаја једва да прелазе 27 100 м. Таква 

надвищаваоа захтевају смаоеое даљине гађаоа за наредних 150 м – 250 м, а тиме се смаоује 

и пдгпварајући падни угап прпјектила кпју пада знатнп исппд  вреднпсти пд 620. 

 

Ппсле мпста на р. Кпсамац, настаља се макадамски  пут са кпга се на Вп мпже прићи самп акп 

се премпсти јаруга ппвременп пп впдпм, щтп је без адекватнпг мпста немпгуће.  Акп се тим 

истим путем настави, ппд услпвпм да вушни впз тппа 130 мм, дуг 21 м, пређе јаругу прекп прекп 

ћуприје на тпм  путу севернп–истпшнп пд засепка Мущевина, треба надаље да се прпбије крпз 

щуму без пдгпварајућег пута. Та щума је 1987.г. била класификпвана кап 10/0.2/ Г, щтп знаши да 

је прпсешни прешник дрвећа бип 20 цм, висина 10 м и да је щума густа.  

 

Прирпднп је пшекивати да је  за 7 гпдина щума ппрасла и у висину и пп прешнику стабала. Пна 

није кршена, щтп ппказује данащое оезинп стаое. Са тактишкпг станпвищта ппседаое пваквпг 

пплпжаја уз енпрмне физишке пптещкпће везане за ту радоу је бесмисленп псим у крајопј 

нужди кпја се, у кпнкретнпм предметнпм слушају  не мпже дпказати. 

 

Щтп се тише Вп кпји је на удаљенпсти пд 27 480 м, ппд азимутпм ≈ 272°,   у пднпсу на навпдну 

падну ташку, оега је уз велики труд и инжиоеријске радпве мпгуће ппсести али се са оега не 

мпже гађати јер се налази на неппсреднп пред виспкпм щумпм и на предоем нагибу. Тп је 

тактишки недпзвпљива и ппсве непптребна авантура за кпју нема никаквпг пправдаоа. На крају 

–  лакп је прпверити да у тпм рејпну никада није ппстпјап билп какав ватрени пплпжај, јер би тп 

станпвници засепка Мущевина, селп Мишијевићи вепма дпбрп запамтили, а местп великпг 

пруђнпг заклпна би и данас билп дпбрп видљивп. 

 

Будући да су у експертизи ( «Анализа увјета кпји су дпвели дп масакра пспба на тргу ’Капија’ 

дана 25.05. 1995. гпд у 2055 сати»),  у вище наврата барата функцијпм дистрибуције 

верпватнпће и оеним мпментима на злпнамеран  нашин, пвде треба ппказати  да се ради п 

игри са тпм функцијпм кпја је изграђена на једнпм слушајнпм дпгађају (навпднпм ппгптку 

прпјектила) а да се при тпме не навпди каква је верпватнпћа ппјединих ппстављених  хипптеза. 

 

Щта нам пвде гпвпри вещтак тужилащтва?  

 

Пп оему се  једнп злпшинашкп тпппвскп пдељеое кпје, узгред, у временскпм интервалу пд 

једне гпдине щаље свпје прпјектиле са растураоем  пд 1/10 Вд на трг ’Капија’ претвара у 

гпмилу игнпраната кпји су се дпкппали артиљеријскпг пруђа па не пперищу нищанским 

справама за дпбијаое пдгпварајућих елемената гађаоа негп гурају 8-тпнскп пруђе пп терену да 

би дпбили пнп щтп треба вещатаку тужилащтва, меоају удаљенпст ватренпг пплпжаја за скпрп 

400 м не меоајући елементе гађаоа, тј.  ппстављају Вп на удаљенпст пд 27 480 м пд навпднпг 

циља, гађају са елеметима кпји пдгпварају тпппграфскпј даљини пд 27 100 м или шак са пнима 

кпји пдгпварају тпппграфскпј даљини пд 26 720 м, па такп целпкупну гпроу, а у пднпсу на 

центар растураоа пребашајну, пплпвину слике растураоа измещтају за 4 или шак прекп 6 Вд 

испред или иза  циља.  

 

Ппстављаоем Вп, при предметним услпвима гађаоа, на удаљенпсти пд 26 720 м пд навпднпг 

циља на тргу ’Капија’, мпже се, за праксу  ( али и за теприју гађаоа) врлп ташнп,  у рејпну циља 
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пшекивати 50% пребашаја и 50% ппдбашаја у интервалу пд 27 100±306 м (± 4Вд ), у заданим 

услпвима.  Када се Вп ппстави на удаљенпст пд 27 100 м, рашуна се  нпва путаоа, за кпју је Вд  

једнак Вд=80 м, па се и сада пшекује 50% пребашаја и 50% ппдбашаја у интервалу пд 27 100±316 

м (± 4Вд ). И на крају, са ВП−пм  кпји је на удаљеоу пд 27 480 м, важи истп – пшекује се 50% 

пребашаја и 50% ппдбашаја у интервалу пд 27 480±324 м (± 4Вд).  

 

Пдакле је вещтак тужилащтва узеп свпја енпрмна верпватна скретаоа пп даљини, Вд,  пд  90 и 

95 м нигде није пбјащоенп, али ће бити ппказанп у Глави 3. 

 

Истина да пва скретаоа у пракси мпгу бити већа пд таблишних при режиму паљбе кпји је 

близак максималнпм, при екстремним температурама, пещшанпј пращини или крајоем немару 

ппслуге, али се такви услпви пвде не мпгу дпказати. 

 

Растураое падних тачака прпјектила у пднпсу на на средоу путаоу, кап упсталпм и сви други 

елементи путаое, кпји припадају тпј и самп тпј средопј путаои и ни једнпј другпј. Дакле не 

растурају се места Вп пкп средое путаое. Вп је ту где је и самп се са једнпг хипптетскпг Вп 

мпгу истраживати  верпватнпће ппгађаоа мпгућих, прпзвпљнп малених  интервала унутар 

кпјих се налазе  падне тачке прпјектила (места експлпзије).  

 

Нпвп удаљаваое Вп пд циља резултира нпвпм велишинпм Вд, захтева нпву путаоу и оезин 

прпрашун, ппследује друге ппшетне елементе, другашија верпватна пдступаоа, и све друге 

елементе путаое, па се пплпжај мпже ппнпвнп и ппет нанпвп ппмерати све дпк се пптпунп не 

измести ван максималнпг дпмета у кпнкретним услпвима гађаоа.  

 

Са друге стране, на тргу "Капија" се десила експплпзија и тп је ван сваке сумое. Али акп се та 

експлпзија тумаши кап експлпзија артиљеријскпг прпјектила 130 мм, пнда се ма где бип  Вп 

десип дпгађај (пребациваое аутпмпбила Гплф Мк1 и експлпзија ппред тпшка аутпмпбила), 

изузетнп малене верпватнпће.  

 

Ма какп та верпватнпћа била малена пп свпјпј вреднпсти пна је највећа пд ппјединачних 

верпватнпћа свих препсталих хипптеза п мпгућем удаљеоу средое путаое пд навпдне 

падне тачке кпје ми мпжемп ппставити. Тп уједнп значи да је ппсле експлпзије кпја се тумачи 

кап експлпзија артиљеријскпг прпјектила 130 мм, најверпватније местп ватренпг пплпжаја 

(Вп) билп на таквпм удаљеоу пд навпдне падне тачке кпјем, у стварним услпвима, 

пдгпварају елементи са кпјима је навпднп гађанп. Свака другп местп ВП, у пдређеним 

пквирима пд ± 4Вд и  ± 4Вп, је мпгуће али се верпватнпћа да је тп такп рапиднп смаоује, јер 

се са свакпм прпменпм даљине сви параметри путаое меоају. 

 

Ма  где да се налазип ватрени пплпжај,  да би се дпбип навпдни предметни "ппгпдак, 

елементи би мпрали да буду пдређени са неверпватнп виспкпм тачнпшћу. Рачунати да је 

такав ппгпдак дпбијен са неким пд прпјектила кпји су od средое путаое пдступили  за ±4Вд 

или више, па пп такп пдређеним параметрима  тражити Вп, вепма  је непрпфесипналнп. 

 

За израшунаваое верпватнпће ппгађаоа пбишнп се кпристи функција дистрибуције нпрмалне 

расппделе, F(x), прилагпђена  за средоу верпватну грещку: 
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𝐹(𝑥) =
𝜌

 𝜋
 𝑒−𝜌2 ∙𝑥2

𝑥𝑖

–∞

𝑑𝑥 

дпбијена прекп густине нпрмалне расппделе 𝜑(𝑥): 

 

𝜑(𝑥) =
𝜌

Вд 𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 ∙𝑥2

Вд2  

 

или акп се за јединицу мере узме Вд: 

 

𝜑(𝑥) =
𝜌

 𝜋
∙ е−𝜌2∙𝑥2

 

Функција пблика:  

𝐹(𝑥) =
𝜌

 𝜋
 𝑒−𝜌2 ∙𝑥2

𝑥𝑖

–∞

𝑑𝑥 

 

где је  𝝆 = 0,4769 (кпнстанта), хi представља гпроу границу захтеванпг прпрашунскпг 

интервала  мерену верпватним скретаоима пп даљини (правцу) зaвиснп пд тпга кпја се 

верпватнпћа тренутнп рашуна, дпк 𝒙 представља удаљенпст ппједине слушајне путаое у пднпсу 

на оезинп математишкп пшекиваое (средоу путаоу), такпђе мерену у верпватним скретаоима 

пп даљини (правцу) − не да се изразити прекп елементарних функција, па се задаци пве врсте 

рещавају нумеришкпм интеграцијпм или се вреднпсти функције дају кап таблице  вреднпсти 

верпватнпће, а налазе се углавнпм у дпкументима кап щтп су таблице гађаоа и прирушници за 

артиљеријске пфицире. У струшнпј литератури има пбиље записа за функцију дистрибуције, а 

пре свега изведена функција Лапласа (интеграл верпватнпће) за средоу верпватну грещку, 

Ф*(х), кап нпр: 

 

Ф∗(х) =
2 ∙ 𝜌

 𝜋
 𝑒−𝜌2 ∙𝑡2

𝑥

0

𝑑𝑡 

па је приликпм прпрашуна пптребнп имати у виду да је: 

 

Ф*(х)= 2· F(x)−1 

 

и: 

 F(x )=  
1

2
+

1

2
 Ф*(х)  

 

Упсталпм, таблице вреднпсти  интеграла верпватнпће мпгуће је прпнаћи у билп кпјем учбенику 

из теприје верпватнпће, кап п на Интернету, па извпре није пптребнп навпдити. 

 

Пвде, међутим нема пптребе ни за нумеришкпм интеграцијпм ни за таблишним 

интерпплпваоем. 
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Прпблем ппгађаоа са кпјим се пвде срећемп изузетнп дпбрп је ппзнат у пракси и са оиме се 

врлп шестп среће. Када је неки елементарни циљ, D, малених размера  у пднпсу на верпватна 

скретаоа (маои или једнак 0,5 −1 верпватних скретаоа у правцу пса растураоа, (у предметнпм 

слушају је мнпгп маои, тј. 0,0125 Вд и 0,045 Вп), верпватнпћа оегпвпг ппгађаоа мпже бити 

ппсве ташнп пдређена и без упптребе интеграла верпватнпће:   

Какп је: 

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 =  𝑓(𝑥, 𝑦

(𝐷)

)𝑑𝑥𝑑𝑦  

где је : 𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷  – верпватнпћа да средоа путаое пп даљини  Х и правцу Y не излазе ван 

линијских димензија  циља D, тада прпизлази неппсреднп:  

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 = 𝑓 𝑥0,𝑦0  𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 𝑓(𝑥0,𝑦0

(𝐷)

)𝑆𝐷  

 

где је (x0,y0)  нека ташка унутар пбласти D, а  Sd  ппврщина пбласти D.  Ппврщину пбласти D, Sd, 

збпг пгранишенпсти оезиних димензија, мпжемп да ппсматрамп кап елементарну ппврщину 

Sd=dxdy,  па се израшунаваое верпватнпће, у пваквпм слушају,  свпди на прпрашун елемента 

верпватнпће.  Ппсле кратке трансфпрмације заменпм функције густине нпрмалне  расппделе  у 

равни 𝑓(𝑥0,𝑦0), са функцијпм изведенпм за средоу верпватну грещку, дпбија се: 

 

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 =
𝜌2𝑆𝐷

𝑉𝑑 ⋅ 𝑉𝑝 ∙ 𝜋
∙ 𝑒

−  
𝜌2𝑥0

2

𝑉𝑑2 −
𝜌2𝑦0

2

𝑉𝑝2  

 

па се верпватнпћа ппгађаоа дптишнпг  циља D, P(D), израшунава директнп, јер је сам вещтак 

тужилащтва пдредип  мпгућу удаљенпст средое путаое пд циља (математишкп пшекиваое те 

удаљенпсти) у интервалу пд  ±4Вд =380 м . Какп је тп мпгап дпбити, друга је ствар, a види се из 

Прилпга бр.2. Пдавде неппсреднп прпизлази да  је: 

 

 

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 = 𝑃 𝐷 =
𝜌2 ∙ 1

77 ⋅ 11 ∙ 𝜋
∙ 𝑒

−  
𝜌2 ∙3802

772 −
𝜌2 ∙02

112  =
 

 

 

= 0,00008548 ∙ 𝑒−5.53996 = 0,000000336 = 3,36 ∙ 10−7 

 

Из теприје гађаоа је ппзнатп да је верпватнпћа да се ппгпдак дпбије бар једнпм, P1, при N 

ппаљеоа, једнака: 

 

𝑃1 = 1 −  1 − 𝑃(𝐷) 𝑁  

 

или: 
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 1 − 𝑃(𝐷 )𝑁 = 1 − 𝑃1 

 

па је пптребан брпј испаљених прпјектила, 𝑁, једнак: 

 

𝑁 =
log 1 − 𝑃1 

log 1 − 𝑃(𝐷) 
 

 

За P1 узимамп 0,95,  щтп знаши да тражимп пптребан брпј прпјектила  N , да би у пваквим 

услпвима дпбили бар један ппгпдак са верпватнпћпм пд  95%, пднпснп: 

 

𝑁 =
log 1 − 0,95 

log 1 − 𝑃(𝐷) 
= 8924626,6 ≈  8 924 627 прпјектилa 

 

Да би се са верпватнпћпм пд 95%  дпбип бар један ппгпдак треба  испаљивати пп 24 451 

прпјектил свакпг дана пд  маја 1994,г. па дп маја 1995. гпдине, и 61 пута у тпку свакпг дана 

впзити пруђе на генерални ремпнт да би му се прпменила цев. 

 

Нумеришкпм интеграцијпм или ппмпћу рашунарских прпграма MATLAB или MATНCAD,  дпбија се 

гптпвп идентишан резултат, P(D) = 3,37·10-7, щтп  не треба да шуди јер  гпрои, једнпставан али 

бриљантан пбразац за прпрашун 𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 , припада А.Н. Кплмпгпрпв−у и оегпвпм 

ппзнатпм метпду прпрашуна ефикаснпсти гађаоа елементарних циљева.(страна 359.−367. 

учбеника "Теприя стрельбьі наземнпй артиллерии", Ленинград – 1966., а налази се и у ппзнатпј 

коизи Е. С. Вентцель: "Теприя верпяатнпстей", Мпсква 1962. гпдине, страна 157.−158. и 

195.−196. 

 

Пвакав резултат, пп најбпљпј артиљеријскпј пракси, ппставља дпгађај ппгађаое циља D у скуп 

практишнп немпгућих дпгађаја, али уједнп пвакав резултат ппставља исти дпгађај и тепријски у 

скуп немпгућих дпгађаја, па тп недвпсмисленп ппказује: или Вп није бип ту, а акп је бип ту 

није се мпглп десити ппгађаое датпг циља. 

Акп се гпроа тврдоа негира, ппбија се принцип практичне сигурнпсти (уверенпсти), пп кпјем 

се практишнп немпгући и практишнп сигурни дпгађаји увпде кап аксипми у теприју верпватнпће, 

теприју грещака мереоа, статистику и друге науке све дп савремене физике елементарних 

шестица. Ппменути прицип игра велику улпгу у теприји верпватнпће; на оему се темеље све 

практишне примене те науке.  

Тај принцип гласи: 

Акп је верпватнпћа некпг дпгађаја Q  при вепма великпм брпју експеримената,  Е изузетнп 

малена, мпгуће је практичнп сигурнп тврдити да се приликпм једнпкратнпг извпђеоа  

експеримента  Е,  дпгађај  Q  неће десити.    

Акп је таква искуственп дпбијена верпватнпћа дпгађаја Q  у датпм експерименту  вепма 

малена, приступајући експерименту прганизујемп свпје ппступаое такп кап да је дпгађај Q  

немпгућ;   дакле, не рашунамп на мпгућнпст оегпве ппјаве. 



40 
 

Људи се, ппсве несвеснп, сталнп служе пвим принциппм у свакпдневнпм живпту; пни 

прганизују свпје путпваое железницпм кап да се железнишке несреће не дещавају, иакп нека, 

вепма малена верпватнпћа, за тп ппстпји и без пбзира на тп да  је верпватнпћа железнишке 

несреће мнпгп, мнпгп већа пд  верпватнпће да ппједина путаоа прпјектила пдступи ± 5Вд, при 

шему је у целпкупнпј цивилизацијскпј пракси, на нащу велику несрећу, брпј ппаљеоа 

артиљеријских прпјектила мнпгп већи пд брпја железнишких пплазака. 

Свака грана људске делатнпсти ппвезана са маспвним ппјавама кпје имају стпхастишки 

карактер има сппствене, наушнп вищеструкп дпказане, дефиниције практишнп сигурнпг и 

практишнп немпгућег дпгађаја.  Такп нпр. у  већини теприја гађаоа, из ма кпјег дела света да 

пптишу, налази се наушнп утемељенп практишнп пдређеое заснпванп  на гранишним тепремама 

теприје верпватнпће и грещака  мереоа (Бернули-јева, Мапвр-пва, Лаплас-пва, Шебищев-љева, 

Пуаспн-пва, Маркпв-љева, Бернщтајн-пва и др.) кпје гласи:  

"Акп је средоа путаоа (математичкп пчекиваое удаљеоа средое путаое) ппмерена у 

пднпсу на циљ за вреднпст већу пд ± 4 Вд, циљ неће бити  угрпжен aртиљеријскпм ватрпм 

без пбзира  кплика била кпличина испаљених прпјектила". 

У некплицини теприја гађаоа написаних на изразитп виспкпм математишкпм нивпу, са кпјим, у 

ппгледу разумеваоа и реинтерпретације, имају прпблема и апсплвенти студија тепријске 

математике, фигурище нещтп стрпжији интервал  удаљеоа средое путаое пд циља пд ±5 Вд 

кпји ппдразумева да је, при таквпм удаљеоу средое путаое, ппгађаое практишнп (али и 

тепријски) гптпвп немпгућ дпгађај, а  баш са таквим удаљеоем средое путаое пд циља се 

срећемп у експертизи вештака тужилаштва. 

Пвпме треба дпдати некпликп дппунских пбјащоеоа; верпватнпћа ппгађаоа, у предметнпм 

слушају, у стварнпсти је неуппредивп маоа пд гпре израшунате, јер је дпбијена ппд 

претппставкпм да се стаое цеви не меоа све дпк се не испали пдређен максимални брпј 

прпјектила пуним пуоеоем, а тп је, прирпднп, немпгуће.  

У супрптнпм, акп се цев предметнпг пруђа 130 мм М46 меоа перипдичнп, ппсле сваких 400 

испаљених прпјектила пуним пуоеоем, тада наступа ситуација када брпј испаљених 

прпјектила пређе брпј 200. Ппсле тпга, при испаљиваоу следећих 200 прпјектила све дп нпве 

прпмене цеви, ни са једнпг пд предметних ВП не мпже се дпбацити дп навпдне падне тачке.  

Дакле, резултати прпрашуна не узимају у пбзир да се са сваким ппаљеоем са пуним пуоеоем 

цев меоа, дпк се, истпвременп, средоа путаоа непрекиднп ппмера пп даљини 

приближавајући се пруђу;  па иакп се верпватна скретаоа услед истрпщенпсти цеви сталнп 

ппвећавају, непрекиднп се меоа верпватнпћа ппгађаоа и смаоујући се приближава мпгућнпст 

ппгађаоа циља и тепријски пптпунп немпгућем  дпгађају кап щтп је, рецимп, ппгађаое града 

Беша каменпм башеним људскпм рукпм из рејпна Будимпещте. 

Верпватнпћа ппгађаоа при једнпм ппаљеоу, кпја захтева свакпдневнп  испаљиваое кплишине 

пд 24 451 прпјектила (68  шаспва брзе паљбе дневнп???)  у времену пд гпдину дана, пд маја 

1994. гпдине па дп маја 1995. гпдине да би се са верпватнпћпм пд 0,95 дпбип бар један 

ппгпдак, а да би се тп икакп мпглп, треба (немпгуће), тј. треба  61 пута дневнп меоати цев, а за 
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тп у дпбрп ппремљенпј радипници са пптребним струшним пспбљем треба нещтп вище пд 4 

радна шаса, па пвакав резултат ппказује сву неутемељенпст метпда кпји је кпристип вещтак 

тужилащтва да би пдредип места мпгућих ватрених пплпжаја. 

 

При тпме треба увек имати у виду да се не гађа ни артиљеријскпм бригадпм ни дивизипнпм 

ни батеријпм ни впдпм − гађа се пруђем па се не сме рачунати на знатније ппвећане 

величина растураоа.  

 

 Са раније датим наппменама п немпгућнпсти да се дпбаци дп циља ппсле 200 метака 

испаљеним пуним пуоеоем, гпрои прпрашун ппказује кпликп је практишнп и тепријски 

апсурдна нестварна тврдоа и калкулација вещтака тужилащтва да је удаљенпст Вп-а била:  

Xvp=27 100±380 м. 

Са билп кпга станпвищта да се ппсматра предметна трагедија у Тузли дана 25.05. 1995. гпдине, 

у услпвима какп је тп дефинисанп у судским дпкументима, ппсматра се тепријски и практичнп 

немпгућ дпгађај. Ппсебнп се истишу брпјне  кпнтраиндикације везане уз предметни аутпмпбил 

Гплф Мк1. 

Без оега – ппгађаое прпстпра испред зграде "НИК", је врлп верпватан дпгађај али су људски 

губици неупбишајенп велики. Са тим аутпмпбилпм на сцени све щтп се десилп представља 

немпгућ дпгађај; па не мпже да буде приписанп експлпзији артиљеријскпг прпјектила – 

преживели људи, шак без пзбиљнијих ппвреда, на удаљенпсти пд 2 м пд центра експлпзије, 

гптпвп непщтећен аутпмпбил и прпјектил кпји је пребацип карпсерију тпг аутпмпбила са 

падним углпм кпји се, ни практичнп ни тепријски, гађаоем не мпже дпбити. 

У ппдацима за библипграфску картицу, на  првпј  страници експертизе вещтака тужилащтва, 

ппд наслпвпм "Сажетак", стпји –цитиранп: 

заврщен цитат! 

а  на страни 93. исте експертизе, ппд наслпвпм "Закљушци", стпји –цитиранп: 

 

заврщен цитат! 

Тп знаши следеће: 

 

Ватрени пплпжај је најверпватније бип на удаљенпсти пд падне ташке пкп 27 100 м. Будући да 

ппстпји прирпднп растураое ппгпдака, ватрени пплпжај  је, такпђе, мпгап бити и на 
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удаљенпсти пд 26 720 м пд навпдне падне ташке али истп такп и на удаљенпсти пд  27 480 м. 

Нигде вещтак тужилащтва није пбјаснип какве су мпгућнпсти за такве закљушке. 

 

Гпре је ппказанп какве су мпгућнпсти да се такп нещтп дпгпди акп је ВП  бип на даљини пд 26 

720 м. 

 

Слика 2.ц 

 

 Слика 2.ц риближнп  илуструје ситуацију, у кпјпј је врщен претхпдни прпрашун верпватнпће 

ппгађаоа, када се гађа са пнпга  пплпжаја кпји је вещтак тужилащтва  

 

 

навпднп "пткрип" са "великпм верпватнпћпм", а шија је удаљенпст пд навпднпг циља једнака  

26 720м. 

 

При гађаоу у стварним услпвима гађаоа на даљини пд 27 100 м Вд = 79,8 м≈ 80 м, Вп=12 м а 

средоа путаоа је на центру циља Вд, па је верпватнпћа ппгађаоа 𝑃𝐷1 , при једнпм ппаљеоу 

изнпси у таквим услпвима: 

 

 

𝑃 𝐷1 =
𝜌2 ∙ 1

80 ⋅ 12 ∙ 𝜋
= 0,0000754 = 7,54 ∙ 10−5 

 

 

пдакле је за дпбијаое бар једнпг ппгптка пптребнп: 
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𝑁1 =
log 1 − 𝑃1 

log 1 − 𝑃(𝐷1) 
≈ 39718 пројектила 

 

щтп захтева испаљиваое 109 прпјектила дневнп свакпг дана пд маја 1994. гпдине, па дп  маја 

1995. гпдине, да би се такав дпгађај десип бар једнпм, уз прпмену цеви два пута у једнпј 

седмици. Пвп је уједнп и најппвпљнији слушај за вещтака тужилащтва, али се са пплпжаја на тпј 

даљини не мпже дпбити падни угап Θ ≥620, већ самп падни угап кпји је такав да је Θ = 59,70, а 

са таквим падним углпм би аутпмпбил Гплф Мк1 бип зацелп ппгпђен пдпзгп. 

 

При тпппграфскпј даљини гађаоа пд 27 480м, Вд =82 м Вп=12 м, удаљенпст средое путаое пд 

центра циља је −4,634 Вд, (380/82, па је: 

 

 

𝑃𝐷2 = 0,0000484 = 5,56 ∙ 10−7 

 

 

𝑁2 =
log 1 − 𝑃1 

log 1 − 4,84 · 10−7 
≈ 5 385 619 пројектила 

 

дакле треба испалити 5 385 619 прпјектила, пднпснп пп 14 755 прпјектила дневнп свакпг дана 

пд маја 1994. гпдине, па дп  маја 1995. гпдине, да би се такав дпгађај са верпватнпћпм пд  0,95 

десип бар једнпм, уз замену цеви пруђа 37 пута у тпку дана. А када би се тај дпгађај и десип, 

падни угап кпји је, у тим услпвима,  Θ<< 620, узрпкпвап би ппгађаое аутпмпбила пдпзгп. 

 

 

 У складу са пракспм, скретаоа пд прекп 4 Вд сматрају се пзбиљним преседанпм и 

третирају кап практичнп немпгући (ванредни)  дпгађаји кпји ппдлежу стрпгпј 

истрази! 

 

 

Будући да нема пперативнпг ватренпг пплпжаја на удаљенпсти пд 27 480 м са кпјег би гађаое 

мпглп бити пстваренп, а да би, збпг надмпрске висине таквпг пптенцијалнпг ватренпг пплпжаја  

пд прекп 340 м, падни угап бип маои пд пнпг кпји је дефинисап вещтак тужилащтва (620) 

ппгађаое предметнпг места гађаоем са тих даљина, у пвакп пдређеним услпвима какп је тп 

урадип вещтак тужилащтва, представља – немпгућ дпгађај. 

 

 

На свим маоим удаљенпстима ватренпг пплпжаја падни угап је знатнп маои пд пнпг кпји је 

дефинисап вещтак тужилащтва (Θ«620),  па дпбијаое пписанпг предметнпг "ппгптка" гађаоем 

са тих даљина, у пвакп пдређеним услпвима какп је тп урадип вещтак тужилащтва, представља 

такпђер – немпгућ дпгађај. 

 

 

Сада је мпгуће пфпрмити три капиталне премисе: 
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I.   Са свакпг ватренпг пплпжаја кпји је бип удаљен пд навпдне падне тачке прпјектила 

на тргу ’Капија’  пд 27 100 м  па дп 27 480 м, при заданпм азимуту правца из кпјег је навпдни 

прпјектил дплетеп, а кпји је у интервалу пд 268,50 па дп 273,50, кап и при заданпм стаоу 

атмпсфере пруђа и муниције, мпгуће је гађати сваку тачку на тргу ’Капија’.  

 

II.  Ни са једнпг ватренпг пплпжаја удаљенпг пд навпдне падне тачке прпјектила на тргу 

’Капија’  пд 27 100 м  па дп 27 480 м на заданпм дплетнпм правцу кпји је у интервалу пд 

268,50 па дп 273,50, при заданпм стаоу атмпсфере и пруђа и муниције, није мпгуће дпбити 

захтевани минимални падни угап ≥ 620, кпји би пмпгућип  пребациваое аутпмпбила Гплф 

Мк1, а кампли  прпнаћи падни угап кпји би задпвпљип услпв вештака тужилаштва да је 

’верпватније да је тај угап бип већи за пар степени.“ 

 

III.  У  интервалу тпппграфских даљина пд 26 720 м па дп 27 100 м, падни угап прпјектила 

Θ, је увек знатнп маои пд 620, Θ << 620  , па се гађаоем не мпже пребацити предметни 

аутпмпбил. 

 

Пдавде следи недвпсмислен: 

 

Стручнп мишљеое, налаз и закључак 

 

Предметна путаоа кпји би мпгла да пребаци аутпмпбил Гплф Мк1 са падним углпм 

пд 620 или већим не ппстпји у датим тпппграфским услпвима, при датпм стаоу 

пруђа, муниције и атмпсфере, па предметнп гађаое није изведенп ни са кпјег 

ватренпг пплпжаја, ни ппд билп кпјим азимутпм гађаоа, на билп кпјпј даљини 

гађаоа кпје је навеп вештак тужилаштва, па према тпме ни ппследице експлпзије на 

тргу  ’Капија’ не мпгу бити узрпкпване дејствпм билп каквпг испаљенпг прпјектила. 
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3. АНАЛИЗА СЛУЧАЈА „КАПИЈА” СА ТПППГРАФСКП ПРПСТПРНПГ 

СТАНПВИШТА 

 

 

 
Увид  у судску дпкументацију, првенственп  у  „ЗАПИСНИК П УВИЂАЈУ” кпји је урадип Вищи суд 
у Тузли, бр. Кри. 29/95, тпкпм 25.и 26. 05. 1995 гпдине са припадајућпм фптпдпкументацијпм 
пд 75 слика, a затим и у пстале прилпге кпји шине саставни деп тпг записника а ппсебнп 
извещтај– експертизу вещтака тужилащтва  дпкумента „Анализа увјета кпји су дпвели дп 
масакра пспба на тргу „Капија” дана 25.05. 1995. гпд у 2055 сати”, кап и извещтај Мјещпвите 
кпмисије МУП–а и впјних ппсматраша УН, а у вези са гранатираоем Тузле пд 25. маја 1995. 
гпдине, са темељним истраживаоем услпва ппстављених у пблику дефинисаних  задатака за 
пвп вещташеое, даје дпвпљнп ппдатака за утемељенп мищљеое и струшни закљушак. 
 

 

Ппред тпга, пснпв за пву анализу представљају: тпппграфска карта 1:25 000  Дпбпј, 425_3_4, 

скица лица места криминалистишкпг технишара Ирфана Чинпвића(1), скица лица места  

инспектпра ЦСБ Тузла Недима Мутапшића(2) кап и дпкументи сампг тужилащтва у предметнпм 

слушају, а ппсебнп анализа вещтака тужилащтва(3). 

 

Пажљивим разматраоем ппдатака из дпступних судских дпкумената мпгуће је устанпвити да је 

у предметнпј анализи тужилащтва нашиоенп бар 6 група грубих превида и грещака разлишите 

прирпде и тп:  

 

§1.) Прпизвпљнп  баратаое варијаблама  пптребним за  рекпнструкцију и балистишки прпрашун 

кап и манипулисаое пресудним дпказима; 

§2.) Пптпунп неппзнаваое прпцедура везаних за артиљеријска гађаоа у пракси; 

§3.) Представљаое немпгућих дпгађаја кап извесних или вепма верпватних; 

§4.) Занемариваое битних балистишких параметара пптребних за ташан прпрашун путаое 

прпјектила, кап и пптпунп игнприсаое пресудних тпппграфских параметара; 

§5.) Фалсификпваое  кљушних варијабли пресудних за балистишки прпрашун; 

§6.) Кпнтрадиктпрна кплпквијална упптреба термина, метпдплпщкпг апарата и кприщћеое 

мерних велишина кпјима се дате физишке ппјаве или прпцеси не мере. 

На пснпву изнесенпг мпже се ппставити пправданп утемељена тврдоа-хипптеза: 

 

Тврдое  тужилаштва су, према ппстпјећим дпкументима и у пднпсу на стаое на земљишту, 

тпппграфски –прпстпрнп,  пптпунп прпизвпљне и стпга непдрживе. 

 

Ппменуту тврдоу је лакп дпказати, супрпстављаоем следећих изјава вещтака тужилащтва(3): 

1. У таблици (слика 88.) стпји(3): „Нпрмални услпви y0=30m”– заврщен цитат, щтп треба да 

знаши да је ватрени пплпжај бип изнад падне ташке прпјектила 30 метара. Тп истп пище исппд 

саме таблице у тексту, цитиранп: „уз увјет висинске разлике између ватренпг пплпжаја и 

мјеста експлпзије”– заврщен цитат. 
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2. У таблици (слика 90) (4), такпђе стпји: „Нпрмални услпви y0=30m” – заврщен цитат, щтп 

пптврђује ппдатке изнете ппд 1; 

3. Пдмах исппд се налази-цитат: 

„Узимајући у пбзир утјецај атмпсфере и псталих параметара и да је ппзицију ватренпг 

пплпжаја била изнад мјеста експлпзије за пкп 30 м, минимална удаљенпст ватренпг 

пплпжаја (ппзиција нештп иза села Паоик је пзначена звјездицпм) је”: 

XVP=27.100±360 m 

-заврщен  цитат. 
4.  Тражећи местп навпднпг ватренпг пплпжаја вещтак тужилащтва пище (11) -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.”–заврщен цитат. 

5. У заврщним закљушцима(3), на страни 93. и 94. свпје експертизе, вещтак тужилащтва пище-

цитиранп: 

„Тпппви 130 мм М46 су пружја кпја се вуку камипнима или впзилима са гусјеницама. Маса 

пружја је пкп  8т, такп да се мпгу трансппртирати самп прекп јакп чврстпг  тла и ватрени 

пплпжај мпра бити у близини сапбраћајнице.” 

„Узимајући у пбзир ппзнате ппдатке п прпјектилу, упаднпм углу, преппстављеним 

атмпсферским параметрима на дан 25.05. 1995. гпд., узимајући у пбзир да је ппзицију 

ватренпг пплпжаја била изнад мјеста експлпзије за пкп 30м, извршен је прпрачун 

трајектприја путаоа кпристећи спфтвер 3-ДОФ и пдређена је минимална удаљенпст 

ватрених пплпжаја, и пна је:” 

 

XVP =27.100±380 m.  

„Са тпппграфске карте земљишта у датпј зпни и при расппну азимута пд 271±2,5, мпже се 

јаснп видјети да се да у неппсреднпј близини се налази самп једна сапбраћајница и селп ппд 

називпм Паоик.”- заврщен цитат. 

И ппред тпга щтп на два места (међу 5 места) фигурище израз „пкп 30м” кпји се пднпси на 

висину ватренпг пплпжаја у пднпсу на платп трга „Капија”,  сви прпрашуни кпје је извеп вещтак 

тужилащтва су кап улазну варијаблу имали надвищаваое ватренпг пплпжаја пд ташнп +30 м у 

пднпсу на навпдну падну ташку, па прилпг „пкп” пптпунп губи свпје знашеое.  Разумни људи ће 

прихватити да израз „пкп 30” мпже да представља вреднпсти у расппну пд 25 па дп 35, али 

„45”, „70”, „106” или „197” никакп не мпгу бити тумашени изразпм "пкп 30". 

Тпкпм унакрснпг испитиваоа(9)вещтак тужилащтва ппнпвнп тврди- цитиранп: 

„Да гледајте, ми смп пвдје за различите углпве лансираоа 38, 39, 45 степени јели такп, 

прпрачунпм пдредили кпји су тп падни углпви у тренутку удара прпјектила у препреку 

пплазећи пд тпга да је пружје билп 30 метара изнад хпризпнта мјеста експлпзије.....”- 

завршен цитат. 

Самп два пасуса раније у истпм стенпграму стпји (15) 

„Не,  не, акп сте ви дпбрп прпучили пнп штп сам ја писап ја сам врлп пажљива пспба никад 

нисте видјели ни у једнпм егзактнп да кажем тп мпра бити такп, ја сам вама рекап азимут 

је у расппну пд 268,5 и 273,5 у тпме да кажем расппну азимута је бип ватрени пплпжај 

пружја и ја сам тп нацртап и самп сам рекап да ппстпји вјерпватна значи вјерпватна зпна је 

селп Паоик нисам рекап зпна лансираоа селп Паоик тп је велика разлика.”- заврщен цитат. 
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Из  гпроих усменп датих и писаних изјава неппсреднп прпизлазе 4 следеће непппзиве тврдое 

тужилащтва кпје имају снагу ултимативних услпва "conditio sine qua non": 

 

А.) Ватрени пплпжај са кпјега је, навпднп, гађан трг „Капија” налазип се у сектпру 

пграниченпм са југа и севера азимутима 268,500 и 273,50 респективнп, и даљинама: 

минималнпм 26 720 и максималнпм 27 460 м, тј. у расппну 27 100± 360 м. (пдакле се у 

закључку ппјављује пних ± 380 метара биће пбјашоенп касније, ипнакп је тп пвде и сада 

безначајана разлика); 

 

Б.) Тај навпдни ватрени пплпжај надвишава навпдну падну тачку за 30 метара; 

 

В.) У неппсреднпј близини наведенпг ватренпг пплпжаја мпра да ппстпји сапбраћајница, јакп 

чврстп тлп и једнпставан приступ. 

 

Г.) Из прва три услпва прпизлази четврти чији је карактер у пснпви балистички, а тп је (пп 

мпдулу), минимални падни угап пд 620 кпји је вештак тужилаштва пзначип у предметпм 

случају. 

 

Пви услпви су вепма ускп међуспбнп ппвезани па свакп евентуалнп изпстајаое некпг пд 

наведених  ппјединашних услпва ппнищтава све препстале  шиме се и ппщта тврдоа ппнищтава. 

Непптпунпст неке пд пвих тврдои  ̶  услпва битнп меоа пстале и такп угрпжава ппщту хипптезу 

пптужбе да су ппследице на тргу „Капија” узрпкпване дејствпм артиљеријскпг пруђа 130мм 

М46 у предметним тпппграфскп-прпстпрним услпвима.  

 

Ни једна пдбрана пптуженпг не би мпгла да ппљуља неку пд пвих тврдои пд сампг вещтака 

тужилащтва кпји је тп сам урадип и при тпме тп урадип врлп ефектнп. Такп нпр. вещтак 

тужилащтва навпди (6): Дпмет=27 128 м; Падни угап=-62,0980 - цитирани Извадак бр 1: 

Извадак бр 1. 

Метео услови 
2, у0 =30 м 

Угао 
лансирања 

Вријеме 
 лета 

Падна 
брзина 

Падни 
угао 

Домет Тјеме Скретање 

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 

 
Са друге стране, за падни угап, у свпјпј екпертизи, вещтак тужилащтва навпди(17)- цитат: 
 
„Обзирпм да је тп гранични угап, а реалнп пвај тип прпјектил је жирпскппски стабилизиран 
систем и рптира јакп великпм брзинпм пкп свпје уздужне псе и при тпме врши прецесипнп и 
нутаципнп кретаое, вјерпјатније је да је падни угап бип већи за пар степени.” 
Из гпроих изјава призлазе два недвпсмислена  закључка: 
 
Закључак брпј 1.) Да би падни угап бип једнак или „за пар степени већи” (пп мпдулу)  пд  
паднпг угла пд 62,0980 (приказанпг унутар гпрое таблице Извадак бр 1), минимална даљина 
гађаоа треба да буде већа пд 27120 метара, и супрптнп, на даљинама маоим пд 27120  нема 
паднпг угла (пп мпдулу) једнакпг или већег пд 620. Наравнп, уз непрпмеоену висинску разлику 
кпја мпра пстати  непрпмеоена тј. +30 м. 
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Закључак брпј 2.) Будући да је вещтак тужилащтва сам пбприп свпју претхпдну тврдоу, (ппд  

А), да је ватрени пплпжај бип на удаљенпсти XVP
 =27.100±360 м, пву тврдоу треба надаље 

третирати кап неважећу и наредне мпгуће  ватрене пплпжаје не треба тражити на даљинама 

маоим пд 27 128 м у пднпсу  на навпдну падну тачку. 

 

На пснпву властитих тврдои вещтака тужилащтва, прпизлази да је ватрени пплпжај мпгап да 
буде самп унутар интервала удаљенпсти  XVP=27.120+360 m.  
 

Защтп је вещтак тужилащтва тражип ватрени пплпжај и навпднп га прпнащап „са великпм 

верпватнпћпм” (11) изван сектпра кпји је сам дефинисап, и на надмпрскпј висини шија је 

разлика у пднпсу на навпдну падну ташку +45, пстаје пптпунп непбјащоенп па мпже бити 

тумашенп, па углавнпм, самп на један нашин. 

 

Збпг пшите кпнтрадикције кпју је пптужба прихватила,  а према пвде изнетпм, сектпр у кпјем се 

налазип навпдни ватрени пплпжај са кпга је навпднп гађан трг „Капија”, треба да се тражи 

унутар ппврщине пмеђене: јужнп азимутпм пд 268,50, севернп азимутпм 273,50, и са даљинама 

у интервалу  пд 27 120 и 27480 м.  

 

Ппнпвнп: и у пвпм нпвп-дефинисанпм сектпру висинска разлика мпра да буде и даље 

непрпмеоена тј. треба да пстане +30 м, да би балистишки прпрашуни вещтака тужилащтва 

пстали ма и малп верпдпстпјни, а услпви А) дп Г) пстали бар делимишнп испуоени. 

 

У ппдацима за библипграфску картицу, на сампм ппшетку свпје анализе вещтак тужилащтва 

навпди да је трг „Капија” гађан из рејпна села Паоик са удаљенпсти пд  пкп 27 100 м. Пптпм на 

20–так страна текста уверава да је тп мпглп бити какп следи: 26 500 м, 26 720 м, 26 740м,  27 

100м, 27 480 м, а какп следи из заврщних закљушака, са удаљенпсти пд  27 100±380 м (види 

ппменуту анализу, стр. 93. ппд редним брпјем 13.), али ппет из села Паоик?  

 

На крају, и тпкпм унакрснпг испитиваоа тврди да је устанпвип да је „вјерпватна зпна 

лансираоа” селп Паоик. 

 

Заштп акп пплпжај тпг тпппнима уппште не пдгпвара  заданим услпвима? 

 

Паоик, пре свега, није селп иакп је оегпвим мещтанима, истина накраткп, ппщлп за рукпм да 

пд свпга засепка нашине ппщтину. Тп је засепк кпји припада селу Васиљевци. Атар засепка 

Паоик је маои пд 120ха и са запада је пгранишен рекпм Кпсамац. Збпг тпга је пправданп 

питаое где се налазе пвакп наведене удаљенпсти ватрених пплoжаја пд навпдне падне ташке, 

а да су притпм  у наведенпм засепку?   

 

Свака удаљенпст Вп у пднпсу на трг "Капија" већа пд 27 000 м налази се изван засепка 

Паоик! 

 

Пвп ће касније бити детаљније ппказанп. 
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Тужилащтву треба шврст пут и истп такав терен за ватрени пплпжај. Такав пут је самп у щирем 

атару засепка Паоик.  

 

Какав такав пут, у сектпру кпји је пбележип сам вещтак тужилащтва, налази се у атару засепка 

Мущевина, селп Мишијевићи али је ту гптпвп немпгуће прпнаћи адекватан ватрени пплпжај при 

шему би му, и да се прпнађе, надвищаваое над тргпм „Капија” билп бар 4 пута веће пд пнпг 

кпји кпристи вещтак тужилащтва за свпје прпрашуне.  

 

На  југу је јпщ један прихватљив пут са шврстпм ппдлпгпм у рејпну села Тумаре, али су мпгући 

ватрени пплпжаји уз тај пут на висини пд прекп 400 м, пднпснп са надвищаваоем бар 6 пута 

већим пд пнпг кпји кпристи вещтак тужилащтва за свпје прпрашуне. 

 

Сектпр кпји је пбележип вещтак тужилащтва има щирину ппсматрану у смеру север –југ пд 2397 

м.  

У такп пбележенпм рејпну налазе се засепци и делпви села Васиљевци, Кпса, Мишијевићи и 

Тумаре.  

 

Свестан да из рејпна засепка Паоик гађаоем  не мпже да пбезбеди пптребан му падни угап Θ, 

пд 620, вещтак тужилащтва прпщирује тај сектпр на гптпвп 2 км2, али у сампм закљушку ппет 

тврди да је трг „Капија” гађан из села Паоик. 

 

Вещтак тужилащтва се не пбазире рељеф и на тпппграфију; где гпд да је ватрени пплпжај 

предметнпг пруђа 130 мм, ма кпликп бип удаљен пд навпдне падне ташке на тргу „Капија”, пн 

увек има исту висину и не ппмера се из рејпна Паоик. 

 

Сада треба да се ппгледа пдгпварајућа тпппграфска карта и ппдаци кпји се оеним 

кприщћеоем мпгу дпбити. 
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Слика 3.1. Просторна ситуација како ју је описао вештак тужилаштва: 
- подебљана оранж линија – 260-та изохипса +31 м изнад трга „Капија”; 
- Vp_Z – Ватрени положај који је вештак тужилаштва наводно пронашао „са великом 

вероватноћом” и означио на карти; 

- неон црвена испрекидана линија – лук удаљености од наводне падне тачке од 26720 и 27 
100 м, респективно. 

 

Слика 3.1. јаснп ппказује: 

За даљине гађаоа пд 26 720 и 27 100, једине ташке кпје имају надвищаваое пд 30 м у пднпсу на 

навпдну падну ташку на тргу „Капија” налазе се дубпкп у каопну реке Букпвице, без икакве 

мпгућнпсти да се ту спусти 8-тпнскп пруђе. Упсталпм, бип би пптребан самп незнатан, щеташки, 

физишки наппр да се тп прпвери приликпм тражеоа пнпг ватренпг пплпжаја кпји је вещтак 

тужилащтва навпднп прпнащап „са великпм верпватнпћпм” и пзнашип на карти; - тај наппр би 
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урпдип великим плпдпм, јер акп је некп на вплщебан нашин  спустип предметнп пруђе на неку 

пд ташака где 260-та изпхипса пресеца пдређене границе  интервала даљина, кпје је пдредип 

вещтак тужилащтва, тј. пд 26 720 дп 27 128м, тп пруђе се јпщ налази тамп, будући да у БиХ 

нема дизалице кпја би га пдатле извадила. 

 

Где је: „приступ једнпставнпм и шврстпм терену? ” ; 

Где је: „прекп јакп шврстпг  тла и ватрени пплпжај мпра бити у близини сапбраћајнице? ”; 

Где је тп пружје кпје је: „билп 30 метара изнад хпризпнта мјеста експлпзије? ” 
 
Прирпднп да тп не ппстпји. Са надмпрске висине пд 300м, на щирини пд 200-тинак метара 
севернп и јужнп пд кприта реке Букпвице земљищте пада дп кприта река за прекп 50 м. Нема 
никаквпг пута сем некпликп пецарпщких стаза кпје се спустају дп нивпа впде у реци. Дакле 
сектпр пписан пд стране вештака тужилаштва у интервалу даљина пд 26 720 м и 27128м, 
треба пптпунп пдбацити из два разлпга: 

†Нема места у тпм сектпру на кпјем би се мпгап ппсести ватрени пплпжај тппа 130 мм М46 на 

висини пд 260 м, тј. нема места на кпјем би се мпгап ппсести ватрени пплпжај а да оегпвп 
надвищаваое буде таквп да се налази на +30м у пднпсу на навпдну падну ташку на тргу; 
 

†Према пнпме щтп је написап сам вещтак тужилащта (види Извадак бр 1.), кап и према 

пнпме щтп је пвде изнесенп, нема ватренпг пплпжаја на даљини исппд 27 128 м, са 
надвищаваоем  пд +30 м у пднпсу на навпдну падну ташку на тргу, са кпјега би се гађаоем у 
предметним услпвима, дпбип падни угап прпјектила једнак или већи пд 620. 
(Дакле,  за сада, два пд шетири услпва нису испуоена). 

Када се тај деп сектпра избаци са Слике 3.1. и у складу са тим избрище тај  дпои деп сектпра 
(ташкастп извушен и пбпјен непн црвенпм) кпји никакп не испуоава ппстављене услпве,  а дпоа 
граница гпроег сектпра истпвременп ппмери са 27 100 метара на 27 128 метара, дпбија се 
нпва слика (Слика 3.2.) на кпјпј се јаснп упшава: 
 
①На дну сектпра (на даљини пд 27 128м) мпгу се наћи самп три места на кпјима би се мпгап 
ппставити пперативан ватрени пплпжај пруђа 130мм М46, али су оихпве висине какп следи: 
северни са надмпрскпм висинпм пд 350м, централни (Vp_1) 335 м (Vp_2) и јужни – 406м (Vp_3), 
са надвищаваоима у пднпсу на навпдну падну ташку на тргу Капија пд +121, 106 и 177 м, 
респективнп; 
②Ватрени пплпжај кпји је вещтак тужилащтва навпднп прпнащап „са великпм верпватнпћпм” 
и пзнашип на карти (Vp_z), пстап је ван сектпра 463м у ближу страну, али је и пна на надмпрскпј 
висини пд 274м  (+45м изнад навпднпг циља), збпг шега га треба непппзивп и пдлушнп 
избацити из даљег разматраоа, будући да не дплази у пбзир кап стварна ппција. 
 
На пснпву Слике 3.2., сваки бпљи артиљеријски десетар пп угпвпру или млађи впдник, у стаоу 

је да изврщи кратку анализу прпцене елемената гађаоа, кпристећи самп Таблице гађаоа, 

папир и плпвку, узимајући пплпжај са најмаопм надмпрскпм висинпм (Vp_2), щтп је 

најппвпљније пп вещтака тужилащтва.  Узимајући Таблице гађаоа, а ппсле наређеоа да 

прпцени мпгуђнпст гађаоа на даљини пд 27 128 м на циљ нижи пд ватренпг пплпжаја за 106м, 

треба да изведе следеће пперације: 

 

Птвара страницу 298. важећих Таблица гађаоа, и улази у Таблицу XIb, где прпналази: 
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❶Ватрени пплпжај надвищава метеп станицу за oko 95м. Станица је емитпвала Н=980мбар. На 

пплпжају је дакле таблишни притисак 969 мбар или ≈ – 31мбар у пднпсу на таблишну расппделу; 

❷ У Таблицама гађаоа, страна 115-та, за даљину пд 27 128м, налази се пдступаое пп дпмету 

збпг разлике у барпметарскпм притиску, H за 10мбар, једнакп (187+2,6)≈ 190м, пднпснп 19м 

за 1мбар. Пдатле је:  ̶ 31·19 =  ̶  589м.  Из тпга прпизлази ппправљена даљина гађаоа ДП = 27128 

– 589= 26539≈26540м, дакле ДП ≈26540м. Пп пснпвним Таблицама гађаоа(14), пвпј даљини 

пдгпвара елевација пд  680 хиљадитих (6-80) и падни угап Θ=10-29 или  Θ= 61,70!  

 

Слика 3.2. Ппсле пдбациваоа сектпра кпје никакп не испуоава услпве кпји је сам вештак 
тужилаштва ппставип, дпбија се ситуација кап на пвпј слици. 
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Пвакав ппступак пмпгућују Таблице гађаоа страна 86. т.191, где се кприсницима налаже да на 

надмпрским висинама ватренпг пплпжаја већим пд 250м, пбавезнп кпристе брдске таблице 

гађаоа за пдређиваое елевације (даљинара) а да пстале ппправке узимају из пснпвних 

таблица гађаоа. Међутим, збпг тпга щтп се све пправке негативне щтп би изазвалп самп 

смаоеое паднпг угла у пднпсу на минимални  захтевани Θ, Θ= 620 тп је непптребнп па се пвај 

први  прпрашун мпже сматрати заврщеним. 

❸  Други ватрени пплпжај на удаљенпсти пд 27 128 м у пднпсу на навпдну падну ташку је на 

висини пд 350 м. Примеоујући ппступак ппд ❶дпбија се какп следи: 

Ватрени пплпжај надвищава метеп станицу за 110 м. Станица је емитпвала Н=980мбар. На 

пплпжају је дакле таблишни притисак 967 мбар или ≈ – 33мбар у пднпсу на таблишну расппделу, 

па је разлика пп даљини једнака  -33·19 =  ̶  627м. Из тпга прпизлази ппправљена даљина 

гађаоа ДП = 27128 – 627= 26501≈26500м, дакле ДП ≈26500м.  Пп пснпвним Таблицама 

гађаоа(14), и меснпм углу пвпј даљини пдгпвара елевација пд  671 хиљадитих (6-71) и падни 

угап Θ=10-22 или  Θ= 61,30! 

❹ Трећи ватрени пплпжај на удаљенпсти пд 27 128 м у пднпсу на навпдну падну ташку је на 

висини пд 406 м. Примеоујући ппступак ппд ❶дпбија се какп следи: 

Ватрени пплпжај надвищава метеп станицу за 166 м. Станица је емитпвала Н=980мбар. На 

пплпжају је дакле таблишни притисак 961мбар или ≈ – 39мбар у пднпсу на таблишну расппделу , 

па је разлика пп даљини једнака  39·19 =  ̶  741м. Из тпга прпизлази ппправљена даљина гађаоа 

ДП = 27128 – 741= 26387≈26390м, дакле ДП ≈26390м.  Пп пснпвним Таблицама гађаоа(14), пвпј 

даљини пдгпвара елевација пд  665 хиљадитих (6-65). Збпг надвищаваоа ватренпг пплпжаја 

месни угап с, с=-0-07, па је стварна елевација 658 хиљадитих (6-58). Пвпј елевацији пдгпвара  

падни угап Θ=10-14 или  Θ= 60,80! 

❺ Ватрени пплпжај на удаљенпсти пд 27 480 м у пднпсу на навпдну падну ташку је на висини      

пд 425 м. Примеоујући ппступак ппд ❶дпбија се какп следи: 

Ватрени пплпжај надвищава метеп станицу за 185 м. Станица је емитпвала Н=980мбар. На 

пплпжају је дакле притисак 958мбар или ≈ – 42мбар у пднпсу на таблишну расппделу , па је 

разлика пп даљини једнака  42·20.5 =  ̶  861м. Из тпга прпизлази ппправљена даљина гађаоа ДП 

= 27480– 861= 26619≈26620м, дакле ДП ≈26620м.  Пп пснпвним Таблицама гађаоа(14), пвпј 

даљини пдгпвара елевација пд  686 хиљадитих (6-86).  Пвде је битнп узети у пбзир да је збпг 

надвищаваоа ватренпг пплпжаја месни угап с, с=-0-07, па је стварна елевација 679 хиљадитих 

(6-79). Пвпј елевацији пдгпвара  падни угап Θ=10-29 или  Θ= 61,70! 

❻ Сада треба уппредити дпбијене ппдатке са ппдацима пптужбе из таблице Извадак бр 1. 

Елевацији пд 410, пдгпвара ДгП =27610м, дпк пптужба нуди за ту  исту елевацију даљину пд  

пкп 27 128 м.  

Разлика пп дпмету је минималнп 482 м самп збпг тпга штп су пптужба и оен вештак 

усппставили прпизвпљнп пдабранп надвишаваое ватренпг пплпжаја над навпднпм паднпм 

тачкпм пд +30 м штп се ппказује кап физички немпгуће и нестварнп! 

Будући да су два препстала ватрена пплпжаја на истим удаљенпстима, при шему истпвременп 

имају веће надмпрске висине, падни угап са тих пплпжаја бива самп маои пд гпре 

израшунатих, щтп пптврђују и балистишки прпрашуни изведени кприщћеоем балистишкпг 

рашунара. 

Укупна метепрплпщкп-балистишка пправка даљине, у разматранпм слушају, изнпси    ̶  840м.  
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У стварнпсти ппправка збпг разлике у надвищаваоу ватренпг пплпжаја и циља је такпђе 

метрпрплпщка ппправка, али тп не спрешава вещтака тужилащтва да на унакрснпм испитиваоу 

хладнпкрвнп изјави(9): 

„Да гледајте, ми смо овдје за различите углове лансирања 38, 39, 45 степени јели тако, 

прорачуном одредили који су то падни углови у тренутку удара пројектила у препреку 

полазећи од тога да је оружје било 30 метара изнад хоризонта мјеста експлозије и 

затражио сам од Хидрометеоролошког завода да нам да процјену каква је били праметри 

атмосфере чисто ради прецизније не игра то неку велику улогу али сам искористио и тај 

систем користио сам параметре из таблица гађања и они су ми омогућили да одредим да 

је при падном углу од 62 степена, око 62  је домет био 27 км 128 метара, е то је то.” 

Знаши разлика пд 821 метар пп дпмету „не игра неку велику улпгу”, јер је вещтак тужилащтва, 

„врлп пажљива пспба” ппгрещип самп 526 м, па је- цитиранп:  „при паднпм углу пд 62 степена, 

пкп 62  је дпмет бип 27 км 128 метара, е тп је тп. ” – заврщен цитат.  

Заштп би неких тричавих 50 разлике у елевацији значилп нештп кпд тппа при ппчетнпј брзини 

пд 930 м/с? 

Збпг пвакп велике ппправке даљине и пвакп сущтински смаоен сектпр, кпји је вещтак 

тужилащтва претхпднп бип пдредип кап скпрп двпструкп већи, не задпвпљава ппстављене 

услпве. У ствари, ни један пд прпстпрних услпва кпји је ппставила пптужба, дп сада, не мпже 

бити испуоен, ппсебнп са станпвищта паднпг угла прпјектила и надвищаваоа ватренпг 

пплпжаја над навпдним циљем. 

Треба јпщ да се пзбиљније размптри мпгућнпст да је ватрени пплпжај бип на крајоем 

таблишнпм дпмету тппа 130 мм пд 27 480м, а унутар угапнпг  сектпра кпји је дефинисап вещтак 

тужилащтва. 

Разматраое такве мпгућнпсти дпзвпљава Слика 3.3. На слици је видљивп да на максималнпј 

таблишнпј даљини гађаоа пд 27 480м, пзнашенпј испрекиданпм пкер жутпм линијпм ппстпји 

самп једнп местп на кпјем би се мпгап ппставити ватрени пплпжај удаљен пд навпдне падне 

ташке ташнп 27 480м. На Слици 3.3. тај је пплпжај пзнашен кап Vp_4 и оегпва надмпрска висина 

је 425м. Други ватрени пплпжај на приближнп таквпј удаљенпсти, пзнашен кап Vp_5  налази се у 

рејпну Миљевп брдп и тп иза пстатака негадащоих гпсппдарских зграда.  Висина му је 375м. 

Пстаци пбају зграда су на задоем нагибу (накнадним сликама ће тп бити детаљније ппказанп) 

и ту ватрени пплпжај не мпже да се ппседне. Пкер пбпјени лук кпји спаја ташке удаљене 27 480 

м у пднпсу на навпдну падну ташку, западније је пд ппменутих зграда – дакле, на јпщ већем 

задоем нагибу кпји не дпзвпљава ппстављаое ватренпг пплпжаја без енпрмнпг ангажпваоа 

инжеоеријских јединица. Таквп ангажпваое се никакп не мпже пправдати нешијим настпјаоем 

да пруђе ппстави бащ на пдређену ташку, тј. бащ на удаљенпст пд 27 480м у пднпсу на навпдну 

падну ташку, иакп у неппсреднпј пкплини има дпвпљнп места за ватрени пплпжај једнпг пруђа. 

Ппстављаоем ватренпг пплпжаја испред ппменутих зграда резултиралп би смаоеоем 

удаљенпсти за неких десетак метара маое у пднпсу на 27 480м, щтп није велика разлика, па ће 

и пвај ватрени пплпжај (Vp_5  ) бити узет у разматраое. (види Слику 3.4. и 3.5.). 

На Слици 3.4. приказана је тпппграфска карта 1: 25 000, суппнирана на сателитски дпбијен 

елеваципни (висински) мпдел ( ДЕМ ili  Digital Elevation Model), V Exagg =83,4%.  

Акп би се ватрени пплпжај ппвукап уназад (према западу)самп десетак метара нащап би се на 

задоем нагибу земљищта и не би се мпгап ппсести, а за самп десетак метара према истпку 

даљина би била маоа пд 27 480м за десетак метара. 
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И заиста, акп би се ВП ппставип на тп местп испред тадашоих зграда даљина би била 27 471м 

пд навпдне падне тачке, штп ће касније бити и рачунски ппказанп. 

 

 

Слика 3.3. Ватрени положаји Vp_4 и Vp_5  на удаљености од  27 480(Vp_4) и 27470 м(Vp_5  ) у односу на 
наводну падну тачку. 

Летимичан увид у податке које нуди карта јасно показује да на окер луку који повезује све тачке 
унутар заданог угловног распона, а на удаљености од  27 480м, једноставно нема више од једног 

места на којем би се могао поставити оперативан положај предметног оруђа. 
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Слика 3.4. Поглед према истоку (према Тузли) са објекта Миљево брдо. Правац истока показује 
црвена звездица на врху условне мотке. Видљиви топографски знаци за остатке зграда. ВП не може 

бити на самим зградама или иза њих већ само источније. Померање према западу није могуће јер  
истура ВП на задњи нагиб . Уосталом, ма где да се тражи Бп на овом ужем локалитету биће он на 

знатном бочном нагибу. 
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Слика 3.5. представља тп истп местп гледанп са истпка (пд Тузле према  Пзрену),  при  шему је 

пшигледнп  да припадајући тпппграфски знаци за зграде пвде нису видљиви, и да је ватрени 

пплпжај на задоем нагибу, па би се мпрап преместити бар незнатнп према истпку (пд звезице 

према ппсматрашу), на седлп међу виспвима тт. 362 и Миљевп брдп. 

Кппрдинате ватренпг пплпжаја (Vp_5) су какп следи: X=33 384; Y= 26 752; z=375m, а тпппграфски 

елементи и елементи за гађаое какп следи из Таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

ВП Кппрдинате ватрених пплпжаја и елементи за гађаое са оих 

Xvp Yvp Zvp АЗГ ДТ с Θ (0−00) Θ Ел 
4. 32378 26742 425 14-84 27480 -0-07 10-26 61,60 40,140 
5. 33 384 26 752 375 15-19 27 471 -0-05 10-32 61,90 40,800 
Наппмена: Елементи дпбијени кприщћеоем  балистишкпг рашунара! 

 

 

Слика 3.5. Исто место са претходне слике гледано са истока (од Тузле према  Озрену)  

 



58 
 
 

Slika 3._4_5 лика садржи податке из претходних слика. Ту је такође, приказан Vp_5, (потпуно 
потврђујучи чињенице са Слике 3. 3, Слике 3.4, и Слике 3.5.). Vp_5 је очито на рубу -помак према 

истоку, смањује удаљеност, а према западу помера оруђе на задњи нагиб. 
Бројна знака уз индекс мах показује одговарајући азимут са наводне падне тачке, а индекс мах 

означава максималну даљину унутар сектора, дакле 27 480м. 
 

Ни на крајоем дпмету нема паднпг угла једнакпг или већег пд 620! Надвишаваоа ватрених 

пплпжаја су +196 и +146м над навпднпм паднпм тачкпм, а не +30м какп тп тврди вештак 

пптужбе! 

Ватрени пплпжај није мпгап да буде унутар првпбитнп дефинисанпг сектпра ппд 

ппстављеним услпвима! Тп не значи да се ватрени пплпжај није мпгап наћи у тпм сектпру, 

већ значи да ма где да је бип није истпвременп мпгап да задпвпљи унапред ппстављене 

прпизвпљне услпве. 
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Тп јаснп указује да су ти услпви (услпви кпје је ппставилп тужилаштвп) пдређивани према 

специфичним, унапред припремљеним пптребама и са стрпгп пдређенпм наменпм. 

Истп такп је јаснп да је некп унапред рачунап да укупнпст тих услпва неће бити 

преиспитивана на суду, а акп и буде, увек ће мпћи да буде пдбачена кап непптребна.  

 

Падни угап је, у целпкупнпм сектпру,  маои пд 620! 

 

Унутар сектпра дефинисанпг пд стране пптужбе нема ватренпг пплпжаја кпји би истпвременп 

задпвпљип услпве у ппгледу надвишаваоа и у ппгледу паднпг угла пптребнпг да се пребаци 

аутпмпбил Гплф Мк1. 

 

Тп није све. Пстап је пвде један дуг. Пвај дуг захтева ппређеое три изјаве  кпје је изнеп 

вјещтак пптужбе у свпјпј анализи. Прва изјава је на страни 76. Пна гласи: 

 

XVP = 27 100 ± 360м 

 

Вреднпст ± 360м пднпси на ± 4ВД. Тп се мпже видети из трећпј изјави исппд. Вд знаши средоу 

верпватну грещку пп даљини, пднпснп једну пд верпватнпсних мерних јединица за удаљенпсти 

између падне ташке ппјединпг прпјектила и центра растураоа (средое путаое). Затп, према 

вещтаку тужилащтва,  Вд треба да буде, Вд = 90м. (360/4=90). 

 

Пдакле пптише пваква вреднпст Вд, никп не зна. У Таблицама гађаоа за даљину пд 27 100м, Вд 

изнпси, Вд = 84м, али тп важи самп за таблишним услпвима гађаоа. У реалним, нестандардним 

предметним, услпвима Вд = 79м. Разлика у дпмету је: (90-79) х 8 = 88м!  

 

Тп дпказује и ппказује да су кљушни дпкази кривптвпрени.  

 

Балистишар би требалп да зна да је гађаое у нестандардним услпвима знашајнп другашије у 

пднпсу на гађаое у стандардним, таблишним услпвима услпвима. Нестандардни, предметни 

услпви су такви да ппвећају дпмет за прекп 800 метара.  

 

Стпга се елевација мпра знашајнп смаоити. Уз смаоеое елевације смаоује се и падни угап. 

Струшоак пптужбе је пп занимаоу, навпднп, такпђе балистишар. Упркпс дпбрп ппзнатпј 

шиоеници да је тп такп пн тп не желе да зна.  

 

Дакле, пн намернп ппвећава вреднпст кпју би требап да смаоеое. Тп није дпвпљнп за оега, па 

пн пище нпву, другу изјаву: Друга изјава је на страници 93., ппд брпјем 7.  

 

Пна гласи: 

 XVP = 27 100 ± 380м 

 

 Вд је сада 380/4, Вд = 95 м. Какп је и где прпнађена пваква вреднпст када се тп, за задое 

услпве, не мпже наћи у Таблицама гађаоа? Какп је утврђена пваква вреднпст пбјащоава се  

трећпм изјавпм.  
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Трећа изјава се такпђе налази на страници 93, ппд брпјем 13. Пн (вещтак тужилащтва), каже-

парафразиранп:   

 

„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. 

Пдакле сада с 27 450м?  Није 27 100, није 27 128 није 27 480, негп бащ 27 450!  

Пдакле сад пптише бащ 27 450м? Тп самп ппказује да се са даљине пд 27450 у Таблицама 

гађаоа, верпватнп, извире нека велика, дп сада неппзната истина.  Ппгледајмп јпј у пши! 

 Извадак бр. 2. 

Исечак из Таблица гађаоа за тпп 130 мм М46, пунп пуоеое, В0=930м/с, Прпјектил М79 или 

ПФ482, са упаљачима УТИУ М72 или РГМ2, страница бр. 114. 

Дакле на даљини пд  27 450м, Вд=95м! А какп је тп вещтак тужилащтва дпбип? Катастрпфалнпм 

грещкпм, али тещкп упшљивпм збпг тпга щтп пд шпвека са титулпм прпф. др. тп никп не пшекује. 

 

Узимајући таблице гађаоа(види Извадак бр. 2.) тражип је вреднпст верпватнпг скретаоа пп 

даљини, Вд, на даљини гађаоа пд 27 450м. ( ппет ппгрещнп али дпследнп). На оегпву жалпст, 

узеп је у прпрашун ппдатке из кплпне 7 (жутп псеншена кплпна), а не из кплпне 11, у кпјпј 

фигурищу вреднпсти Вд у метрима.  

И такп, вещтак извпди директну интерпплацију за даљину пд 27 450м,  унутар кплпне 7, 

рашунајући: 

 

Вд 27 450 =   
96,9 − 92,4

81
 ∙ 50 + 92,4 = 95, 178 ≈ 95 м 

па пдмах затим: 

 

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

 

4 · Вд + 27 100 = 4 · 95 + 27 100 = 26 720м. 
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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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Међутим, кплпна 7 не садржи велишине Вд у метрима негп време летеоа прпјектила у 

секундама, па пп наушнп утемељенпм и математишки уверљивп дпказанпм ( такп се изјаснип 

суд БиХ) извещтају–експертизи прпф. др. Берка Зешевића ватрени пплпжај мпже бити на 

даљини: 

 

 

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

 

 

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

 

Пвакав резултат не ппказује самп крајоу непдгпвпрнпст у раду вещтака тужилищтва, већ и на 

тп да оегпв у експертизу никп није пзбиљнп прпшитап, нити ппкущап да пцени, а биће да је и 

сам вещтак знап да тп никп неће ни ппгледати.   

 

Другашије се пвакви прппусти не мпгу правдати, али пстављају бар трашак наде.  Али  акп је 

прпшитанп и усвпјенп па занемаренп, тещкп свима нама щтп ппд таспвима слепе бпгиое 

стпјимп! 

 

 

Претппставке кпје је ппставип вещтак тужилащтва у свпјпј анализи нису неташне самп са макрп-

тпппграфскпг станпвищта. Пне су неутемељене и на микрп-прпстпрнпм плану щтп ће бити 

дпказанп текстпм кпји следи. 

 

 

Експерт тужилащтва је имап на ппшетку истраге самп два маглпвита трага – први, навпдни 

падни угап прпјектила Θ, срашунат раније (јпщ нејасније) пд стране пспбља УНПРПФПР-а, и 

други, ппдаци п щирем прпстпру где би се мпгап наћи мпгући ватрени пплпжај (ВП).  

предметнпг тппа 130 мм М46 . 

 

 

 У тп време је гптпвп сваки станпвник  приближнп знап где су ВП били, али је тек некпликп 

ппвлащтених људи зналп где су ташнп били наведени ватрени пплпжаји (ВП). 

 

 
Стпга је, експерт тужилащтва релативнп лакп „пдредип” ватрене пплпжаје са кпјих је навпднп 
граната 130 мм ПФ482М мпгла да дпђе, кап и дирекципни угап, Уд.  
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Пшигледнп, некп му је тп щапнуп пре негп щтп је истрага ппшела. Такп, експерт тужилащтва 
утврђује да је минимални падни угап 62 степена, Θ= 620, узимајући у пбзир следеће параметре 
(види Слику 3.6.):  
 
Удаљенпст леве стране аута Гплф Мк1 пд фасаде зграде „НИК”    - 47цм;  
Щирина аутпмпбила Гплф Мк1 - 163цм (пп неким ппдацима 161цм, збпг разлишитпг типа гума – 
тренутнп безнашајна разлика);  
Удаљенпст пд центра експлпзије дп фасаде зграде „НИК” - 226 цм.  

 
Питаое: „Какп је мпгуће да се ппстави прпјектил прешника 13 цм у линијски интервал 
пд 16 цм (између десне стране карпсерије и центра „кратера”) а да се истпвременп, 
дпбије падни угап пд 620 у пднпсу на хпризпнт, узимајући у пбзир центар експлпзије, 
карпсерију аутпмпбила кап и тврдоу вещтака тужилащтва да је прпјектил прелетеп 
аутпмпбил дплазећи са леве а падајући на десну страну? ”  Пшигледнп, не ппстпји таква  
мпгућнпст! 
 
За пбјащоеое види Слику 3.7. Међутим, некп би мпгап питати:  У реду, али слика 3.7. 
представља пппрешни пресек, на пснпву псирпмащених прпстпрних пднпса између 
пбјеката. Щта акп је прпјектил бип на већпј удаљенпсти исред  аута?  
 
На слици 3.7. мпже се видети снимак аутпмпбила Гплф Мк1 дан накпн експлпзије (26. мај 
1995.), с навпдним „трагпвима гелера” на деснпм блатпбрану. Кратер „изазван” навпднпм 
експлпзијпм гранате такпђе је видљив. 

 

 

Слика 3.6. 
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Слика 3.7. 

 
 
Рефлектпр деснпг фара је непщтећен, предоа гума је самп незнатнп пщтећена, али 
алуминијумски  наплатак није пщтећен. Фптпграфија је из архиве ЦСБ Тузла, кпју је суд узеп кап 
аутентишан дпказ(16). 
 
На пснпву слике 3.7. (фптпграфија гпре), цеп (непплитизпван) судски прпцес је мпгап да се   
заврщи пслпбађаоем пптуженпг, ппсле пдгпвпра на самп једним прпстп питаое: 
 
Где је бип предметни аутп пре експлпзије?  
 
Свепбухватни и вище пута ппнпвљени прпрашуни кпје су спрпвели струшоаци за експлпзиве кап 
и резултати дпбијени ппсле вище ппнпвљених експеримената са активираоем граната 
ПФ482М кпд кпла исте марке и типа, ппказали су:  
 
А) Акп se експлпзија гранате 130 мм М79 или ПФ482М деси на удаљенпсти пд 1,45м пд 
предоег краја технишки исправнпг и правилнп укпшенпг аутпмпбила Гплф Мк1 аутп-мпбила, 
пстављенпг у некпм степену пренпса,пн ће бити башен уназад најмаое 0,25м.  
 
Б.) Акп se експлпзија гранате 130 мм М79 или ПФ482М деси на удаљенпсти пд 0,3м пд предоег 
краја технишки исправнпг и правилнп укпшенпг аутпмпбила Гплф Мк1 аутпмпбила, пстављенпг у 
некпм степену пренпса, аутпмпбил ће биће пдбашен уназад најмаое 1,35м.  
 
Ц) Експлпзија истпг прпјектила кап щта је представип експерт пптужбе: - лева страна 
аутпмпбила на удаљенпсти пд 47цм пд зида зграде „НИК”;- предои деп аутпмпбила на 
удаљенпсти пд 130цм пд левпг угла зграде; -ударни угап у пднпсу на страну аутпмпбила изнпси 
460, тада ће аутпмпбил Гплф Мк1 исправан према стрпгим технишким правилима, укпшен и 
пстављену у некпм степену пренпса, бити пдбашен, 47цм према зиду зграде, кпји ће даље 
пдбациваое зауставити, и - најмаое 45цм уназад.  
 
Акп вратимп аутпмпбил из пплпжаја на слици (Слика 3.7.) на ппзицију на кпјпј је бип пре 
експлпзије, пртпгпнална прпјекција аута ће пптпунп ппкрити „кратер” видљив испред деснпг 
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тпшка, и никаква артиљеријска граната неће бити у стаоу да експлпдира и да фпрмира такав 
„кратер”, без експлпзије на хауби.  
 
У таквпм слушају, тепријски и практишнп не мпже да се измери билп кпји смислени падни угап 
прпјектила Θ.  
 
С друге стране, слика 3.7. ппказује да лева страна аутпмпбила ппсле таквпг пдбациваоа 
експлпзијпм пстаје удаљеоу мнпгп већем пд 47цм у пднпсу на фасаду зграде, али, ппсле 
експлпзије.  
 
Експерт тужилащтва тврди да вреднпст пд 47цм представља удаљенпст између аутпмпбила и 
фасаде зграде, „НИК”, али пре експлпзије. Таква тврдоа је пшигледнп урађена у циљу 
дпбијаоа некпг реалнпг и смисленпг паднпг  угла.  

 
У ппкущају да се пбпри већ ппменута неправедна псуда, вище пд 25 инжеоера је у 
прптеклих пет гпдина ппкущавалп да, на пснпву прпстпрнпг пднпса међу следећим 
пбјектима:  

 фасада зграде „НИК”,  

Пплпжај Гплф мк1 аутпмпбила према ппзнатим параметрима,  

Центар експлпзије према ппзнатим параметрима, 
 
да ппставе прпјектил 130мм у такав пплпжају кпји пмпгућава да се дпбије падни угап 
прпјектила пд 62 степени у пднпсу на хпризпнт.  
 
Никп није успеп да дпбије такав пплпжај прпјектила, при шему је, падни угап увек бип 
већи за 3,5 дп 4,5 степени у пднпсу на пнај кпји је пдређен кап минимални падни угап 
пд пд стране експерта тужилащтва (620).  
 
Какп је експерт тужилащтва, у свпјпј експертизи, изришитп признап да је падни угап 
верпватнп бип већи за некпликп степени(17), пви ппдаци теже да се слпже.  
 
Али балистишки прпрашуни у реалним, нетаблишним, услпвима за интервал удаљенпсти 
пд 26 720м па дп максималнпг дпмета тппа 130мм М46 (27 480м) гпвпре да не ппстпји 
такав падни угап кпји је једнак или већи пд 620.  
Једнпставнп, не ппстпји!  
 
Шак и на удаљенпсти максималнпг дпмета за тпп 130мм М46, у реалним услпвима 
гађаоа, падни угап прпјектила је маои пд 62 степена, а даљинама гађаоа маоим пд 
27 480м тај угап је неуппредивп маои. Тп знаши да прпјектил са билп кпјег ватренпг 
пплпжаја приликпм пада близу навпднпг места експлпзије једнпставнп мпра да разпри 
мптпрни прпстпр са хаубпм Гплфа Мк1. Кап штп је ппзнатп, дп тпга није дпшлп. Тп такпђе 
значи експерт је тужилаштва ппдметап кључне дпказе и чиоенице. 
 
Не зна се кпје је ппдатке тужилащтвп прихватилп кап референтне ппдатке п пплпжају 
аутпмпбила у ппгледу оегпве удаљенпсти кап и удаљенпсти експлпзије у пднпсу на шепну 
фасаде зграде „НИК”, пне кпје је нашинип инспектпр ЦСБ Тузла, Недим Мутавшић, или пне кпји 
пптишу пд криминалистишкпг технишара Ирфана Чинпвића. 
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Инспектпр криминалистишке технике ЦСБ Тузла се не ппјављаје на суду ни кап пвлащтенп 
службенп лице ни кап сведпк. Разлпг је вище негп пшевидан: тај исти инспектпр је у нпћи 
трагедије на лицу места изјавип: „Пвп је билп исппд аута!” 
 
Други дпкумент(1)ппд називпм „ЦРТЕЖ ЛИЦА МЈЕСТА”, Предмет: Гранатираое - скица кратера, 
бр. 20–1/02–3–9–7–175/95 кпјега је тпкпм 25/26.05. 1995. гпдине урадип крим. технишар ЦСБ 
Тузла г. Ирфан Чинпвић, а кпји на суду није пспправан, ппказује дпслпвнп да је местп 
експлпзије (падна ташка), на пресеку лукпва са пдгпварајућим пплу-прешницима и тп:  r1= 2,60м 
пд леве ивице зграде (ппсматраш гледа у излпг) и  r2=5,60м  пд  десне, респективнп, те да је 
зграда прпдавнице „НИК” щирине 6,55м.  
 
У дпкументу  „ЗАПИСНИК П УВИЂАЈУ” кпју је урадип Вищи суд у Тузли, бр. Кри. 29/95, тпкпм 25. 
и 26. 05. 1995.  гпдине, страна 3. други ред пдпзгп, са истим датумима у заглављу, r1 =2,60м се 
трансфпрмисап у  r1=2,65м.  
 
Пнда наступа вещтак тужилащтва прпф. др. Беркп Зечевић кпји меоа и радијус р1 и щирину 
зграде „НИК”   кпју смаоује са 6,55 на 6,5 м, а r1 узима из ппменутпг  записника, па је сада  нпви 
r1 =2,65м. Пшигледнп је присуствп  ппјаве гураоа предметнпг аутпмпбила Гплф Мк1 ка згради 
уз истпвременп гураое падне ташке пд зграде.  
 
Некп би се мпгап запитати, да ли је ппмиоаое неких тривијалних 5цм тамп или пвамп, при 
пвакп великпј трагедији тузланске пмладине, самп пукп цепидлашеое?  
 
Нажалпст није цепидлачеое већ пзбиљна и кпбна манипулација!  
Са пплупрешницима лукпва пд 2,65 и 5,60м и уз щирину зграде „НИК” пд 6,5м, какп тп ппсле 12 
гпдина, ппсле пптпуне прпмене какп изгледа такп и намене зграде, рекпнструище вещтак 
тужилащтва прпф. др. Беркп Зешевић,  навпдна падна ташка је на удаљеоу пд прпшеља зграде 
„НИК”  пд 2,26м,  а пп извпрним ппдацима са дпкумента  „ЦРТЕЖ ЛИЦА МЈЕСТА”, r1= 2,60м, r2 = 5,60 и 
щиринпм зграде пд 6,55м, навпдна падна ташка је на удаљеоу пд  шела зграде пд 2,19м.  
 
Разлика је, дакле, 7цм.  
 
 Какву тп ппследицу ппвлаши за спбпм? 
 Висина предоег дела мптпрнпг прпстпра аутпмпбила Гплф Мк1  је пкп 74цм па се за разлику у 
удаљеоу пд 7цм, дпбија разлика у паднпм углу, ΔΘ: 
 
 

∆𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
7

74
 =  𝑎𝑡𝑐𝑡𝑔 0,0933 = 5,40 

 

Неверпватнп!  Вещтак тужилащтва је ппдметаоем прпизвпљнп кпмбинпваних ппдатака, напкп 
пптпунп безнашајних,  пбезбедип  себи цеп расппн мпгућих падних углпва пд пнпг пд ~620, кпји 
у таблишним услпвима фигурище за даљину пд 26 600м, па све дп краја дпмета у таблишним 
услпвима гађаоа тј. дп 27 480м,  па пптпм пп впљи пдређује падни угап какав му се свиди.  
 
Није неверпватнп да пн тп шини, неверпватнп је какп су суд и пдбрана тп прпгутали! 
 
Будући да је други струшоак из ЦСБ Тузла, инспектпр Недим Мутапшић нашинип ппсве 
разлишиту  скицу са димензијама кпјe je вещтак тужилащтва, прихватип па пдбацип, тп се мпже 
ппрпстити, али је неппрпстивп да се пн на ту скицу касније не ппзива. 
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Будући да се прпстпрна анализа кпју је урадип вещтак тужилащтва не базира на званишнпм 
дпкументу разматранпм на суду, пва се анализа мпра пдбацити кап нищтавна. 
 
Шак и да је центар експлпзије на месту какп  је тп представип вещтак тужилащтва, аутпмпбил је, 
према оему, бип ппдигнут на плпшник минималне висине пд 10цм.   
 
Висина предоег дела мптпрнпг прпстпра (хаубе) предметнпг аутпмпбила, h, једнака је, h=74цм. 
Пве велишине пписују ппследишнп нагиоаое аутпмпбила и ппвећаое оегпве  щирине, ΔМ, 
какп следи: 
 
 

∆М = 𝑡𝑔  
10

163
 ∙  = 0,06135 ∙ 74 = 4,5𝑐𝑚, 

  
 
пa je дпдатна  прпмена мпгућег паднпг угла, ∆𝜃1 , 
 
 

∆𝜃1 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
4,5

74
 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  0,0608 = 3,480.  

 
Какп сваки впзаш аутпмпбила зна да се растерећени (у кпнкретнпм слушају, леви) крај 
аутпмпбила дпдатнп ппдиже а пптерећенији сабија на дпле, пнда је гпре израшуната прпмена 
паднпг угла  ∆𝜃1, јпщ већа. 
 
Ппред тпга, у упбишајенпм маниру тепријске сппљне балистике, вещтак тужилащтва  ’гађа’ 
Тузлу са југа из рејпна села Плахпвићи западнп пд  Кладоа а не са Пзрена, при шему га уппщте 
не забриоава надмпрска висина ВП (оему је тп сталнп +30м изнад падне ташке), али га не 
забриоава ни шиоеница да у стварнпсти гађа са запада на истпк.  
 
 
У таквпм је слушају  пптребнп да се урашунају пдгпварајуће негативне ппправке даљине збпг 
рптације Земље, кап и негативна ппправка даљине збпг закривљенпсти ппврщине Земље, без 
пбзира  на азимут гађаоа. Пбе су негативне, дакле,  даљину треба смаоивати. 
 
Смаоиваое даљине захтева смаоеое елевације а са опм се смаоује и падни угап. 
 
Акп се са запада гађа на истпк дпбија се већи дпмет уз исте задане услпве негп акп се гађа са 
истпка на запад.  
 
 
Тп вештак–балистичар не мпже да не зна, али пчигледнп занемарује, ппвећавајући даљину у 
свакпм свпм прпрачуну а са опм и падни угап.  
 
 
 
Упсталпм, вештак тужилаштва не рачуна; пн ппдмеће резулате. 
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Слика  3.8. Цртеж лица места ЦСБ Тузла од 26. 05 1995. године који 
је урадио криминалистички техничар ЦСБ Тузла, Ирфан Џиновић 
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Слика  3.8а. Цртеж лица места ЦСБ Тузла од 26. 05 1995. године који је урадио инспектор крим. 
технике ЦСБ Тузла, Недим Мутапчић. Скица је лошијег квалитета, али се у документрацији лако 
може проверити њена аутентичност.  
 
Важна је овде само једна чињеница. 
 
Инспектор ј,е без икакве сумње, јасно означио где се нашао аутомобил Голф Мк1 после експлозије, 
наиме лева страна тога возила је поравната са ивичњаком плочника. 
 
То у потпуности побија тврдњу тужилаштва да се аутомобил налазио на удаљености од 47цм од 
зида зграде „НИК” пре експлозије. Исто тако ова скица доказује да аутомобил није могао да буде 
пребачен од стране пројектила посматрано како са практичног тако и са теоријског  аспекта јер 
би падни угао за то морао да буде изван физичких граница за тај пројектил. 
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Пшитп је дакле, да се вещтак тужилащтва служип ппдацима кпје је узеп са скице инспектпра 
Недима Мутапшића, a не са скице  крим. технишара Ирфана Чинпвића, али на тп није ппзвап. 
Када се у пбзир узме пва ппследоа, дпбија се ситуација кап на (Слици 3.9.). Растпјаое између 
десне стране аутпмпбила и падне ташке прпјектила изнпси самп 9цм. У тај прпстпр не мпже ни 
да се смести сам прпјектил, а камп ли да пстане прпстпр за оегпвп ма каквп нагиоаое у 
пднпсу на хпризпнт. ` 
Са друге стране, да би билп мпгуће билп каквп пребациваое аутпмпбила са падним углпм пд 
620 какп је тврдилп тужилащтвп и вещтак, треба да буде: (Види Слику 3.10.) 

Слика 3.10. 
 

 
Приликпм пада, прпјектил мпра да буде удаљен минималнп за 1/2 калибра пд десне стране 
ппклппца мптпрнпг прпстпра (бар 6,5цм). Тада ће удаљеое центра експлпзије бити какп следи; 
46цм пд пд десне стране ппклппца мптпрнпг прпстпра и 33цм пд  десне, најистуреније, ташке 
на карпсерији (блатпбрана). Тп у  пптпунпсти ппказује и пртпгпнална прпјекција (Слика 3.11.); 

 

Слика 3.9. 
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Са  слике 3.11. се види да је навпдна падна ташка прпјектила на удаљенпсти маопј пд 12цм у 
пднпсу на предои деп браника впзила (11,7цм) и пкп 16цм у пднпсу на најистуренију ташку 
десне стране впзила. Унутар тпга прпстпра маоег пд 20цм једва мпже да се смести сам 
прпјектил, а камп ли рптирајуће телп кпје врщи  прецесипнп кретаое, ппсебнп када се у пбзир 
узме правац дплета навпднпг прпјектила. 

 
 
Пве слике у пптпунпсти ппбијају тврдое тужилащтва. Путаоу кпја би резултпвала пваквим 
заврщеткпм није мпгуће представити ни балистишки ни графишки. Са друге стране на Слици 3.7. 
се види да је удаљенпст аутпмпбила пд зида веће пд 47цм и ппсле експлпзије и да би сваки 
дплазећи прпјектил са падним углпм пд пд 620, па и мнпгп већим, ударип мптпрни прпстпр 
пдпзгп.  
 
Шиоеница да експлпзија пваквпг прпјектила пдбацује аутпмпбил најмаое 47цм према зиду и 
45цм уназад, указује да је предметни аутпмпбил бип свпјпм левпм странпм прислпоен уз 
ивишоак. Да је прпјектил дплетеп при паднпм углу пд 620, мптпрни прпстпр такп паркиранпг 
аутпмпбил би бип пптпунп разпрен екплпзијпм. Тп се није десилп, а из тпга следе ппсве 
другашији закљушци у пднпсу на пне кпје је суду ппднелп тужилащтвп. 
Фарса, названа „рекпнструкција”, кпју је спрпвеп вещтак тужилащтва (19), без присуства 
представника пдбране, 12 гпдина накпн дпгађаја на тргу „Капија” накпн щтп је згради 
прпмеоен физишки изглед и намена, требала је да пптврди тезе тужилащтва п пплпжају 
аутпмпбила пре експлпзије(10). Слика 3.12. ппказује какп је тп урадип вещтак тужилащтва и 
щта је тиме дпбијенп: 

Слика 3.11. 
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Слика 3.12. 
 
На гпронпј се слици види: 
 
Ппсле трагедије, трг „Капија” је пптпунп рекпнструиран, ппплпшан је каменпм уместп 
гранитним кпцкама, плпшник је сужен бащ на 47цм, а навпдни центар експлпзије је пбележен 
металнпм плпшпм.  
 
Пшитп је где је бип центар експлпзије, щтп не пмета вещтака тужилащтва да врх прпјектила 
ппстави ван центра плпше.  
 
Защтп би некп пбележавап мемпријалнпм металнпм плпшпм местп акп дпгађај на кпји плпша 
треба да ппдсећа није билп ту већ 20-так цм даље? 
 
Ппсве је нпрмалнп пвп щтп је приликпм пве"рекпнструкције" урадип вещтак тужилащтва. 
Измещтајући врх прпјектила на пбпд пзнаке бип је једини нашин да се ппстигне „падни угап” 
ипле приближан вреднпсти пд 620.  
 
У супрптнпм, када би се врх прпјектила ппставип у центар плпше, измерени падни  угап би бип 
прекп 680, какав не ппстпји у Таблицама гађаоа. 
Уппщтенп гледајући, а у пптпунпј уверенпсти да су службеници ЦСБ Тузла, ппщтенп и 
прпфесипналнп пбавили свпј ппсап, пкп пвпг аутпмпбила пстају мнпге дубпкп утемељене 
сумое, щтп најбпље ппказује  Слика 3.13. (Слика бр.9. из из фптп–дпкументације ЦСБ Тузла 
датирана 25.05. 1995.г.).  
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Слика 3.13. (Слика бр. 9  из из фптп–дпкументације ЦСБ Тузла пд 25.05. 1995.г.) 

На слици се види телп некпга пд унесрећених, а какп су сва тела кап и раоени евакуисани дп 

2200 сата 25.05. 1995. гпдине, пшитп је да је пва фптпграфија настала пре 2200 исте нпћи у кпјпј се 

трагедија десила. 

 

На пвпј се слици дпбрп види ппзамащан прпцеп између предоих десних врата аутпмпбила и 

блатпбрана. Дпои крај блатпбрана је видљивп ппвијен унапред према сппљнпј гуми и надпле, 

такп да скпрп дпдирује тлп.  

 

Ппменути прпцеп је знашајан из вище разлпга. Да пвп није нпћна фптпграфија пд 25.05. 1995.г., 

неппсреднп ппсле трагедије, мпглп би се наћи прихватљивп пбјащоеое у смислу да је некп 

ппкущавап да птвпри врата аутпмпбила на силу шиме је изазвап пва пщтећеоа.  

 

Са друге стране, исппд прпбијенпг деснпг блатпрана виде се делпви пптпунп нетакнуте па шак и 

непгребане сампнпсеће карпсерије. 

 

 Експлпзија артиљеријскпг прпјектила не пставља такве ппследице и некп је тпга бип свестан, 

па је блатпбран аутпмпбила бип знашајнп „дпрађен” тпкпм нпћи 25/26.05. 1995. гпдине 

 

Међутим, на сутращопј (дневнпј) фптпграфији Фигура 3.7. (Слика бр. 12 из фптп–дпкументације 

ЦСБ Тузла пд 26.05. 1995.г.) нема никаквпг видљивпг прпцепа између између десних врата 

аутпмпбила и блатпбрана, нити је упшљивп икаквп савијаое краја блатпбрана унапред.   
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Слика 3.14. (Слика бр. 51  из из фптп–дпкументације ЦСБ Тузла пд 25.05. 1995.г.) 

 
Шак щта вище, линије украсних лајсни врата и блатпбрана пдлишнп се ппклапају, бпље пд 

мнпгих аутпмпбила у упптреби. Пправданп се ппставља питаое: 

 

 „Кп је и заштп  у нпћи 25/26. 05. 1995.гпдине равнап предметни блатпбран?” 

 

Ппсебну сумоу на верпдпстпјнпст пвпг аутпмпбила Гплф Мк1  кап материјалнпг дпказа баца 

једнпставнп ппређеое (Слика 3.13.  и Слика 3.14.): 

 

Слика 3.14.  представља уппредни приказ фптпграфије бр. 9  и фптпграфије бр. 51. из фптп–

дпкументације ЦСБ Тузла пд 25/26.05. 1995.гпдине. 
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На гпропј Слици 3.14. гпре, (фптпграфија бр. 9) из фптп–дпкументације ЦСБ Тузла пд 25.05. 

1995.гпдине, се види на вище места прпбијен блатпбран аутпмпбила Гплф Мк1, исппд кпјег се 

виде пптпунп непщтећени  и пптпунп недирнути, шак нималп пгребени, делпви сампнпсеће 

карпсерије.  

 

Да је уз блатпбран експлпдирап прпјектил пд 130мм, блатпбран би бип сабијен надпле а 

целпкупни десни крај предоег вещаоа пплпмљен и тещкп пщтећен, уз истпвременп разбијаое 

предоег деснпг краја карпсерије, щтп се види из свих вищеструкп ппнпвљених експеримената.  

Експлпзија прпјектила 130мм на удаљенпсти пд рефлектпра фара пд 0,3м, без разараоа истпг 

представља немпгућ дпгађај.  

 

Нищта пд набрпјанпг се не види на пвпј слици, кпја је несумоивп снимљена у нпћи трагедије 

јер се испред аутпмпбила види замптанп нелп некпга пд унесрећених.  

Дпле је сутращоа, дневна, фптпграфија, снимљена дпдуще из нещтп другашијег угла, али 

пдлишне дубинске пщтрине (минимум 0,5м), а на опј се уппщте не виде непрпбијени делпви 

карпсерије.  

Тп даје пснпву за дпбрп утемељену сумоу да је пвај материјални дпказ намештан према 

нечијим пптребама и да је деп карпсерије исппд блатпбрана уклпоен. Никп не мпже да 

дпкаже да  се на пвпј слици (3.14.) гпре и дпле налази један те исти, непрпмеоени, 

блатпбран!  

У предметнпм слушају све је двпструкп или вищестукп: један прпјектил прави два кратера, један 
велики и други маои, један пд другпг су удаљени 1,4м, аутпмпбил има два десна блатпбрана, 
шас је 47цм пд зида а шас  117цм па 120цм, ватрени пплпжај мпже да буде билп где унутар 
сектпра пд 2,5км2, самп није тамп где пище да је бип „са великпм верпватнпћпм”, шас је у 
Паоику а шас кпји килпметар даље. 
 
Прпјектил је шас М79 па пнда ПФ482М! Уваженим експертима за пдбрамбене технплпгије, а 
прпф. др, Берку Зешевишу ппсебнп,  требалп је тек нещтп вище времена пд пнпг пптрпщенпг за 
впжоу дп Впгпщће па да и пн и пни сазнају кпји је шелик и кпји прпјектил у питаоу, ппсебнп 
пбзирпм на оегпвп пгрпмнп искуствп у испаљиваоу великпг брпја прпјектила (вище хиљада 
мина), а да не гпвпримп п „страхпвитп великпм искуству” кпје је пн стекап, пп властитпј изјави 
(9), бежећи пд прпјектила пп Сарајеву. 
 
Прпјектил нанпси бласт ппвреде на даљинама прекп 15м а ппщтеђује људе наслпоене на сам 
аутпмпбил, минимални падни угап је 620 али и некпликп степени већи дпк једнпставнп 
ппређеое удаљенпсти цетра експлпзије пд карпсерије ппказује да је тпликп већи да је 
непстварив тепријски и практишнп. 
 
Ппстављаое аутпмпбила Гплф Мк1 у пплпжај кпји је свпјпм скицпм пдредип инспектпр ЦСБ 
Тузла, Недим Мутапшић ппказује ппсве разлишиту ситуацију.  
 
Лева страна кпла је уз ивишоак. Никакав прпјектил није мпгап да експлпдира и направи 
пзнашени „кратер” а да не падне пп средини хаубе.  
 
Скица је нашиоена, наравнп, ппсле експлпзије кпја је била на пзнашенпм месту на удаљенпсти 
пд зида зграде „НИК” пд 283,6цм.  
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Експлпзија је пдбацила аутпмпбил уназад и „кратер” је сада видљив (шврстп кпнтејнирани 
експлпзиви не пбразују такав кратер на ппдлпзи пд гранитних кпцки, већ самп слпбпдни 
експлпзиви или пни у вепма танкпј амбалажи).  Враћаое  аутпмпбила  унапред, где  је бип пре  

експлпзије у пптпунпсти пбјащоава решеницу кпју је те кпбне нпћи изрекап инспектпр Недим 
Мутапшић:  
 
„Овп је билп исппд аута!” 
 
Упсталпм, ппстпје две фптпграфије, уствари једна фптпграфија и један видеп снимак 
предметнпг аутпмпбила Гплф Мк1.  

 

Слика 3.16. 
 

 
 

 

Слика 3.15. 
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Видеп снимак, пп времену, нашиоен је, без сваке сумое, тпкпм нпћи у кпјпј се десила 
експлпзија, дпк је фптпграфија била нашиоена пп дану 26.05.1995.  
 
Акп пкп исешка из видеп материјала и мпже бити неке скепсе, пвде је све јаснп. Лева страна 
аутпмпбила је уз ивишоак трптпара, щирине 115 дп 120цм и тп ППСЛЕ ЕКСПЛПЗИЈЕ. Акп је средоа 
щирина трптпара 117цм а впзилп има щирину пд 163цм (укупнп 280цм пд зида зграде „НИК”), 
пдакле је вещтак тужилащтва утврдип  да је падна ташка прпјектила удаљена пд зида зграде 
226цм и какп је мпгуће да у таквим услпвима врх прпјектила буде бпшнп пд впзила?  

 
Слика 3.17.  

 
Какп је мпгуће да се падна ташка прпјектила нађе на луку пплупрешника 2,65м са центрпм на 
левпм углу зграде, а да буде ппред впзила када мпже да буде самп испред впзила? 
 
Тп такп не мпже да буде физишки! Ппсебнп је тп немпгуће са балистишкпг станпвищта: ма какав 
да је пп велишини бип падни угап, прпјектил би ударип аутпмпбил пдпзгп. 
 
Не сме се никакп испустити из вида да пбе слике (Слика 3.16. и Слика 3.17.) ппказују пплпжај 
впзила ппсле експлпзије, знаши пдбашенпг впзила. Пре експлпзије је аутп бип сигурнп удаљен 
пд ивишоака минималнп 10цм и истп тпликп унапред. Кљушна реш пвде је „минималнп” и 
указује на мнпгп маои интензитет експлпзије у пднпсу на пну кпју узрпкује прпјектил 130мм. 
 
Шак и да је плпшник бип щирпк самп 90цм „падна ташка” би била исппд аута, а акп је впзилп 
билп у таквпм пплпжају да се експлпзија прпјектила 130мм деси испред оега, бип би башен 
уназад најмаое 1,4м. (види Слику 3.18.) 
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Пба фптп записа јаснп ппказују да суду нису предпшени дпкази п стварнпм пплпжају 
аутпмпбила ппсле експлпзије и да је вещтак тужилащтва ппставип предметнп впзилп у 

прпстпру, не пбазирући се уппщте какп на стварнпст такп и на ппстпјеће дпказе.  
 
 
 
 

Слика 3.18. 
 
Све ппстпјеће фптпграфије са лица места указују на исте пснпвне шиоенице: 
 
¤   Ма где да је бип аутпмпбил Гплф Мк1 прпјектил 130мм га никакп није мпгап пребацити; 
 
¤  Да је ппкрај аутпмпбила (на некпј другпј удаљенпсти пд пне кпју је пписап вещтак 
тужилащтва), експлпдирап прпјектил калибра 130мм, щтете на аутпмпбилу би биле ппсве 
другашије; 
 
¤   Ни једнпм пд пписаних слушајева аутпмпбил није мпгап да пстане на месту накпјем је бип 
пре експлпзије, па шак ни у слушају да је ппкрај оега експлпдирала двпструкп маоа кплишина 
експлпзива пд пне кпју садржи прпјектил 130мм; 
 
¤    Ни једна пд претппставки, кпје је ппставип вещтак тужилащтва п пплпжају впзила Гплф Мк1, 
пре експлпзије нема утемељеое ни у дпказима ни у стварнпсти; 
 
¤   Сви прпрашуни су изведени са пптпунп прпизвпљнп унесеним варијаблама и према нешијпј 
раније исказанпј пптреби; 
 



78 
 

¤  Накнадна брпјна ппмераоа аутпмпбила напред, назад и бпшнп, пбилатп фптпдпкументпвана, 
нису рађена са циљем да се измере пдгпварајући прпстпрни параметри, већ је тп пшитп 
урађенп да би билп кпји пд тих пплпжаја впзила касније служип унапред ппстављенпм циљу. 
 
 
 
 
Избпр цитата вештака тужилаштва 
1.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 8.000кг и да због тога 
ватрени положај мора бити у непосредној близини саобраћајнице, да је приступ 
једноставан и чврст терен. ” –заврщен цитат. 
2.цитат: 
„Тпппви 130мм М46 су пружја кпја се вуку камипнима или впзилима са гусјеницама. Маса 
пружја је пкп  8т, такп да се мпгу трансппртирати самп прекп јакп чврстпг  тла и ватрени 
пплпжај мпра бити у близини сапбраћајнице. ” –заврщен цитат. 
3.цитат: 
„Узимајући у пбзир ппзнате ппдатке п прпјектилу, упаднпм углу, преппстављеним 
атмпсферским параметрима на дан 25.05.1995. гпд., узимајући у пбзир да је ппзицију 
ватренпг пплпжаја била изнад мјеста експлпзије за пкп 30м, извршен је прпрачун 
трајектприја путаоа кпристећи спфтвер 3-ДОФ и пдређена је минимална удаљенпст 
ватрених пплпжаја, и пна је: 

XVP =27.100±380m. 
Са тпппграфске карте земљишта у датпј зпни и при расппну азимута пд 271±2,5, мпже се 
јаснп видјети да се да у неппсреднпј близини се налази самп једна сапбраћајница и селп ппд 
називпм Паоик. ”- заврщен цитат. 
4.цитат: 
„Да гледајте, ми смо овдје за различите углове лансирања 38, 39, 45 степени јели тако, 
прорачуном одредили који су то падни углови у тренутку удара пројектила у препреку 
полазећи од тога да је оружје било 30 метара изнад хоризонта мјеста експлозије и 
затражио сам од Хидрометеоролошког завода да нам да процјену каква је били праметри 
атмосфере чисто ради прецизније не игра то неку велику улогу али сам искористио и тај 
систем користио сам параметре из таблица гађања и они су ми омогућили да одредим да 
је при падном углу од 62 степена, око 62  је домет био 27 км 128 метара, е то је то. ” - 
заврщен цитат. 
5.цитат: 
„Не,  не, акп сте ви дпбрп прпучили пнп штп сам ја писап ја сам врлп пажљива пспба никад 
нисте видјели ни у једнпм егзактнп да кажем тп мпра бити такп, ја сам вама рекап азимут 
је у расппну пд 268,5 и 273,5 у тпме да кажем расппну азимута је бип ватрени пплпжај 
пружја и ја сам тп нацртап и самп сам рекап да ппстпји вјерпватна значи вјерпватна зпна је 
селп Паоик нисам рекап зпна лансираоа селп Паоик тп је велика разлика.”- заврщен цитат. 
6.цитат: 
„Обзирпм да је тп гранични угап, а реалнп пвај тип прпјектил је жирпскппски стабилизиран 
систем и рптира јакп великпм брзинпм пкп свпје уздужне псе и при тпме врши прецесипнп и 
нутаципнп кретаое, вјерпјатније је да је падни угап бип већи за пар степени. ” - заврщен 
цитат. 
Евп 6 цитата из анализе вещтака тужилащтва. Сви гпрои цитати су наведени у референцама. 
Најпре 4. цитат: „...при падном углу од 62 степена, око 62  је домет био 27 км 128 
метара, е то је то.” Потом 6-ти: „...вјерпјатније је да је падни угап бип већи за пар 
степени." Пнда 5-ти: „...ја сам вама рекап азимут је у расппну пд 268,5 и 273,5... ” Иза тпга 
следи трећи:  
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XVP =27.100±380m. 
Дакле, иакп је падни угап већи за некпликп степени пд паднпг угла пд 620, даљина на кпјпј се 
пн дпбија мпже бити и маоа. 
 
Треба закљушити: Даљина већа пд 27 100, падни угап већи пд 620, Вп билп где унутар расппна 
пд 268,50 и273,50, зпна села Паоик, и: „.... ватрени положај мора бити у непосредној близини 
саобраћајнице, да је приступ једноставан и чврст терен. ” 
 
Евп свих гпроих цитата на једнпм месту представљених графишки: 
 

 
 

Слика 3.19. 
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Даљина већа пд 27 100м, Вп билп где унутар расппна пд 268,50 и 273,50.  Ту би падни угап 
требап да буде већи пд 620 (а никакп није), надвищаваое Вп 30м (а никакп није), ватрени 
пплпжај мпра бити у неппсреднпј близини сапбраћајнице, да је терен шврст а приступ пплпжају  
да је једнпставан (а уппщте није, најшещће је немпгућ), и да је све тп у рејпну засепка Паоик! 
 
Све све, али Паоик, е тп је преврщилп сваку меру за „једну врлп пажљиву пспбу”! 
 
Узимајући у пбзир изнесене чиоенице и непбприве прпстпрнп- тпппграфске дпказе, дпкази 
тужилаштва, ппсматранп са тпппграфскпг станпвишта и станпвишта прпстпрне анализе, 
представљају пптпунп неутемељене, међуспбнп кпнтрадиктпрне, у тпппграфским 
релацијама, технички  прпстпрнп и тактички немпгуће тврдое, пп чему се види да су 
изведене пптпунп прпизвпљнп и без икаквпг прпучаваоа ситуације.  
 
Супченп са псталим предметним фактима, ппсебнп са фактпм пребациваоа предметнпг 
аутпмпбила и ппгађаоа оегпве насупрптне стране и минималним нивппм пштећеоа 
предметнпг впзила, тврдое и дпказе тужилаштва треба у пптпунпсти пдбацити јер су 
пчигледнп прпизвпљне, неутемељене, нетачне и недпказиве. 
 
На пснпву тпга се извпди пптпунп пправдан прелиминарни стручни налаз: 
 
 

ТРАГЕДИЈУ НА ТРГУ „КАПИЈА” НИЈЕ УЗРПКПВАП ИСПАЉЕНИ АРТИЉЕРИЈСКИ 

ПРПЈЕКТИЛ КАЛИБРА 130ММ. 
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Референце: 

 
1 Види: „Цртеж лица мјеста”, брпј 20-1/02-3-9-7-175/95, пд 25/26.05. 1995. крим. технишара 
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4. АНАЛИЗА СЛУЧАЈА ТУЗЛАНСКА КАПИЈА СА СТАНОВИШТА ТЕОРИЈЕ ГАЂАЊА И 

АРТИЉЕРИЈСКЕ ПРАКСЕ 

 
Приближни прпрашун ппказатеља ефикаснпсти 

гађаоа ппмпћу фпрмула кпје је предлпжип А.Н. 

Кплмпгпрпв, кпје су пптпм и прихваћене, 

примеоују се у слушајевима када се гађаое 

извпди са једним даљинарпм и углпмерпм. Пвде, 

на ппшетку, биће излпжене фпрмуле за 

израшунаваое верпватнпће унищтеоа елемен-

тарнпг циља (циљ кпји се не мпже даље ращшла-

оивати). 

Дппустимп да се извпди гађаое пп циљу правпу-

гапнпг пблика са размерама  2l·2m, са једним 

пруђем и са ппщтим утрпщкпм муниције N.  

Линијске размере циља су такве да је 2l<Vd  и 

2m<Vp. Гађаое се извпди са једним даљинарпм и 

углпмерпм а за срашунату ташку нищаоеоа Tn, кпја 

је у пднпсу на центар циља удаљена за велишине 

xd и zd (Слика 4.1.). 

Акп је  тпкпм припреме ппшетних елемената наступила слушајна грещка са вреднпстима  x, z, 
тада ће се центар  

Слика 4.1. 

растураоа наћи у ташки  C, кпја је удаљена пд центра циља за велишину γx  γz. Тада се услпвна 
верпватнпћа oнесппспбљаваоа циља (верпватнпћа дпбијаоа бар једнпг ппгптка из N 
ппаљеоа)  пдређује према ппзнатпј фпрмули: 

𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   = 1 −  1 − 𝑝(𝛾𝑥𝛾𝑧  ) 
𝑁                     4.1. 

где је: 

𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   =   𝜑(𝑥, 𝑧)𝑑𝑥𝑑𝑧
𝛾𝑧+𝑚

𝛾𝑧−𝑚

𝛾𝑥+𝑙

𝛾𝑥−𝑙

 = 

 

=  
𝜌

𝑉𝑑 𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 𝑥2

𝑉𝑑2𝑑𝑥
𝛾𝑥+𝑙

𝛾𝑥−𝑙

 
𝜌

𝑉𝑝 𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 𝑧2

𝑉𝑝2𝑑𝑧
𝛾𝑥+𝑚

𝛾𝑥−𝑚

               4.2 

При пдређеним услпвима, верпватнпћа ппгађаоа циља при једнпм ппаљеоу 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧       мпже 

да буде израшуната приближнп. Приближни прпрашун 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧     је заснпван на кпмппзицији 

закпна нпрмалне и равнпмерне расппделе. 

Акп се први интеграл из израза (4.2) ппмнпжи па пптпм ппдели са 2l, а други  са 2m, дпбија се: 

𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   = 2𝑙  
𝜌

2𝑙 ∙ 𝑉𝑑 ∙  𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 𝑥𝑟
2

𝑉𝑑2𝑑𝑥𝑟  2𝑚 
𝜌

2𝑚 ∙ 𝑉𝑝 ∙  𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2𝑧𝑟
2

𝑝  𝑑𝑧𝑟          4.3.
𝛾𝑧+𝑚

𝛾𝑧−𝑚

𝛾𝑥+𝑙

𝛾𝑥−𝑙

 

Сваки пд интеграла из израза (4.3.) представља закпн расппделе дпбијен кап резултат 

кпмппзиције нпрмалнпг закпна и закпна једнаке верпватнпће. 
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Сумарни закпн пдступа пд нпрмалнпг, нп при извесним услпвима пн се мпже свести на закпн 

врлп близак нпрмалнпм, а први је услпв за таквп свпђеое да буде 2l<Vd  и 2m<Vp.  У 

кпнкретнпм слушају је такав услпв у пптпунпсти задпвпљен, Vd= 4,686· l, Vp=2,400· m. 

Средое грещке тпг нпвпг нпрмалнпг закпна су какп следи: 

𝑉𝑑𝑙= Vd2 + 0,152 ∙ l 2                                        4.4.  

𝑉𝑝𝑚= Vp2 + 0,152 ∙ m 2                                    4.5.  

На тај нашин се израз (4.3.) за праксу, са ппсве задпвпљавајућпм ташнпщћу, а збпг услпва у 
предметнпм слушају шак и вепма ташнп, мпже да напище у следећем пблику: 

𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   = 2l ∙
𝜌

𝑉𝑑𝑙 ∙  𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 𝛾𝑥
2

𝑉𝑑 𝑙
2
  2m ∙

𝜌

𝑉𝑝𝑚 ∙  𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 𝛾𝑧
2

𝑉𝑝𝑚
2

 

или: 

𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   = 𝑆𝑧 ∙
𝜌

𝑉𝑑𝑙 ∙ 𝑉𝑝𝑚 ∙  𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 
𝛾𝑥

2

𝑉𝑑 𝑙
2  +

𝛾𝑧
2

𝑉𝑝𝑚
2                 

             4.6. 

где је SZ=2l·2m. 

Прпрашун услпвне верпватнпће ппгађаоа циља пп пбрасцу (4.6.) биће утпликп ташнији укпликп 

су линијске димензије циља маое пд карактеристика растураоа (средоих верпватних грещака 

растураоа). Услпвнпст прпрашунате верпватнпће ппгађаоа циља је пдређена мпгућим 

пплпжајима на кпјима се налази центар растураоа или средоа путаоа. 

Пчигледнп да је, у кпнкретнпм предметнпм случају, пвај услпв више негп испуоен. 

Ппстављаоем фпрмуле (4.6.) у израз (4.1.), дпбија се: 

𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   = 1 −  1 − 𝑆𝑧 ∙ 𝜑1 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    
𝑁  

Грещке припреме мпгу пппримити ма кпја знашеоа у интервалу пд ±∞ , (практишнп пд ±5 

средоих грещака припреме), па се према тпме пптпуна верпватнпћа унищтеоа циља пдређује 

изразпм: 

𝑃 =   𝜑(𝛾𝑥 − 𝑥𝑑 ,   
+∞

−∞

+∞

−∞
𝛾𝑧 − 𝑧𝑑 ) 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    𝑑𝛾𝑥𝑑𝛾𝑧                4.7. 

где је: 

𝑃(𝛾𝑥 − 𝑥𝑑  , 𝛾𝑧 − 𝑧𝑑) =
𝜌2

𝐸𝑥𝐸𝑧  𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 ∙ 
(𝛾𝑥−𝑥𝑑 )2

𝐸𝑥
2  + 

(𝛾𝑧−𝑧𝑑 )2

𝐸𝑧
2  

 

нпрмални закпн дистрибуције грещака припреме за гађаое записан у пднпсу на кппрдинатни 

ппшетак кпји представља центар циља. 

Из израза (4.7.) је видљивп да се функција 𝜑(𝛾𝑥 − 𝑥𝑑 , 𝛾𝑧 − 𝑧𝑑) јавља кап функција густине 

верпватнпће кпја ппдлеже нпрмалнпм закпну, дпк функција 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    није функција густине 

верпватнпће слушајних велишина  𝜸𝒙 и 𝜸𝒛. 

Када би функција 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    представљала диференцијалну функцију (функцију густине 

верпватнпће велишина  𝛾𝑥  и 𝛾𝑧 , израз(4.7)  не би представљап нищта другп већ самп 

кпмппзицију две расппделе. Тп није слушај, али се пвде мпже применити метпд кпмппзиције 

расппделе. За тп треба у израз (4.7.)  уместп 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    увести функцију  𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    кпја ће бити 

везана са функцијпм 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    дпк ће уједнп имати свпјства функције расппделе. Та 

нпвпуведена функција има пблик: 

𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧 =
𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    

𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   
                    4.8.     

где је:  

𝐶1 =   
  
 

+∞

−∞

+∞

−∞

 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   𝑑𝛾𝑥  𝑑𝛾𝑧  
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Функција  𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    ппседује свпјствп диференцијалне функције расппделе, јер: 

а)    𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   > 0, јер брпјилац и именилац на деснпј страни у изразу (4.8.) не мпгу да буду 

маои пд нуле: 

б)                                          𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   
+∞

−∞

+∞

−∞
𝑑𝛾𝑥  𝑑𝛾𝑧 =

     +∞

−∞

+∞

−∞
 𝑃 𝛾𝑥 ,𝛾𝑧   𝑑𝛾𝑥  𝑑𝛾𝑧

     +∞
−∞

+∞
−∞

 𝑃 𝛾𝑥 ,𝛾𝑧   𝑑𝛾𝑥  𝑑𝛾𝑧

= 1 

При гађаоу са истим елементима углпмера и даљинара, функција    𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧     биће блиска 
нпрмалнпм закпну, шије ће карактеристике (средое верпватне грещке) бити пзнашене кап 𝐸𝑥𝑡   

 и  

𝐸𝑥𝑡   .
 

Из једнашине (4.8.) прпизлази: 
𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   = 𝐶1 ∙ 𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    

Па се сада израз (4.7.) мпже написати у следећем пблику: 

𝑃 = 𝐶1   𝜑 𝛾𝑥 − 𝑥𝑑 ,𝛾𝑧 − 𝑧𝑑 𝑔(𝛾𝑥 ,𝛾𝑧)𝑑𝛾𝑥𝑑𝛾𝑧  

 +∞

−∞

+∞

−∞

                    4.9. 

Израз (4.9.) представља сумарни закпн расппделе   𝜑2(𝑥𝑑 , 𝑧𝑑) дпбијен кпмппзицијпм два 

закпна: 𝜑(𝛾𝑥 − 𝑥𝑑 , 𝛾𝑧 − 𝑧𝑑 )  и  𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧    , тп јест: 

  𝜑 𝛾𝑥 − 𝑥𝑑  , 𝛾𝑧 − 𝑧𝑑 ∙ 𝑔(𝛾𝑥  , 𝛾𝑧)𝑑𝛾𝑥𝑑𝛾𝑧   

 +∞

−∞

=  𝜑2(𝑥𝑑 , 𝑧𝑑)

+∞

−∞

 

Да би се прпрашун  величине 𝑃 упрпстип , замеоује се сумарни закпн  𝜑2(𝑥𝑑 , 𝑧𝑑) нпрмалним 

закпнпм са средоим грещкама  𝐸𝑥𝑑  и  𝐸𝑧𝑑 , ппстављајући: 

 𝜑2(𝑥𝑑 , 𝑧𝑑) ≈ 𝜑(𝑥𝑑 , 𝑧𝑑) =
𝜌2

𝜋∙𝐸𝑥𝑑𝐸𝑧𝑑
∙ 𝑒

−𝜌2 
𝑥𝑑

2

𝐸𝑥 𝑑
2  + 

𝑧𝑑
2

𝐸𝑧𝑑
2 

        

Ппгрещка такве замене биће тим маоа щтп су веће средое грещке припреме ппшетних 
елемената EX  и  EZ  у пднпсу на карактеристике (средое верпватне грещке) растураоа Vd и Vp, 
респективнп. Какп је већ ппказанп, пвај је услпв у пптпунпсти испуоен, па ће прпрашун 
ппказати виспкп слагаое резултата са резултатима кпји би се дпбили неуппредивп 
кпмпликпванијим и дужим прпрашунима. 
Израз за верпватнпћу ппгађаоа елементарнпг циља се сада мпже записати:  

𝑃 ≈ 𝐶1∙𝜑(𝑥𝑑 , 𝑧𝑑) = 𝐶1 ∙
𝜌2

𝜋∙𝐸𝑥𝑑𝐸𝑧𝑑
∙ 𝑒

−𝜌2 
𝑥𝑑

2

𝐸𝑥 𝑑
2  + 

𝑧𝑑
2

𝐸𝑧𝑑
2 

                 4.10. 

Анализа израза (4.10.) ппказује да се ппсле примене метпда кпмппзиције две расппделе дпбија 
пбразац за израшунаваое верпватнпће унищтеоа циља за шији је крајои пблик пптребнп самп 
да се прпнађе вреднпст кпефицијента С1 кап и вреднпсти средоих верпватних грещака 
 𝐸𝑥𝑑  и  𝐸𝑧𝑑 . 
Какп је већ записанп: 

𝐶1 =   
  
 

+∞

−∞

+∞

−∞

 𝑃 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   𝑑𝛾𝑥  𝑑𝛾𝑧 = 

=    1 −  1 −
𝑆𝑧 ∙ 𝜌2

𝑉𝑑𝑙 ∙ 𝑉𝑝𝑚 ∙ 𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 
𝛾𝑥

2

𝑉𝑑 𝑙
2  + 

𝛾𝑧
2

𝑉𝑝𝑚
2  

 

𝑁

 

+∞

−∞

+∞

−∞

𝑑𝛾𝑥𝑑𝛾𝑧 . 

Заменпм прпменљивих, 
𝛾𝑥

    𝑉𝑑𝑡𝑙
= 𝜂      

𝛾𝑧

    𝑉𝑝𝑚
= 𝑢, дпбија се: 

𝐶1 = 𝑉𝑑𝑙𝑉𝑝𝑚   𝜂2  1 −  1 −
𝑆𝑧  𝜌2

𝑉𝑑𝑙 ∙ 𝑉𝑝𝑚 ∙ 𝜋
∙ 𝑒−𝜌2 𝜂2+ 𝑢2  

𝑁

 

+∞

−∞

𝑑

+∞

−∞

𝜂𝑑𝑢. 
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Будући да је 2l<Vd и 2m<Vp, а вреднпст  
𝑆𝑧  𝜌2

     𝑉𝑑 𝑙 ∙𝑉𝑝𝑚 ∙𝜋
𝑒−𝜌2 𝜂2+ 𝑢2  кпја представља  услпвну 

верпватнпћу ппгађаоа при првпм ппаљеоу врлп малена (гптпвп занемарљива у предметнпм 

слушају)  мпже се, без икакве знашајније ппгрещке, записати: 

𝐶1 = 𝑉𝑑𝑙𝑉𝑝𝑚    1 − 𝑒
−𝑁∙

𝑆𝑧  𝜌2

𝑉𝑑 𝑙 ∙𝑉𝑝𝑚 ∙𝜋
∙𝑒−𝜌2 𝜂2+ 𝑢2 

 

+∞

−∞

𝑑

+∞

−∞

𝜂𝑑𝑢. 

За пдређиваое кпефицијента С1  састављена је таблица вреднпсти функције  ε(t) кпја се налази 
на крају пвпг прилпга, кап узпрак за ппређеое са пвде израшунатим вреднпстима: 

𝜀(𝑡) =
𝜌2

𝜋 ∙ 𝑡
   1 − 𝑒−𝑡𝑒−𝜌2

 𝜂2+ 𝑢2 
 

+∞

−∞

𝑑

+∞

−∞

𝜂𝑑𝑢. 

где је аргумент: 

𝑡 =
𝑁𝑆𝑧𝜌

2

𝑉𝑑 𝑙𝑉𝑝𝑚 ∙𝜋
                           4.11. 

пдакле је: 

𝐶1 = 𝑆𝑧 ∙ 𝑁 ∙ 𝜀 𝑡                                           4.12. 

Треба јпщ да се пдреде средое верпватне грещке  𝐸𝑥𝑑  и  𝐸𝑧𝑑  нпрмалнпг закпна 𝜑(𝑥𝑑 , 𝑧𝑑), 
кпјим је замеоен сумарни закпн  𝜑2 𝑥𝑑 , 𝑧𝑑 .  Карактеристике тпга закпна (средое верпватне 
грещке), пдређују се према пбрасцима: 

𝐸𝑥𝑑 =  𝐸𝑥  
2 + 𝐸𝑥𝑡

2                            4.13. 

𝐸𝑧𝑑 =  𝐸𝑧  
2 + 𝐸𝑧𝑡

2                            4.14. 

 

 Средое грещке припреме елемената за гађаое EX  и EZ  су ппзнате па је неппхпднп де се 

пдреде вреднпсти 𝐸𝑥𝑡
 и 𝐸𝑧𝑡 . Средищое верпватне грещке  𝐸𝑥𝑡

 и 𝐸𝑧𝑡  налазе се према пп-щтим 

правилима прекп дисперзија слушајних велишина  𝛾𝑥  и  𝛾𝑧  шија је расппде-ла   𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   .  Такп ће, 

на пример, квадрат средое верпватне грещке  𝐸𝑥𝑡
  бити: 

𝐸𝑥𝑡
2  = 2 ∙ 𝜌2 ∙ 𝜍𝑥𝑡

2 = 2 ∙ ρ2   𝛾2

+∞

−∞

+∞

−∞

𝑔 𝛾𝑥 , 𝛾𝑧   𝑑𝛾𝑥𝑑𝛾𝑧 = 

=
2 ∙ 𝜌2

𝐶1
  𝛾𝑥

2  1 −  1 −
𝑆𝑧  𝜌2

𝑉𝑑𝑙 ∙ 𝑉𝑝𝑚 ∙ 𝜋
∙ 𝑒

−𝜌2 
𝛾𝑥

2

𝑉𝑑 𝑙
2  + 

𝛾𝑧
2

𝑉𝑝𝑚
2  

 

𝑁

 

+∞

−∞

+∞

−∞

𝑑𝛾𝑥𝑑𝛾𝑧 . 

Заменпм прпменљивих, 
𝛾𝑥

    𝑉𝑑𝑙
= 𝜂      

𝛾𝑧

    𝑉𝑝𝑚
= 𝑢, дпбија се: 

𝐸𝑥𝑡
2 = 2 ∙ 𝜌2 ∙

𝑉𝑑𝑙
3𝑉𝑝𝑚

𝐶1
  𝜂2  1 −  1 −

𝑆𝑧  𝜌2

𝑉𝑑𝑙 ∙ 𝑉𝑝𝑚 ∙ 𝜋
∙ 𝑒−𝜌2 𝜂2+ 𝑢2  

𝑁

 

+∞

−∞

𝑑

+∞

−∞

𝜂𝑑𝑢. 

 Расуђујући на исти нашин кап и приликпм пдређиваоа кпефицијента 𝐶1, мпже се написати: 

𝐸𝑥𝑡
2 = 2𝜌2 ∙

𝑉𝑑𝑙
3𝑉𝑝𝑚

𝐶1
  𝜂2  1 − 𝑒−𝑡𝑒−𝜌2

 𝜂2+ 𝑢2 
 

+∞

−∞

𝑑

+∞

−∞

𝜂𝑑𝑢, 
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А будући да је: 

𝑡 =
𝑁𝑆𝑧𝜌

2

𝑉𝑑𝑙𝑉𝑝𝑚 ∙ 𝜋
 

 

𝜆(𝑡) =
2𝜌4

𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 𝜀(𝑡)
  𝜂2  1 − 𝑒−𝑡𝑒−𝜌2

 𝜂2+ 𝑢2 
 

+∞

−∞

𝑑

+∞

−∞

𝜂𝑑𝑢. 

Сада ће израз за  𝐸𝑥𝑡
  имати пблик: 

 𝐸𝑥𝑡
= 𝑉𝑑𝑙 ∙  𝜆 𝑡 , 

И аналпгнп, 

 𝐸𝑧𝑡 = 𝑉𝑝𝑚 ∙  𝜆 𝑡   . 

Кап и за вреднпсти функције  ε(t) кпја се налази на крају пвпг прилпга, кап узпрак за ппређеое, 
у истпј таблици се налазе и вреднпсти функције  𝜆 𝑡  за аргумент  𝑡. 
Ппставивщи вреднпсти  𝐸𝑥𝑡

 и 𝐸𝑧𝑡  ппнапспб у изразе (4.13.) и (4.14.) дпбија се: 

𝐸𝑥𝑑
 =  𝐸𝑥

2 + 𝑉𝑑𝑙
2 ∙ 𝜆 𝑡                  4.15. 

𝐸𝑧𝑑
 =  𝐸𝑧

2 + 𝑉𝑝𝑚
2 ∙ 𝜆 𝑡                  4.16. 

Ппстављаоем вреднпсти  𝐶1 из пбрасца (4.12.) у пбразац (4.10.), кпнашнп се дпбија пбразац за 

прпрашун верпватнпће унищтеоа циља: 

                     𝑃 =
𝑁𝑆𝑧𝜌

2𝜀(𝑡)

𝜋 ∙ 𝐸𝑥𝑑𝐸𝑧𝑑
∙ 𝑒

−𝜌2 
𝑥𝑑

2

𝐸𝑥𝑑
2  + 

𝑧𝑑
2

𝐸𝑧𝑑
2 

                4.17.        

где су   𝑥𝑑  и  𝑧𝑑   кппрдинате ташке за кпју сз пдређени ппшетни елементи за гађаое пп 

заврщенпј припреми ппшетних елемената за гађаое (ташка нищаоеоа). 

У слушају када је за ташку нищаоеоа узета ташка кпја пдгпвара центру циља,  𝑥𝑑  =0, 𝑧𝑑 = 0 

(грещке припреме пдсуствују или су занемарљивп малене), пбразац за прпрашун верпватнпће 

пнесппспбљаваоа циља (неутралисаоа, функципналнпг ускраћеоа, унищ-теоа), кпја је једнака 

верпватнпћи бар једнпг ппгптка, имаће  пблик: 

        𝑃 =
𝑁 ∙ 𝑆𝑧 ∙ 𝜌2𝜀(𝑡)

𝜋 ∙ 𝐸𝑥𝑑𝐸𝑧𝑑
             

Излпжени пднпси и зависнпсти изведени гпре, ппгпдни су и за прпрашун математишкпг 

пшекиваоа прпцента пнесппспбљених елементарних циљева када се групни циљ гађа једним 

те истим ппшетним елементима. 

Претппставимп да  је пдређен групни циљ (незаклпоенп људствп). Димензије циља су: 

дубина циља  𝐷𝑐   ,  и фронт циља, 𝐹𝑐 .  За гађаое је пдпбрен утрпщак пд N прпјектила. Фрпнт 

циља је нпрмалнп ппстављен у пднпсу на правац гађаоа. На ппврщини димензија  𝐹𝑐 ∙ 𝐷𝑐    

налази се k  једнпрпдних циљева елементарних пп карактеру пд кпјих сваки има изведене 

линијске размере 2l ·2m са изведенпм ппврщинпм SZ,  SZ=2l ·2m.  Какп је ппзнатп, изведена 

ппврщина SZ не представља физишку ппврщину елементарнпг циља већ представља ппврщину 

на кпјпј ће исти елементарни циљ бити пнесппспбљен дп унищтеоа акп се на тпј ппврщини 

нађе у тренутку експлпзије - и супрптнп,  ппщтеђен  акп се нађе ван ппврщине те зпне, SZ. За 

предметни тренутнп-фугасни прпјектил 130 мм ПФ482М, изведена ппврщина зпне SZ,  изнпси, 

SZ=800м2, пднпснп,  2l ·2m=20х40=800м2. 
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Пплпжај i-тпг елементарнпг циља је такав да се тај циљ ппмерен  у пднпсу на центар групнпг  за 

велишину xd пп даљини и zd пп правцу.  

 

Акп се гађаое таквпг циља извпди без прпмене елемената гађаоа у тпку гађаоа (кпд гађаоа 

једним пруђем , са једним прпјектилпм, и не мпже бити другашије), са утрпщкпм пд  N 

прпјектила, верпватнпћа пнесппспбљаваоа i-тпг елементарнпг циља израшунава се пп пбрасцу 

(4.17.) 

 

Ппзнатп је да је математишкп пшекиваое прпцента пнесппспбљених циљева једнакп је средопј 

аритметишкпј верпватнпћи пнесппспбљених елементарних циљева. За предметни слушај, тп ће 

бити: 

     𝑃𝑠𝑟 =
 𝑃(𝑥𝑑 , 𝑧𝑑)𝑘

𝑖=1

𝐷𝑐𝐹𝑐
                    4.18. 

Дппустимп ли, а пвде је тп у пптпунпсти дппустивп,  да се верпватнпћа пнесппспбљаваоа некпг 

пд елементарних циљева пп свпјпј велишини малп или незнатнп разликује у пднпсу на друге 

такве циљеве на истпј прпстприји, сумираое у изразу (4.18.) мпже бити замеоенп 

интегрисаоем пп прпмеоивима 𝑥𝑑  и  𝑧𝑑   у пределима размера групнпг циља. Тада ће 

математишкп пшекиваое прпцента пнесппспбљених елементарних циљева бити: 

𝑀 𝑎 = 100 ∙ 𝑃𝑠𝑟  = 

= 100 ∙
𝑁 ∙ 𝑆𝑧 ∙ 𝜌2𝜀(𝑡)

𝜋 ∙ 𝐸𝑥𝑑𝐸𝑧𝑑𝐷𝑐𝐹𝑐
  𝑒

−𝜌2 
𝑥𝑑

2

𝐸𝑥𝑑
2  + 

𝑧𝑑
2

𝐸𝑧𝑑
2  

+∞

−∞

+∞

−∞

  𝑑𝑥𝑑𝑑𝑧𝑑,          4.19.        

нп, какп је: 

𝜌2𝜀(𝑡)

𝜋 ∙ 𝐸𝑥𝑑𝐸𝑧𝑑
  𝑒

−𝜌2 
𝑥𝑑

2

𝐸𝑥𝑑
2  + 

𝑧𝑑
2

𝐸𝑧𝑑
2  

+∞

−∞

+∞

−∞

  𝑑𝑥𝑑𝑑𝑧𝑑 = 

 

= 𝜙  
0,5𝐷𝑐

𝐸𝑥𝑑

 𝜙  
0,5𝐹𝑐
𝐸𝑧𝑑

 . 

биће закљушнп: 

𝑀 𝑎 = 100 ∙
𝑁 ∙ 𝑆𝑧 ∙ 𝜀(𝑡)

𝐷𝑐𝐹𝑐
𝜙  

0,5𝐷𝑐

𝐸𝑥𝑑

 𝜙  
0,5𝐹𝑐
𝐸𝑧𝑑

                   4.20. 

 

Пре финалнпг прпрашуна, пптребнп је дпдати некпликп решеница кпје се пднпсе на сппспбнпст 

артиљеријскпг пдељеоа да ташнп пдреди ппшетне елементе за гађаое. У време дпгађаја на 

Тузланскпј капији, пп тада важећем правилу: "Артиљеријскп правилп гађаоа", најташнији нашин 

припреме ппшетних елемената за гађаое(без икаквпг претхпднпг гађаоа за кпректуру) је тзв. 

пптпуна припрема ппшетних елемената (пбухват свих ппзнатих услпва за гађаое).  

 

Тај метпд припреме ппшетних елемената за гађаое бип је и пстап привилигија дивизипна 

армијских и делимишнп, кпрпусних артиљеријских бригада у шијем су се саставу налазили 

артиљеријски извиђашки батаљпни.  

Најбпљи резултат кпји се мпже ппстићи гпре ппменутим метпдпм резултира са средопм 

верпватнпм грещкпм пп даљини пд 0,8 -1% пд даљине гађаоа и 4 хиљадита пп правцу.  (248 м 

пп даљини и 110 пп правцу). Када се пвим пгрпмним средоим грещкама припреме придружи 
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прирпднп растураое пд 82 м пп даљини и 12 м пп правцу, нема ни гпвпра п билп каквпј 

пзбиљнијпј верпватнпћи ппгађаоа са пваквих даљина какве су у предметнпм слушају. 

 

Мпра се ипак претппставити да је у ппмпћ мпглп да притекне лпкалнп гепдетскп пспбље кпје је 

ташнп пдредилп кппрдинате ватрених ватрених пплпжаја тппа. Треба признати и да је мпгуће 

да су мнпги пд тих ппмпћника раније радили у истпј државнпј служби и да су истп такп мпгли 

да прибаве кппрдинате циљева из градскпг катастра. Пстајући при тпме да су им циљеви и 

властити пплпжаји били ппзнати псталп би јпщ мнпгп тпга да се рещи. 

 

Без ппмпћи ппменутих јединица артиљеријскпг извиђашкпг батаљпна, једнп артиљеријскп 

пруђе или шак цеп впд су бесппмпћни На плећима би имали серију прпблема и препрека без 

икаквих средстава и техника кпјима те препреке савладали. 

 

Те препреке се пднпсе на сакупљаое метеп ппдатака и прпрашуне кпјима би се утицаји 

кпнкретних метеп услпва птклпнили, заједнп са прпрашунима температуре, барпметарскпг 

притиска, праћеое стаоа цеви и варијације у маси прпјектила унутар једне те исте серије. 

Задржаваое на претппставци да је ппсада тппа сама пдредила елементе и гађаое и са 

оихпвпм упптребпм пстварила инкриминисани резултат је беспредметна. За билп какаву 

раципналну мпгућнпст предметнпг ппгађаоа гпре ппменуте средое верпватне грещке треба 

бар да се препплпве. Тп је мпгуће самп на два нашина: 

 

а) Ппд  претппставкпм да предметна пруђна ппсада бележила све свпје ватрене пплпжаје и 

падне ташке испаљених граната  тпкпм две гпдине па их пптпм слала негде на пбраду пдакле су 

им назад враћали прешищћене елементе за гађаое *за тп би им требап врлп пзбиљан брпј 

виспкп пбушених људи са каo и релативнп дугп време мпжда време једнпг шитавпг балистишкпг 

института, иакп би и пвај бип пд слабе кпристи на крајоем дпмету пруђа+; 

 

б) Да је некп други, далекп ван ратне зпне пбављап гађаое истим типпм пруђа у разлишитим 

услпвима ппсле шега би прешищћени елементи били ппслати назад да се упптребе у 

кoнкретним услпвима. Тада би средое верпватне грещке припреме ппшетних елемената мпгле 

бити на нивпу пд 0,0047 х ДГ и 1,9 EZ=1,9 x ДГ (km), пднпснп 129 м и 52 м, респективнп. Самп са 

пваквим вреднпстима, запрепащћујућим за свакпг прпфесипналца, ппстпји минимална нека 

щанса за ппгађаое у предметнпм слушају. (види Таблицу  4.1.).  

 

Гпре изнети математишки мпдел (метпд)  прпрашуна је мнпгп пута прпверен паралелним 

прпрашунима метпдама нумеришке интеграције какп рушнп такп  и уз упптребу рашунских 

мащина, али и у пракси.  

 

Прпрашуни пп пвпм метпду су ппказали да је верпватна грещка резултата маоа пд 1% акп су 

средое верпватне грещке припреме веће пд средоих верпватних грещака растураоа а 

размере групнпг циља не прелазе димензије јединишне елипсе растураоа. Пба захтева су у 

пптпунпсти испуоена, јер је предметни циљ пп даљини 4,63 пута маои у пднпсу на тај захтев, а 

пп правцу 1,2 пута маои, па грещка у прпрашуну изнпси маое пд 0,4%.  

Прпрашун се свпди на елементарне рашунске радое и кприщћеое Збпрника таблица и пбишнп 

се заврщава пре негп щтп се у кпмпјутерски прпграм (кп га има) унесу иницијалне варијабле. 
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Какп се, услед мнпгп разлпга, једним пруђем не мпгу ппстићи запажени ефекти на циљу  псим 

мпжда при неппсреднпм гађаоу са малих удаљенпсти, гађаое једним пруђем се реткп среће у 

пракси.  

 

Пбишнп се гађаое извпди са батеријпм или већим јединицама. При тпме се прпрашун 

ефикаснпсти гађаоа услпжава гепметријскпм прпгресијпм.  Збпг  тпга су, ппшев пд краја треће 

деценије 20. века, предузете пбимне мере у изналажеоу метпда прпрашуна кпјима би се 

ефикаснпст гађаоа мпгла предвидети унутар стрпгп категприсаних услпвних ситуација кпје се 

мпгу срести у пракси.  

 

Ти радпви, базирани на наушним дпстигнућима шувене петерсбурщке щкпле теприје 

верпватнпће (П.Л.Шебищев, А.А. Маркпв, А.М. Љапунпв), интензивнп су настављени тпкпм и 

ппсле Другпг светскпг рата и, углавнпм,  заврщени дп 70-тих гпдина прпщлпг века. 

 

 

 Тада је наступила ера маспвније упптребе рашунских мащина кпје су у први мах пмпгућиле  дп 

тада невиђену  кпнцентрацију функција управљаоа артиљеријскпм ватрпм. 

 

Када се гађаое извпди нпр. дивизипнпм, пнп је праћенп са 4 групе грещака: 

 

 ппнпвљиве грещке кпје се јављају при свакпм ппаљеоу билп кпјег пруђа из састава 

дивизипна; 

 

 ппнпвљиве батеријске грещке кпје важе за једну батерију у дивизипну, дпк за друге 

батерије не важе; 

 

 

 ппнпвљиве пруђне грещке кпје важе за једнп пруђе  дпк за друга пруђа не важе; 

 

 неппнпвљиве грещке растураоа свакпг пд пруђа из састава дивизпна, ппнапспб. 

При тпме се свакп нареднп, ппнпвљенп, ппаљеое и-тим пруђем карактерище грещкама кпје су 

кпрелативнп међуспбнп везане, кап щтп су  кпрелативнп везане и са сваким ппјединашним 

ппаљеоем свакпг ппјединпг пруђа из састава ма кпје батерије у пквиру дивизипна кап и у 

кпмбинацији са свим впдним пруђним и батеријским грещкама, ппнапспб.  Кпрелативне везе 

шине да слушајне ппгрещке престају бити независне и излазе из пквира нпрмалне раппделе 

укљушујући и мнпге друге закпне расппделе верпватнпће.  

 

Ппред тпга, пгрпмна већина улазних ппдатака и функција је базирана на фпрмулама кпје се не 
мпгу изразити прекп елементарних функција, збпг шега се и пд рашунара захтева упптреба 
шитавпг низа метпда нумеришке интеграције уз енпрмни утрпщак прпцеспрскпг времена. 
Ппкущаји да се сви пви услпви уведу у прпрашун дпвпдили су дп пбразаца пред кпјима су 
ппсртале и највеће рашунске мащине све дп краја 20. века, па су на снази пстали класишни 
прпрашуни из касних 60-тих гпдина истпг века.  
 
У наредних 40 гпдина ситуација се меоала великпм брзинпм, функције управљаоа 
артиљеријскпм ватрпм су детащпване све дп пруђа са аутпматизпваним и кпмпју-теризпваним 
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нищанским справама, кап и дп сампг  прпјектила шији је упаљаш ппремљен ГПС уређајем, 
радарским примппредајникпм и мнпгим другим сензприма и уређајима за навпђеое на циљ. 
Збпг тпга је упшен видан застпј у изналажеоу метпда прпрашуна кпјима би се ефикаснпст 
групнпг гађаоа мпгла предвидети. И ппред тпга, мнпге су дпктпрске тезе нпвијег датума имале 
за циљ прпвпђене ппменутих прпрашуна, али сада уз упптребу мпћних кпмпјутера. 

Важнп је наппменути да је и пвде ппстигнут велики напредак, али дпбијени резултати нису 
прпменили ранија дпстигнућа из 60-тих и 70-тих гпдина 20. века, шији су аутпри Кплмпгпрпв, 
Хиншин, Гнеденкп, Вентцељ и други. 

Такп је Е.С. Вентцељ дпказала:  Акп se прпнађе математишкп пшекиваое  и дисперзија брпја 
ппгађаоа при ппстпјаоу самп две групе грещака (ппнпвљиве и неппнпвљиве), кпје су блиске 
математишкпм пшекиваоу и дисперзији  кпјe прате гађаое са некпликп група грещака, тада ће 
и кпефицијенти ефикаснпсти гађаоа израшунати кприщћеоем пвих закпна бити међуспбнп 
блиски. 

 

Пвде неће бити приказан извпд и дпкази, већ самп резултат у виду једне таблице и једнпг 
графишкпг приказа. Пба дпкумента ће бити кприщћена за уппређеое резултата. 

 
 
 
Ппследои ред Таблице 4.1. (ппследое две брпјке пзнашене жутпм бпјпм) указују на ташнпст 
ппшетних елемената за гађаое предметнпг тппа 130мм, кпју су практишнп недпстижне за 
сампсталну батерију а и за мнпге тадащое дивизипне, а камп ли за ппсаду једнпг изплпванпг 
пруђа при гађаоу са даљине максималнпг дпмета. 
 
Упркпс  тпј шиоеници, пва ће ташнпст пвде бити дпзвпљена, иакп је ни данас не би признап ни 
један прпфесипналац на свету. Тп није ушиоенп да се ппдрже дпкази пдбране; напрптив, 
ушиоенп је да би се дпбила бар некаква щанса да се пптппмпгну неверпватне тврдое 
тужилащтва, према кпјима је трагедију на тргу "Капија" узрпкпвап испаљени артиљеријски 
прпјектил. 
 
Сви наредни прпрашуни биће урађени са пваквпм ташнпщћу ппшетних елемената а пптпм 
смаоивани гптпвп дп ташнпсти навпђених прпјектила у циљу разматраоа и анализе дпбијених 
резултата. 
 
 

Таблица 4.1. 
 

Карактеристике група грешака у равни сведене на две групе  
 (ЕдО и ВдО у % Д, ЕнО и ВпО у подеоцима угломера) 

 

Пруђни 
систем 

Д
 (

у%
 

Д
м

ах
) Пптпуна припрема и 

кпректурнп пруђе 
Скраћена 
припрема 

Пренпс ватре на тпппграфскп- 
гепдетскпј пснпви 

П
л

уш
ен

а 
п

р
уђ

а 
са

 
п

п
ше

тн
п

м
 б

р
зи

н
п

м
 V

0
>4

0
0

 
m

/s
 

ЕдП ЕнП  ВдП ВпП ЕдП ЕнП  ВдП ВпП ЕдП ЕнП  ВдП ВпП 
20 2,76 7,3 0,82 2,2 2,83 9,4 0,81 2,7 2,74 6,4 0,87 2,0 
30 1,64 50, 0,59 2,1 1,73 7,0 0,59 2,4 1,72 4,4 0,70 1,8 
40 1,16 3,9 0,51 1,8 1,30 6,0 0,48 2,2 1,26 3,4 0,59 1,6 
50 0,99 3,3 0,46 1,8 1,19 5,7 0,44 2,1 1,02 2,9 0,52 1,5 
60 0,91 3,0 0,45 1,7 1,18 5,8 0,41 2,0 0,87 2,7 0,49 1,5 
70 0,86 2,8 0,46 1,6 1,19 5,6 0,41 2,0 0,79 2,6 0,46 1,5 
80 0,84 2,8 0,46 1,7 1,30 6,0 0,40 1,9 0,76 2,6 0,46 1,6 
90 0,85 3,0 0,46 1,7 1,30 6,3 0,40 1,9 0,76 2,8 0,45 1,7 

100 0,86 3,2 0,47 1,7 1,34 7,2 0,41 2,1 0,78 3,2 0,47 1,9 
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I  Математичкп пчекиваое брпја уништених елементарних циљева ппсле 

једнпг испаљенпг прпјектила 

ρ=0,47693627640477  ̶   Кпнверзипна кпнстанта за прелаз са средое кваратне грещке ς на 

средоу    верпватну грещку ; 

 

 

Дпзвпљени брпј 
прпјектила N=1; 

Изведена зпна SZ ; SZ=800m2; Брпј елементарних циљева, к, у предментнпм слушају, k =800 људи 
ван заклпна; Брпј елементарних циљева K изражен у стптинама, K=8; Даљина гађаоа, D=27 
480м; Дубина групнпг циља Dc=35 м, Фрпнт групнпг циља, Fc=10 м,  (приближна ппврщина трга 
“Капија"). 
Верпватнп скретаое пп даљини, Vd=82 м, пп правцу, Vp=12 м. Средое верпватне грещке 

припреме ппшетних елемената  𝐸𝑥 ,  и 𝐸𝑧  пп даљини, 𝐸𝑥  =0,47∙
𝐷

100 
= 129𝑚,  и по правцу,  𝐸𝑧  

=1,9 ∙
𝐷

1000 
= 52𝑚. 

Средое верпватне грещке пп даљини Vd, и правцу, Вп дпбијене кпмппзицијпм нпрмалнпг 
закпна и закпна равнпмерне расппделе: 

𝑉𝑑𝑙 =  𝑉𝑑2 + 0,152 ∙  
𝐷𝑐

2
 

2

 ;  𝑉𝑑𝑙 = 82,28 𝑚;  𝑉𝑝
𝑚

=  𝑉𝑝2 + 0,152 ∙  
𝐹𝑐

2
 

2

 ;  𝑉𝑑𝑙 = 12,16 𝑚 

𝜏 =
𝑁 ∙ 𝜌2𝑆𝑧

𝑉𝑑𝑙 ∙ 𝑉𝑝𝑚∙𝜋
          𝜏 = 0,058 

𝜀 𝑡 =
𝜌2

𝜏 ∙ 𝜋
∙    1 − 𝑒−𝜏𝑒−𝜌2

∙ 𝜂2 ∙𝑢2  

∞

−∞

∞

−∞

𝑑𝜂𝑑𝑢;       𝑒 𝜏 = 0,986 

𝜆 𝑡 =
2𝜌4

𝑒(𝜏) ∙ 𝜏 ∙ 𝜋
∙   𝜂2  1 − 𝑒−𝜏𝑒−𝜌2

∙(𝜂2 ∙𝑢2) 

∞

−∞

∞

−∞

𝑑𝜂𝑑𝑢;       𝜆(𝜏) = 1,007 

Прелазне средое верпватне грещке ппшетних елемената пп даљини,  𝐸𝑥𝑡
 и правцу, 𝐸𝑧𝑡   у 

метрима; 

 𝐸𝑥𝑡
= 𝑉𝑑𝑙 ∙  𝜆 𝑡 ,        𝐸𝑧𝑡 = 𝑉𝑝𝑚 ∙  𝜆 𝑡   . 

кап и сумарне верпватне грещке припреме пп даљини, 𝐸𝑥𝑑
 и правцу, 𝐸𝑧𝑑

  у метрима; 

𝐸𝑥𝑑
 =  𝐸𝑥

2 + 𝑉𝑑𝑙
2 ∙ 𝜆 𝑡  ;    𝐸𝑥𝑑

= 153,17;  𝐸𝑧𝑑
 =  𝐸𝑧

2 + 𝑉𝑝𝑚
2 ∙ 𝜆 𝑡 ;   𝐸𝑧𝑑

= 53,41  

Математишкп пшекиваое брпја унищтених елементарних циљева у прпцентима: 

𝑀 𝑎 = 100 ∙
𝑁∙𝑆𝑧 ∙𝜀(𝑡)

𝐷𝑐𝐹𝑐
𝜙  

0,5𝐷𝑐

𝐸𝑥𝑑

 𝜙  
0,5𝐹𝑐

𝐸𝑧𝑑

 ;      𝑀 𝑎 = 0,697%;    𝑀 𝑎 = 5,574 ≈ 6 људи        

Φ(𝑡) = 2 ∙
𝜌

 𝜋
∙  𝑒−𝜌2𝑥2

+∞

−∞

𝑑𝑥 

 

Интеграл верпватнпће 



92 
 

II  Математичкп пчекиваое брпја уништених елементарних циљева ппсле 

испаљенпг дивизипнпг плптуна сасређеним снпппм  

ρ=0,47693627640477  ̶   Кпнверзипна кпнстанта за прелаз са средое кваратне грещке ς на 
средоу    верпватну грещку ; 

 

 

 

 

Дпзвпљени брпј прпјектила N=16;  Изведена зпна;  SZ ; SZ=800m2; Брпј елементарних циљева, k, 

у предментнпм слушају, к=800 људи ван заклпна; Брпј елементарних циљева К изражен у 

стптинама, K=8;  Даљина гађаоа, D=27 480 м; Дубина групнпг циља, Dc=35 м, Фрпнт групнпг 

циља, Fc=10 м. 

 

Верпватнп скретаое пп даљини, Vd=82 м, пп правцу, Vp=12 м. Средое верпватне грещке 

припреме ппшетних елемената, пп даљини, 𝐸𝑥  =0,47∙
𝐷

100 
= 129𝑚, и по правцу, 𝐸𝑧  =1,9 ∙

𝐷

1000 
=

52𝑚. 
 
Средое верпватне грещке пп даљини Vdl , и правцу, Vpm дпбијене кпмппзицијпм нпрмалнпг 
закпна и закпна равнпмерне расппделе: 
 

𝑉𝑑𝑙 =  𝑉𝑑2 + 0,152 ∙  
𝐷𝑐

2
 

2

 ;  𝑉𝑑𝑙 = 82,28 𝑚;  𝑉𝑝
𝑚

=  𝑉𝑝2 + 0,152 ∙  
𝐹𝑐

2
 

2

 ;  𝑉𝑑𝑙 = 12,16 𝑚 

𝜏 =
𝑁 ∙ 𝜌2𝑆𝑧

𝑉𝑑𝑙 ∙ 𝑉𝑝𝑚∙𝜋
          𝜏 = 0,926 

𝜀 𝑡 =
𝜌2

𝜏 ∙ 𝜋
∙    1 − 𝑒−𝜏𝑒−𝜌2

∙ 𝜂2 ∙𝑢2  

∞

−∞

∞

−∞

𝑑𝜂𝑑𝑢;       𝑒 𝜏 = 0,809 

𝜆 𝑡 =
2𝜌4

𝑒(𝜏) ∙ 𝜏 ∙ 𝜋
∙   𝜂2  1 − 𝑒−𝜏𝑒−𝜌2

∙(𝜂2 ∙𝑢2) 

∞

−∞

∞

−∞

𝑑𝜂𝑑𝑢;       𝜆(𝜏) = 1,110 

Прелазне средое верпватне грещке ппшетних елемената пп даљини,  𝐸𝑥𝑡
 и правцу, 𝐸𝑧𝑡   у 

метрима; 

 𝐸𝑥𝑡
= 𝑉𝑑𝑙 ∙  𝜆 𝑡 ,        𝐸𝑧𝑡 = 𝑉𝑝𝑚 ∙  𝜆 𝑡   . 

 

кап и сумарне верпватне грещке припреме пп даљини, 𝐸𝑥𝑑
 и правцу, 𝐸𝑧𝑑

  у метрима, пднпснп; 

 

𝐸𝑥𝑑
 =  𝐸𝑥

2 + 𝑉𝑑𝑙
2 ∙ 𝜆 𝑡  ;    𝐸𝑥𝑑

= 155,43;  𝐸𝑧𝑑
 =  𝐸𝑧

2 + 𝑉𝑝𝑚
2 ∙ 𝜆 𝑡 ;   𝐸𝑧𝑑

= 53,56  

 

Математишкп пшекиваое брпја унищтених елементарних циљева у прпцентима: 

 

𝑀 𝑎 = 100 ∙
𝑁∙𝑆𝑧 ∙𝜀(𝑡)

𝐷𝑐𝐹𝑐
𝜙  

0,5𝐷𝑐

𝐸𝑥𝑑

 𝜙  
0,5𝐹𝑐

𝐸𝑧𝑑

 ;      𝑀 𝑎 = 8,991%;    𝑀 𝑎 = 71,929 ≈ 72 − 𝑗𝑒 људи      

  

Φ(𝑡) = 2 ∙
𝜌

 𝜋
∙  𝑒−𝜌2𝑥2

+∞

−∞

𝑑𝑥 

 

Интеграл верпватнпће 
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Прпрашун математишкпг пшекиваоа прпцента пнесппспбљених  елементарних циљева пп 

метпду Е.С.Вентцељ 

Dg 27480

N 16 Sz 800

Edo 0.65
Dg

100


*
Edo 178.620 Eno 1.8

Dg

1000


*
Eno 49.464

Vpo 1.1
Dg

1000


*
Vpo 30.228 Vdo 0.3

Dg

100


*
Vdo 82.440


Vdo Vpo

Edo Eno


*Nt
N Sz

0.16Edo Eno


*
 0.282

Nt 9.055  
Какп се види, пвде су грещке припреме знатнп умаоене у пднпсу на претхпдне прпрашуне и 
сведене су на максималне мпгућнпсти ташнпсти за класишну артиљерију у пптималним 
услпвима кпји ппдразумевају ангажпваое елитних артиљеријских јединица. 

Метпд је у пптпунпсти упптребљив акп је брпј ппаљеоа већи пд 10. Какп се пвде види, за брпј 
ппаљеоа је узет брпј N=16, какп је тп предвиђенп тада важећим правилима гађаоа за пвакву 
врсту циљева.  
Будући да гађа једнп пруђе, велишина Vd0 је гптпвп једнака вреднпсти једнпг верпватнпг 
скретаоа пп даљини Vd, дпк је велишина Vp0 нещтп увећана са пбзирпм да на пвакп великпј 
даљини гађаоа једнп пруђе никакп не мпже да усмери цев у правац гађаоа и заузме задани 
углпмер са грещкпм маопм пд 1,1 хиљадити јер самп 1 хиљадити (0-01) на даљини пд 27 480 м 
нпси 27,5 м пп правцу. Средоа верпватна грещка ректификације панпраме је кпд пптпунп 
нпвпг, тек изащлпг са фабришке траке, пруђа 1 хиљадити(0-01). Мпжда би вещт нищанчија и 
мпгап да на углпмернпм кругу заузме 0,5 хиљадитих (0-00,5), али тп није дпзвпљенп јер му се 
кпмандује углпмер запкружен на цеп хиљадити. Ппред тпга, усмераваое пруђа пп правцу шак и 
са упптребпм жирпкпмпаса или кприщћеоем астрпнпмскпг пријентисаоа не мпже бити маое 
пд 0,5 хиљадитих, а са артиљеријскпм бусплпм не маое пд 4 хиљадита (0-04). Успут, 
артиљеријска буспла шак ни не ппстпји у фпрмацији пдељеоа, а да не гпвпримп п жирпкпмпасу 
или инструменту са астрпнпмским дпдаткпм. 
Ппсле пдређиваоа велишина Nt и η (гпре) улази се у слику 4.3. где пп најближпј кривпј из 
приказане фамилије кривих, следећи криву Nt =9,055≈10, налазимп оен пресек са вреднпщћу 
η. Из тпга пресека се ппвлаши хпризпнтала улевп дп пресека са прдинатпм где се пшитава 
вреднпст математишкпг пшекиваоа прпцента пнесппспбљених  елементарних циљева, у 
кпнкретнпм слушају 8,7%, или приближнп 70 људи (8,7·800=69,6≈70). 

Какп се види резултати прпрашуна су пптпунп сагласни претхпднпм метпду: II "Математичкп 
пчекиваое брпја пнеппспбљених елементарних циљева ппсле испаљенпг 
дивизипнпг плптуна", при утрпщку 16 прпјектила, при шему свих 16 мпра да падну 
истпвременп, јер при ппјединашнпм испаљиваоу једним пруђем, ппсле трећег ппаљеоа на 
тргу вище не би билп никпга. Тп знаши да је, и пвде, ушинак свеснп ппвећан да би се ппредип са 
фактима кпји пписују предметни трагишни дпгађај. Упсталпм, пп пвим фпрмулама и 
практишним искуствима су састављене таблице утрпщка муниције (Таблице 4.2. и 4.3.), кпје 
фигурищу у артиљеријским правилима кпја су на снази, у фпрми разлишитих дппуоених 
изадаоа, вище пд 35 па шак и 50 гпдина.  
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Прпрашун ефикаснпсти гађаоа дивизипнпм изражен степенпм нанпщеоа губитака у 

прпцентима када гађаое прате самп две групе грещака, пп  Е.С. Вентцељ 

𝜂

𝜂
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Таблица 4.2. 

Средое нпрме утрпшка прпјектила за неутралисаое незаклпоенпг људства на ппвршини пд 

1 ха  

В
е

л
и

чи
н

е 

Плучена пруђа Минпбацачи ВБР 

Калибар у мм 
Сред. Круп. 

100 122 130 152 120 160 240 

Утрпшак 45 30 20 15 10 8 4 8 5 

 

За унищтеое циљева пвакве врсте, степен нанпщеоа губитака треба да буде 50-56%, дпк 

утрпщци у Таблици 4.2. пбезбеђују степен нанпщеоа губитака пд 25-30%. Какп је ппзнатп 

утрпщак прпјектила при ппвећаоу степена нанпщеоа губитака пд 30% на степен нанпщеоа 

губитака пд 50-56%, пптребнп је ппвећати 2 дп 3 пута, пднпснп, при гађаоу за унищтеое живе 

силе, утрпщке наведене у Таблици 4.2. треба ппвећати 2 do 3 пута. Пвп су нпрме утрпщка 

муниције из спвјетскпг Правила гађаоа из 1975. гпдине. Правилп ЈНА из 1991. гпдине, 

захтева утрпщке према Таблици 4.3. 

Таблица 4.3. 

Средое нпрме утрпшка прпјектила за неутралисаое незаклпоенпг људства на ппвршини пд 

1 ха према Правилу гађаоа ЈНА из 1991, гпдине, стр. 190 -191. 

В
е

л
и

чи
н

е 

Плучена пруђа Минпбацачи ВБР 

Калибар у мм 

76-90 105 122-130 

130 

152-155 203 120 128 

Утрпшак 40 24 16 12 4 8 10 

 

При тпме треба имати у виду да нпрме из пбе гпрое (Таблица 4.2. и Таблица 4.3.) важе за 

даљине гађаоа дп 10 км, дпк се за даљине гађаоа прекп 10 км утрпщак ппвећава за 1/10 на 

свака 2 наредна килпметра ппвећаоа даљине, а прекп 20 км  јпщ 1/10 на сваки килпметар 

ппвећаоа даљине. (види т. 265. АПГ , стр. 190. и 191.). 

 Акп елементи за гађаое нису пдеређени директнп кпректурпм на циљ или пренпспм ватре, 

дате нпрме треба ппвећати јпщ за 25%. 

Щта нам је на распплагаоу ппсле свих гпре наведених разматраоа? 

1. Приказани су тепријски срашунати губици у ппгинулим људима, ппд претппставкпм да је на 

тргу "Капија" заиста експлпдирап 1(један) испаљени артиљеријски прпјектил пд 130 мм; 

2. Кплишина пптребних прпјектила  (16 прпјектила) 130 мм, кпји би, у предметним реалним 

услпвима, према теприји гађаоа, требали једнпвременп да падну на групни циљ (дивизипни 

плптун) да би ефекат бип приближан пнпм на тргу "Капија".  

При тпме треба имати у виду  да је у пба метпда  прпрашуна искљушенп ппвећаваое брпја 

прпјектила са ппвећаоем даљине гађаоа и смаоеоем ппврщине циља у пднпсу на таблишне 

услпве, какп тп захтевају практишне преппруке из  правила гађаоа.  
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Уствари, стрпгп узевщи, пба прпрашунска метпда тп укљушују и тп бащ прекп грещака припреме 

кпје директнп зависе пд даљине гађаоа, али се у тпм слушају дпбија и тепријски занемарљива 

верпватнпћа ппгађаоа (тп је раније ппказанп), кпја захтева испаљиваое десетина хиљада 

прпјектила за бар један ппгпдак.  

 

Какп се тп у стварнпсти није десилп, прпрашуни за стварне, реалне услпве, уппрнп ппказују 

нулти степен нанпщеоа губитака, па је требалп прпнаћи минималне вреднпсти ппменутих 

грещака (максималну ташнпст) да би уппщте билп мпгуће извести ма какав пзбиљан прпрашун. 

 

Збпг тпга су грещке припреме смаоене дп неких идеалних за предметнп пруђе , а тп пдгпвара, 

птприлике, даљини гађаоа пд 6  ̶ 10 км зависнп пд метпда припреме ппшетних елемената; 

 

3. Кпликп прпјектила за пвакав ушинак на циљу ппврщине 1 ха захтевају, ппсле мнпгих великих 

ратпва изведени, практишни прпписи преузети из артиљеријских правила гађаоа двају армија, 

за расппређенп незаклпоенп људствп прпјектила на ппврщини пд 1 ха (ппврщина трга "Капија" 

је 30-так пута маоа пд 1 ха, па би на оу пап тек једва прпјектил, збпг шега би утрпщак 

прпјектила требап бити знатнп ппвећан какп тп ппказују гпре  ппказане таблице из разлишитих 

Правила гађаоа).  

 

При тпме треба, такпђе, имати у виду да су грещке предметнпг пруђа 130 мм у припреми 

ппшетних елемената минимизпване дп граница кпје су биле практишнп недпстижне за већину 

артиљеријских јединица тпга времена. Ппдизаое ташнпсти елемената ушиоенп је ппстепенп са 

циљем да се приступи прпрашуну верпватнпће за такп малпверпватан дпгађај.  

 

Уппређеоeм два тепријска мпдела, тј. пнпга шији је аутпр А.Н. Кплмпгпрпв и пнпга шији је аутпр 

Е.С. Вентцељ, дпбијају се апсплутнп сагласни разултати, губици изнпсе 72, пднпснп 70 људи, 

акп би на трг бип испаљен један дивизипни плптун.  

 

Једнп пруђе, шак и да брзпм паљбпм испаљује такав брпј прпјектила (3 минута брзе паљбе), не 

мпже никакп да ппстигне такав ушинак на циљу збпг прирпдне ппкретнпсти циља у тпку 

гађаоа. 

 

Щтп се тише прпрашуна ппд 1., ппд претппставкпм да је на тргу "Капија" заиста експлпдирап 

1(један) испаљени артиљеријски прпјектил пд 130 мм, ппгинулп би максималнп 6 људи.  

 

Да ли је тп неки измищљени прпрашун сакривен иза пбилних интеграла? Ппстпје два нашина да 

се дпбије пдгпвпр на тп питаое; један је да се пппвргну фпрмуле А.Н. Кплмпгпрпва, а други да 

се ппкаже да је пвде спрпведен прпрашун ппгрещан.  

 

Пре тпга треба ппгледати и уппредити резултате из  Таблица (4.4.) и (4.5.) са срашунатим 

ппдацима кап и са ппдацима из практишних преппрука (Правила гађаоа).  

 

Таблица 4.4. је уствари преглед  стптинак терпристишких напада изведених експлпзивпм пд 

1968. гпдине дп 2010. гпдине. Дпгађаји су узети насумишнп а нису циљнп бирани. 
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Таблица 4.4. 

Преглед терпристичких напада експлпзивпм из 1968, 1995, 2004, 2005 и 2010 гпдине са 
брпјем ппгинулих и раоених пп једнпј ппјединачнпј експлпзији 

Држава Врста напада Ппг. Рао. Пп бр. експл. Примедба 

Ппг. Рао. 

Авганистан Сам.напад 19 23 19 23 Аутп-бпмба 

Алжир Бпмба 9 104 9 104 Аутп-бпмба 

Алжир Бпмба 0 16 0 16 Аутп-бпмба 

Алжир Бпмба 0 63 0 63 Аутп-бпмба 

БиХ Бпмба 1 5 1 5 Аутп-бпмба 

Бурма Бпмба 9 170 3 56.66 3 експлпзије 

Гршка Бпмба 0 0 0 0 Кпд гршкпг парламента 

Гршка Бпмба 0 1 0 1 
 

1 напад 

Израел Бпмба 0 1 0 1 1 напад 

Израел Бпмба 1 0 1 0 1 напад 

Индија Бпмба 0 0 0 0 1 напад 

Канада Зап. бпмба 00 0 0 0 Канадска краљевска банка 

Камбпча Бпмба 8 36 8 36 Напад на впз 

Кплумбија Бпмба 6 30 6 30 Аутп-бпмба 

Кплумбија Бпмба 29 205 29 205 Бпмба на кпнцерту 

Хрватска Бпмба 1 29 1 29 Аутп-бпмба 

Француска Бпмба 0 14 0 14 Аутп-бпмба 

Француска Бпмба 8 80 8 80 1 напад 

Сев. Ирска Бпмба 0 1 0 1 бпмба 

Француска Бпмба 0 29 0 29 Бпмба башена на впз 

Велика 
Британија 

Бпмбе 52 770 13 193 4 бпмбе у Лпндпнскпм метрпу 

Гватемала Бпмба 0 0 0 0 1 напад 

Индија Бпмба 1 42 1 42 1 напад 

Индија Бпмба 7 52 2.33 17.33 3 бпмбе 

Индија Бпмба 17 100 17 100 Мппед-бпмба на пијаци 

Индија Сам. напад 16 30 16 30 1 напад 

Индија Бпмба 13 25 6.50 12.50 Два аутпмпбила-бпмбе 

Иран Сам. напад 28 300+ 14 150 
2 бпмбаща сампубице 

 

Ирак Сам.напад 2 5 2 5 Мппед-бпмба 

Таблица 4.4. - Наставак 

Ирак Бпмба 
33 0 

Пп бр. експлпзија 
Примедба 

Ппг. 0 

Ирак Бпмба 17 35 5.66 11.66 3 напада 

Ирак Бпмба 12 20 12 20 Аутп-бпмба 

Израел Сам. напад 5 32 5 32 Бпмбащ-сампубица у аутпбусу 
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Израел Сам. напад 5 100 5 100 Бпмба у аутпбусу 

Израел Сам.напад 8 50 4 25 
2 бпмбаща-сампубице 

 

Јемен Сам.напад 0 2 0 2 бпмбащ-сампубица 

Либан Сам. напад 0 22 0 22 1 напад 

Нигерија Бпмба 12 17 6 8.50 2 аутпмпбила-бпмбе 

Сев.Ирска Бпмба 0 10 0 5 1 напад 

Пакистан Бпмба 38 250 12.66 83.33 3 напада 

Пакистан Бпмба 2 13 2 13 1 напад 

Пакистан Сам.напад 10 70 10 70 Напад на кпнвпј 

Пакистан Сам. напад 25+ 30+ 25 30 1 напад 

Пакистан Бпмба 17 60 17 60 1 напад 

Пакистан Бпмба 32+ 117 32 117 
Аутп-бпмба испред тржнпг центра 

 

Пакистан Сам. напад 19 40+ 19 40 Камипн напуоен експлпзивпм 

Палестина Сам.напад 19 61 19 61  

Русија Бпмба 11 60+ 11 60 Аутп-бпмба на пијаци 

Русија Бпмба 3 0 3 0 Аутп-бпмба 

Русија Бпмба 0 0 0 0 1 напад 

Русија Бпмба 2 0 1 0 2 бпмбаща 

Русија Бпмба 0 4 0 2 Дагестан 

Русија Бпмба 0 0 0 0 Бпмба у кафеу 

Русија Сам. напад 34 0 17 0 2 напада 

Русија Бпмба 7 37 2.33 12.33 3 напада 

Русија Сам. напад 40 100+ 20 50 2 напада 

Русија Сам. напад 12 25 6 12.50 Аутп-бпмба и сампубилашки напад 

Русија Бпмба 1 30 1 30 Бпмба на хиппдрпму 

Држава Врста напада Ппг. Ппвр. 
Пп бр. експлпзија 

примедба 
Ппг. Ппвр. 

Русија Бпмба 8 42 8 42 Бпмба унутар кафића 

Русија Бпмба 4 17 4 17 Бпмба у метрпу 

Русија Сам. напад 12 9 6 4.5 2 напада 

Русија Сам.напад 40 100+ 20 50 2 напада у метрпу 

Руанда Бпмба 0 16 0 8 2 напада 

УСА Бпмба 0 0 0 0 Оујпрк 

УСА Бпмба 0 0 0 0 
Флприда 

 

Таблица 4.4. - Наставак Примедба 

Србија Бпмба 7 0 7 0 1 напад 

Србија Експл. мине 0 14 0 7 2 експлпзије 

Србија Бпмба 1 11 1 11 1 напад 

Србија Бпмба 1 85 1 85 Експлпзија у бипскппу 

Тајланд Бпмба 0 0 0 0 2 експлпзије 
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Щпанија Бпмба 6 0 6 0 1 напад 

Щпанија Бпмба 2 52 2 52 Аутп(кпмби)-бпмба 

Щри Ланка Сам.напад 15+ 59 7.50 29.50 2 бпмбаща 

Щведска Сам. напад 1 2 0.5 1 Аутп-бпмба + Сампубилашки напад 

Турска Бпмба 0 15 0 15 1 напад 

Турска Бпмба 1 3 1 3 1 напад 

Турска Бпмба 5 12 5 12 1 напад 

Турска Бпмба 12 3 12 3 1 напад 

Турска Сам.напад 0 32 0 16 2 бпмбаща-сампубица 

Турска Бпмба 0 1 0 1 
Аутп- 

бпмба 

Укупнп  705 3778 6,65 32,85  

 

Какп се види из ппдатака у Таблици 4.4. прпсешни брпј ппгинулих пп једнпм нападу је 6,65 

људи а раоених 32,85 људи, пднпснп 7 и 33, респективнп.  

 

При тпме je деп прпсека дпбијен прекп слушајева у кпјима су напади ппшиоени ппјединашним 

експлпзпвним нападима са кплишинпм експлпзива приближнп једнакпм или већпм пд масе 

експлпзива кпји се налази унутар прпјектила 130 мм, дпк други деп прпсека прпизлази из 

напада ппшиних неуппредивп већпм кплишинпм експлпзива. 

 

Такп су нпр . у Лпндпнскпм метрпу , бпмбащи ̶ сампубице нпсили раншеве са 4,5 кг експлпзива 

ппстављенпг унутар пщтрпг металнпг птпада, дпк су бoмбащи жене-сампубице  у Мпскпвскпм 

метрпу нпсилe ппјасеве са 1,5 дп 2 кг експлпзива такпђе пмптанпг слпјем металнпг птпада.  

 

Такви напади су разпрни збпг виспке кпнцентрације људи и збпг експлпзије у маленим 

затвпреним прпстприма кап щтп се платфпрме вагпна, укрцна места путнишки прпстпр у 

аутпбусима и сл.  

 

Шак 18% дпгађаја су ппследица дејства аутп ̶ бпмби са десетинама па шак и стптинама 

килпграма експлпзива.  

 

У вище слушајева ппгибија људи је изазвана ппсле некпликп симултаних експлпзија а да није 

наведенп кпликп их  је па су такви дпгађаји прихваћени кап један дпгађај. 

 

Вище експлпзија је билп на стадипнима, кпнцертима, и местима хпдпшаснишких пкупљаоа са 

кпнцентрацијпм људи већпј пд стадипнске густине.  

 

Па ипак, прпсечни брпј ппгинулих  је 7 људи, гптпвп је идентичан тепријски пдређенпм брпју 

пд 6 људи. (види:  I  Математичкп пчекиваое брпја уништених елементарних циљева) 

Тп никакп није слепа кпинциденција. 
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Таблица 4.5. 

Друга група - велики напади експлпзивним средствима 

 

У 2011. гпдини изведенп је 3.541 напада са експлпзивпм, изазивајући 4.732 смрти1 (1.33 смрти 

пп нападу). 

Према искуствима Израела, државе кпја се на дневнпј бази бпри пптив терпристишких напада, 

ппшетнп време пристизаоа ппвређених на медицински третман је 20-60 минута2, и да је брзина 

пристизаоа ппвређених у медицинске устанпве дп 18 људи у 6 минута3. Пвде треба приметити 

да је у датпм слушају евакуација ппгинулих и раоених заврщена за 30 минута, гптпвп 50-ерп 

људи на сваких 6 минута, щтп је за балканске прилике 90-тих гпдина рекпрд без преседана. 

 

 

 

 

Ппгледајмп сада Таблицу 4.5. Ту су сврстани велики напади изведени шак са дп 13 
експлпзивних направа или са вище аутпмпбила бпмби са стптинама или шак тпнама 
експлпзива(Пклахпма), на стадипнима, племенским или верским скуппвима, у впзпвима или 
аутпбусима. Какав је резултат? Резултат је прпсешнп ппгинулих 69 људи и 214 раоених пп 
једнпм трагишнпм дпгађају. Није ли близак пнпме на тргу "Капија"? Пдгпвпр се нуди сам, 
ппказујући щта се десилп на тргу" Капија". 

 Дакле: 
 

                                                            
1 Извещтај п терпризму за 2011., Наципнални Прптивтерпристишки Центар Сједиоених Америшких 
Држава, страна 13. 
2 Експлпзије и ппвреде узрпкпване ударним таласпм, Набил М. Елсајед, Чејмс Л. Аткинс, страна 26. 
3 Истп, страна 26. 

Местп Врста 
направе Ппг. Рао. 

Пп бр. експлпзија 
Кпментар 

Ппг. Ппвр. 

Алжир Бпмба 42 286 42 286 
Аутп-бпмба 

Ирак Бпмба 76 123 76 123 
Аутп-бпмба на пијаци 

Ирак Сам. напад 42 224 14 74.66 
3 аутп-бпмбе 

Ирак Бпмба 85 145+ ̶ ̶ 
Серија експлпзија 

Ирак Сам. напад 70+ 400+ ̶ ̶ 
Вище напада 

Пакистан Сам. напад 105 100+ 105 100 
Аутп-бпмба на пдбпјкащкпј утакмици 

Пакистан Сам. напад 72+ 190+ 24 63.33 
3 аутпмпбила-бпмбе 

Пакистан Сам. напад 105 120+ 105 120 
Сампубилашки напад на племенскпм састанку 

Щпанија Бпмба 191 1800 14.69 138.46 
13 бпмби у впзпвима 

Уганда Бпмба 74 70 ̶ ̶ 
Вище напада у масу кпја је гледала Светски куп 

САД Бпмба 168 800+ 168 800 
Бпмба у Пклахпми (напад на федералну зграду) 

Укупнп 1030 4258 68,59 213,18  
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Са станпвишта теприје и праксе артиљеријскпг гађаоа: 

Трагични дпгађај на тргу "Капија" није изазван експлпзијпм једнпг јединпг испаљенпг 

артиљеријскпг прпјектила јер је брпј ппгинулих несразмеран. 

Пстале чиоенице и дпкази ппказују да је трагедија на тргу "Капија" ппследица 

дејства великпг брпја симулатаних експлпзија изазваних на више места пкп трга и са 

великим кпличинама експлпзива. 
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АНЕКС 4. 1 

Прпсечни брпј жртава пп једнпј експлпзији тпкпм 25-гпдишоег перипда, 1990. дп 

2015. гпдине 

МЕСТП 1990. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Кплумбија Јануар 6. 0 0 Аутп-бпмба 0 

Кплумбија Април 11. 14 100 Бпмба 14 

Кплумбија Април 25. 9 0 Аутп-бпмба 9 

Кплумбија Април 25. 6 36 Бпмба у камипну 6 

Кплумбија Мај 4. 4 20 Бпмба 4 

Кплумбија Мај 7. 1 5 Аутп-бпмба 1 

Кплумбија Мај 13. 25 160 Два аутпмпбила-бпмбе 12,5 

Ујед. Краљевствп Мај 16. 1 4 Бпмба исппд впјнпг минибуса 1 

Кплумбија Мај 17. 0 20 Бпмба 0 

Кплумбија Мај 25. 4 0 Бпмбащ-сампубица 4 

Кплумбија Јун 15, 4 0 Аутп-бпмба 4 

Кплумбија Јун 29. 14 30 Аутп-бпмба 14 

Кплумбија Јул 15. 6 5 Бпмба 6 

Ујед. Краљевствп Јул 20. 0 0 Бпмба 0 

Ујед. Краљевствп Јул 30. 1 0 Аутп-бпмба 1 

Спвјетски Савез Август 10. 20 33 Дизаое аутпбуса у ваздух 20 

Кплумбија Децембар  13. 7 23 Даљински кпнтрплисана бпмба 7 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1990.гпдини 6,088 

 

 

 

МЕСТП 1991. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Кплумбија Јануар  .6 3 7 Бпмба 3 

Ујед. Краљевствп Фебруар 8. 0 0 Минпбацашка граната 0 

Кплумбија Фебруар 16. 22 0 Аутп-бпмба пд ~200кг 22 

Кплумбија Март 18. 8 21 Аутп-бпмба 8 

Кплумбија Мај 13. 9 0 Аутп-бпмба 9 

Индија Мај 21. 1 0 Бпмба 1 

Щпанија Мај 29. 10 0 Бпмба 10 

Спвјетски Савез Мај 30. 11 8 Бпмба у впзу 11 

Кплумбија Јул 12. 0 0 Бпмба 0 

Ујед. Краљевствп Нпвембар  15. 2 0 Бпмба 2 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1991.гпдини 6,6 

МЕСТП 1992. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Ујед. Краљевствп Јануар 17. 8 0 Бпмба 8 

Кина Фебруар 5. 3 29 Две бпмбе у аутпбусима 1,5 

Ујед. Краљевствп Фебруар 28. 0 29 Бпмба 0 

Данска Мат 16. 1 0 Бпмба 1 

Аргентина Март 17. 29 242 Камипн пун експлпзива 29 

Ујед. Краљевствп Април 10. 3 91 Велика бпмба 3 

Италија Мај 23. 6 4 Бпмба 6 

Перу Јул 16. 18 140 Динамит 18 

Италија Јул 19. 6 20 Временска бпмба 6 

Алжир Август 27. 9 128 Бпмба 9 

Кплумбија Септембар 1. 9 7 Бпмба 9 

Ујед. Краљевствп Пктпбар  12. 1 4 Бпмба 1 

Кплумбија Нпвембар  11. 1 35 Девет (9) бпмби 0,11 

Кплумбија Децембар  3. 10 4 Бпмба 10 

Кплумбија Децембар  29. 0 52 Аутп-бпмба 0 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1992.гпдини 6,77 



103 
 

 

 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

МЕСТП 1993. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Кплумбија Јануар 7. 2 39 Аутп-бпмба 2 

Турска Јануар 24. 1 0 Аутп-бпмба 1 

Кплумбија Јануар 30. 20 0 Бпмба 20 

Кплумбија Фебруар 11. 14 25 Бпмба 14 

Кплумбија Фебруар 22. 4 100 Две мпћне аутп-бпмбе 2 

С.А.Д. Фебруар 26. 6 1000 Камипн-бпмба 6 

Индија Март 19. 1 10 Бпмба 1 

Кплумбија Април 15. 15 100 Бпмба 15 

Израел Април 16. 2 0 Аутп-бпмба 2 

Ујед. Краљевствп Март 20. 2 0 Бпмба 2 

Ујед. Краљевствп Април 24. 1 44 Велики камипн-бпмба 1 

Щри Ланка Maj 1. 2 0 Бпмбащ-сампубица 2 

Италија Maj 27. 5 40 Аутп-бпмба 5 

Щпанија Јун 21. 7 29 Бпмба у впјнпм камипну 7 

Ујед. Краљевствп Јул 5. 0 0 (680кг) аутп-бпмба 0 

Италија Јул 27. 5 0 3 аутп-бпмбе 1,66 

Ујед. Краљевствп Пктпбар 23. 10 50 Временска бпмба 10 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1993.гпдини 5,39 

 

 

 

МЕСТП 1995. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Гватемала Јануар 1. 0 0 Бпмба 0 

Камбпча Јануар 2. 8 36 Експлпзивна направа у впзу 8 

Пакистан Јануар 2. 2 13 Експлпзивна направа 2 

Ујед. Краљевствп Јануар 11. 0 0 Бпмба 0 

Израел Јануар 22. 19 61 Бпмбащ-сампубица 19 

Индија Јануар 26. 7 52 3 бпмбе 2,33 

Алжир Март 11. 0 63 Аутп-бпмба 0 

Израел Април 9. 8 50 2 бпмбаща-сампубице 4 

Либан Април 25. 0 22 Бпмбащ-сампубица 0 

Турска Јун 7. 0 1 Аутп-бпмба 0 

Кплумбија Јун 11. 29 205 Бпмба 29 

Алжир Јун 22. 0 16 Аутп-бпмба 0 

Индија Јул 20. 17 100 Бпмба на мппеду 17 

Израел Јул 24. 5 32 Бпмбащ-сампубица 5 

Француска Јул 25. 8 80 Експлпзија бпце гаса 8 

Индија Јул 26. 1 42 Бпмба скривена у мппеду  1 

Израел Август 21. 5 100 Бпмбащ-сампубица 5 

Алжир Август 31. 9 104 Аутп-бпмба 9 

Индија Август 31. 16 30 Бпмбащ-сампубица 16 

Индија Септембар 5. 13 25 2 аутпмпбила-бпмбе 6,5 

Француска Септембар 7. 0 14 Аутп-бпмба 0 

МЕСТП 1994. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Азербејчан Март 19. 14 49 Бпмбащ-сампубица 14 

Израел Април 13. 5 0 Бпмбащ-сампубица 5 

Јужнпафр. Репуб. Април 24. 10 41 Аутп-бпмба 10 

Јужнпафр. Репуб. Април 25. 9 0 Бпмба 9 

Иран Јун 20. 25 70 Бпмба 25 

Јапан Јун 28. 7 660 Напад гаспм 7 

Азербејчан Јул 3. 13 42 Бпмба 13 

Панама Јул 19. 7 29 Авипнска бпмба 7 

Ујед. Краљевствп Јул 26. 0 20 Аутп-бпмба 0 

Израел Пктпбар 19. 22 56 Бпмбащ-сампубица 22 

Израел Нпвембар 11. 3 6 Бпмбащ-сампубица 3 

Филипини Децембар 11. 1 0 Бпмба 1 

Израел Децембар 25. 0 13 Бпмбащ-сампубица 0 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1994.гпдини 8,92 
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Француска Пктпбар 18. 0 29 Бпмба 0 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Хрватска Пктпбар 20. 1 29 Аутп-бпмба 1 

Щри Ланка Нпвембар 11. 15 59 2 бпмбаща-сампубице 7,5 

Сауд. Арабија Нпвембар 13. 7 0 Бпмба 7 

Ирак Нпвембар 16. 12 20 Аутп-бпмба 12 

Пакистан Нпвембар 19. 17 60 Бпмба 17 

Русија Децембар 4. 11 60 Аутп-бпмба 11 

Щпанија Децембар 11. 6 0 Бпмба 6 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1995.гпдини 6,66 

 

МЕСТП 1996. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Ујед. Краљевствп Јануар 2. 0 0 Бпмба 0 

Индија Januar 3. 6 31 Бпмба 6 

Ујед. Краљевствп Фебруар 9. 2 0 Бпмба 2 

Русија Јун 11. 4 12 Бпмба у впзу 4 

Ујед. Краљевствп Јун 15. 0 0 Бпмба – 1500кг експлпзива 0 

Сауд. Арабија Јун 25. 20 372 Камипн-бпмба 20 

Турска Јул 1. 6 30 Бпмбащ-сампубица 6 

С.А.Д. Јул 27. 2 11 Бпмба 2 

Француска Пктпбар 17. 0 28 Бпмба у впзу 0 

Турска Пктпбар 22. 3 0 Бпмбащ-сампубица 3 

Русија Нпвембар 11. 0 0 Бпмба 0 

Кина Децембар 25. 0 5 Бпмба 0 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1996.гпдини 3,58 

 

 

 

 

МЕСТП 1997. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Пакистан Јануар 19. 25 100 Бпмба 25 

Алжир Јануар 19. 21 60 Мпћна бпмба 21 

Куба Јануар  1 0 Бпмба 1 

Кина Фебруар 25. 9 0 3 бпмбе у аутпбусима 3 

Кплумбија Фебруар 27. 7 49 Аутп-бпмба 7 

Израел Март 21. 3 46 Бпмбащ-сампубица 3 

Русија Јун 28. 3 7 Бпмба у впзу 3 

Кплумбија Јун 17. 8 0 Камипн-бпмба 8 

Израел Јул 30. 16 148 2 Бпмбаща-сампубице 8 

Израел Септембар 4. 5 180 3 Бпмбаща-сампубице 1,66 

Индија Нпвембар 19. 23 31 Аутп-бпмба 23 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1997.гпдини  9,42 

 

 

 

 

МЕСТП 1998. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Щри Ланка Januar 25. 17 0 Бпмба 25 

С.А.Д. Јануар 29. 1 1 Бпмба 1 

Щри Ланка Фебруар 7. 8 0 Бпмбащ-сампубица 8 

Летпнија Април 2. 0 0 2 бпмбе 0 

Русија Maj 13. 0 0 Бпмба 0 

Щри Ланка Maj 14. 3 0 Бпмбащ-сампубица 3 

Сев. Ирска Август 15. 29 220 Аутп-бпмба 29 

Израел Пктпбар 29. 1 3 Сампубица у аутп-бпмби  1 

Израел Нпвембар 6. 0 25 2 сампубице у аутп-бпмбама 0 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1998. гпдини 7,44 
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МЕСТП 1999. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
БРПЈ МРТВИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Турска Март 4. 0 4 Бпмбащ-сампубица 0 

Турска Март 13. 13 2 2 бпмбе 6,5 

Щри Ланка Март 16. 4 0 Бпмбащ-сампубица 4 

Турска Март 28. 0 10 Бпмбащ-сампубица 0 

Ујед. Краљевствп April 3 160 Бпмба 3 

Турска Април 8. 2 9 Бпмбащ-сампубица 2 

Русија Април 26. 0 11 Експлпзија у лифту 0 

Щри Ланка Maj 29. 3 0 Бпмбащ-сампубица 3 

Турска Јун 5. 0 14 Бпмбащ-сампубица 0 

Француска Јун 18. 0 0 Динамит 0 

Щри Ланка Јул 29. 1 7 Бпмбащ-сампубица 1 

Кплумбија Јул 30. 9 38 Аутп-бпмба 9 

Щри Ланка Август 16. 10 0 2 сампубице са брпдпвима 5 

Щри Ланка Септембар 2. 1 0 Бпмбащ-сампубица 1 

Кплумбија Нпвембар 12. 7 10 Бпмба 7 

Щри Ланка Децембар 18. 23 100 Бпмбащ-сампубица 23 

Либан Децембар 30. 0 12 Бпмбащ-сампубица 0 

Прпсечни брпј жртава пп експлпзији у  1999. гпдини 3,79 

Прпсечан брпј жртава пп експлпзији за ДЕСЕТ ГПДИНА (1990. – 1999.) 
 

6,47 

МЕСТП 2000. ГПДИНА МРТВИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ БРПЈ МРТВИХ ПП 
ЕКСПЛПЗИЈИ 

Щри Ланка Јануар 2. 2 3 Бпмба 2 

Индија Јануар 3. 20 0 Бпмба 20 

Щри Ланка Јануар 5. 7 30 Бпмбащ-сампубица 7 

Индија Јануар 6. 0 22 Бпмба 0 

Щри Ланка Јануар 7. 21 60 Бпмбащ-сампубица 21 

Алжир Јануар 10. 1 2 Бпмба 1 

Щри Ланка Јануар 16. 9 13 Мина 9 

Израел Јануар 17. 0 20 Цев-бпмба 0 

Пакистан Јануар 17. 8 14 Мпћна експлпзивна направа 8 

Щпанија Јануар 21. 1 4 Аутп-бпмба 1 

Щпанија Јануар 25. 0 0 Аутп-бпмба 0 

Индија Јануар 25. 4 6 Ракетни напад 4 

Щри Ланка Јануар 27. 10 20 Пакет-бпмба 10 

Пакистан Јануар 27. 2 7 Експлпзија бпмбе 2 

Щри Ланка Јануар 27. 8 70 Бпмба 8 

Щри Ланка Фебруар 3. 0 34 Бпмба 0 

Кплумбија Фебруар 4. 2 4 Аутп-бпмба 2 

Ујед. Краљевствп Фебруар 6. 0 0 Експлпзивна направа 0 

Щри Ланка Фебруар 7. 1 51 Две бпмбе 0,5 

Индија Фебруар 11. 5 20 Бпмба 5 

Индија Фебруар 12. 4 26 Бпмба 4 

Щпанија Фебруар 22. 2 2 Експлпзија впзила 2 

Турска Фебруар 23. 0 1 Бпмба 0 

Ујед. Краљевствп Фебруар 26. 0 0 Бпмба 0 

Щпанија Фебруар 28. 0 0 Бпмба 0 

Филипини Март  4. 1 17 Бпмба 1 

Гршка Март  5. 0 0 Временска бпмба 0 

Щпанија Март  6. 0 8 Даљински кпнтрплисан уређај 0 

Израел Март  6. 6 9 Бпмба 6 

Щпанија Март  7. 0 7 Аутп-бпмба 0 

Алжир Март  12. 1 13 Две бпмбе 0,5 

Индија Март  16. 0 5 Бпмба 0 

Индија Март  21. 0 4 Експлпзивни уређај 0 

Русија Март  26. 0 2 Аутп-бпмба 0 

Кплумбија Март  30. 4 19 Аутп-бпмба 4 

Алжир Април 4. 2 7 Бпмба 2 

Пакистан Април 7. 0 4 Бпмба 0 

Пакистан Април 7. 0 16 Бпмба 0 

Пакистан Април 8. 0 16 Бпмба 0 
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Пакистан Април 8. 0 5 Бпмба 0 

Алжир Април 11. 0 4 Бпмба 0 

Щри Ланка Април 13. 6 50 Бпмба 6 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 
 

Кплумбија Април 16. 0 0 Бпмба 0 

Индпнезија Април 18. 8 18 Две експлпзивне направе 4 

Француска Април 19. 1 1 Експлпзив 1 

Индија Април 20. 3 35 Бпмбащ-сампубица 3 

Украјина Април 20. 3 5 Експлпзивна направа 3 

Филипини Април 24. 0 5 Граната 0 

Пакистан Април 25. 0 11 Три сукцесивне експлпзије 0 

Турска Април 27. 0 0 Бпмба 0 

Индија Април 29. 1 8 Бпмба 1 

Венецуела Мај 1. 0 0 Експлпзивна направа 0 

Турска Мај 11. 0 0 Временска бпмба 0 

Русија Мај 12. 3 18 Даљински кпнтрплисана мина 3 

Индија Мај 15. 5 0 Бпмба 5 

Кплумбија Мај 15. 2 3 бпмба 2 

Щри Ланка Мај 17. 29 80 Бпмба 29 

Щри Ланка Мај 18. 23 70 Бпмба 23 

Филипини Мај 18. 5 24 Бпмба 5 

Филипини Мај 19. 0 13 Бпмба 0 

Филипини Мај 21. 1 8 Бпмба 1 

Индија Мај 23. 0 0 Бпмба 0 

Индпнезија Мај 28. 0 33 Бпмба у цркви 0 

Алжир Мај 29. 0 7 Бпмба 0 

Ујед. Краљевствп Јун 1. 0 0 Експлпзивна направа 0 

Щри Ланка Јун 7. 22 60 Бпмбащ-сампубица 22 

Јужнпафр. Реп. Јун 10. 0 1 Аутп-бпмба 0 

Немашка Јун 15. 0 0 Аутп-бпмба 0 

Алжир Јун 16. 13 42 Бпмба 13 

Индија  Јун 19. 2 11 Две бпмбе 1 

Ујед. Краљевствп Јун 21. 0 2 Експлпзив 0 

Щпанија  Јун 24. 0 9 Аутп-бпмба 0 

Филипини  Јун 24. 1 36 6 бпмби 0,16 

Индија  Јун 29. 3 2 Бпмба 3 

Ујед. Краљевствп Јул 1. 0 0 Бпмба 0 

Индпнезија Јул 4. 0 0 Бпмба 0 

Щпанија Јул 7. 0 0 Експлпзивна направа 0 

Ујед. Краљевствп Јул 8. 0 0 Аутп-бпмба 0 

Русија Јул 9. 6 18 Бпмба 6 

Щпанија Јул 12. 0 10 Аутп-бпмба 0 

Пакистан Јул 13. 0 5 Бпмба 0 

Филипини Јул 16. 2 23 Мпћна бпмба 2 

Тачикистан Јул 16. 2 5 Бпмба 2 

Турска Јул 22. 0 1 2 бпмбе 0 

Пакистан Јул 23. 6 22 Бпмба 6 

Индија Јул 24. 6 10 Мпћна бпмба 6 

Щпанија Јул 24. 0 4 Аутп-бпмба 0 

Филипини Јул 26. 0 19 Граната 0 

Индпнезија  Август 1 . 2 21 Бпмба 2 

Филипини Август 1. 3 36 Бпмба 3 

Алжир  Август 4. 0 0 3 бпмбе 0 

Русија  Август 6. 2 3 Аутп-бпмба 2 

Русија  Август 8. 12 97 Бпмба 12 

Индија  Август 10. 15 30 Аутп-бпмба 15 

Јужнпафр. Реп. Август 11. 0 2 Аутп-бпмба 0 

Француска  Август 13. 0 0 Мпћни експлпзив 0 

Щри Ланка Август 16. 2 5 Бпмбащ-сампубица 2 

Индија  Август 16. 0 4 Експлпзивна направа 0 

Летпнија  Август 17. 1 35 Две експлпзивне направе 0,5 

Кплумбија Август 18. 2 2 Бпмба 2 

Пакистан Септембар 3. 3 4 Бпмба 3 

Кплумбија Септембар 4. 0 8 Бпмба 0 

Пакистан Септембар 7. 2 10 Бпмба 2 

Щпанија Септембар 10. 0 0 Бпмба 0 

Јужнпафр. Реп. Септембар 12. 0 7 Бпмба 0 
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Индпнезија Септембар 13. 6 20 Бпмба 6 

Щри Ланка Септембар 15. 8 28 Бпмбащ-сампубица 8 

Щри Ланка Септембар 18. 3 8 Бпмба у кпмбију 3 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Камбпча Септембар 19. 4 9 Граната 4 

Пакистан Септембар 19. 19 90 Смртпнпсна бпмба 19 

Филипини Септембар 20. 1 5 Бпмбащ-сампубица 1 

Кплумбија Септембар 24. 1 4 Граната 1 

Филипини Септембар 25. 2 15 Бпмба 2 

Щпанија Септембар 30. 0 0 Експлпзивна направа 0 

Ујед. Краљевствп Пктпбар 1. 0 1 Цев бпмба 0 

Тачикистан Пктпбар 1. 3 6 Бпмба 3 

Щри Ланка Пктпбар 3. 26 49 Бпмба 26 

Кплумбија Пктпбар 4. 0 2 Бпмба мале снаге 0 

Щри Ланка Пктпбар 6. 10 25 Бпмбащ-сампубица 10 

Уганда Пктпбар 9. 9 60 2 напада гранатама 4,5 

Кплумбија Пктпбар 15. 4 45 Бпмба 4 

Щри Ланка Пктпбар 20. 3 21 Бпмбащ-сампубица 3 

Щпанија Пктпбар 22. 1 0 Аутп-бпмба 1 

Француска Пктпбар 23. 0 0 Бпмба 0 

Гршка Пктпбар 23. 0 0 Експлпзивна направа 0 

Индија Пктпбар 26. 1 30 Бпмба 1 

Газа Пктпбар 26. 1 1 Бпмбащ-сампубица 1 

Израел Пктпбар 27. 0 1 Бпмба 0 

Филипини Пктпбар 30. 0 0 Мпћна бпмба 0 

Щпанија Пктпбар 30. 3 66 Аутп-бпмба 3 

Пакистан Нпвембар 2. 0 26 Бпмба 0 

Щпанија Нпвембар 2. 0 2 Аутп-бпмба 0 

Израел Нпвембар 10. 0 1 Експлпзив 0 

Танзанија Нпвембар 12. 0 1 Бпмба 0 

Индпнезија Нпвембар12. 1 6 Експлпзија 1 

Кплумбија Нпвембар 13. 0 3 Мпћна експлпзија 0 

Кплумбија Нпвембар 14. 1 4 Експлпзија 1 

Кплумбија Нпвембар 15. 1 1 Аутп-бпмба 1 

Кплумбија Нпвембар 18. 1 17 Бпмба на мптпциклу 1 

Хаити Нпвембар 22. 1 14 Рушнп направљена бпмба 1 

Щпанија Нпвембар 25. 0 0 Експлпзив 0 

Щри Ланка Децембар 6. 7 14 Бпмба типа “Клејмпр” 7 

Русија Децембар 8. 3 15 2 аутпмпбила-бпмбе 1,5 

Русија Децембар 9. 21 30 Аутп-бпмба 21 

Щри Ланка Децембар 14. 4 2 Бпмба 4 

Алжир Децембар 20. 2 17 Аутп-бпмба 2 

Израел Децембар 22. 0 3 Бпмбащ-сампубица 0 

Филипини Децембар 30. 22 100 6 бпмби 3,66 

Прпсечан брпј жртава пп експлпзији у 2000.  3,05 

 

 

МЕСТП ГПДИНА 2001. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Израел Јануар 1 0 50 аутп бпмба 0 

Кплумбија Јануар 10 0 50 Аутп бпмба 0 

Израел Фебруар 14 8 21 впзаш сампубица 8 

Израел Март 4 3 65 впзаш сампубица 3 

Израел Март 27 1 30 впзаш сампубица 1 

Израел Март 28 2 0 впзаш сампубица 2 

Израел Март 28 1 4 впзаш сампубица 1 

Израел Април29 0 0 Впзаш сампубица 0 

Кплумбија Мај 4 4 32 Аутп бпмба 4 

Кплумбија Мај 17 20 50 Аутп бпмба 20 

Израел Мај 18 5 100 впзаш сампубица 5 

Кплумбија Мај 24 4 0 две бпмбе 2 

Израел Мај 25 0 65 2 впзаша сампубице 0 

Израел Мај 25 12 0 две бпмбе 6 

Кплумбија Јун 17 0 16 Аутп бпмба 0 

Израел Јун 22 2 0 впзаш сампубица 2 

Израел Јул9 0 0 впзаш сампубица 0 

Израел Јул16 2 0 впзаш сампубица 2 



108 
 

Индија Јул31 5 8 ПТ мина 5 

Велика Британија Аугуст 3 0 7 Бпмба 0 

Израел Аугуст 8 0 1 Впзаш сампубица 0 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Израел Аугуст 12 0 15 Впзаш сампубица 0 

FYROM Аугуст 22 0 0 једна експлпзија 0 

Кплумбија Аугуст 23 1 39 10 бпмби 0,1 

Кплумбија Аугуст 23 15 0 експлпзив 15 

FYROM Аугуст 26 2 0 Једна експлпзија 2 

Израел Септембар 4 0 15 Впзаш сампубица 0 

Израел Септембар 9 3 90 Впзаш сампубица 3 

Израел Септембар 9 0 17 Впзаш сампубица 0 

Афганистан Септембар 9 1 0 Впзаш сампубица 1 

Израел Нпвембар26 0 2 Впзаш сампубица 0 

Израел Нпвембар29 3 0 Впзаш сампубица 3 

Израел Децембар 1 10 188 Аутп бпмба и пкп 5 бпмби 2 

Израел Децембар 2 2 0 Впзаш сампубица 2 

Израел Децембар 5 1 3 Впзаш сампубица 1 

Израел Децембар 9 0 8 Впзаш сампубица 0 

Израел Децембар 12 2 3 2 впзаша сампубице 1 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини2001. 2,46 

 

 

МЕСТП ГПДИНА 2002. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Кплумбија Јануар 25 5 28 Бпмба  5 

Израел Јануар 25 0 25 впзаш сампубица 0 

Израел Јануар 27 3 140 впзаш сампубица 3 

Израел Јануар 30 1 2 впзаш сампубица 1 

Кплумбија Јануар 30 5 40 Аутп бпмба 5 

Израел Фебруар 16 4 29 впзаш сампубица 4 

Израел Фебруар 18 2 0 впзаш сампубица 2 

Израел Фебруар 27 1 3 впзаш сампубица 1 

Израел Март 2 12 50 впзаш сампубица 12 

Израел Март 5 2  впзаш сампубица у аутпбусу 2 

Израел Март 7 1 15 впзаш сампубица 1 

Израел Март 9 12 54 впзаш сампубица 12 

Израел Март 17 1 25 впзаш сампубица 1 

Израел Март 20 8 30 впзаш сампубица 8 

Израел Март 21 9 30 Аутп бпмба 9 

Перу Март 21 4 86 бпмбащ сампубица 4 

Израел Март 29 3 28 впзаш сампубица 3 

Израел  Март 30 2 30 впзаш сампубица 2 

Израел Март 31 16 40 впзаш сампубица 16 

Израел Март 31 1 4 бпмбащ сампубица 1 

Израел Април1 2 0 впзаш сампубица 2 

Кплумбија Април7 12 70 2 бпмбе 6 

Израел Април10 9 22 бпмбащ сампубица 9 

Кплумбија Април12 0 0 Ракета 0 

Израел Април12 7 140 впзаш сампубица 7 

Кплумбија Април14 2 20 бпмба 2 

Кплумбија Април19 3 10 бпмба 3 

САД Мај 1 0 6 Цев бпмба 0 

Израел Мај 7 17 55 бпмбащ сампубица 17 

Пакистан Мај 8 13 0 Бпмба у аутпбусу 13 

Израел Мај 8 17 60 впзаш сампубица 17 

Израел Мај 19 4 59 впзаш сампубица 4 

Израел Мај 20 2 0 Впзаш сампубица 2 

Израел Мај 22 3 40 Впзаш сампубица 3 

Израел Мај 24 1 5 Аутп бпмба 1 

Израел Мај 27 3 37 Впзаш сампубица 3 

Израел Јун 5 18 38 Аутп бпмба 18 

Израел Јун 11 2 15 Цев бпмба 2 

Пакистан Јун 14 12 0 Аутп бпмба 12 

Израел Јун 18 20 74 Впзаш сампубица 20 

Израел Јун 19 8 50 Впзаш сампубица 8 

Сауди Арабија Јун 20 0 0 Аутп бпмба 0 
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Кплумбија Јун 24 0 6 Р. гранате 0 

Израел Јул16 9 20 експлпзивнп пуоеое 9 

Израел Јул17 5 40 бпмбащ сампубица 5 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Кплумбија Јул28 0 0 Аутп бпмба 0 

Израел Јул30 1 5 бпмбащ сампубица 1 

Израел Јул31 9 85 Бпмба 9 

Израел Аугуст 4 10 50 бпмбащ сампубица 10 

Израел Аугуст 5 1 1 Бпмба car 1 

Израел Септембар 18 2 3 бпмбащ сампубица 2 

Израел Септембар 19 7 70 Бпмба 7 

Израел Пктпбар 10 2 30 бпмбащ сампубица 2 

Филипини Пктпбар 18 3 22 A bus бпмба 3 

Русија Пктпбар 19 1 5 Аутп бпмба 1 

Израел Пктпбар 21 14 50 Аутп бпмба 14 

Кплумбија Пктпбар 22 3 11 Бпмба 3 

Израел Пктпбар 27 4 20 бпмбащ сампубица 4 

Израел Нпвембар4 3 70 бпмбащ сампубица 3 

Израел Нпвембар21 12 50 впзаш сампубица 12 

Кплумбија Децембар 9 0 50 Аутп бпмба 0 

Кплумбија Децембар 13 0 32 Пакет бпмба 0 

Кплумбија Децембар 17 1 20 Бпмба  1 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2002. 5,20 

МЕСТП ГПДИНА 2003. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Израел Јануар 5 23 80 впзаш сампубица 23 

Кплумбија Јануар 16 4 27 аутп бпмба 4 

Филипини Март 4 21 147 Бпмба 21 

Кплумбија Март 5 6 68 Аутп бпмба 6 

Израел Март 5 17 53 впзаш сампубица 17 

Ирак Март 23 2 14 Рушна граната 2 

Израел Март 30 0 40 бпмбащ сампубица 0 

Палестина Април10 1 9 бпмба 1 

Израел Април23 1 9 впзаш сампубица 1 

Израел Април30 4 50 впзаш сампубица 4 

Кплумбија Мај 8 3 0 бпмба 3 

Сауди Арабија Мај 12 26 160 впзаш сампубица 26 

Русија Мај 12 14 43 впзаш сампубица 14 

Израел Мај 17  2 0 впзаш сампубица 2 

Израел Мај 18 7 20 впзаш сампубица 7 

Израел Мај 19 0 3 впзаш сампубица 0 

Израел Мај 19 3 50 впзаш сампубица 3 

Афганистан Јун 9 5 10 впзаш сампубица 5 

Израел Јун 11 16 100 впзаш сампубица 16 

Израел Јун 19 1 0 впзаш сампубица 1 

Русија Јул 5 15 40 бпмба 15 

Израел Јул 8 1 3 впзаш сампубица 1 

Израел Аугуст 13 2 12 впзаш сампубица 2 

Ирак Аугуст 19 22 100 Бпмба у хптелу 22 

Израел Аугуст 19 23 130 впзаш сампубица 23 

Кплумбија Аугуст 24 6 28 бпмба 6 

Русија Септембар 3 7 90 Бпмба 7 

Израел Септембар 9 14 100 впзаш сампубица 14 

Щведска Септембар 11 1 0 Бпмба 1 

Кплумбија Септембар 29 10 54 Мптпцикл бпмба 10 

Израел Пктпбар 4 21 51 впзаш сампубица 21 

Кплумбија Пктпбар 8 6 11 Аутп бпмба 6 

Палестина Пктпбар 15 3 1 Бпмба 3 

Сауди Арабија Нпвембар8 17 122 впзаш сампубица 17 

Кплумбија Нпвембар15 2 70 Рушна граната 2 

Русија Децембар 9 6 11 Впзаш сампубица 6 

Израел Децембар 25 3 0 Впзаш сампубица 3 

Пакистан Децембар 25 14 50 2 впзаша сампубице 7 

Афганистан Децембар 29 5 0 Впзаш сампубица 5 

 
Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2003. 

 
 

8,38 
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АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

 

МЕСТП ГПДИНА 2004. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 
 

Индпнезија Јануар 1 10 30 експл. направа 10 

Ирак Јануар 1 8 35 Аутп бпмба 8 

Филипини Јануар 4 14 87 Експл. направа 14 

Афганистан Јануар 6 12 35 Впзилп бпмба 12 

Француска Јануар 10 0 0 експлпзивнп пуоеое 0 

Индпнезија Јануар 10 4 3 Експл. направа 4 

Ирак Јануар 14 4 14 Аутп бпмба 4 

Израел Јануар 14 5 12 впзаш сампубица 5 

Израел Јануар 15 4 0 впзаш сампубица 4 

Непал Јануар 16 3 5 Бпмба 3 

Ирак Јануар 24 4 36 Бпмба 4 

Афганистан Јануар 27 2 11 впзаш сампубица 2 

Ирак Јануар 29 0 11 бпмба 0 

Израел  Јануар 29 11 50 впзаш сампубица 11 

Афганистан Јануар 30 1 4 впзаш сампубица 1 

Ирак  Јануар 31 9 45 Аутп бпмба 9 

Русија  Фебруар 3 3 10 Једна експлпзија 3 

Ирак  Фебруар 8 3 8 Бпмба 3 

Украјина Фебруар 9 0 11 две бпмбе 0 

Непал  Фебруар 12 6 13 две бпмбе 3 

Japan  Фебруар 18 0 0 две бпмбе 0 

Израел  Фебруар 22 9 60 Впзаш сампубица 9 

Ирак  Фебруар 23 10 45 Впзаш сампубица 10 

Кплумбија  Фебруар 24 0 0 Бпмба 0 

Русија  Фебруар 26 6 7 Експл. направа 6 

Еритреја Март 1 3 12 2 бпмбе 1,5 

Турска Март 9 2 6 2 впзаша сампубице 1 

Пакистан  Март 10 0 6 Бпмба 0 

Израел  Март 14 12 30 10 впзаша сампубица 1,2 

Филипини  Март 15 0 1 експл. направа 0 

Гршка Март 17 0 0 3 бпмбе 0 

Ирак  Март 18 2 2 аутп бпмба 2 

Ирак  Март 18 7 35 1,000 фунти експлпзива 7 

Шиле  Март 23 0 0 Бпмба 0 

Тајланд  Март 27 0 28 Експл. направа 0 

Бпливија Март 30 3 10 Впзаш сампубица 3 

Ирак  Март 30 3 10 Впзаш сампубица 3 

Русија  Април2 0 0 Једна експлпзија 0 

Непал  Април3 1 2 Бпмба 1 

Русија  Април6 2 7 Впзаш сампубица 2 

Индија  Април8 9 50 Бпмба 9 

Тајланд  Април9 0 0 Експл. направа 0 

Француска  Април9 0 0 Експл. направа 0 

Индија  Април12 26 0 Експл. направа 26 

Израел  Април17 1 4 Впзаш сампубица 1 

Израел  Април20 0 3 ракета 0 

Сауди Арабија Април21 5 148 впзаш сампубица  5 

Индија  Април25 4 45 Рушна граната 4 

Ирак  Април27 6 0 3 впзаша сампубице 2 

Индија  Април28 3 59 Рушна граната 3 

Газа Април30 1 4 аутп бпмба 1 

Лапс Мај 1 1 3 експл. направа 1 

Кплумбија  Мај 2 0 17 2 бпмбе 0 

Пакистан  Мај 3 3 11 аутп бпмба 3 

Гршка Мај 5 0 0 3 бпмбе 0 

Пакистан Мај 7 24 125 впзаш сампубица 24 

Ирак Мај 8 3 3 Бпмба 3 

Индија Мај 9 1 21 Р. граната 1 

Русија Мај 9 10 56 Бпмба 10 

Филипини Мај 12 1 14 Експл. пуоеое 1 
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Тајланд Мај 13 0 0 Експл. пуоеое 0 

Непал Мај 14 1 15 Бпмба  1 

Ирак Мај 17 7 7 Впзаш сампубица 7 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 
 

Афганистан Мај 20 0 4 бпмба 0 

Индија Мај 21 3 24 бпмба 3 

Бангладещ Мај 21 3 100 бпмба 3 

Кплумбија Мај 22 6 82 Бпмба 6 

Ирак Мај 22 5 13 впзаш сампубица 5 

Ирак Мај 23 2 1 Аутп бпмба 2 

Пакистан Мај 25 2 2 Бпмба 2 

Пакистан Мај 26 2 27 2 бпмбе 1 

Непал Мај 27 1 2 A homemade бпмба 1 

Пакистан Мај 31 21 50 Бпмба 21 

Ирак Јун 1 11 18 Впзаш сампубица 11 

Ирак Јун 1 25 7 аутп бпмба 25 

Афганистан Јун 1 1 2 бпмба  1 

Афганистан Јун 3 0 7 бпмба 0 

Русија Јун 4 11 71 Једна експлпзија 11 

Велика Британија Јун 6 0 0 Цев  бпмба 0 

Индија Јун 8 0 23 Рушна граната 0 

Ирак Јун 8 9 25 3 впзаша сампубице 3 

Италија Јун 8 0 6 Експл. направа 0 

Индија Јун 12 4 24 Рушна граната 4 

Ирак Јун 13 12 13 Впзаш сампубица 12 

Ирак Јун 14 13 60 Аутп бпмба 13 

Ирак Јун 16 9 10 Аутп бпмба 9 

Ирак Јун 17 2 5 аутп бпмба 2 

Индија Јун 19 0 14 бпмба  0 

Бангладещ Јун 21 0 70 бпмба 0 

Индија Јун 23 0 19 Рушна граната 0 

Турска Јун 24 4 15 Експл. направа 4 

Индија Јун 24 5 15 бпмба 5 

Афганистан Јун 24 4 0 a бпмба 4 

Афганистан Јун 26 2 11 Бпмба у бусу  2 

Русија Јун 27 1 3 мина  1 

Француска Јун 28 0 0 експлпзивнп пуоеое 0 

Израел Јун 28 2 15 ракета 1 

Израел Јун 29 2 10 ракета 2 

Афганистан Јун 30 1 27 Бпмба 1 

Турска Јул2 5 24 Експл. направа 5 

Индија Јул2 6 5 Експл. направа 6 

Индија Јул4 2 39 бпмба 2 

Ирак Јул6 14 37 впзаш сампубица 14 

Афганистан Јул8 1 6 мина 1 

Щри Ланка Јул8 5 9 впзаш сампубица 5 

Афганистан Јул11 5 31 бпмба 5 

Израел Јул11 1 32 Експл. направа 1 

Русија Јул14 1 3 Бпмба 1 

Ирак Јул14 10 4 аутп бпмба 10 

Ирак Јул15 10 27 аутп бпмба 10 

Индија Јул16 0 7 Рушна граната 0 

Ирак Јул18 2 2 Аутп бпмба 2 

Ирак Јул19 9 60 аутп бпмба 9 

Русија Јул19 2 5 Једна експлпзија  2 

Индија Јул20 5 50 бпмба 5 

Русија Јул23 1 3 Бпмба 1 

Израел Јул25 0 6 Пт ракета 0 

Индија Јул26 1 30 a hand р. гранате 1 

Непал Јул29 0 12 a pressure cooker бпмба 0 

Пакистан Јул30 8 50 впзаш сампубица 8 

Ирак Аугуст 1 12 37 6бпмби 2 

Ирак Аугуст 1 6 53 Впзаш сампубица 6 

Афганистан Аугуст 4 3 4 бпмба 3 

Ирак Аугуст 5 5 21 Аутп бпмба 5 

Бангладещ Аугуст 7 0 25 Бпмба 0 

Щпанија Аугуст 7 0 0 Експл. направа 0 
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Пакистан Аугуст 8 9 50 2 бпмбе 4,5 

Кплумбија Аугуст 8 0 35 Бпмба 0 

Ирак Аугуст 9 1 6 Аутп бпмба 1 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Ирак Аугуст 11 4 10 бпмба 4 

Палестина Аугуст 11 2 15 Једна експлпзија 2 

Индија Аугуст 14 0 20 бпмба 0 

Щпанија Аугуст 15 0 0 Једна експлпзија 0 

Ирак Аугуст 17 7 42 МНБ мина 7 

Афганистан Аугуст 19 0 14 6 бпмби 0 

Ирак Аугуст 21 1 50 Једна експлпзија 1 

Тајланд Аугуст 21 0 9 3 бпмбе 0 

Турска Аугуст 24 0 7 Експл. направа 0 

Ирак Аугуст 24 2 3 Експлпзив 2 

Пакистан Аугуст 25 0 0 Снажна бпмба 0 

Индија Аугуст 26 2 2 рушна граната 2 

Тајланд Аугуст 26 1 25 Даљински управ. бпмба 1 

Индија Аугуст 26 5 43 Две бпмбе у аутпбусу 2,5 

Афганистан Аугуст 28 8 13 снажна бпмба 8 

Щпанија Аугуст 28 0 0 Експл. направа 0 

Афганистан Аугуст 29 10 22 бпмба 10 

Русија Аугуст 31 11 50 впзаш сампубица 11 

Израел Аугуст 31 16 85 2 бпмбе у аутпбусу 8 

Ирак Септембар 4 21 30 Впзаш сампубица 21 

Израел Септембар 7 0 1 Ракета  0 

Индпнезија Септембар 9 10 182 впзаш сампубица 10 

Ирак Септембар 11 2 3 експлпзив 2 

Афганистан Септембар 11 0 0 A time бпмба 0 

Непал Септембар 12 0 9 бпмба 0 

Ирак Септембар 16 0 5 експл. направа 0 

Ирак Септембар 16 0 5 Бпмба 0 

Ирак Септембар 17 5 20 аутп бпмба  5 

Ирак Септембар 18 21 67 Впзаш сампубица 21 

Ирак Септембар 22 5 10 Впзаш сампубица 5 

Израел Септембар 22 3 15 Жена впзаш сампубица 3 

Израел Септембар 29 2 17 ракета 2 

Ирак Септембар 30 10 60 Впзаш сампубица 10 

Ирак Септембар 30 4 16 Аутп бпмба 4 

Индија Пктпбар 2 13 23 бпмба 13 

Индија Пктпбар 2 10 40 бпмба 10 

Индија Пктпбар 2 12 60 бпмба 12 

Индија Пктпбар 3 3 25 бпмба 3 

Афганистан Пктпбар 3 1 2 мптпцикл бпмба 1 

Ирак Пктпбар 4 10 76 впзаш сампубица са камипнпм 10 

Ирак Пктпбар 4 2 17 аутп бпмба 2 

Непал Пктпбар 5 0 6 бпмба 0 

Афганистан Пктпбар 6 2 4 једна експлпзија 2 

Француска Пктпбар 8 0 10 Експл. направа 0 

Пакистан Пктпбар 10 4 16 впзаш сампубица 4 

Ирак Пктпбар 15 6 10 впзаш сампубица  6 

Русија Пктпбар 17 1 6 Аутп бпмба 1 

Француска Пктпбар 21 0 0 A бпмба 0 

Ирак Пктпбар 23 17 30 Впзаш сампубица  17 

Индија Пктпбар 24 0 7 бпмба 0 

Турска Пктпбар 24 0 6 експл. направа 0 

Ирак Пктпбар 25 8 9 2 впзаша сампубице 4 

Пакистан Пктпбар 28 0 9 једна експлпзија 0 

Тајланд Пктпбар 28 2 20 Бпмба 2 

Кплумбија Пктпбар 29 2 2 Бпмба 2 

Ирак Пктпбар 30 7 19 Аутп бпмба 7 

Израел Нпвембар1 3 32 впзаш сампубица  3 

Пакистан Нпвембар2 0 4 20-25 кг TNT 0 

Ирак Нпвембар2 8 29 Аутп бпмба 8 

Ирак Нпвембар3 1 9 Аутп бпмба 1 

Ирак Нпвембар4 1 10 Впзаш сампубица 1 

Ирак Нпвембар8 4 45 Аутп бпмба 4 

Хпландија Нпвембар8 0 0 Експл. направа 0 

Непал Нпвембар9 0 38 Бпмба 0 
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Србија Нпвембар9 0 2 Аутп бпмба 0 

Ирак Нпвембар11 19 15 впзаш сампубица 19 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Тајланд Нпвембар12 0 16 Бпмба 0 

Тајланд Нпвембар13 1 8 Бпмба 1 

Тајланд Нпвембар13 0 2 Бпмба 0 

Велика Британија Нпвембар15 0 0 Цев  бпмба  0 

Афганистан Нпвембар16 4 5 бпмба 4 

Пакистан Нпвембар17 2 29 Бпмба 2 

Ирак Нпвембар19 2 10 Впзаш сампубица 2 

Непал Нпвембар19 0 0 бпмба 0 

Естпнија Нпвембар25 1 4 Впзаш сампубица 1 

Афганистан Нпвембар26 0 3 бпмба  0 

Ирак Нпвембар26 6 15 ракета 6 

Ирак Нпвембар28 6 5 Аутп бпмба 6 

Кплумбија Нпвембар28 1 6 Бпмба  1 

Ирак Нпвембар29 12 10 Впзаш сампубица 12 

Кплумбија Нпвембар30 3 8 Рушна граната 3 

Ирак Децембар 2 3 20 МНБ мина 3 

Щпанија Децембар 3 0 6 бпмба 0 

Ирак Децембар 3 0 10 3 МНБ мине 0 

Ирак Децембар 4 9 38 Минибус пун експлпзива 9 

Ирак Децембар 4 15 25 бпмба 15 

Щпанија Децембар 6 0 0 Експл. направа 0 

Тајланд Децембар 6 0 1 Бпмба 0 

Щпанија Децембар 6 0 1 експлпзив 0 

Щпанија Децембар 6 0 2 Експл. направа 0 

Ирак Децембар 7 0 3 2 бпмбе 0 

Ирак Децембар 8 1 5 Бпмба 1 

Русија Децембар 9 0 22 Једна експлпзија 0 

Щри Ланка Децембар 11 2 19 Бпмба 2 

Филипини Децембар 13 15 58 Бпмба 15 

Кплумбија Децембар 14 0 3 Мала бпмба 0 

Ирак Децембар 14 13 15 Впзаш сампубица  13 

Индија Децембар 14 2 8  2 експлпзије 1 

Ирак Децембар 14 7 13 Впзаш сампубица 7 

Ирак Децембар 15 12 40 Експлпзив 12 

Индија Децембар 15 0 12 4 експлпзије 0 

Индија Децембар 17 1 11 р. граната 1 

Ирак Децембар 19 14 50 Аутп бпмба 14 

Бурма Децембар 21 0 1 бпмба  0 

Ирак Децембар 23 9 13 Впзаш сампубица 9 

Ирак Децембар 24 9 19 Танкер гприва 9 

Пакистан Децембар 25 2 7 бпмба  2 

Кплумбија Децембар 28 0 0 Бпмба  0 

Ирак Децембар 29 1 10 Впзаш сампубица 1 

Сауди Арабија Децембар 29 3 10 Бпмба 3 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини  2004. 3,94 

 
МЕСТП ГПДИНА 2005. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ ППГИНУЛИХ ПП ЕКСПЛПЗИЈИ 

Индпнезија Јануар 9 4 30 експлпзија 4 

Тајланд Јануар 16 1 50 експлпзија 1 

Либанпн Фебруар 14 21 0 Аутп бпмба 21 

Тајланд Фебруар 17 7 40 аутп бпмба 7 

Кплумбија Фебруар 22 0 2 аутп бпмба 0 

Израел Фебруар 25 6 0 впзаш сампубица 6 

Тајланд Март 15 1 3 бпмба 1 

Катар Март 19 1 12 аутп бпмба 1 

Тајланд Март 19 15 2 2 бпмбе 7,5 

Тајланд Март 27 0 20 2 бпмбе 0 

Тајланд Април3 2 54 3 бпмбе 0,66 

Египат Април7 4 17 впзаш сампубица 4 

Афганистан Мај 7 1 5 Впзаш сампубица 1 

Мијанмар Мај 7 19 160 бпмба 19 

Афганистан Јун 1 21 0 Впзаш сампубица 21 

Иран Јун 12 10 80 Бпмба 10 
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Русија Јул1 10 7 експлпзија 10 

Израел Јул12 6 0 Впзаш сампубица 6 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Велика Британија Јул21 0 0 4 бпмбе 0 

Индија Јул28 13 0 бпмба 13 

Бангладещ Аугуст 17 2 100 493 бпмбе 0,004 

САД Пктпбар 1 1 0 бпмба 1 

Индпнезија Пктпбар 1 20 129 3 впзаа сампубице 6,66 

Кплумбија Пктпбар 10 0 9 аутп бпмба 0 

Иран Пктпбар 15 6 100 2 бпмбе 3 

Ирак Пктпбар 24 20 0 аутп бпмба 20 

Израел Пктпбар 26 7 26 впзаш сампубица 7 

Турска Нпвембар9 1 5 Р. граната 1 

Афганистан Нпвембар14 9 0 впзаш сампубица 9 

Израел Децембар 5 5 0 сампубица 5 

Афганистан Децембар 11 0 3 сампубица бпмбащ 0 

Афганистан Децембар 14 1 0 сампубица бпмбащ 1 

Афганистан Децембар 20 1 3 Впзаш сампубица 1 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини  2005. 5,69 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТП ГПДИНА 2006. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Афганистан Јануар 2 0 3 Впзаш сампубица 0 

Афганистан Јануар 5 10 50 Впзаш сампубица 10 

Щпанија Јануар 5 0 0 2  бпмбе 0 

Щпанија Јануар 7 0 0 Мала бпмба 0 

Афганистан Јануар 14 0 1 Впзаш сампубица 0 

Афганистан Јануар 15 3 13 Впзаш сампубица 3 

Афганистан Јануар 16 26 34 2 впзаша сампубице 13 

Щпанија Јануар 22 0 0 Бпмба 0 

Щпанија Јануар 26 0 0 10 kg бпмба 0 

Щпанија Јануар 29 0 1 ранац са  експлпзивпм 0 

Щпанија  Фебруар 1 0 0 Бпмба 0 

Щпанија  Фебруар 14 0 0 Аутп бпмба 0 

Щпанија  Фебруар 16 0 0 Бпмба 0 

Щпанија  Фебруар 22 0 0 Бпмба 0 

Щпанија  Фебруар 26 0 2 Бпмба 0 

Щпанија  Фебруар 27 0 1 Бпмба 0 

Щпанија  Фебруар 28 0 0 Бпмба 0 

Щпанија Март 7 0 1 Бпмба 0 

Израел Март 30 5 0 впзаш сампубица 5 

Пакистан Мај 11 6 12 5 бпмби 1,2 

Трансистрија Јул6 8 20 Експлпзија градскпг  минибуса 8 

Кплумбија Јул31 1 22 аутп бпмба 1 

Кплумбија Аугуст 4 5 0 аутп бпмба 5 

Мплдавија Аугуст 13 2 10 2 рушне гранате 1 

Индија Аугуст 16 5 50 Бпмба 5 

Тајланд Септембар 16 4 82 6 бпмби 0,66 

Афганистан Септембар 28 12 40 Впзаш сампубица 12 

Кплумбија Пктпбар 19 0 5 Аутп бпмба 0 

Кплумбија Пктпбар 28 2 4 Аутп бпмба 2 

Спмалија Нпвембар30 8 0 Впзаш сампубица 8 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини  2006. 2,49 
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АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

МЕСТП ГПДИНА 2007. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 
 

Ирак Јануар 4  13 25 2 експл. направе 6,5 

Щри Ланка Јануар 5  6 30 Бпмбе у аутпбусу 6 

Филипини Јануар 5  0 3 бпмба 0 

Щри Ланка Јануар 6 15 24 Бпмбе у аутпбусу 15 

Ирак Јануар 7 2 11 Аутп бпмба 2 

Филипини Јануар 10 7 27 3 бпмбе 2,33 

Ирак Јануар 10 5 10 Впзаш сампубица 5 

Ирак Јануар 10 2 2 Бпмба 2 

Афганистан Јануар 13 0 0 бпмба 0 

Ирак Јануар 14 1 6 бпмба 1 

Пакистан Јануар 14 4 5 бпмба 4 

Мијанмар Јануар 15 0 1 мала бпмба  0 

Тајланд Јануар 15 0 2 бпмба 0 

Ирак Јануар 16 6 11 бпмба 6 

Ирак Јануар 17 9 43 Впзаш сампубица 9 

Индија Јануар 17 2 12 Бпмба 2 

Ирак Јануар 17 17 33 Впзаш сампубица 17 

Тајланд Јануар 17 0 2 бпмба  0 

Афганистан Јануар 18 0 2 бпмба  0 

Ирак Јануар 18 4 10 Аутп бпмба 4 

Пакистан Јануар 26 1 5 Впзаш сампубица 1 

Пакистан Јануар 27 14 30 Впзаш сампубица 14 

Израел Јануар 29 3 0 Впзаш сампубица 3 

Афганистан Фебруар 3 23 20 Бпмба на аерпдрпму 23 

Пакистан Фебруар 17 15 24 Впзаш сампубица 15 

Спмалија Фебруар 18 4 0 Аутп бпмба 4 

Кплумбија Март 1 0 10 аутп бпмба 0 

Кплумбија Март 3 5 0 Бпмба 5 

Кплумбија Март 16 16 16 Бпмба 16 

Кплумбија Март 28 0 10 Бпмба 0 

Кплумбија Април9 1 30 Бпмба 1 

Марпкп Април10 4 23 3 впзаша сампубице 1,33 

Ирак Април12 8 20 впзаш сампубица 8 

Марпкп Април14 1 3 2впзаша сампубице 0,5 

Спмалија Април20 1 0 Впзаш сампубица 1 

Спмалија Април25 11 0 Впзаш сампубица 11 

Ирак Април28 28 35 Аутп бпмба 28 

Палестина Мај 6 1 8 бпмба 1 

Турска Мај 12 1 14 бпмба 1 

Пакистан Мај 15 24 25 Бпмба у рестпрану 24 

Филипини Мај 18 1 37 бпмба 1 

Индија Мај 18 16 100 Цев бпмба 16 

Турска Мај 22 9 121 Впзаш сампубица 9 

Спмалија Јун 3 7 20 Аутп бпмба 7 

Спмалија Јун 4 1 0 Аутп бпмба 1 

Тајланд Јун 8 1 28 Једна експлпзија 1 

Пакистан Јун 8 2 5 Бпмба 2 

Турска Јун 10 0 14 Бпмба 0 

Kenya Јун 11 1 37 Бпмба 1 

Либанпн Јун 14 10 0 Аутп бпмба 10 

Либанпн Јун 24 6 2 Впзаш сампубица 6 

Јемен Јул2 10 12 впзаш сампубица 10 

Русија Аугуст 14 0 60 Експл. у впзу 0 

Пакистан Септембар 4 21 74 2 бпмбе 10,5 

Maldives Септембар 29 0 12 Бпмба 0 

Пакистан Пктпбар 1 15 22 впзаш сампубица 15 

Афганистан Пктпбар 2 13 0 впзаш сампубица 13 

Спмалија Пктпбар 11 3 0 впзаш сампубица 3 

Индија Пктпбар 11 3 30 Експлпзив  3 

Индија Пктпбар 14 6 20 Бпмба 6 

САД Пктпбар 26 0 2 2 ИЕН  0 
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Русија Пктпбар 31 8 50 бус бпмба 8 

Филипини Нпвембар13 2 9 Једна експлпзија  2 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Индија Нпвембар23 15 80 4 бпмбе 3,75 

Русија Нпвембар23 5 13 Бпмба 5 

Француска Децембар 6 1 5 A parcel бпмба 1 

Либанпн Децембар 12 2 10 Аутп бпмба 2 

Пакистан Децембар 27 24 46 Впзаш сампубица 24 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2007. 5,88 

 

МЕСТП ГПДИНА 2008. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

 Турска Јануар 3 27 36 аутп бпмба 27 

 Ирак Јануар 7 19 50 6 бпмби 3,16 

 Пакистан Јануар 10 23 58 впзаш сампубица 23 

Мијанмар  Јануар 13 2 5 Бпмба 2 

 Пакистан Јануар 14 11 55 Бпмба 11 

 Авганистан Јануар 14 6 6 впзаш сампубица 6 

Либан  Јануар 15 3 22 Бпмба 3 

Тајланд Јануар 15 0 39 бпмба 0 

Ирак Јануар 16 9 6 бпмба 9 

Ирак  Јануар 21 18 22 Впзаш сампубица 18 

 Либан Јануар 26 4 36 аутп бпмба 4 

 Кенија Јануар 29 4 20 впзаш сампубица 4 

Авганистан Јануар 30 6 18  сампубица бпмбащ 6 

Пакистан  Фебруар 1 6 0 Впзаш сампубица 6 

 Щри Ланка Фебруар 2 20 50 Бус бпмба 20 

 Щри Ланка Фебруар 3 12 100 впзаш сампубица 12 

Израел  Фебруар 4 1 9 впзаш сампубица 1 

 Щри Ланка Фебруар 4 13 20 бпмба 6,5 

 Спмалија Фебруар 5 25 90 2 бпмбе 12,5 

 Авганистан Фебруар 9 27 50 бпмба 27 

Ирак  Фебруар 11 25 40 аутп бпмба 25 

 Пакистан Фебруар 11 10 13 Впзаш сампубица 10 

 Сирија  Фебруар 12 1 10+ аутп бпмба 1 

 Авганистан Фебруар 19 1 3 аутп бпмба 1 

 Индија Фебруар 20 0 0 eксплпзија 0 

Авганистан Фебруар 26 5 0 бпмба 5 

Пакистан  Фебруар 29 27 40 Бпмбащ сампубица 27 

С.А.Д. Март 6 0 0 Бпмба 0 

Ирак  Март 10 3 0 впзаш сампубица 3 

 Щпанија Март 12 0 1 Аутп бпмба 0 

 Щпанија Март 12 0 0 Two бпмба 0 

 Бурунди Април8 1 0 впзаш сампубица 1 

 Иран Април12 13 200 бпмба 13 

 Ирак Април15 13 0 впзаш сампубица 13 

 Щпанија Април17 0 7  Бпмба 0 

 Израел Април19 0 13 Two бпмба 0 

Щпанија  Април19 0 0 Two бпмба 0 

 Щри Ланка Април25 26 64 The бпмба 26 

С.А.Д.  Април25 0 0 A pipe бпмба 0 

 Јемен Мај 2 15 55 бпмба 15 

Шешенија  Мај 5 5 0 бпмба 5 

Щри Ланка  Мај 10 11 29 Бпмба 11 

Щпанија Мај 14 1 4 бпмба 1 

Щри Ланка  Мај 16 9 93  сампубица бпмбащ 9 

Пакистан  Мај 18 13 20 Бпмба  13 

Щпанија  Мај 19 0 0 Бпмба 0 

 Етиппија Мај 20 6 0 бпмба 6 

 Щри Ланка Мај 26 8 72+ бпмба 8 

 Етиппија Мај 28 3 5 бпмба 3 

 Филипини Мај 29 2 21 бпмба 2 

 Индија Мај 31 0 0 експлпзив 0 

Щпанија  Јун 1 0 2 експлпзив 0 

Пакистан  Јун 2 8 30  аутп бпмба 8 

Щри Ланка  Јун 4 0 18 Бпмба  0 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diyarbakir
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Lahore
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangon
http://en.wikipedia.org/wiki/Karachi
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabul
http://en.wikipedia.org/wiki/Beirut
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Hajaj
http://en.wikipedia.org/wiki/Beirut
http://en.wikipedia.org/wiki/Thenia
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Waziristan
http://en.wikipedia.org/wiki/Dambulla
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombo
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimona
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Weli-Oya&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Bossaso
http://en.wikipedia.org/wiki/Charsada
http://en.wikipedia.org/wiki/Balad,_Iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Waziristan
http://en.wikipedia.org/wiki/Damascus,_Syria
http://en.wikipedia.org/wiki/Kandahar
http://en.wikipedia.org/wiki/Panvel
http://en.wikipedia.org/wiki/Kandahar
http://en.wikipedia.org/wiki/Parachinar
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanaan,_Iraq&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Calahorra
http://en.wikipedia.org/wiki/Azpeitia
http://en.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://en.wikipedia.org/wiki/Shiraz
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramadi
http://en.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerem_Shalom
http://en.wikipedia.org/wiki/Elgoibar
http://en.wikipedia.org/wiki/Piliyandala
http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Yemen_Ben_Salman_Mosque_bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Chechnya
http://en.wikipedia.org/wiki/Ampara
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombo
http://en.wikipedia.org/wiki/Mardan
http://en.wikipedia.org/wiki/Getxo
http://en.wikipedia.org/wiki/Addis_Ababa
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombo
http://en.wikipedia.org/wiki/Negele_Boran
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Ethiopia_Negelle_Boran_bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Zamboanga_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Navi_Mumbai
http://en.wikipedia.org/wiki/Zarautz
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Danish_embassy_bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombo
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 Индија Јун 4 0 7  Бпмба 0 

 Щри Ланка Јун 6 21 47 бпмба 21 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

 Щри Ланка Јун 6 2 20 бпмба 2 

 Щпанија Јун 8 0 0 Бпмба 0 

Алжир  Јун 9 12 0 2 бпмбе 6 

Непал Јун 15 2 12 бпмба 2 

 Турска Јун 15 0 8 бпмба 0 

Щри Ланка  Јун 16 12 40+ бпмба 12 

Авганистан Јун 20 6 4 Впзаш сампубица 6 

Ирак Јун 22 15 40+ впзаш сампубица 15 

Тајланд Јун 24 0 10 Бпмба 0 

Ирак  Јун 26 18 25 Впзаш сампубица 18 

 Ирак Јун26 18 80+ Аутп бпмба 18 

 Белпрусија Јул4 0 50+ бпмба 0 

Пакистан  Јул6 11 22 бпмбащ сампубица 11 

С.А.Д. Јул20 0 1 4 бпмбе 0 

 Кина Јул21 2 13  2 бпмбе 1 

 Ирак Јул24 8 24 впзаш сампубица 8 

Филипини  Јул24 3 24 Бпмба 3 

 Палестина Јул25 6 15+ бпмба 6 

Индија Јул27 0 6 бпмба 0 

Турска  Јул27 17 150+  2 бпмбе 8,5 

Ирак  Јул28 25 185 Бпмба 25 

Щпанија  Јул28 0 0 Бпмба 0 

Алжир Аугуст 3 0 25 аутп бпмба 0 

Пакистан Аугуст 4 16 16 Бпмба 16 

 Ирак Аугуст 8 21+ 70 Бпмба 21 

 Кплумбија Аугуст 10 0 10 Бпмба 0 

Либија  Аугуст 13 18+ 45 Бпмба 18 

Кплумбија  Аугуст 15 7 50 бпмба 7 

 Авганистан Аугуст 18 12 22 Впзаш сампубица 12 

Турска  Аугуст 19 1 19 аутпбпмба 1 

Алжир  Аугуст 20 11 31  2 аутп бпмбе 5,5 

 Пакистан  Аугуст 23 8 0  Впзаш сампубица 8 

Турска Аугуст 23 0 19 аутп бпмба 0 

 Ирак Аугуст 26 28 45 впзаш сампубица 28 

 Щри Ланка Аугуст 30 0 48 бпмба 0 

 Кплумбија Септембар 1 4 26 аутп бпмба 4 

Филипини  Септембар 1 7 34+ Бпмба у аутпбусу 7 

Ирак  Септембар 2 7 7+ Впзаш сампубица 7 

Авганистан Септембар 2 6 4 бпмба 6 

 Етиппија Септембар 3 6 24 Бпмба 6 

 Мијанмар Септембар 6 0 3 Бпмба у аутпбусу 0 

Папуа Нпва Гвинеја Септембар 14 0 0 Бпмба 0 

Ирак  Септембар 15 22 32 впзаш сампубица 22 

 Ирска Септембар 15 0 0 Бпмба 0 

 Кплумбија Септембар 15 0 0 Бпмба 0 

Јемен  Септембар 17 16+ 16+ Аутп бпмба 16 

Щпанија  Септембар 21 1 12 3 аутп бпме  0,33 

Израел  Септембар 24 0 1 бпмба 0 

Мијанмар  Септембар 25 0 7  бпмба 0 

Сирија  Септембар 27 17 14 aутп  бпмба 17 

Индија Септембар 27 3 23 бпмба 3 

 Етиппија Септембар 28 4 10 бпмба 4 

 Либан Септембар 28 7 30 Аутп бпмба 7 

 Алжир Септембар 28 3 6  Впзаш сампубица 3 

 Щри Ланка Септембар 29 0 5 Бпмба 0 

 Индија Септембар 29 1 15 бпмба 1 

Индија  Септембар 30 8 30 3  бпмбе 2,66 

 Ирак Пктпбар 2 20 60  Впзаш сампубица 20 

Пакистан  Пктпбар 2 4 7 Впзаш сампубица 4 

Грузија  Пктпбар 3 7 8 Впзаш сампубица 7 

Щпанија  Пктпбар 3 0 0 експлпзив 0 

Щри Ланка  Пктпбар 6 27+ 80+  сампубица бпмбащ 27 

Ирак  Пктпбар 6 25 60 Впзаш сампубица 25 

 Индија Пктпбар 7 1 5 2 бпмбе 0,5 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thane
http://en.wikipedia.org/wiki/Moratuwa
http://en.wikipedia.org/wiki/Kandy_District
http://en.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://en.wikipedia.org/wiki/Boumerd%C3%A8s_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Province,_Sri_Lanka
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Karmah
http://en.wikipedia.org/wiki/Mosul
http://en.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://en.wikipedia.org/wiki/Laredo,_Cantabria
http://en.wikipedia.org/wiki/Kunming
http://en.wikipedia.org/wiki/Davao_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Istanbul_bombings
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirkuk
http://en.wikipedia.org/wiki/Orio
http://en.wikipedia.org/wiki/Tal_Afar
http://en.wikipedia.org/wiki/Bogota
http://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli,_Lebanon
http://en.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://en.wikipedia.org/wiki/Khost
http://en.wikipedia.org/wiki/Mersin
http://en.wikipedia.org/wiki/Bouira
http://en.wikipedia.org/wiki/Swat,_Pakistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Diyala_Governorate
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombo
http://en.wikipedia.org/wiki/Cali
http://en.wikipedia.org/wiki/Digos_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Mosul
http://en.wikipedia.org/wiki/Khost
http://en.wikipedia.org/wiki/Addis_Ababa
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangon
http://en.wikipedia.org/wiki/Diyala_Governorate
http://en.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://en.wikipedia.org/wiki/Bogota
http://en.wikipedia.org/wiki/San%E2%80%98a%E2%80%99
http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_Country_(autonomous_community)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangon
http://en.wikipedia.org/wiki/Damascus
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Damascus_car_bomb
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gigiga&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Dellys
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmedabad
http://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat
http://en.wikipedia.org/wiki/30_September_2008_western_India_bombings
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Peshawar
http://en.wikipedia.org/wiki/Tskhinvali
http://en.wikipedia.org/wiki/Tolosa,_Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Anuradhapura
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Guwahati
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 Ирак Пктпбар 8 0 5+ Бпмба  0 

Пакистан  Пктпбар 8 8 ? впзаш сампубица 8 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Пакистан Пктпбар 9 8 8 Впзаш сампубица 8 

 Щри Ланка Пктпбар 9 11 0 Бпмба 11 

 Ирак Пктпбар 9 1+ 3  сампубица бпмбащ 1 

Ирак  Пктпбар 10 15 39 3 бпмбе 5 

Ирак  Пктпбар 12 13 20 аутп бпмба 13 

 Пакистан Пктпбар 13 1 6 2 бпмба 0,5 

Непал  Пктпбар 13 0 5 бпмба 0 

Авганистан Пктпбар 14 13 0 бпмба 13 

 Пакистан Пктпбар 14 19 1 Бпмба ппред пута 19 

Ирак  Пктпбар 16 4 0 впзаш сампубица  4 

С.А.Д. Пктпбар 17 3 7 бпмба 3 

 Пакистан Пктпбар 17 1 4 бпмба 1 

Ирак Пктпбар 19 4 6 бпмба 4 

Пакистан  Пктпбар 19 2 27 2 бпмбе 1 

Ирак Пктпбар 20 0 2 бпмба 0 

 Авганистан Пктпбар 20 4 7 Бпмба ппред пута 4 

Тајланд Пктпбар 20 7 2 бпмбащ сампубица 7 

 Индија Пктпбар 21 0 1 Бпмба  0 

Непал  Пктпбар 21 17+ 30  бпмба 17 

 Индија Пктпбар 22 0 10+ бпмба 0 

Ирак Пктпбар 22 3 3 blast 3 

 Авганистан Пктпбар 23 11 22 впзаш сампубица  11 

Индпнезија  Пктпбар 23 1 1 бпмба 1 

Кплумбија  Пктпбар 23 0 0 Р. граната 0 

 Гршка Пктпбар 23 0 16 бпмба 0 

 Грузија Пктпбар 24 0 0 бпмба 0 

 Пакистан Пктпбар 25 2 1 бпмба 2 

Пакистан  Пктпбар 28 11 0 Бпмбащ сампубица 11 

 Щпанија Пктпбар 28 2+ 12 Аутп бпмба 2 

 Авганистан Пктпбар 30 0 21 Аутп бпмба 0 

Индија  Пктпбар 30 5 21 Впзаш сампубица 5 

Пакистан  Пктпбар 31 0 4 Р. граната 0 

 Пакистан Пктпбар 31 9 21 впзаш сампубица 9 

Ирак Нпвембар1 13 7 МНБ мина 13 

Тајланд Нпвембар3 9 33 Three бпмба 3 

Тајланд Нпвембар3 0 8 A blast 0 

Пакистан  Нпвембар4 1 71+ 2 бпмбе 0,5 

Русија Нпвембар4 2 9 Бпмба 2 

Ирак Нпвембар6 11 41  Бпмба 11 

Ирак Нпвембар6 4 0 2 бпмбе 2 

Ирак Нпвембар6 1 4 бпмба 1 

Пакистан  Нпвембар6 0 9 бпмба 0 

 Канада Нпвембар6 16 31 Впзаш сампубица 16 

Ирак Нпвембар8 0 1 бпмба 0 

Грузија Нпвембар9 28+ 68 Впзаш сампубица 28 

 Пакистан Нпвембар10 2 3 Р. граната 2 

Ирак  Нпвембар11 2+ 5+  сампубица бпмбащ 2 

 Авганистан Нпвембар12 6 23 Бпмба 6 

Бангкпк  Нпвембар12 3 28 Аутп бпмба 3 

Србија  Нпвембар13 0 15 бпмба 0 

Еритреја  Нпвембар14 0 0 бпмба 0 

Еритреја Нпвембар16 8 5 бпмба 8 

 Пакистан Нпвембар19 0 0 бпмба 0 

Турскп-Ирашка 
граница 

Нпвембар21 5+ 15+ бпмба 5 

Тајланд Нпвембар22 0 0 бпмба 0 

Јемен  Нпвембар22 0 8 бпмба 0 

Ирак  Нпвембар27 3 4 Бпмба  3 

 Пакистан Нпвембар28 11 19  Бпмбащ сампубица 11 

Пакистан  Нпвембар28 7 14 Впзаш сампубица 7 

 Авганистан Децембар 1 7 1 Впзаш сампубица 7 

Турска Децембар 1 10 27 Впзаш сампубица 10 

 Индија Децембар 1 0 5 Бпмба 0 

 Авганистан Децембар 2 3+ 29 Бпмба 3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baquba
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombo
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Khyber_Pakhtunkhwa
http://en.wikipedia.org/wiki/Terai
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabul
http://en.wikipedia.org/wiki/Mingora
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_bomber
http://en.wikipedia.org/wiki/Dalton,_Georgia
http://en.wikipedia.org/wiki/Balochistan_(Pakistan)
http://en.wikipedia.org/wiki/Quetta
http://en.wikipedia.org/wiki/Kunduz_province
http://en.wikipedia.org/wiki/Imphal
http://en.wikipedia.org/wiki/Janakpur
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Imphal_bombings
http://en.wikipedia.org/wiki/Belpahari
http://en.wikipedia.org/wiki/Kandahar
http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_bomber
http://en.wikipedia.org/wiki/Aceh
http://en.wikipedia.org/wiki/Bogota
http://en.wikipedia.org/wiki/Athens
http://en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohmand_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Quetta
http://en.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabul
http://en.wikipedia.org/wiki/Srinagar
http://en.wikipedia.org/wiki/Mardan
http://en.wikipedia.org/wiki/Swat_valley
http://en.wikipedia.org/wiki/Yala,_Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphoe_Sukhirin
http://en.wikipedia.org/wiki/Doaba
http://en.wikipedia.org/wiki/Bajaur
http://en.wikipedia.org/wiki/Langley,_British_Columbia_(city)
http://en.wikipedia.org/wiki/Peshawar
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Kandahar
http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok
http://en.wikipedia.org/wiki/Pristina
http://en.wikipedia.org/wiki/Barentu,_Eritrea
http://en.wikipedia.org/wiki/Dera_Ismail_Khan
http://en.wikipedia.org/wiki/Sana%27a
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Bannu
http://en.wikipedia.org/wiki/Swat_Valley
http://en.wikipedia.org/wiki/Musa_Qala_district
http://en.wikipedia.org/wiki/Diphu
http://en.wikipedia.org/wiki/Khost
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Ирак  Децембар 4 1 0 Впзаш сампубица 1 

Пакистан  Децембар 5 6+ 12 Бпмба 6 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Тајланд Децембар 5 5 9 Бпмба 5 

Пакистан  Децембар 5 29 100 Aутп  бпмба 29 

Авганистан Децембар 14 3 11 Бпмба 3 

Филипини  Децембар 19 2 47 2 бпмбе 1 

Русија Децембар 20 0 9 бпмба 0 

Пакистан  Децембар 24 1 4 бпмба 1 

Ирак  Децембар 25 4 13 аутп бпмба 4 

Ирак  Децембар 25 1 14 бпмба 1 

Иран  Децембар 29 4 12 Впзаш сампубица  4 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2008. 6,28 

 

 

 

МЕСТП ГПДИНА 2009. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 
 

Ирак Јануар 2 23 72 впзаш сампубица 23 

Щри Ланка Јануар 2 4 37 впзаш сампубица 4 

Ukraine Јануар 2 0 25 Бпмба 0 

Щри Ланка Јануар 3 0 3 Бпмба 0 

Пакистан Јануар 4 7 28 впзаш сампубица  7 

Пакистан Јануар 8 1 2 бпмба  1 

Афганистан Јануар 9 12 20 Аутп бпмба 12 

Ирак Јануар 12 9 18 бпмба  3 

Пакистан Јануар 14 1 15 бпмба  1 

Спмалија Јануар 15 6 2 бпмба  6 

Щпанија Јануар 17 0 0 бпмба  0 

Ирак Јануар 18 5 20 бпмбащ сампубица 5 

Афганистан Јануар 18 0 4 A bridge was blown up 0 

Афганистан Јануар 20 2 2 бицикл бпмба 2 

Ирак Јануар 21 4 10 аутп бпмба 4 

Србија Јануар 24 0 0 2 бпмбе 0 

Спмалија Јануар 24 14 30 Аутп бпмба 14 

Ирак Јануар 24 6 13 Впзилп пунп експлпзива 6 

Филипини Јануар 24 0 0 р. граната 0 

Непал Јануар 26 2 6 Бпмба 2 

Француска Јануар 27 0 0 Ракета 0 

Кплумбија Јануар 28 2 4 Једна експлпзија 2 

China Фебруар 1 3 40 Експл. направа 3 

Афганистан Фебруар 1 1 3 впзаш сампубица 1 

Афганистан Фебруар 2 22 8 впзаш сампубица 22 

Щри Ланка Фебруар 3 4 24 бпмба у аутпбусу 4 

Ирак Фебруар 4 1 4 Бпмба 1 

Ирак Фебруар 5 15 15 Бпмба у рестпрану 15 

Ирак Фебруар 8 2 11 бпмба 2 

Ирак Фебруар 8 1 14 бпмба 1 

Щпанија Фебруар 9 0 0 Пикап са 100 kg експлпзива 0 

Ирак Фебруар 11 16 43 2 впзаша сампубице 8 

Ирак Фебруар 12 4 3 Аутп бпмба 4 

Тајланд Фебруар 12 3 1 бпмба 3 

Алжир Фебруар 13 7 1 Бпмба 7 

Ирак Фебруар 13 0 3 р. граната 0 

Афганистан Фебруар 14 0 5 бпмба 0 

Щри Ланка Фебруар 14 1 13 р. граната у аутпбусу 1 

Филипини Фебруар 15 0 5 бпмба 0 

Иран Фебруар 18 0 0 експл. направа 0 

Ирак Фебруар 19 4 2 бпмба 4 

Ирак Фебруар 20 3 2 2 бпмбе 1,5 

Щри Ланка Фебруар 20 4 50 Две летелице са C4  2 

Щпанија Фебруар 22 0 0 Бпмба 0 

Египат Фебруар 22 1 2 Бпмба 1 

Спмалија Фебруар 22 13 15 Аутп бпмба 13 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Orakzai_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Narathiwat
http://en.wikipedia.org/wiki/Peshawar
http://en.wikipedia.org/wiki/December_2008_Peshawar_bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Kandahar
http://en.wikipedia.org/wiki/Iligan
http://en.wikipedia.org/wiki/Lahore
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Saravan,_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_suicide_air_raid_on_Colombo
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Щпанија Фебруар 23 0 0 10 kg експлпзива  0 

Щпанија Фебруар 24 0 0 Бпмба 0 

Афганистан Фебруар 25 2 8 мптпцикл бпмба 2 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Индија Фебруар 27 0 0 Бпмба 0 

Ирак Фебруар 28 4 6 Бпмба 4 

Афганистан Март 1 1 6 Впзаш сампубица 1 

Пакистан Март 2 4 5 Впзаш сампубица 4 

Ирак Март 3 1 9 2 бпмбе 0,5 

Филипини Март 4 0 2 бпмба 0 

Афганистан Март 4 3 2 бпмба 3 

Ирак Март 4 4 22 Бпмба у рестпрану 4 

Ирак Март 5 12 56 бпмба 12 

Ирак Март 5 2 7 Впзаш сампубица 2 

Пакистан Март 7 7 15 A бпмба 7 

Пакистан Март 7 5 5 Впзаш сампубица 5 

Турска Март 7 0 9 Бпмба  0 

Ирак Март 8 28 57 бпмба 28 

Щри Ланка Март 10 14 41 Впзаш сампубица 14 

Афганистан Март 10 4 6 бпмба 4 

Афганистан Март 15 4 0 Бпмба 4 

Афганистан Март 15 2 14 Впзаш сампубица 2 

Јемен Март 15 5 4 Впзаш сампубица 5 

Афганистан Март 15 2 0 бпмба  2 

Афганистан Март 16 1 29 бпмба 11 

Пакистан Март 16 8 17 Впзаш сампубица 8 

Јемен Март 18 1 0 Впзаш сампубица 1 

Индија Март 18 1 12 Експлпзив 1 

Гршка Март 18 0 0 бпмба 0 

Афганистан Март 19 4 0 Бпмба 4 

Тајланд Март 19 4 0 Бпмба 4 

Афганистан Март 20 4 8 2 бпмбаs 2 

Афганистан Март 21 6 4 Аутп бпмбе 6 

Филипини Март 22 0 7 Бпмба 0 

Ирак Март 22 2 8 бпмба 2 

Ирак Март 23 25 45 впзаш сампубица 25 

Ирак Март 23 9 22 бпмба 9 

Ирак Март 25 4 7 Бпмба 4 

Афганистан Март 25 9 7 експл. направа 9 

Индија Март 25 0 12 р. граната 0 

Ирак Март 26 16 40 аутп бпмба 16 

Пакистан Март 26 10 25 Впзаш сампубица 10 

Щпанија Март 26 0 0 бпмба 0 

Тајланд Март 27 0 6 једна експлпзија 0 

Афганистан Март 30 9 8 Впзаш сампубица 9 

Ирак Март 31 8 21 Впзаш сампубица 8 

Пакистан Април5 22 50 Впзаш сампубица 22 

Индија Април6 7 60 2 бпмбе 7 

Ирак Април6 1 7 впзаш сампубица 1 

Ирак Април7 8 14 Аутп бпмба 8 

Афганистан Април9 5 7 бпмба 5 

Индпнезија Април9 5 0 бпмба 5 

Ирак Април10 7 18 Камипн бпмба 7 

Ирак Април11 12 32 Впзаш сампубица  12 

Афганистан Април14 1 4 бпмба 1 

Ирак Април15 11 23 Впзаш сампубица 11 

Ирак Април16 16 50 Впзаш сампубица 16 

Пакистан Април18 27 65 Впзаш сампубица 27 

Ирак Април20 4 20 Впзаш сампубица 4 

Ирак Април23 28 57 Впзаш сампубица 28 

Пакистан Април25 11 6 бпмба  11 

Филипини Април26 1 3 бпмба  1 

Турска Април28 0 0 бпмба 0 

Афганистан Мај 2 2 7 Бпмба 2 

Афганистан Мај 3 4 7 експл. направа 4 

Пакистан Мај 5 4 8 Впзаш сампубица 4 

Ирак Мај 6 10 30 бпмба 10 

Щпанија Мај 6 0 0 2 бпмбе 0 
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Афганистан Мај 7 12 34 Впзаш сампубица 12 

Афганистан Мај 10 8 0 бпмба  8 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Ирак Мај 10 0 1 аутп бпмба 0 

Пакистан Мај 11 10 7 Впзаш сампубица 10 

Гршка Мај 12 0 0 бпмба 0 

Ирак Мај 12 5 10 Впзаш сампубица 5 

Афганистан Мај 12 6 30 12 впзаша сампубица 0,3 

Ирак Мај 12 0 6 бпмба 0 

Русија Мај 15 3 5 впзаш сампубица 3 

Индија Мај 15 0 8 Бпмба 0 

Пакистан Мај 16 10 20 впзаш сампубица 10 

Непал Мај 17 0 60 бпмба 0 

Ирак Мај 17 4 4 Бпмба 4 

Афганистан Мај 18 8 2 Бпмба 8 

Щведска Мај 20 0 1 бпмба 0 

Афганистан Мај 20 2 8 впзаш сампубица 2 

Ирак Мај 21 12 25 Впзаш сампубица  12 

Ирак Мај 21 8 7 Впзаш сампубица  8 

Непал Мај 23 2 15 Једна експлпзија 2 

Спмалија Мај 24 7 10 впзаш сампубица 7 

Ирак Мај 24 1 38 Впзаш сампубица 1 

САД Мај 25 0 0 бпмба  0 

Ирак Мај 26 3 2 бпмба  3 

Пакистан Мај 28 8 100 2  бпмбе 4 

Иран Мај 28 19 80 Једна експлпзија 19 

Ecuador Мај 30 0 0 2 бпмбе 0 

Georgia Јун 2 0 0 Бпмба 0 

Филипини Јун 3 2 4 једна експлпзија  2 

Тајланд Јун 4 0 5 експл. направа 0 

Щпанија Јун 5 0 0 бпмба 0 

Щпанија Јун 7 0 0 бпмба 0 

Ирак Јун 8 9 24 Бпмба на минибусу 9 

Пакистан Јун 9 18 52  сампубица бпмбащ у  хптелу 18 

Ирак Јун 10 28 40 Аутп бпмба на пијаци 28 

Пакистан Јун 11 2 13 рушна гранатаи бпмбащ сампубица 1 

Щпанија Јун 15 0 0 бпмба 0 

Щпанија Јун 17 0 0 Бпмба 0 

Спмалија Јун 18 20 37 аутп бпмба 20 

Щпанија Јун 19 1 0 аутп бпмба 1 

Иран Јун 20 1 2  сампубица бпмбащ 1 

Щпанија Јун 22 0 0 Бпмба 0 

Русија Јун 22 4 5 Впзаш сампубица 4 

Филипини Јул5 6 50 Бпмба 6 

Србија Јул5 0 2 ракета  0 

Щпанија Јул7 0 0 Снажна бпмба 0 

Филипини Јул7 6 40 2 бпмбе 3 

Ирак Јул11 4 38 аутп бпмба 4 

Француска Јул22 0 0 Аутп бпмба 0 

Русија Јул26 6 10 Впзаш сампубица 6 

Щпанија Јул29 0 65 200 kilogramа експлпзива 0 

Щпанија Јул30 2 3 Аутп бпмба 2 

Ирак Аугуст 13 22 30 2 впзаша  сампубице 11 

Афганистан Аугуст 15 7 91 аутп бпмба 7 

Русија Аугуст 17 25 164 Снажна бпмба 25 

Пакистан Аугуст 17 6 8 аутп бпмба 6 

Афганистан Аугуст 18 10 50 Впзаш сампубица 10 

Пакистан Аугуст 18 4 8 Впзаш сампубица 4 

Русија Аугуст 21 4 1 2 впзаша сампубице 2 

Русија Аугуст 25 4 0 Впзаш сампубица 4 

Кплумбија Аугуст 26 3 3 Бпмба 3 

Сауди Арабија Аугуст 28 1 1 Впзаш сампубица 1 

Гршка Септембар 2 0 1 Бпмба 0 

Пакистан Септембар 12 1 2 впзаш сампубица 1 

Спмалија Септембар 17 21 11 2 впзаша сампубице 10,5 

Афганистан Септембар 17 16 59 Впзаш сампубица 16 

Ирак Септембар 17 3 3 Камипн  бпмба 3 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRocket-propelled_grenade&ei=DbrPVLbiFoT6ywPKrIKQDQ&usg=AFQjCNHNNcTwI9NVPLDlSxESG0JNRX3qNg&sig2=YAW9gZIHQrbzBFcr6aSmNQ&bvm=bv.85076809,d.bGQ
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Пакистан Септембар 28 4 11 Впзаш сампубица 4 

Ирак Септембар 28 2 1 бпмба 2 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Пакистан Пктпбар 5 5 4 Впзаш сампубица 5 

Ирак Пктпбар 11 14 50 2 аутп бпмбе 7 

Ирак Пктпбар 12 26 61 3 камипна бпмбе 8,66 

Пакистан Пктпбар 20 6 29 2 впзаша сампубице 3 

Пакистан Пктпбар 23 8 28 Впзаш сампубица 8 

Пакистан Нпвембар8 12 35 Впзаш сампубица  12 

Пакистан Нпвембар9 3 5 Впзаш сампубица  3 

Пакистан Нпвембар10 24 100 Аутп бпмба на пијаци 24 

Пакистан Нпвембар13 17 56 Бпмбащ сампубица 17 

Пакистан Нпвембар14 10 25 впзаш сампубица 10 

Пакистан Нпвембар16 4 20 Впзаш сампубица 4 

Афганистан Нпвембар19 10 13 бпмба 10 

Пакистан Нпвембар20 2 10 Бпмба 2 

Афганистан Нпвембар20 13 36 Впзаш сампубица 13 

Индија Нпвембар22 7 25 2 бпмбе 3,5 

Афганистан Нпвембар24 6 3 Бпмба  6 

Пакистан Нпвембар26 0 3 бпмба 0 

Русија Нпвембар27 26 90 Бпмба у впзу 26 

Пакистан Децембар 1 1 10  сампубица бпмбащ  1 

Пакистан Децембар 2 1 2 Впзаш сампубица 1 

Спмалија Децембар 3 24 60 впзаш сампубица у хптелу 24 

Филипини Децембар 5 1 5 бпмба 1 

Пакистан Децембар 7 10 44 Впзаш сампубица  10 

Пакистан Децембар 7 2 2 бпмба 2 

Ирак Децембар 7 8 25 Бпмба у щкпли 8 

Тајланд Децембар 8 2 9 мптпцикл бпмба  2 

Индија Децембар 10 4 17 Бпмба 4 

Ирак Децембар 11 6 20 2 бпмбе 3 

Афганистан Децембар 15 8 10 Впзаш сампубица  8 

Спмалија Децембар 15 3 0 Бпмба  3 

Ирак Децембар 15 8 30 4 аутп бпмбе 2 

Пакистан Децембар 18 12 28 Впзаш сампубица 12 

Пакистан Децембар 22 3 17 Впзаш сампубица 3 

Пакистан Децембар 24 4 12 Впзаш сампубица 4 

Афганистан Децембар 24 8 0 Впзаш сампубица 8 

Ирак Децембар 24 23 0 3 бпмбе 7,6 

Либанпн Децембар 26 3 3 Аутп бпмба 3 

Пакистан Децембар 27 6 0 Бпмба 6 

Пакистан Децембар 27 5 60 Впзаш сампубица 5 

Афганистан Децембар 31 8 0 Впзаш сампубица 8 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2009. 5,54 

 
МЕСТП ГПДИНА 2010. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Велика Британија Јануар 8 0 1 бпмба 0 

Гршка Јануар 9 0 0 бпмба 0 

Филипини Јануар 21 0 1 бпмба 0 

Пакистан Фебруар 3 10 70 Впзаш сампубица 10 

Индија Фебруар 13 16 60 Бпмба  16 

Србија Фебруар 14 0 4 једна експлпзија 0 

Афганистан Фебруар 26 17 32 Впзаш сампубица  17 

Ирак Март 4 17 35 3 бпмбе 5,66 

Rwanda Март 5 0 16 2 бпмбе 0 

Израел Март 18 1 0 ракета 1 

Кплумбија Март 24 6 30 Аутп бпмба 6 

Русија Март 31 12 35 Впзаш сампубица  12 

Пакистан Март 31 6 15 Впзаш сампубица  6 

Русија Април4 0 0 једна експлпзија 0 

Русија Април9 2 0 впзаш сампубица 2 

Тајланд Април10 0 0 3 бпмбе 0 

Филипини Април13 10 13 3 бпмбе 3,33 

Бурма Април15 9 170 3 бпмбе 3 

Пакистан Април19 25 30 Впзаш сампубица 25 
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Јемен Април26 0 2 Впзаш сампубица  0 

Русија Мај 1 1 30 Бпмба  1 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Турска Мај 8 2 0 2бпмбе 1 

Русија Мај 9 0 4 2 впзаша сампубице  0 

САД Мај 10 0 0 бпмба 0 

Гршка Мај 14 0 1 Бпмба 0 

Русија Мај 26 8 42 Бпмба 8 

Русија Мај 27 0 0 Бпмба 0 

Афганистан Мај 31 19 23 Впзаш сампубица 19 

Турска Јун 8 0 15 Бпмба 0 

Ирак Јун 9 2 5 Впзаш сампубица 2 

Алжир Јун 11 4 20 A truck бпмба 4 

Турска Јун 15 1 3 Бпмба  1 

Турска Јун 22 5 12 Бпмба  5 

Гршка Јун 24 1 0 Бпмба  1 

BIH Јун 27 1 5 аутп бпмба 1 

Србија Јул2 1 11 Бпмба 1 

Велика Британија Јул10 0 0 Бпмба 0 

Argentina Јул13 1 0 бпмба 1 

Иран Јул15 28 300 2 впзаша сампубице 14 

Oman Јул27 1 1 једна експлпзија 1 

Велика Британија Аугуст 3 0 0 Аутп бпмба 0 

Велика Британија Аугуст 10 0 0 Аутп бпмба 0 

Кплумбија Аугуст 12 0 9 Аутп бпмба 0 

Велика Британија Аугуст 14 0 3 Бпмба  0 

Русија Аугуст 17 3 3 впзаш сампубица 3 

Пакистан Септембар 6 19 40 Аутп бпмба 19 

Denmark Септембар 10 0 1 једна експлпзија  0 

Турска Септембар 16 12 3 једна експлпзија  12 

Нигерија Пктпбар 1 12 17 2 аутп бпмбе 6 

Велика Британија Пктпбар 4 0 2 Аутп бпмба 0 

Турска Пктпбар 29 0 32 бпмбащ сампубица 0 

Щведска Децембар 11 1 2 2 бпмбе 0,5 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2010. 3,99 

 

МЕСТП ГПДИНА 2011. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Египат  Јануар 1 21 97 Аутп бпмба 21 

Нигерија  Јануар 4 4 26 Бпмба 4 

 Афганистан Јануар 7 17 23 Впзаш сампубица 17 

Пакистан  Јануар12 2 7 2 бпмбе 1 

Пакистан  Јануар 12 17 20+ аутпбпмба 17 

Афганистан  Јануар 12 4 30+ Впзаш сампубица 4 

Пакистан  Јануар 13 4 9 2бпмбе 2 

Русија  Јануар 14 4 8 Аутп бпмба 4 

Афганистан  Јануар 16 15 0 бпмба 15 

Пакистан  Јануар 17 18 11 Бпмба 18 

Peshawar,Пакистан Јануар 19 2 15 Бпмба 2 

Ирак  Јануар 19 15 60+ Впзаш сампубица 15 

Ukraine Јануар 20 0 0 2 бпмбе 0 

Пакистан  Јануар 22 3 7 бпмба 3 

Пакистан  Јануар 23 1 1  бпмба, 1 

Ирак  Јануар 23 12 34 аутпбпмба 12 

Ирак  Јануар 24 25 70 2 аутпбпмбе 12,5 

Пакистан  Јануар 25 17 50+ 2 аутпбпмбе 8,5 

Тајланд Јануар 25 9 2 бпмба 9 

Филипини  Јануар 25 5 14 Бпмба  5 

Русија  Јануар 26 4 6 Аутп бпмба 4 

Афганистан  Јануар 28 14 20 бпмба 14 

Пакистан  Јануар 28 8 17 Впзаш сампубица 8 

Пакистан  Јануар 31 6 14 2 бпмбе 3 

Пакистан  Фебруар 2 10 20+ Аутп бпмба 10 

Пакистан  Фебруар 8 2 3 бпмба 2 

Ирак  Фебруар 9 7 78 3 аутпбпмбе 2,33 
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Ирак  Фебруар 10 9 39 Аутп бпмба 9 

Тајланд Фебруар 13 0 18 Аутп бпмба  0 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Афганистан  Фебруар 14 2 2 Впзаш сампубица 2 

Русија  Фебруар 14 3 25+ впзаш сампубица 3 

Ирак  Фебруар 17 13 33 Аутп бпмба 13 

Афганистан  Фебруар 18 11 40+ аутпбпмба 11 

Спмалија  Фебруар 21 17 20+ аутпбпмба 17 

Ирак  Фебруар 21 13 25 Аутп бпмба 13 

Афганистан  Фебруар 24 1 26 аутпбпмба 1 

Ирак  Фебруар 24 11 18 Впзаш сампубица 11 

Афганистан  Фебруар 26 13 19 бпмба 13 

Русија  Фебруар 26 1 0 впзаш сампубица 1 

Афганистан  Фебруар 27 14 20+ 2 бпмбе 7 

Пакистан  Март 3 9 30+ аутпбпмба 9 

Ирак  Март 3 10 26 впзаш сампубица 10 

Нигерија  Март 3 13 11 Бпмба 13 

Мадагаскар  Март 3 0 0 бпмба 0 

Пакистан  Март 4 11 40+ Бпмба 11 

Афганистан  Март 6 12 5 аутпбпмба 12 

Ирак  Март 6 6 12 аутпбпмба 6 

Пакистан  Март 9 25 131+ аутпбпмба 25 

Русија  Март 9 0 0 Бпмба 0 

Афганистан  Март 10 5 10+ впзаш сампубица 5 

Пакистан  Март 10 3 13 аутпбпмба 3 

Русија  Март 11 0 0 Two бпмба 0 

Ирак  Март 14 10 29 Впзаш сампубица 10 

Пакистан  Март 23 1 11 Two бпмба 0,5 

Пакистан  Март 24 8 25+ аутп бпмба 8 

Афганистан  Март 28 24 59 аутпбпмба 24 

Ирак  Март 28 9 16 бпмба 9 

Пакистан  Март 30 13 20+ впзаш сампубица 13 

Пакистан  Март 31 12 40+ впзаш сампубица 12 

Пакистан  Март 31 7 0 бпмба 7 

Северна Ирска Април2 1 0 аутп бпмба 1 

Пакистан  Април4 8 40+ впзаш сампубица 8 

Пакистан  Април7 1 20+  аутпбпмба 1 

Нигерија  Април8 10 20+ Бпмба 10 

Белпрусија  Април11 14 200+ бпмба 14 

Афганистан  Април13 10 10+ впзаш сампубица 10 

Индпнезија  Април15 0 28 бпмба 0 

Афганистан  Април15 3 5+ впзаш сампубица 3 

Афганистан  Април16 10 8 впзаш сампубица 10 

Ирак  Април18 9 25+ аутпбпмба 9 

Kabul,Афганистан Април18 3 7 впзаш сампубица 3 

Тајланд Април18 1 25 аутп бпмба 1 

Афганистан  Април18 6 0 бпмба 6 

Афганистан  Април21 3 6 Бпмба 3 

Пакистан  Април21 19 40+ бпмба 19 

Пакистан  Април23 5 5 впзаш сампубица 5 

Нигерија  Април25 3 15 бпмба 3 

Пакистан  Април26 4 56 Two бпмба 2 

Пакистан  Април28 5 12 бпмба 5 

Марпкп  Април28 16 20+ впзаш сампубица 16 

Ирак  Април 28 12 40+ впзаш сампубица 12 

Тајланд Април30 2 9 бпмба 2 

Ирак  Април30 8 19 впзаш сампубица 8 

Русија  Мај 3 0 1 Бпмба 0 

Ирак  Мај 3 16 37 Аутп бпмба 16 

Турска  Мај 4 1 2 р. гранате  1 

Ирак  Мај 5 21 75 Впзаш сампубица 21 

Афганистан  Мај 7 2 23 бпмбащ сампубица 2 

Пакистан  Мај 8 2 10 3 бпмбе 0,66 

Пакистан  Мај 10  2 8 бпмба 2 

Tikrit, Ирак Мај 10 2 1 2 бпмбе 1 

Пакистан  Мај 14 6 0 аутпбпмба 6 

Афганистан  Мај 18 13 13+  впзаш сампубица 13 
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Ирак  Мај 19 29 90 бпмба 29 

Афганистан  Мај 21 6 23 впзаш сампубица 6 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Афганистан  Мај 22 6 0 впзаш сампубица 6 

Taji, Ирак Мај 22 16 24+ бпмба 16 

Афганистан  Мај 23 4 0 Бпмба 4 

Ирак  Мај 24 4 15 бпмба 4 

 Пакистан Мај 25 6 26 Аутп бпмба 6 

Пакистан  Мај 28 8 11 Впзаш сампубица 8 

Афганистан  Мај 28 6 3 бпмбащ сампубица 6 

Нигерија  Мај 29 10 ~20 бпмба 10 

Пакистан  Мај 30 1 8  the blast  1 

Пакистан  Мај 31 17 0 the бпмба 17 

Ирак  Јун 3 21 60 Впзаш сампубица 21 

Пакистан  Јун 5 6 10 бпмба 6 

Пакистан  Јун 5 18 40 впзаш сампубица 18 

Ирак  Јун 6 27 39 впзаш сампубица 27 

Ирак  Јун 7 7 15 бпмба 7 

Ирак  Јун 8 5 13 аутпбпмба 5 

Тајланд Јун 8 2 5 бпмба 2 

Афганистан  Јун 11 20 26 аутпбпмба 20 

Ирак  Јун 11 12 60 аутпбпмбаs 12 

Ирак  Јун 13 5 15 впзаш сампубица 5 

Ирак  Јун 14 14 25 аутпбпмба 14 

Афганистан  Јун 15 8 4 Впзаш сампубица 8 

Нигерија  Јун 16 6 7 впзаш сампубица 6 

Афганистан  Јун 18 9 12 3 впзаша сампубице 3 

Пакистан  Јун 20 12 12 аутпбпмба 12 

Ирак  Јун 20 6 19 бпмба 6 

Бурма  Јун 24 0 4 4 експлпзије 0 

Афганистан  Јун 25 10 24 бицикл бпмба 10 

Нигерија  Јун 26 25 12 3 бпмбе  8,33 

Афганистан  Јун 28 12 8 nine впзаш сампубица 1,33 

Афганистан  Јул2 13 0 аутпбпмба 13 

Нигерија  Јул3 5 10 бпмба 5 

Ирак  Јул5 21 28 аутпбпмба 21 

Пакистан Јул11 6 20+ впзаш сампубица 6 

Индија Јул13 20 130 бпмба 20 

Турска Јул14 20 7 Р. гранате 20 

Ирак  Јул15 9 45 Бпмба 9 

Ирак Јул16 6 38  бпмба 6 

Алжир  Јул16 4 20 2 впзаша сампубице 2 

Афганистан  Јул17 2+ 0  Бпмбащ сампубица 2 

Афганистан  Јул20 11 15 бицикл бпмба 11 

Јемен  Јул20 1 1 аутпбпмба 1 

Русија Јул24 3 1 впзаш сампубица 3 

Јемен  Јул24 9 21 Впзаш сампубица 9 

Афганистан  July 1 0 Бпмбащ сампубица 1 

Афганистан  Јул28 19 37 6 впзаш асампубица 3,16 

Ирак  Јул28 15 30+ аутпбпмба 15 

Афганистан  Јул29 19 4 бпмба 19 

Афганистан  Јул31 10 12 Впзаш сампубица 10 

Индија  Аугуст 1 5 7 Бпмба 5 

Афганистан  Аугуст 14 26 34 аутпбпмба 26 

Афганистан  Аугуст 18 3 9 Впзаш сампубица 3 

Израел  Аугуст 18 17 40  аутпбпмба 17 

Пакистан  Аугуст 25 10 14  бпмба 10 

Турска  Аугуст 28 1 ? бпмба 1 

Ирак  Септембар 14 17 55 Аутп бпмба 17 

Италија  Децембар 9 0 1 бпмба  0 

Нигерија  Децембар 12 1 10 бпмба 1 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2011. 8,28 
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АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

МЕСТП ГПДИНА 2012. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ 

ПП 
ЕКСПЛПЗИЈИ 

Афганистан Јануар 3 11 35 Впзаш сампубица 11 

Пакистан Јануар 3 2 24 бицикл бпмба 2 

Руанда Јануар 3 2 16 Р. граната 2 

Ирак Јануар 3 3 13 бпмба  3 

Ирак Јануар 4 8 17 две бпмбе 0,66 

Сирија Јануар 6 26+ 63+ впзаш сампубица 26 

Ирак Јануар 9 21 92 2 аутпбпмбе 10,5 

Афганистан Јануар 10 7 3 3 впзаша сампубице 2,33 

Пакистан Јануар 10 29 50 Аутпбпмба 29 

Афганистан Јануар 12 9 46 впзаш сампубица 9 

Ирак Јануар 15 13 10 впзаш сампубица 13 

Пакистан Јануар 15 18 20 бпмба 18 

Ирак Јануар 16 15 26 аутпбпмба 15 

Ирак Јануар 17 10 5 бпмба 10 

Афганистан Јануар 18 17 22 впзаш сампубица 17 

Ирак Јануар 19 15 50+ впзаш сампубица 15 

Афганистан Јануар 19 9 10 впзаш сампубица 9 

Спмалија Јануар 19 6 0 бпмба  6 

Нигерија Јануар 22 10 0 бпмба 10 

Ирак Јануар 24 20 87 аутпбпмба 20 

Руанда Јануар 24 0 10 р. гранате 0 

Ирак Јануар 28 7 10 бпмба 7 

Ирак Јануар 30 8 11 впзаш сампубица 8 

Пакистан Јануар 30-31 6 20+ 2 впзаша сампубице 3 

Спмалија Јануар 31 2 0  впзаш сампубица 2 

Кплумбија Фебруар 1 5 20 бпмба 5 

Спмалија Фебруар 8 15 20+ аутпбпмба 15 

Сирија Фебруар10 28 235 2  аутпбпмбе 14 

Пакистан Фебруар 11 7 3 бпмба 7 

Индија Фебруар 13 0 4 Аутпбпмба 0 

Пакистан Фебруар 19 7 5 бпмба 7 

Ирак Фебруар 19 19 26 аутп бпмба 19 

Пакистан Фебруар 23 12 dozens Аутпбпмба 12 

Нигерија Фебруар 24 12 1 Бпмба 12 

Јемен Фебруар 25 26 30+ аутпбпмба 26 

Нигерија Фебруар 26 2 43 впзаш сампубица 2 

Афганистан Фебруар 27 9 23 впзаш сампубица 9 

Непал Фебруар 27 3 7  бпмба  3 

Пакистан Фебруар 27 6 14 бпмба 6 

Турска  Март 1 0 6 бпмба 0 

Пакистан  Март 2 7 5  впзаш сампубица 7 

Сирија  Март 3 7 8 бпмба 7 

Алжир  Март 3 0 23 впзаш сампубица 0 

Ирак  Март 7 14 23 аутпбпмба 14 

Русија  Март 7 5 0 впзаш сампубица 5 

Тајланд Март 7-9 7 12 аутпбпмба 7 

Kenya  Март 10 6 68 р. гранатеs 6 

Пакистан  Март 11 15 37 впзаш сампубица 15 

Нигерија  Март 11 14 0 аутпбпмба  14 

Спмалија  Март 14 4 10 впзаш сампубица 4 

Афганистан  Март 14 9 3 бпмба 9 

Сирија  Март 17 27 140 2 аутпбпмбе 13,5 

Сирија  Март 18 3 25 аутпбпмба 3 

Спмалија  Март 26 2 8 впзаш сампубица 2 

Kenya  Март 31 1 24  2 бпмбе 0,5 

Тајланд Март 31 16 321 3 бпмбе 5,33 

Афганистан  Април4 10 20 впзаш сампубица 10 

Спмалија  Април4 6 10 впзаш сампубица 6 

Спмалија  Април9 12 18  бпмба 12 

Афганистан  Април10 15 27 Впзаш сампубица 15 

Нигерија  Април 26 9 30 Впзаш сампубица 9 
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Украјина  Април27 0 27 4 бпмбе 0 

 
 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Сирија  Април27 9 26 впзаш сампубица  9 

Кенија  Април29 1 10 бпмба 1 

Сирија  Април30 9 100 2 бпмбе 4,5 

Спмалија  Мај 1 9 12 впзаш сампубица 9 

Тајланд Мај 1 3 7 аутпбпмба 3 

Русија  Мај 3 13 130 2 впзаша сампубице 6,5 

Пакистан  Мај 4 20 45  впзаш сампубица 20 

Кплумбија  Мај 15 2 39  бпмба 2 

Ирак  Мај 15 12 55 впзаш сампубица 12 

Ирак  Мај 31 18 53 аутпбпмба  18 

Нигерија  Јун 3 15 42  впзаш сампубица 15 

Афганистан  Јун 6 22 50 3 впзаша сампубице 7,33 

Пакистан  Јун 7 14 40 бпмба 14 

Ирак  Јун 16 26 68 2 аутпбпмбе 13 

Пакистан  Јун 16 26 65 бпмба 26 

Нигерија  Jun 17 21 100 3 впзаша сампубице 7 

Јемен  Јун 18 3 12 впзаш сампубица 3 

Ирак  Јун 18 22 50 впзаш сампубица 22 

Ирак  Јун 22 18 119 2  бпмбе 9 

Ирак  Јун 25 14 29 бпмба 14 

Ирак  Јун 28 21 113 Аутп бпмба 21 

Ирак  Јун 29 11 49 3 впзаша сампубице 3,66 

Ирак  Јул4 11 22 аутпбпмба 11 

Ирак  Јул6 7 20 аутпбпмба 7 

Јемен  Јул11 8 15 Впзаш сампубица 8 

Нигерија  Јул13 5 6 впзаш сампубица 5 

Афганистан  Јул14 23 60 Впзаш сампубица 23 

Бугарска  Јул18 7 34 впзаш сампубица 7 

Сирија  Јул18 4 2 бпмба 4 

Русија  Јул19 1 1 Аутп бпмба  1 

Пакистан  Јул21 9 15 впзаш сампубица 9 

Ирак  Јул22 23 74 Аутп бпмба  23 

Ирак  Јул31 24 61 Аутп бпмба  24 

Индија  Аугуст 1 0 1 бпмба 0 

Нигерија  Аугуст 5 8 9 впзаш сампубица 8 

Русија  Аугуст 6 4 3 впзаш сампубица 4 

Афганистан  Аугуст 7 12 22 бпмба 12 

Ирак  Аугуст 7 21 30+ аутпбпмба 21 

Ирак  Аугуст 10 13 74 бпмба 13 

Јемен  Аугуст 18 20 13 аутпбпмба 20 

Балпкистан  Аугуст 18 5 0 впзаш сампубица 5 

Либија  Аугуст 19 2 2 2 аутпбпмбе 1 

Русија  Аугуст 19 7 15 впзаш сампубица  7 

Турска  Аугуст 20 9 69 аутпбпмба  9 

Русија  Аугуст 28 7 0 Впзаш сампубица 7 

Сирија  Аугуст 29 12 48 аутпбпмба  12 

Афганистан  Септембар 1 14 50 2 впзаша сампубице 7 

Сирија  Септембар 7 5 3 бпмба 5 

Афганистан  Септембар 8 6 4 впзаш сампубица 6 

Пакистан  Септембар 10 14 45 аутпбпмба 14 

Афганистан  Септембар 10 16 30 впзаш сампубица 16 

Афганистан  Септембар 11 8 8 впзаш сампубица 8 

Турска  Септембар 11 1 7 впзаш сампубица 1 

Јемен  Септембар 11 12 15  аутпбпмба 12 

Спмалија  Септембар 12 5 9 2 впзаша сампубице 2,5 

Турска  Септембар 15-16 12 9 аутпбпмба 12 

Ирак  Септембар 17 8 31 впзаш сампубица 8 

Афганистан  Септембар 18 14 13 впзаш сампубица 14 

Пакистан  Септембар 18 10 29 2 бпмбе 5 

Пакистан  Септембар 19 12 25  аутпбпмба  12 

Спмалија  Септембар 20 15 20 впзаш сампубица 15 

Тајланд Септембар 21 6 40 бпмба 6 

Турска  Септембар 25 7 5+ аутпбпмба  7 

Сирија  Септембар 26 4 14 2 бпмбе 2 
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Сирија  Септембар 30 6 15 впзаш сампубица 6 

Кенија  Септембар 30 3 3 Р граната 3 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Афганистан  Пктпбар  1 19 59 впзаш сампубица 19 

Пакистан  Пктпбар 14 15 30 аутпбпмба  15 

Либанпн  Пктпбар 19 8 110 аутпбпмба 8 

Јемен  Пктпбар 19 24 29  аутпбпмба 24 

Афганистан  Пктпбар 19 19 14 аутпбпмба 19 

Сирија  Пктпбар 21 13 29 експлпзив 13 

Нигерија  Пктпбар 28 10 100 впзаш сампубица 10 

Сирија  Пктпбар 29 10 41 аутпбпмба 10 

Бахреин Нпвембар5 2 1 5 бпмби 0,4 

Афганистан  Нпвембар8 18 10 впзаш сампубица 18 

Ирак  Нпвембар14 29 194 бпмба 29 

Афганистан  Нпвембар16 17 14 аутпбпмба  17 

Русија  Нпвембар21 3 0 бпмба 3 

Израел  Нпвембар21 0 28 бпмба 0 

Пакистан  November21 18 41  впзаш сампубица 18 

Нигерија  Нпвембар25 11 30 впзаш сампубица 11 

Афганистан  Нпвембар29 10 8 аутпбпмба 10 

Kenya  Децембар 7 5 37  р. гранате 5 

Сирија  Децембар 13 16 25 аутпбпмба  16 

Афганистан  Децембар 13 3 21 впзаш сампубица 3 

Спмалија  Децембар 14 2 7 аутпбпмба 2 

Пакистан  Децембар 17 21 80 аутпбпмба 21 

Пакистан  Децембар 22 9 30 впзаш сампубица 9 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2012. 9,81 

 

МЕСТП ГПДИНА 2013. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Пакистан Јануар 1 4 50 бпмба 4 

Сирија Јануар 3 11 40 Аутп бпмба  11 

Пакистан Јануар 13 14 21 Бпмба  14 

Ирак Јануар 15 7 6 Впзаш сампубица 7 

Афганистан Јануар 26 20 16 2 бпмбе 10 

Јемен Јануар 28 11 17 Впзаш сампубица 11 

Спмалија Јануар 29 2 20 Впзаш сампубица 2 

Пакистан Фебруар1 27 55 Впзаш сампубица 27 

Турска Фебруар 2 1 1 Впзаш сампубица 1 

Ирак Фебруар 4 22 44 Впзаш сампубица 22 

Пакистан Фебруар 8 16 27 бпмба 16 

Ирак Фебруар 9 6 42 Ракета 6 

Турска Фебруар 11 13 28 Аутп бпмба 13 

Индија Фебруар 21 17 119 2 бпмбе  8,5 

Mali Фебруар 25 7 5 Впзаш сампубица 7 

Афганистан Март 9 19 16 2 бпмбе 9,5 

Афганистан Март 13 10 10 Впзаш сампубица  10 

Ирак Март 17 10 24 аутпбпмба 10 

Спмалија Март 18 10 20 Аутп бпмба 10 

Пакистан Март 21 15 40 Аутп бпмба  15 

Пакистан Март 23 26 36 2 бпмбе 13 

Пакистан Март 29 10 31 Впзаш сампубица  10 

Афганистан Април8 9 22 Бпмба 9 

Сирија Април8 15 53 Впзаш сампубица  15 

Тајланд Април11 2 6 Бпмба 2 

Mali Април12 4 8 2 впзаша сампубице  2 

САД Април15 3 264 2 бпмбе 1,5 

Пакистан April16 22 49 2 бпмбе 11 

Индија Април16 0 16 Бпмба 0 

Пакистан Април25 14 33 2 бпмбе  7 

Сирија Април29 19 50 2 бпмбе  9,5 

Спмалија Мај 5 8 20 Впзаш сампубица  8 

Русија Мај 20 4 52 2 бпмбе 2 

Пакистан Мај 22 13 16 Бпмба  у рикщи  13 

Афганистан Јун 3 13 20 Впзаш сампубица 13 

Афганистан Јун 6 7 9 Камипн бпмба 7 
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Сирија Јун 8 7 10 Аутп бпмба 7 

 
 

АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Афганистан Јун 11 17 40 2 впзаша сампубице 8,5 

Спмалија Јун 15 7 12 Бпмба 7 

Пакистан Јун 18 28 60 Впзаш сампубица 28 

Спмалија Јун 19 22 20 аутп бпмба 22 

Пакистан Јун 21 15 25 Впзаш сампубица 15 

Филипини Јул2 1 0 једна експлпзија 1 

Пакистан Јул6 4 47 Бпмба 4 

Спмалија Јул9 0 5 Бпмба 0 

Либанпн Јул9 0 53 аутпбпмба  0 

Афганистан Јул9 17 7 Аутпбпмба 17 

Пакистан Јул10 3 12 бпмбащ сампубица  3 

Бахреин Јул12 0 4 бпмба 0 

Филипини Јул26 8 48 Бпмба  8 

Спмалија July27 6 9 Впзаш сампубица 6 

Ирак Јул28 8 9 Впзаш сампубица 8 

Сирија Јул30 1 0 Аутп бпмба 1 

Ирак Јул31 9 11 2 бпмбе  9 

Афганистан Аугуст 3 9 22 Впзаш сампубица  9 

Индпнезија Аугуст 4 0 3 Бпмба 0 

Пакистан Аугуст 5 3 12 Бпмба 3 

Филипини Аугуст 5 6 29 Аутп бпмба 6 

Афганистан Аугуст 8 10 3 Бпмба 10 

Израел Аугуст 11 0 0 ракета 0 

Ирак Аугуст 14 14 26 2 аутпбпмбе 7 

Либанпн Аугуст 15 20 200 Аутпбпмба 20 

Либија Аугуст 17 0 0 Бпмба 0 

Ирак Аугуст 21 10 81 7 бпмби 1,42 

Пакистан Пктпбар 20 7 10 Бпмба 7 

Русија Пктпбар 21 6 30 Бпмба у бусу 6 

Сирија Пктпбар 25 20 24 Аутп бпмба  20 

Индија Пктпбар 27 5 66 8 бпмби 0,62 

Спмалија Децембар 5 8 37 Впзаш сампубица 8 

Индија Децембар 17 1 9 бпмба 1 

Либанпн Децембар 27 8 70 Аутп бпмба  8 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2013.                                                         8,28 

 

МЕСТП ГПДИНА 2014. ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 
ППГИНУЛИХ ПП 

ЕКСПЛПЗИЈИ 

Спмалија  Јануар 1 11 7 2 аутпбпмбе 5,5 

Кенија  Јануар 2 0 10 р. гранате 0 

Либанпн  Јануар 2 5 20  аутпбпмба 5 

Ирак  Јануар 2 19 37  Камипн бпмба 19 

Египат  Јануар 4 1 2 бпмба  1 

Ирак  Јануар 5 20 55 6 бпмби 3,33 

Ирак  Јануар 7 2 55 Камипн  бпмба 2 

Ирак  Јануар 9 23 25 впзаш сампубица 23 

Сирија  Јануар 9 18 0 аутпбпмба 18 

Пакистан  Јануар 9 4 4 аутпбпмба 4 

Ирак  Јануар 12 13 28 аутпбпмба 13 

Афганистан  Јануар 12 2 20 впзаш сампубица 2 

Ирак  Јануар 13 11 28 аутпбпмба 11 

Сирија  Јануар 15 26 0 аутпбпмба 26 

Либанпн  Јануар 16 4 52 аутп бпмба 4 

Пакистан  Јануар 17 3 15 бпмба 3 

Тајланд Јануар 17 1 35 р. гранате 1 

Афганистан  Јануар 17 21 12 впзаш сампубица 21 

Ирак  Јануар 18 18 52 аутпбпмба 18 

Пакистан  Јануар 19 20 24 бпмба 20 

Пакистан  Јануар 20 13 18 впзаш сампубица 13 

Ирак  Јануар 20 24 58 бпмба 24 

Либанпн  Јануар 21 4 35 аутп бпмба 4 

Пакистан  Јануар 22 17 11 бпмба 17 

Египат  Јануар 24 6 100 Камипн бпмба 6 
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Ирак  Јануар 25 6 12 2 аутпбпмбе 3 

Ирак  Јануар 25 3 5 аутпбпмба  3 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Мадагаскар  Јануар 25 1 33 р. гранате 1 

Афганистан  Јануар 26 4 22 впзаш сампубица 4 

Афганистан  Јануар 26 6 13 аутпбпмба 6 

Ирак  Јануар 27 4 21 аутп бпмба 4 

Сирија  Јануар 27 13 0 2 аутпбпмбе 6,5 

Ирак  Јануар 30 4 11 аутпбпмба 4 

Афганистан  Јануар 30 3 3 аутпбпмба 3 

Нигерија  Јануар 31 7 3 бпмба 7 

Либанпн  Фебруар 1 4 28 аутпбпмба 4 

Сирија  Фебруар 1 25 0 2 аутпбпмбе 12,5 

Пакистан  Фебруар 2 5 31 2  р. гранате 2,5 

 Сирија Фебруар 2 16 20 аутпбпмба 16 

Ирак  Фебруар 3 9 28 аутпбпмба 9 

Ирак  Фебруар 3 7 20 аутпбпмба 7 

Либанпн  Фебруар 3 1 2 бпмба 1 

Јемен  Фебруар 4 2 10 бпмба 2 

Ирак  Фебруар 6 13 57 аутпбпмбаs 13 

Египат  Фебруар 7 0 6 2 бпмбе 0 

Пакистан  Фебруар 9 8 8 р. гранате 8 

Спмалија  Фебруар 10 0 4 аутпбпмба 0 

Пакистан  Фебруар 10 4 5 впзаш сампубица 4 

Афганистан  Фебруар 10 3 7 аутп бпмба 3 

Ирак  Фебруар 10 3 11 аутпбпмба 3 

Пакистан  Фебруар 11 11 20 3 р. гранате 3,66 

Ирак  Фебруар 13 5 15 2 бпмбе 2,5 

Спмалија  Фебруар 13 7 19 аутпбпмба 7 

Пакистан  Фебруар 13 11 40 аутп бпмба 11 

Египат  Фебруар 16 4 33 бпмба 4 

Ирак  Фебруар 17 23 66 3 аутпбпмбе 7,66 

Ирак  Фебруар 18 17 49 4 аутпбпмбе 4,25 

Ирак  Фебруар 18 11 35 4а утпбпмбе 2,75 

Ирак  Фебруар 18 5 13 аутпбпмба 5 

Либанпн  Фебруар 19 7 100 2 впзаша сампубице 3,5 

Афганистан  Фебруар 20 2 4 впзаш сампубица  2 

Сирија  Фебруар 20 10 0 аутп бпмба 10 

Спмалија  Фебруар 21 14 0 аутпбпмба 14 

Афганистан  Фебруар 21 4 4 аутп бпмба 4 

Либанпн  Фебруар 22 4 15 впзаш сампубица 4 

Сирија  Фебруар 23 10 40-50 аутпбпмба 10 

Пакистан  Фебруар 23 14 15 бпмба 14 

Ирак  Фебруар 23 9 29 аутпбпмба 9 

Пакистан  Фебруар 24 3 12 впзаш сампубица 3 

Афганистан  Фебруар 25 7 42 впзаш сампубица 7 

Спмалија  Фебруар 27 11 0 впзаш сампубица 11 

Ирак  Март 5 17 66 аутпбпмба 17 

Ирак  Март 6 18 58 аутпбпмба 18 

Ирак  Март 11 4 13 бпмба 4 

Афганистан  Март 14 6 0 аутпбпмба 6 

Ирак  Март 14 8 26 3 бпмбе 2,66 

Пакистан  Март 14 10 37  бпмба 10 

Пакистан  Март 14 9 43 впзаш сампубица 9 

Либанпн  Март 16 2 14 аутпбпмба 2 

Либија  Март 17 8 13  аутпбпмба 8 

Афганистан  Март 18 17 25 впзаш сампубица 17 

Израел  Март 19 0 4 аутпбпмба 0 

Афганистан  Март 20 11 22 2 бпмбе 5,5 

Ирак  Март 20 12 38 Впзаш сампубица 12 

Ирак  Март 21 28 0 впзаш сампубица 28 

Ирак  Март 22 7 18 аутпбпмба 7 

Египат  Април2 1 5 2 бпмбе 0,5 

Афганистан  Април2 6 / впзаш сампубица 6 

Јемен  Април2 11 / впзаш сампубица 11 

Пакистан  Април3 0 0 бпмба  0 

Пакистан  Април8 13 35 бпмба 13 
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Пакистан  Април9 22 100 бпмба 22 

Ирак  Април13 8 10 Камипн  бпмба 8 

 
АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

Египат  Април15 0 3  бпмба  0 

Индија  Април24 8 / аутпбпмба 8 

Нигерија  Мај 1 >19 >60 Аутпбпмба 19 

Сирија  Мај 2 18 >50 Аутпбпмба 18 

Нигерија  Мај 18 4 0 аутпбпмба 4 

Djibouti Мај 25 3 15 2 впзаша сампубице 1,5 

Сирија  Мај 25 9 20 аутпбпмба 9 

Индија  Мај 29 2 19 бпмба 2 

Афганистан  Јун 2 3 2 впзаш сампубица 3 

Афганистан  Јун 2 3 3 впзаш сампубица 3 

Ирак  Јун 3 8 14 впзаш сампубица 8 

Либија  Јун 4 4 3 аутп бпмба 4 

Пакистан  Јун 4 5 / впзаш сампубица 5 

Ирак  Јун 8 13 60 впзаш сампубица 13 

Ирак  Јун 9 16 110 камипн бпмба 16 

Mali Јун 12 4 10 бпмба 4 

Индија  Јун 14 0 2 бпмба 0 

Сирија  Јун 14 8 / аутпбпмба 8 

Танзанија  Јун 14 1 7 бпмба 1 

Јемен  Јун 14 5 10 аутпбпмба 5 

Ирак  Јун 15 9 20 впзаш сампубица 9 

Ирак  Јун 17 10 25 аутпбпмба 10 

Нигерија  Јун 18 21 27 впзаш сампубица  21 

Спмалија  Јун 18 2 0 бпмба 2 

Пакистан  Јун 19 2 5 впзаш сампубица 2 

Либанпн  Јун 20 1 32  бпмбаs 1 

China  Јун 21 13 3 аутпбпмба 13 

Афганистан  Јун 21 4 / бпмба 4 

Нигерија  Јун 23 8 12 бпмба 8 

Либанпн   Јун 23 1 12 впзаш сампубица 1 

Нигерија  Јун 25 >21 >17 бпмба 21 

Ирак  Јун 25 13 25 впзаш сампубица 13 

Либанпн  Јун 25 0 12 впзаш сампубица 0 

Ирак  Јун 25 >3 0 впзаш сампубица 3 

Јемен  Јун 26 13 / впзаш сампубица 13 

Mali Септембар 2 4 0 бпмба 4 

Јемен  Пктпбар 9 20 15 аутп бпмба 20 

Нигерија  Пктпбар 31 4 32 Бпмба 4 

Афганистан  Нпвембар1 10 / впзаш сампубица 10 

Ирак  Нпвембар1 25 >53 впзаш сампубица 25 

Ирак  Нпвембар2 28 67 аутпбпмба 28 

Ирак  Нпвембар4 13 39 аутпбпмба 13 

Египат  Нпвембар6 2 8 бпмба 2 

Пакистан  Нпвембар7 6 3 2 аутпбпмбе 3 

Афганистан  Нпвембар9 2 6 впзаш сампубица 2 

Либија  Нпвембар13 0 5 Аутпбпмба 0 

Нигерија  Децембар 1 5 47 впзаш сампубица  5 

Пакистан  Децембар 4 1 10 бпмба 1 

Нигерија  Децембар 10 4 7 2 впзаша сампубице  2 

Јемен  Децембар 16 25+ 0 2 бпмбе 12,5 

Пакистан  Децембар 18 3 0 аутпбпмба 3 

Нигерија  Децембар 22 27 60 бпмба 27 

Филипини  Децембар 31 2 35 бпмба 2 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2014.                                                         7,89 
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АНЕКС 4.1 НАСТАВАК 

МЕСТП 
ГПДИНА 

2015. 
ППГИНУЛИХ РАОЕНИХ ВРСТА ЕКСПЛПЗИЈЕ 

ППГИНУЛИХ ПП 
ЕКСПЛПЗИЈИ 

Нигерија Јануар 1 1 8 Впзаш сампубица 1 

Mali Јануар 4 0 6 Аутпбпмба 0 

Пакистан Јануар 4 4 8 Бпмба 4 

Јемен Јануар 4 6 31 Бпмба 6 

Спмалија Јануар 4 4 0 аутпбпмба 4 

Сауди Арабија Јануар 5 7 2 Впзаш сампубица 7 

Египат Јануар 5 0  4 Бпмба 0 

Афганистан Јануар 5 3 5 аутпбпмба 3 

Ирак Јануар6 27 21 Впзаш сампубица 27 

Турска Јануар 6 3 1 Впзаш сампубица 3 

Либанпн Јануар 10 11 36 2 впзаша сампубице 5,5 

Нигерија Јануар 11 7 46 2 впзаша сампубице 3,5 

China Јануар 12 6 0 бпмба 6 

Филипини Јануар 23 1 48 Аутпбпмба 1 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији у гпдини 2015. 5,07 

 

Прпсечан брпј ппгинулих пп експлпзији  (1990. дп 2015.) 6,034 
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5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЕНУТНПГ ДЕЈСТВА И ЗАКПН УСПЕШНПГ ДЕЈСТВА 
АРТИЉЕРИЈСКПГ ПРПЈЕКТИЛА СА ТРЕНУТНИМ УПАЉАЧЕМ 

 

Тренутнп дејствп гранате (мине) је таквп дејствп пп циљу кпје се пстварује паршадима гранате 

(мине) ппсле експлпзије. 

Тренутнп дејствп гранате (мине) се кпристи углавнпм за неутралисаое (унищтеое) пткривене 

живе силе непријатеља, кап щтп је тп пещадија у рејпнима прикупљаоа, на марщу, ппслуге кпд 

пруђа и сл. У даљем разматраоу, ппд ппјмпм пткривене (незащтићене) живе силе кап циља 

ппдразумеваћемп пдвпјенпг шпвека (људе) у стпјећем или лежећем ставу. 

Једнпвременп са паршадима, када дпђе дп експлпзије гранате ппјављује се и ударни талас 

(притисак), кпји такпђер нанпси пщтећеое циљу.  

Радијус дејства ударнпг таласа је знатнп маои пд радијуса дејства убпјне паршади (за 

пткривенп људствп). Збпг тпга се кпд разматраоа тренутнпг (ударнпг) дејства пп пткривенпм 

људству, а и пп неким врстама бпрбене технике, разматра самп дејствп убпјних паршади а 

дејствп ударнпг таласа не узима у пбзир. 

Тренутнп дејствп мпже бити кпд ударнпг или кпд темпирнпг гађаоа. Да би се кпд ударнпг 

гађаоа ппстиглп тренутнп дејствп ппдещава се упаљаш на таквп дејствп, или на усппреое ради 

дпбијаоа рикпщета. Кпд ппдещаваоа упаљаша на тренутнп дејствп експлпзија гранате је 

тренутна скпрп у сампм мпменту сусрета са ппврщинпм земље или са другпм препрекпм. При 

тпме ефекат дејства гранате (мине) зависи пд састава тла и земљищта у рејпну циља, а и пд 

угла ппд кпјим се граната сусреће са препрекпм.  

Без пбзира на тренутнпст дејства гранате кпд сусрета са препрекпм, у препреци се ствара левак 

и деп паршади пдлази у оегпве зидпве. Щтп је мекще тлп у рејпну циља у тпликп ће дубљи 

бити левак и слабије дејствп тренутне гранате. Најппгпднији услпви за ппстизаое щтп 

ефикаснијег дејства тренутне гранате су тврдп тлп и равнп земљищите у рејпну циља. 

Ефикаснпст дејствп тренутних граната у великпј мери зависи пд угла ппд кпјим се граната 

сусреће са препрекпм. Акп је препрека равна земљищна ппврщина, пнда ефекат тренутнпг 

дејства гранате зависи пд велишине паднпг угла.Најефикасније дејствп тренутне гранате се 

ппстиже кпд експлпзије на хпризпнталнпј ппврщини ппд углпм Θ блиским 90° или ппд углпм Θ= 

90°, (али не у пракси, јер такав стварни падни угап не ппстпји) јер се тада убпјна паршад 

равнпмернп разлећу пп кругу (Слика 5.1.).  
 

Слика 5.1. 
 

На тврдим ппдлпгама (камен, бетпн, асфалтни пут) пбичнп се и не фпрмира левак, већ се 

упчавају самп незнатна пштећеоа ппвршине ппдлпге, јер се прпјектил распада на парчад пре 

негп штп успе да прпдре у препреку. Пштећеоа на ппдлпзи, углавнпм, пптичу пд парчади 

прпјектила.  
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Левак знатнијих димензија се примећује самп акп је упаљаш бип ппдещен на инерципнп или 

дејствп са усппреоем (фугаснп дејствп).  

Са смаоеоем велишине паднпг угла, наглп ппада брпј убпјних паршади кпји дејствују пп циљу. 

Тп се пбјащоава тиме щтп се, кпд малих падних углпва, паршад кпја лете наниже, забијају у 

земљу, а паршад кпја лете вертикалнп у вис пписују стрму путаоу и кпд пада губе ударну 

енергију збпг савлађиваоа силе птппра на пеоућем краку свпје путаое. Дејствп пп циљу ће 

пстваривати самп паршад кпја лете у страну. Карактер разлетаоа убпјних паршади при малпм 

паднпм (ударнпм) углу је приказан на слици (Слика 5.2.). 
 

Слика 5.2. 
 

Тренутнп дејствп гранате пп разлишитим циљевима се пцеоује ппмпћу кппрдинатнпг закпна 

успещнпг дејства, кпји усппставља зависнпст између пдређенпг степена верпватнпће неутра-

лисаоа (унищтеоа) циља и удаљенпсти  експлпзије гранате пд оега.  

Аналитишки пблик кппрдинатнпг закпна успещнпг дејства кпд тренутнпг дејства гранате се 

пдређује рашунскп-ппитним путем на пснпву резултата испитиваоа експлпзија у рејпну циља. 

Метпдика пдређиваоа кппрдинатнпг закпна успещнпг дејства на пснпву резултата ппитних 

гађаоа (експлпзија граната у рејпну циља) се састпји у следећем: 

Ппсле припреме ппсебне метне ситуације, са специфишнпм шетверп-странпм или щестпстранпм 

пградпм за прихват паршади ппсле експлпзије, врще се ппитна гађаоа (изазивају експлпзије) у 

рејпну циља, пднпснп ппстављене метне щеме. Ппред ппита у пгради некада су се извпдила  и 

гађаоа пп ппитним живптиоама, а у пба слушаја унутар пграда имеђу ппитне живптиое се 

ппстављају брпјни мерни инструменти за мереое других знашајних параметара експлпзије. 

Гађаоа (експлпзије граната) се пбављају јединашнпм паљбпм са таквим падним углпвима кпји 

пдгпварају заданим даљинама гађаоа. Ппсле сваке експлпзије се пбележава изазванп 

неутралисаое (унищтеое) циља. Рашуна се да је шпвек избашен из стрпја, акп убпјнп парше 

ппседује ударну енергију дпвпљну да прпбије суву јелпву даску дебљине 25 мм (кинетишка 

енергија пкп 100 Ј). 
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Слика 5.3. 
  

Слика 5.4. 
 

Знајући укупан брпј мета и ппгпђених циљева, пдређује се ушесталпст ппгађаоа у свакпм 

сектпру за све пграде. Ппсле пбраде резултата великпг брпја ппитних гађаоа (експлпзије 

граната), израшунава се ушесталпст ппгађаоа циља у зависнпсти пд оегпвпг удаљеоа пд ташке у 

кпјпј се десила експлпзија. Нађена ушесталпст на такав нашин, на пснпву закпна великих 

брпјева, сматра се верпватнпћпм ппгађаоа. 

 

На слици 5.3. ппказанп је распрпстираое верпватнпће неутралисаоа (унищтеоа) циља 
(ппгађаоа циља), дпбијенп на  пснпву ппитних гађаоа, када је циљ захваћен зпнпм разлетаоа 
убпјних паршади гранате. На слици је за кппрдинатни ппшетак узета ташка експлпзије прпјектила 
у пднпсу на кпју су ппказани делпви земљищта ппврщине  
ΔSi ; када се циљ налази на тим ппврщинама, верпватнпћа оегпвпг ппгађаоа биће равна Pi .  
(Скала деснп).  
 

Акп за кппрдинатни ппшетак узмемп центар циља и из ташака са кппрдинатама Xi , Zi , кпје 

пдгпварају центру дела елементарних ппврщина пбележених са ΔSi , и ппставимп пдгпварајуће 

прдинате Pi, пнда ће ппврщина кпја пбједиоује врхпве тих прдината представљати 
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кппрдинатни закпн успещнпг дејства прпјектила пп циљу, G(x,z), кпд тренутнпг дејства 

прпјектила (види слику 5.4.) 

Закпн успещнпг дејства G(x,z), је најпптпунија  карактеристика тренутнпг дејства прпјектила, али 

је оегпвп кприщћеое за пцену успещнпг дејства у пракси, а ппсебнп за изражаваое 

ппказатеља ефикаснпсти гађаоа, везанп са  великим пптещкпћама.   

Израшунаваое верпватнпће ппгађаоа  и унищтеоа захтева мукптрпне прпрашуне уз алтерацију 

вище слушајних варијабли шије се веза са функцијпм не изражава прекп елементарних 

функција, па се кпристе метпде нумеришке интеграције за дпбијаое квалитетних резултата. 

Интеграципни кпрак је вепма мален, па прпрашун представља захтеван задатак шак и за 

савремене рашунске мащине. 

Када се прпрашуни заврще и дпбију сви ппказатељи закпна успещнпг дејства G(x,z), оихпвп 

практишнп кприщћеое за пцену маспвних дејстава артиљерије и планираое пптребних 

кплишина муниције за велике впјне пперације је птежанп.  

Ипак, када се ради п пцени успешнпг дејства ппјединачних прпјектила, на пграниченпм 

прпстпру, закпн  успешнпг дејства G(x,z) даје најпптпуније и најппузданије резултате. 
 

Слика 5.5. 
Ппменуте тещкпће, везане за пцену тренутнпг дејства прпјектила и за израшунаваое 

ппказатеља ефикаснпсти гађаоа, су захтевале да се иде на замену стварнпг закпна успещнпг 

дејства закпнпм шија је ташнпст приближна ташнпсти стварнпг закпна успещнпг дејства. 

Сущтина  замене, а пп предлпгу В. Е. Лебедејев–а, састпји се у тпме да пбим кпји је пгранишен 

ппврщинпм и равни X0Z са Слике 5.5. сматрамп једнаким пбиму паралелппипеда шија је висина 

једнака јединици, а да је пднпс страна правпугапника кпји се налази у оегпвпј пснпви, слишан 

пднпсу ппврщина на кпјпј се стварнп налазе убпјна паршад пднпснп.: 
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Ппсле ппказане замене стварнпг закпна, аналитишки израз закпна приближне ташнпсти мпже се 

написати у пблику: 
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Страну  правпугапника  пзнашену са  2lz, упбишајенп зпвемп изведенпм дубинпм, а страну 2mz –

изведеним фрпнтпм, дпк ппврщину Sz= 2lz·2mz називамп изведенпм ппврщинпм, или 

изведенпм зпнпм тренутнпг дејства. 

Пплазећи пд дпбијене зависнпсти за приближни закпн, мпже се извести оегпвп фпрмулисаое 

на следећи нашин: циљ ће сигурнп бити неутралисан (унищтен), акп се експлпзија не дпгпди 

ван граница изведене зпне 2lz·2mz, а неће бити неутралисан (унищтен), акп се експлпзија 

дпгпди ван граница те зпне. 

Збпг тпга се изведена зпна успещнпг дејства тренутнпг прпјектила зпве јпщ и изведенпм 

ппврщинпм циља, а линијске размере изведене зпне успещнпг дејства – изведеним размерама 

циља (нпр.  шпвек  ван заклпна). 

 

Ппштп се при ппгађаоу изведене ппвршине циља (изведене зпне тренутнпг дејства), стварни 

циљ избацује из стрпја, тп је верпватнпћа ппгађаоа макар и једним ппгпткпм у ту ппвршину 

уједнп и верпватнпћа  неутралисаоа (уништеоа) циља. 

 

Прпрашун велишина ппказатеља ефикаснпсти ппмпћу закпна успещнпг дејства приближне 

ташнпсти, знатнп су једнпставнији негп кпд кприщћеоа стварнпг закпна. Тп пмпгућава да се 

изведе закљушак п мпгућнпсти и сврсисхпднпсти замене стварнпг закпнпм успещнпг дејства 

приближне ташнпсти.  

Кпд те замене, у свпјству карактеристике тренутнпг дејства прпјектила узима се велишина 

изведене ппврщине Sz. 

За израшунаваое брпјнпг знашеоа Sz, ппступа се на следећи нашин: знајући прпстираое 

верпватнпће тренутнпг дејства у зпни разлетаоа паршади гранате или мине (види слику 5.4.), 

изналази се математишкп пшекиваое тпг дела ппврщине на кпјпј ће циљ бити унищтен, пп 

фпрмули: 
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где је: 

Sz – изведена зпна (ппврщина) тренутнпг дејства; 

 

ΔSi – деп ппврщине, у шијим је границама верпватнпћа унищтеоа једнака Pi. 

 

Кпд прпрашуна ппказатеља ефикаснпсти гађаоа и при рещаваоу других питаоа неппхпднп је 

знати не самп велишину, већ и линијске размере изведене зпне пп фрпнту и дубини. Збпг тпга 

се и представљају кап прпизвпд фрпнта, 2mz,  и дубине, 2lz, пднпснп кап: 

 

ZZZ lmS 22   
Велишине 2mz и 2lz се узимају таквима да оихпв пднпс пдгпвара стварнпм пднпсу фрпнта и 

дубине зпне разлетаоа паршади. За већину граната (мина) тај се пднпс узима кап : 

 

1:22:2 ZZ lm  
 

На гпре ппказани нашин израшунате велишине изведених зпна успещнпсти дејства за разне 

калибре наведене су у таблици  (5.1.) 
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Таблицa 5.1. 

Величине изведених зпна тренутнпг дејства за незаклпоенп људствп 
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85 28 10 280 19 7 130 

100 31 13 400 22 9 200 

122-130 40 20 800 24 13 310 

152 43 22 950 26 14 360 

М
и

н
п

б
ац

ач
и

 120 56 28 1570 39 19 740 

160 63 36 2270 41 21 860 

240 94 46 4330 58 34 1970 

ВБР средои 43 21 900 36 18 640 

 

Анализа ппдатака из Таблице 5.1. пмпгућава да се дпђе дп следећих закљушака: 

①Изведене зпне тренутнпг дејства се ппвећавају са ппвећаоем калибра  прпјектила; 

②Изведене зпне тренутнпг дејства за минпбацаше су птприлике два пута веће пд изведених 

зпна за гранате истпг или приближнпг калибра. 

На пример, за гранату пд 122мм изведена зпна за стрелца у стпјећем ставу изнпси 800м2, а за 

мину 120мм, Sz= 1570м2. 

Пвп пптврђује преднпсти минпбацаша кпд гађаоа незаклпоене живе силе. Дпбијени закљушак 

је, такпђе, у пптпунпј сагласнпсти и са раније устанпвљеним шиоенишним стаоем (Слика 2.2.1) 

да се најефикасније дејствп тренутне гранате ппстиже кпд експлпзије на хпризпнталнпј 

ппврщини ппд углпм, Θ= 900, (не и у пракси јер таквпг паднпг угла у пракси нема) јер се тада 

убпјна паршад равнпмернп разлећу пп кругу. Минпбацаше карактерищу падни углпви блиски Θ 

=900, разлетаое паршади је равнпмернп у кругу, а самп маои деп иде у вис и на дпле, збпг шега 

је у пвим услпвима минпбацаш истпг или приближнпг калибра ефикаснији. 

Дпбијени закљушци су пшекивани и мпгли су се преппставити без ппсебних истраживаоа а на 

пснпву практишних искустава, нп прави знашај изведене зпне ппказаће се тек у каснијим 

разматраоима. 

Гпроа разматраоа су гптпвп у целпсти преузета  из коиге групе аутпра са Леоинградске 

Артиљеријске впјне академије ппд ппщтпм редакцијпм генералмајпра артиљерије А.И. 

Матвеев–а: "Теприя стрельбы наземнпй артиллерии", ушебник, Ленинград, 1966 и забелещки 

са двпгпдищоих предаваоа на тпј академији пд 1982 – 1984. гпдине. 

Тп би билп неважнп да на пснпву изведених зпна унищтеоа за разне прпјектиле из Таблице 

5.1. нису урађене све нпрме утпщака прпјектила за дпстизаое пптребних ефеката на циљу и 

пптребе за ангажпваоем брпја артиљеријских јединица кпје те нпрме мпгу да изврще у 
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пдређенпм временскпм рпку. Те нпрме фигурищу, у маоем или већем пбиму, кпд свих 

великих и савремених армија.  

На пснпву пвакп изведених зпна успещнпг дејства прпјектила су пдређена правила и практишне 

преппруке за пдређиваое пптребних кплишина муниције (нпрме утрпщка муниције) за 

разлишите даљине гађаоа и за друге кпнкретнп  исппљене услпве у тпку самих гађаоа. 

Јпщ је важније да су те преппруке урађене у земљи у кпјпј је пруђе 130 мм прпизведенп, кап, 

упсталпм, и таблице гађаоа и муниција и да их кпристе сви пни кпји та пруђа имају у 

напружаоу,  а кпристе их и за друга пруђа из бивщег СССР–а, билп да су купљена или рађена пп  

лиценци. 

Исте такве нпрме се кпристе и за пцену успещнпг дејства прпјектила на разлишите циљеве и за  

прпјектиле ма где били прпизведени (нема мнпгп прпизпђаша у свету– тек 20–так), и у 

дпсадащопј пракси ппменуте нпрме нису ппказале пдступаоа пд гпре ппказанпг кппрдинатнпг 

закпна успещнпг дејства. 

Исти закпн успещнпг дејства гранате кпји лежи у свим набрпјаним правилима и практишним 

преппрукама за прпрашун пптребних кплишина муниције за дпстизаое пптребних ефеката на 

циљу кпристи се и данас у Рускпј Федерацији, Украјини, Кини, Индији и у мнпгим другим 

земљама кпје ппседују артиљеријска пруђа прпизведена у бивщем СССР–у. Гледанп генералнп 

– кпристи се у артиљеријама већег дела планете.  

 

Какп је раније већ реченп, кппрдинатни закпн успешнпг дејства усппставља зависнпст између 

пдређенпг степена верпватнпће неутралисаоа (уништеоа) циља и удаљенпсти  експлпзије 

гранате пд оега.  

Изведена зпна, Sz (изведена ппвршина циља), кпја је дпбијена кап карактеристика 

кппрдинатнпг закпна гпвпри нам да ће циљ (незаклпоен чпвек) бити избачен из стрпја акп се 

нађе на ппвршини кпја пдгпвара ппвршини те зпне, али са пдређенпм верпватнпћпм у 

зависнпсти пд удаљеоа на кпјем се нашап у тренутку експлпзије.  

Ппјам "избачен из стрпја", никакп не ппдразумева искључивп самп смртпнпсне ппвреде. 

Искуствена расппдела ратних ппвреда указује на дп 30% смртпнпсних ппвреда, дпк се 

препсталих 70% пднпси на раоаваое. Пд пвих 70% ппет се у истпм пднпсу 30% : 70%, 

ппјављује брпј тешкп раоених (неппвратни губици) и лакше раоених (ппвратни губици). 

И сам кппрдинатни закпн дејства тренутнпг прпјектила урађен је на пснпву те искуствене 

расппделе за степен нанпшеоа губитака пд 22–25%. 

Кппрдинатни закпн дејства није рађен за случајеве виспке кпнцентрације људи на малпм 

прпстпру, али вепма дпбрп карактерише учинке дејства прпјектила и у таквим случајевима. 

Виспка густина људи дејствује двпјакп: ппрастпм пзледа али и заштићенпшћу пних кпји су 

заклпоени људима испред себе. 

За случај дејства експлпзије на тргу "Капија" у Тузли, мпгле би се написати студије, али тп 

пвде неће бити случај, јер се пвде ради п тпме да су учинци на тргу "Капија" пптпунп 

супрптни учинцима на кпје указује кппрдинатни закпн дејства артиљеријскпг прпјектила са 

тренутним упаљачем. 

- Првп: Упаљач прпјектила је ппдешен на тренутнп дејствп, а падни угап изузетнп велик за 

тпп, ппдлпга пд гранитних кпцки:  – пткуда кратер φ50 и дубине 20 цм?; 

- Другп: Кпличина материјала пкп предметнпг кратера вишеструкп премашује вплумен сампг 

кратера; 
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- Треће: Дистрибуција ппвреда кпд људи и пштећеоа на пбјектима дијаметралнп су супрптни 

ефектима дпбијеним на пснпву тепријских и практичних сппзнаја п дејству артиљеријскпг 

прпјектила. Тамп где не би требалп да се исппљи значајнији ефекат – јавип се максимални 

ефекат и пбрнутп – преживели су људи удаљени маопј пд два метра пд центра експлпзије 

излпжени дејству смртпнпснпг ударнпг таласа експлпзије.  

Сада је мпгуће ппставити питаоа: 

– Пдакле је вещтак тужилащтва узеп ппдатак п радијусу пд 27 м пд центра експлпзије за 

прпјектил 130 мм?; 

–  На пснпву кпјих истраживаоа према СНП 5021 је дпбип тај ппдатак, и јесу ли икада у  бивщпј 

ДФЈ,  ФНРЈ или СФРЈ врщена испитиваоа бпјне ефикаснпсти дејства прпјектила 130 мм или 

билп кпјег артиљеријскпг прпјектила и када су тп и какп радили, пн или некп други, на 

пплигпну "Плаве впде" или пплигпну фабрике "ПРЕТИС" из Впгпщће? Није ли тп билп самп 

пдређиваое радијуса разлетаоа убпјних паршади вертикалнп ппстављене гранате 130 мм за 

задпвпљаваое стандарда СНП 5021, а за прпверу исправнпсти мащинскпг парка? 

 

 

 
Слика 5.6. –– Слика. 86. на страни 72. експертизе вещтака тужилащтва 

– Да ли је прпјектил са тавим радијуспм дејства смртпнпсан и за зграде, какп тп вещтак 

тужилащтва приказује на слици 86. на страни 72. оегпве експертизе, и да ли гелери 

патрплирају пкп тих зграда и унутар оих? Да ли је некп ппгинуп унутар билп кпје зграде тпг 

25.05. 1995. гпдине? 

– Да ли је прпјектил са тавим радијуспм дејства мпгап да изазпве пщтећеоа на прпдавници 

"Бпрац" и на пптпунп заклпоеним излпзима југпистпшне стране тадащое улице  Н. Тесле (данас 

Јеврејска)? 

Пчитп је да се кпд вештака тужилаштва све мпже штп некп захтева! 

Радијус пд 27 м пд центра експлпзије даје ппврщину смртпнпсне зпне пд  272 х π = 2290 м2  щтп 

је вище негп щтп изнпси изведена зпна тренутнпг дејства мине за минпбацаш 160 мм, са вище 

пд двпструкп већпм кплишинпм  експлпзива и са падним углпвима и прекп 750. 
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Ппврщина изведене зпне тренутнпг дејства на незаклпоенп људствп, за прпјектил 130 мм, 

изнпси, какп се види из Таблице 5.1, Sz= 40 х 20 м = 800 m2 и маоа је гптпвп три пута пд пне 

кпју кпристи вещтак тужилащтва. 

 

Када се слика кппрдинатнпг закпна дејства тренутнпг дејства прпјектила ппстави на план трга 

"Капија" (Прилпг 1), на пснпву шиоеница из теприје и праксе, мпже да се пшекује следеће: 

 Дпои снпп паршади у пптпунпсти је запрешен ппдлпгпм и телпм аутпмпбила, а задои 
гпроим делпм  фасаде зграде "НИК" левп пд излпга;  

 

 

Слика 5.8. Пщтећеоа аутпмпбила Гплф Мк1 дпбијена експериментпм 25.08. 2014.гпдине – 

слпмљен предои десни трап, разпрена предоа гума, тещкп пщтећена пба десна наплатка, 

нема стакала на аутпмпбилу, паршадима пщтећена цела десна страна аутпмпбила. Ништа oд 

дпбијенпг не личи на пштећеоа предметнпг аутпмпбила. 
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Слика 5.9. Експеримент пд 25.08. 2014.: Центар екплпзије унутар црвенпг круга, предои десни 
трап впзила разпрен, предои крај впзила лежи на калдрми, аутпмпбил пдбашен уназад 45 цм и 

према зиду 47 цм где је пдбациваое заустављенп. Виде се пщтећеоа на фасади зграде НИК, 
пптпунп унищтен излпг без лутака у оему. Нищта пд дпбијенпг експериментпм не лиши на 

пщтећеоа стварне зграде "НИК" и предметнпг аутпмпбила. Нема никаквпг упчљивпг кратера а 
кампли избачених кпцки! 

 
 Пщтећеоа аутпмпбила Гплф Мк1 знатна: 

 

тещкп пщтећеое (дп разараоа) наплатака  са десне стране аутпмпбила и цепаое гума 

на оима;  бущеое свих гума, паршадима, прпбијаое десне стране карпсерије и врата, 

прпбијаое целе дубине аутпмпбила дп кпшипних светала, лпм предоег деснпг  дела 

трапа и пад пад предое десне стране аутпмпбила на тлп, дезинтегрисан предои деп 

везнпг лима и фар, лпм свих стакала на аутпмпбилу псим, евентуалнп, закрилних; 

 

 Пщтећеоа на згради "НИК" – фасада (лева) изнад аутпмпбила Гплф Мк1 тещкп 
пщтећена, сви предои и десни бпшни прпзпри на зради унищтени кап и деп левих 
бпшних, у излпгу не пстаје нищта.  
 

 Лутке су разбијене и ппбацане пп прпдавници, десна страна фасаде трпи тещка 
пщтећеоа, истп такп и истурени деп зграде у ул. Мустафе Мујебегпвића према 
Партизанскпј улици, кап и деп фасаде у претхпднпј  улици, кпју би пщтетила паршад 
прплетела крпз северпзападне прпзпре зграде "НИК"; 
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Слика 5.10. : Експеримент изведен 04.09. 2014. гпдине пред међунарпдним ппсматрашима – 
пщтећеоа на згради "НИК" и на аутпмпбилу ппстављенпм на нашин какп је тп ушинип вещтак 
тужилащтва; упшавају се гптпвп једнаки ефекти на згради и на аутпмпбилу кап на Слици 5.9. 

 На целпј згради нема ни једнпг шитавпг прпзпра. 
 
 

 Гпрои снпп убиташне паршади, усмерен је генералнп према кафеу "Капија", а средои деп 
тпга снппа биће изнад сампг кафеа на висини пд 68м, дпк ће изнад средине зграде 
прпдавнице "Капија" бити на висини пд 19 м.  
 

 Будући да је на прпстпру билп мнпгп људи, нишим се не мпгу пбјаснити нискп 
ппзиципнирана пщтећеоа пд мнпгпбрпјних гелера на фасади зграде прпдавнице 
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"Капија" и адвпкатске канцеларије "Пащић", а ппсебнп се не мпгу пбјаснити пбимна 
пщтећеоа  на тргпвини "Сампизбпр"; 
 

 Пщтећеоа излпга у улици Н. Тесле и на прпдавници "Бпрац" су немпгући дпгађаји; 
 

 Десни (јужни) деп снппа виспкпефикасних паршади пбприће се на фасаду кафеа 
"Лепнардп" и низ Партизанску улицу, а леви једнакп ефикасан на десну страну зграде 
прпдавнице "НИК", истурени угап зграде у улици др. Мустафе Мујебегпвића, кап и угап 
зграде "Сампизбпр"; 
 

 Акп се разматра експлпзија прпјектила 130 мм, на удаљенпсти пд центра експлпзије 
прекп 10 м, а према кафеу "Капија",  не треба да се пшекују убпјна паршад.   
 

 

 Пщтећеоа на аутпмпбилу ПЗ 125 била би знатнп већа пд пщтећеоа пд пних кпја су 
регистрпвана на предметнпм аутпмпбила; 

 

 Пщтећеое задоег стакла на аутпмпбилу при дну Партизанске улице при шему је 
ветрпбанскп стаклп непщтећенп је немпгућ дпгађај, јер је предое стаклп пкренутп 
према шелу снппа паршади. 

 

 Први ппглед на слику 5.11. указује на пщтрп изражене несагласнпсти са ппследицама 
кпје су исппљене у предметнпј експлпзији на тргу "Капија".  

 

 

 Најизраженије дејствп деснпг бпшнпг снппа паршади је усмеренп ка кафеу "Лепнардп" и 
ту би се пшекивап највећи ефекат.  
 

 У стварнпј ситуацији, међутим, аутпмпбил 125 ПЗ је гптпвп нетакнут, а щтета на 
аутпмпбилу Гплф Мк1 је несразмернп маоа у пднпсу на пшекивану, кап и на пну 
експерименталнп пптврђену; 

 

 Ппсебнп се истишу, кап изражена несагласја, између експерименталне и стварне 
ситуације; жртве кпд кафеа "Гулам", ппвреде дпоих екстремитета људи кпд кафеа 
"Капија", кап и изузетнп велик брпј ниских пщтећеоа на фасади зграде тргпвине 
"Капија", кпја се не мпгу пбјаснити експлпзијпм на тлу ппд претппставкпм да се велики 
брпј људи налазип између центра експлпзије и наведене фасаде. 

 

 Пщтећеоа северпзападне фасаде зграде "НИК" пд стране пщтрих пбјеката кпји дплећу 
ппд уздижућим углпм у пднпсу на вертикалу зграде пптишу пд другпг извпра експлпзије 
а не пнпг испред зграде "НИК", укпликп некп не жели да дпкаже да експлпзијпм 
пфпрмљена паршад артиљеријскпг прпјектила путују кружнп патрплирајући пкп зграде 
или кварта. 

 

 

Терминалнп–балистишки и трасплпщки ппказатељи дпбијени експериментима и пни са 

стварнпг лица места сущтински се разликују све дп дијаметралнп супрпстављених детаља и тп 

на нашин кпји се у артиљеријскпј пракси не среће щтп указује на наушнп утемељен, тепријски и 

практишнп  пправдан струшни налаз : 
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Слика 5.11. Кппрдинатни закпн дејства тренутнпг прпјектила на људствп ван заклпна –

лепезаста фигура црвене бпје, укупних  димензија 40 м у правцу север–југ са 20м у правцу 

истпк–запад ппстављена на центар експлпзије. Црвени кружићи представљају центре прдината 

5%–тне верпватнпће нанпщеоа губитака. Кратка црна стрелица представља правац дплета 

навпднпг прпјектила. Бпља илустрација се налази у Прилпгу 5. 2  и Прилпгу 5.3. 
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Слика 5.12.  Изглед паршаднпг снппа гпроег дела прпјектила усмерен према кафеу Капија, кпји 

илустрира висину паршади на удаљеоу пд 10 м пд центра експлпзије (десна дпоа ивица 

слике). Снимак  је ушиоен ултрабрзпм камерпм. 

Сва пчекивана пштећеоа и мпгуће ппследице кпје се пчекују када се кппрдинатни закпн 

уништеоа кпји карактерише тренутни прпјектил 130 мм нанесе на стварну сцену,  дпбијају се 

и експериментима кпји су у ппитним услпвима изведени са више пута активираним 

стварним прпјектилима.  

 

Ефекти дејства експлпзије у актуелним услпвима на тргу "Капија" уппште не пдгпварају 

пнима кпји се исппљавају кап ппследица дејства испаљенпг артиљеријскпг прпјектила 

130мм. 

Тп се дпказује уппређеоем предметних ппследица на тргу "Капија", тепријских разматраоа 

и дугпгпдишоих практичних сппзнаја кап и са ефектима дпбијеним више пута изведеним 

експериментима, из кпјих прпизлази да се: 

 

Експлпзија на тргу "Капија" не мпже приписати испаљенпм прпјектилу 130 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц

Е 
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6. Терминалнп – балистички и трасплпшки ппказатељи 

 

Дејствп прпјектила на циљу пставља трагпве кпји су ппследица ударнпг таласа експлпзије, 

термишкпг ефекта и паршаднпг дејства. Пвде ће се разматрати самп деп трагпва паршаднпг 

дејства кпји се налазе у фптп–дпкументацији ЦБС Тузла, а кпје су приписане навпднпј  

експлпзији прпјектила 130 мм, дана 25.05. 1995. гпдине. 
 

Слика 6.1 (фптпграфија бр.36 из фптпархиве ЦСБ Тузла) 
Трагпви на фасади тадащое адвпкатске канцеларије "Пащић" приписани навпднпм дејству 

прпјектила 130 мм 
 

На графици бр. 36. налазе се 2 беле нумерисане елипсе, 7 белих нумерисаних кругпва 4 бела 

круга без брпјних пзнака. Пвп су пзнаке кпје указују на пне трагпве (пщтећеоа на згради) кпји 

пптпунп искљушују мпгућнпст да су ппследица дејства ма кпјег артиљеријскпг прпјектила, а 

ппсебнп пнпг пд 130 мм. На графици бр. 36. су трагпви на фасади пбјекта бивще адвпкатске 

кацеларије „Пащић“ кпји су приписани навпднпм дејству прпјектила 130 мм. Ппсебнп се истишу 

следећи трагпви кпји у пптпунпсти искљушују мпгућнпст да су ппследица експлпзије 

артиљеријскпг прпјектила, а пзнашени су нумерисаним и кругпвима без пзнака.   

 

1. Плук савијен у смеру извпра експлпзије; 

2. Прпбпј плука из правца супрптнпг пд правца прпстираоа експлпзије; 

3. Ма кпја експлпзија испред зграде „НИК“, не мпже да узрпкује пваквп пщтећеое а да пстави 

нетакнуту ивицу зида кпја спаја пзнаке 4 и 7. Пвп су такпђе, ван сваке сумое, трагпви дејства 

пбјеката кпји су дплетели  из правца супрптнпг пд правца прпстираоа експлпзије; 

4. Пщтећеоа на зиду (пзнака 5) на месту кпје је плукпм заклпоенп а без икаквпг видљивпг 

трага пщтећеоа плука са стране кпја је пкренута према центру експлпзије; 
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5. Прпбпји плука (пзнаке 8 и 9) из правца нпрмалнпг на правац прпстираоа експлпзије, истп 

важи и за пзнаку 6. Паршаднпм дејству прпјектила пптпунп су несвпјствени пкругли убпји налик 

на пне дпбијене дејствпм прпјектила рушнпг ватренпг пружја; 

6. Изубијан плук без прпбпја - щтп се не мпже приписати паршаднпм дејству прпјектила. Паршад 

на удаљеоу пд 10 м пд центра експлпзије јпщ увек имају брзину прекп 700 м/сек и пваквп 

пщтећеое плука не мпже им се приписати. Сви изведени експерименти са активираоем 

стварнпг прпјектила 130 мм ппказују прпбпје плука кпји су неправилнпг пблика и врлп пщтрих 

ивица; 

7. Све пстале пзнаке указују на на пкругла пщтећеоа правилнпг кружнпг пблика кпја нису мпгла 

да прпизведу паршад прпјектила. 
 

Слика 6.2  (фoтoграфија 45 из фптпархиве ЦСБ Тузла)) 
 
 

Пва графика представља зид зграде тадащое мпдне кпнфекције „НИК“, кпји се прптеже 

правцем северп–запад (југистпшним) правцем. Прпзпри гледају на улицу др. М. Мујебегпвића. 

Пдакле су дплетела пштра парчад ппд углпм пд 500 у пднпсу на тлп и десну ивицу зграде, 

кпја су пставила пзначене трагпве на фасади пптпунп заклпоенпј пд експлпзије? 

 

Слика 6.3– фптпграфија  37 из фптпархиве ЦСБ Тузла је круцијални дпказ да ппследице кпје пна 

ппказује не мпгу да се припищу дејству артиљеријскпг прпјектила.  

 

Ударни талас експлпзије дплази пд зграде НИК иза леђа шпвека са фптпграфије бр. 37. из 

фптпдпкументације ЦСБ Тузла.  

 

Какав је тп ударни талас кпји баца лутку ван излпга према кафеу "Капија", избацује ламперију 

нпрмалнп на ударни талас експлпзије, ппвија металне нпге ружишастпг стпла нпрмалнп на 

правац ударнпг таласа кап и кпкице у апарату а лименке са пићем пдбацује пд а не према 

прпдавници "Сампизбпр"? Пдакле, из из кпјег правца дплази та експлпзија? 
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Из физике експлпзије је ппзнатп а и у пракси је пдавнп примећенп да када је импулс 

разређеоа већи пд импулса сабијаоа дплази дп ппјаве лпма стакала шији кпмади падају 

супрптнп пд правца кпјим се креће ударни талас, (према центру експлпзије свакакп не 

нпрмалнп на ударни талас) али тп пвде није слушај јер је кплишина експлпзива у прпјектилу 

релативнп велика а удаљенпст дп предметнпг пбјекта мала. Ппсебнп тп не важи за материјал 

пппут ламперије  а никакп за металне нпге стплпва. 

 

 
Слика 6.3. 

 

 

Самп експлпзија кпја дплази са висине пд 0,5 и више метара мпже да прпузрпкује приземну 

паршад кпја нанпси пщтећеоа на дпоим делпвима зида тргпвине "Капија", јер су 

незаустављена паршад гпроег снппа навпднпг прпјектила 130 мм кпја би дплазила испред 

зграде "НИК"–а,  на удаљенпсти пд 10 м пд центра експлпзије већ била на висини пд 17 м. 

 

Када се узме у пбзир да експлпзија у близини аутпмпбила (максималнп на 0,3м пд фарпва) 

пдбацује истп впзилп барем малп (у свакпм експерименту минималнп 0,7м прпсешнп меренп 

пп хипптенузи), мпжемп закљушити да је стварни Гплф Мк1 аутпмпбил пре експлпзије бип на 

далекп већем растпјаоу пд пнпг пписанпг пд стране вещтака тужилащтва. Пва шиоеница 

такпђе ппказује да је ппменути аутпмпбил Гплф Мк1, пре стварне експлпзије, бип у ппзицији 

кпја никакп не дпзвпљава да прпјектил дптакне калдрму без експлпзије на ппклппцу мптпрнпг 

прпстпра (хауби) аутпмпбила или шак на кабини ппменутпг мптпрнпг впзила.  

 

Све пшекивана пщтећеоа и мпгуће ппследице кпје се мпгу предвидети исппљавају се када се 

кппрдинатни Закпн разараоа кпје карактерище леталне и рущеће ефекте гранате 130 мм М46, 
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примени на симулиранпм месту експлпзије (тпкпм експеримента). Експериментални резултати 

у експерименталним ситуацијама (блиским стварнпј) били су некпликп пута пптврђивани 

активираоем вище пд 20 прпјектила ПФ482М и унищтаваоем вище пд 18 разлишитих 

функципналнп и технишки исправних важеће регистрпваних аутпмпбила исте марке и типа. 

 

Разлике између предвиђених и експерименталнп изражених резултата кап и између резултата 

пд експеримента дп експеримента су минималне или шак занемарљиве.  

 

Терминалнп-балистишки ппказатељи дпбијени експериментима и пних стварнп исппљених на 

лицу места на тргу "Капија" изразитп се разликују и дијаметралнп су супрптни  дп ппследоег 

детаља, щтп указује на дпгађаје, ппјаве и ппследице шији је  карактер такав се не мпже срести у 

артиљеријскпј пракси. Тп несумоивп указује на наушнп заснпван, тепретски и практишнп 

пптпунп пправдан струшни налаз:   

 

Ефекти експлпзије на тргу "Капија" не пдгпварају пнима кпји се јављају кап ппследица 

експлпзије претхпднп испаљене артиљеријске гранате 130 мм ПФ482М, и сугерище да је билп 

изведенп вище истпвремених експлпзија.  

 

Пвакав налаз прпизлази из уппређеоа ппследица на тргу "Капија", са тепријским раз-

матраоима, дугпрпшним практишним сппзнајама, и са ппследицама ефектима дпбијеним ппсле 

вище пута ппнпвљених експеримената, пдакле неумпљивп следи да експлпзија на тргу "Капија" 

није била експлпзија прпјектила 130 мм. 

 

 

Највећа превара у целпм предметнпм судскпм слушају се пднпси на брпј жртава, кпји је 

енпрмнп виспк и не мпже, у билп кпјим пкплнпстима, према претхпднпм и текућем људскпм 

знаоу, бити ефекат експлпзије једне једине гранате плушене артиљерије.  

 

Мпжда би и билп мпгуће да се некплицина људи, неуппзнатих са шиоеницама и 

артиљеријскпм пракспм, увери да је пвакав брпј ппгинулих и раоених мпгућ да пвај предметни 

слушај није барем трећи пзлпглащени слушај у Бпсни у кпјем експлпзија једнпг јединпг 

класишнпг ариљеријскпг прпјектила резултира брпјем мртвих између 60 и 80.  

 

Мпжда би и билп мпгуће да се увери мнпгп вище људи, да је пвакав брпј жртава реалан. Али тп 

не мпже да се уради збпг друге неумпљиве шиоенице. У сва три ппзната пзлпглащена слушаја 

ефекат је искљушивп пстварен не самп са једнпм класишнпм гранатпм, негп у сва три слушаја је 

тп билп, са првпм испаљенпм гранатпм на тај циљ.  

 

Пвп је већ изузетнп претеранп. Тп не знаши да ми не знамп пдакле тп пптише. Ппщте је ппзнатп 

да брпј жртава у расппну пд 60 дп 80, у једнпј несрећи изазванпј људским делпваоем, има 

сппспбнпст да активира пкидаш међунарпднпг јавнпг моеоа. Ппсле пвакве ппјаве кпја узбурка 

јавнп моеое, никп вище не впди рашуна п тпме да ли је тп изведенп са некпликп килпграма, 

стптинпм килпграма или мпжда са некпликп тпна експлпзива.  

Стпга, пбим пваквих превара не би требап трпети! Ппгледајмп тп, какве су щансе да се деси 

пвакп нещтп? Експерт тужилащтва тврди да је удаљенпст између ВП  и
 навпдне ташке удара била 
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кап щтп следи: ДМ = 27 100 ± 380м, где ± 380м, какп експерт тужилащтва тврди, представља ± 4 

верпватне грещкe пп даљини, пзнашене пвде кап  ЕD. Дакле, за тпппграфску даљину гађаоа пд, 

на пример, 26 720 метара (дпоа граница кпју је дап сам експерт тужилащтва, пднпснп 27 100 м 

- 380 м = 26 720 м), у стварним услпвима гађаоа, верпватна грещка пп даљини је 77 м а 

верпватна грещка пп пп правцу, пзнашена пвде кап ЕP, је 11м. Стпга, + 380м је је једнакп 4,94 ЕD, 

пднпснп 380: 77≈4,94.  

 

С пбзирпм да је средоа путаоа (вреднпст математишкпг пшекиваоа оезине удаљенпсти пд 

центра циља) сада на удаљенпсти пд 380 м центра циља, верпватнпћа ппгађаоа првим 

прпјектилпм мпже да се израшуна на разлишите нашине4, али у пвпм слушају нема пптребе за 

такп кпмпликпваним рашунпм (дпдуще данас, са мпдерним рашунарима, тп не мпра бити 

кпмпликпвана већ самп једна непправданп дугашка пперација, јер је данас далекп теже 

саставити ташнп фпрмулисанп питаое негп дпбити задпвпљавајући мащински пдгпвпр). Пвакав 

је прпблем детаљнп испитан, щта прпизилази из следећег разматраоа: Када имамп, на 

пример, вепма мали циљ тзв "елементарни циљ" (на пример један пд псам тпппва на 

батеријскпм ватренпм пплпжају, ВП) пзнашен кап циљ D, шија је ппврщина пзнашена кап S, мпже 

се написати5:  

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 =  𝑓(𝑥, 𝑦

(𝐷)

)𝑑𝑥𝑑𝑦 

где термин: 

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷  

пзнашава верпватнпћу да средоа путаоа шије су кппрдинате X и Y неће бити изван ппврщине S, 

пдакле следи:  

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 = 𝑓 𝑥0,𝑦0  𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 𝑓(𝑥0,𝑦0

(𝐷)

)𝑆𝐷  

Ппсле кратке трансфпрмације у фпрмули са циљем да се пна прилагпди за средое верпватне 

грещака (при шему ће пд сада средое верпватне грещке ЕD и ЕP бити јединице мере и не 

средое квадратне грещке ς) и ппсле замене ппшетних вреднпсти дпбијамп6: 

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 =
𝜌2𝑆𝐷

𝐸𝑅∙𝐸𝐷 ∙ 𝜋
∙ 𝑒

−  
𝜌2𝑥0

2

𝐸𝑅
2 −

𝜌2𝑦0
2

𝐸𝐷
2

 

 

                                                            
4
𝐹 𝑥 =

𝜌

 𝜋
 𝑒−𝜌2 ∙𝑥2𝑥𝑖

–∞
𝑑𝑥 функција дистрибуције верпватнпће, или изведена  Лапласова функција: ɸ(х) =

2∙𝜌

 𝜋
 𝑒−𝜌2 ∙𝑥2𝑥

0
𝑑𝑡, пбе префпрмулисане за средое верпватне грещке, где је:   𝝆 = 0,4769, щтп се мпже видети и у 

ппзнатпј коизи Е. С. Вентцель: "Теприя верпяатнпстей", Мпсква 1962 стране 157.–158. и 195.–196. 

5 Исти извпр  
6 Meтпд прпрашуна припада светски ппзнатпм математишару, шлану Руске Академије Наука A.Н. Koлмпгпрпв-у, (1903- 

1987). и оегпв детаљан извпд мпже се прпнаћи у учбенику: "Теприя стрельбы наземнпй артиллерии", Впенная 

Артиллерийская Академия– Ленининград 1966, Ппглавље 10, §10.11: ″Расшет ппказателей эффективнпсти стрельбы 

сппспбпм академика А.Н. Кплмпгпрпва", стране 359.-367, кап и у ппменутпј коизи Е. С. Вентцель: "Теприя 

верпяатнпстей", Мпсква 1962 pages 157 to 158 and 195 to 196 
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Када у гпрои пбразац унесемп кпнкретне нумеришку вреднпст за ппврщини циља, пвде је та 

ппврщина S, узета кап S=1м2, (квадрат са странама блиским прешнику тпшка аутпмпбила Гплф 

Мк1, дпбијамп: 

 

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 = 𝑃 𝐷 =
𝜌2 ∙ 1

77 ⋅ 11 ∙ 𝜋
∙ 𝑒

−  
𝜌2 ∙3802

772 −
𝜌2 ∙02

112  =
 

 

Па  следи да је : 

𝑃 𝐷 = 0,00008548 ∙ 𝑒−5.53996 = 0,000000336 = 3,36 ∙ 10−7 

 

тј. верпватнпћа да такав циљ ппгпди првим испаљеним меткпм је P(D) = 3,36x107. 

 

Из теприја гађаоа је ппзнатп да је верпватнпћа P1, да се дпбије барем један ппгпдак тпкпм 

приликпм N ппаљеоа при шему је верпватнпћа ппгађаоа првпм гранатпм P(D), једнака:  

 

𝑃1 = 1 −  1 − 𝑃(𝐷) 𝑁  

 

Щтп знаши да је захтевани брпј ппаљеоа N, да би се дпбип барем један ппгпдак једнак: 

 

𝑁 =
log 1 − 𝑃1 

log 1 − 𝑃(𝐷) 
 

 

Узмимп да је P1= 0,95, (кп хпће вище пд 0,95 нека сам рашуна јер ће бити задивљен резултатпм), 

щтп знаши да се тражи пптребан брпј прпјектила N, да би у пваквим услпвима дпбип барем 

један ппгпдак са верпватнпћпм пд 95%, пднпснп, па је пдатле: 

 

𝑁 =
log 1 − 0,95 

log 1 − 𝑃(𝐷) 
= 8924626.6 ≈  8 924 627 граната 

Тп знаши, акп се захтева дпбијаое  барем једнпг ппгптка са верпватнпћпм пд 95% треба да се 

испаљује 24 451 прпјектила свакпг дана тпкпм 2 гпдине, и да се  61 пута на дан впзи 8-тпнски 

тпп тамп и пвамп некпликп хиљада килпметара да би се пбавип генерални ремпнт и прпменип 

склпп цеви. Бесмислице, зар не? 

 

Пвај резултат ппказује да се ради п дпгађајима кпји су немпгући у пракси кап и у теприји. Јпщ 

гпре, приказани прпрашуни не пдражавају прпмене цеви пруђа нити укљушују оену замену са 

нпвпм, кап ни време пптребнп за тп.  

 

Шитајући пве редпве некп би мпгап да завапи: "Ви и самп ви сте пбесмислили пвај прпрашун - 

никп псим вас, ви кпји сте гађали мету пд 1м2 са удаљенпсти пд 27 км!" Нека је вапијући 

апсплутнп у праву!  Па, нека тај исти буде задпвпљан! Нека је цеп трг (пкп 350 м2) бип мета! Кп 

је тп рекап? Рекап је експерт тужилащтва експлицитнп, преписујући редпве из извещтаја 

УНПРПФПР, дпслпвце7.  

                                                            
7 Прпф. Др. Беркп Зешевић: Анализа увјета кпји су дпвели дп масакра пспба на тргу „Капија“ дана 25.05.1995. 

гпд. у 2055 сати" (Децембар 21. 2007.) стр. 3. претппследои пасус: „Гледајући квалитет  М46, 130мм гранате и 
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Хајде сада да видимп какве су щансе да се трг "Капија" ппгпди из прве, какп бисмп ми тп рекли. 

Щтп се тише средоих верпватних грещака на даљини гађаоа пд 27 480 м, у актуелним 

услпвима, пне су  ЕD = 82 м, EP = 12м. Изузетнп ппгпднo за експерта пптужбе! Накпн унпщеоа 

ппшетних вреднпсти дпбијамп:  

𝑃  𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐷 = 𝑃 𝐷 =
𝜌2 ∙ 350

82 ⋅ 12 ∙ 𝜋
∙ 𝑒

−  
𝜌2 ∙3802

822 −
𝜌2 ∙02

122  
= 0.00019469 ≈ 2 ∙ 10−4 

 

Резултат ппказује да би се са верпватнпћпм пд 0,95 дпбип ппгпдак са првим ппаљеоем захтева 

се испаљиваое 15 386 граната за дпбијаое бар једнпг ппгптка. Тп знаши- вище пд 42 испаљене 

гранате свакпг дан на исти циљ тпкпм једне гпдине дпк цев мпра бити меоана сваких 10 дана.  

 

Да ли се нещтп пвакп десилп? Пдгпвпр је- не. Према људима и оихпвпм знаоу- не! Пп 

евиденцији- не! Према списима суда– истo: „пдлушнп не“! Исти пдгпвпр важећи је и за 

тужилащтвп.  

 

Па какп пнда треба тумашити супрптне тврдое? Пдгпвпр би требалп да дају шитапци пвих 

редпва! У свакпм слушају, ппгађаое сампг трга није пптпунп немпгуће. Али дплазак прпјектила 

калибра 13 цм са запада кпји пребацује аутпмпбил Гплф Мк1 па пнда удара 16 цм далекп пд 

супрптнпг истпшнпг тпшка и јпщ са падним углпм пд 620 је апсплутнп немпгуће. Тп не мпже да 

се дпгпди у нащем физишкпм свету! Знају тп и малена деца: шекамп ли да се истпвременп десе 

два дпгађаја, пд кпји је један малпверпватан а други апсплутнп немпгућ– шекаћемп дпвека 

дпшекати нећемп! 

 

С пбзирпм на наведене шиоенице п ранијим ппјавама свакп-првп-ппаљеое-директан-ппгпдак-

70 мртвих, и узимајући у пбзир такву енпрмну смртнпст треба рећи јпщ некпликп реши. 

 

Верпватнпћа да неки артиљерац ппстигне исти успех три пута узастппнп у временскпм 

интервалу пд три гпдине на разлишитим местима кпристећи другу ппслугу, разлишита 

артиљеријска пруђа и муницију, а све са једним једним и такпђе првим испаљеним 

прпјектилпм, не мпже се израшунати.  

 

Тп је изван људскпг ппимаоа.  

 

Какп, пнда пве ствари дещавају? У ствари, ппстпји самп један прихватљив пдгпвпр. У пвпм 

ппдрушју билп је и јпщ увек има пунп кривпруких  кпваша. Щта су искпвали?  

Пдгпвпр је пшигледан – кривптвпрене и фалсификате.  

 

Ппред тпга, суд није у пбзир ппстпјаое мнпгих сумоивих пкплнпсти шија би тежина превладала 

на свакпм нпрмалнпм суду. Следи некпликп редпва у кпјима су украткп пписани дпгађаји кпји 

пбавезују сваки суд на свету, да пдмах, пре ппдизаоа пптужнице, пдбаци слушај и слпбпди 

                                                                                                                                                                                          
параметре, мпже се пптврдити да је стари центар, генералнп узевщи, бип прецизан циљ.  Збпг тпга се не мпже 

искљушити директнп гађаое „Капије“....“ 
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псумоишенпг. Свакп кп шита редпве кпји следе мпра да се запрепасти схватајући щта је све 

урађенп ппсле тренутка у кпјем је наступип предметни трагишни дпгађај.    

 

Кратка хрпнплпгија: 

 

(Дпступни ппдаци из евиденције правпсуђа, пбјављени без ималп срама) 

 

 25. мај 1995. 2055. Навпдна експлпзија артиљеријске гранате уз истпвремени прпдужен 

прекид напајаоа електришнпм енергијпм; 

 

 2130-2200. Судскп и пплицијскп пспбље је алармиранп негде пкп 2105 ш. Пни ппстепенп 

пристижу на лице места у интервалу између 2130 и 2200 шаса; 

 

 2200. Ниједне жртве вище нема на тргу– сви и раоени и умрли су евакуисани пре негп щтп је 

стигап истражни судија  (записник ЦСБ Тузла и Вищег суда у Тузли); 

 

 2300.  Упркпс нестанку струје и тпталнпм мраку целпкупнп ппменутп пспбље већ зна: 

  

- да је експлпдирала 130 мм граната кпја се кпристи самп са максималним пуоеоем, 

 

- да та граната има пзнаку ПФ482М и да је руска, 

 

- да је дплетела из правца 2700 ± 10, кап  и са удаљенпсти пд 20 дп 27 килпметара, 

 

- да је стигла са ″шетнишких″ пплпжаја на планини Пзрен. 

 

Такви ппдаци се навпде у пплицијскпм извещтају, без пбзира на шиоеницу да без светла на 

улици, никп није мпгап да направи струшну прпцену на пснпву трагпва кпје је пставила 

експлпзија.  

26. мај 1995. 0700.  

На лицу места су ппнпвп правпсудни и пплицијски пргани; дп првпг ппппдневнпг шаса истпг 

дана местп злпшина и цеп трг темељнп су пшищћен и ппрани, пд стране кпмуналнпг предузећа 

шиме су неппсредни трагпви злпшина избрисани. Сви људски пстаци су сакупљени и сахраоени 

заједнп у истпј грпбници.  

 

Целпкупна пдећа жртава је спаљена или другашије унищтена. Пспбље Медицинскпг Клинишкпг 

Центра Тузла није направилп ни једну кпмплетну пбдукцију, кап ни пптпуне и дпкументпване 

детаљне сппљащое прегледе ппгинулих.  

 

На најмаое два (2) мртва тела се виде трагпве пперативних захвата кпје указују да су пни умрли 

за време или ппсле пперације. Узрпк смрти пвих људи није бип наведен. Ниједан рендген 

снимак није направљен. Направљен је самп велики брпј фптпграфија пд кпјих је у 

дпкументацију ущлп тек маое пд 5%. 
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Др. Набил М. Елсајед и Др. Чејмс Л. Аткинс у коизи: Експлпзивне и бласт ппвреде: Ефекти 

експлпзије и бласта .... наглащавају: 

 

"Према израелским искуствима, ту где се држава бпри са терпризмпм на дневнпј бази, ппшетнп 

време пристизаоа ппвређених на медицински третман је између 20 и 60 минута и тп у групама 

дп 18 пацијената у тпку пд 6 минута.8 

 

Израел је земља са несумоивп највећим искуствпм у бпрби са терпризмпм. Израел је такпђер, 

и једна пд најпрганизпванијих заједница на свету па треба претппставити да су и 

најпрганизпванији у ппгледу пружаоа ппмпћи унесрећеним људима. 

 

Па ипак, те 1995. гпдине у Бпсни, у бплницу је у тпку 30 минута превпженп пп 50 мртвих и 

раоених у временскпм интервалу пд  6 минута. Тп се заиста граниши са шудпм акп се ппсматра 

кап истинит дпгађај али није никаквп шудп акп је евакуација раније припремљена. 

 

Све наведенп ппказује да је интегритет лица места бип тещкп ппвређен и кпнтаминиран и да се 

пвде среће са пптпунп неппјмљивим низпм нелегалних и неппрпстивп аматерски впђених 

пперација на нашин кпји је у супрптнпсти са свим правилима струке, али не самп једне струке. 

 

Према датпј краткпј хрпнплпгији и нашину ппступаоа правпсудних и пплицијских пргана вище 

је негп јаснп да је ппмпћу тих ппступака сакриванп нещтп пгрпмнп и срамптнп щтп је стајалп у 

ппзадини пвпг трагишнпг дпгађаја.   

 

Тужилащтвп тврди да је прпнащлп днп прпјектила 130 мм, указујући на тај кпмад метала кап на 

један пд кљушних дпказа. Према свим наредним мереоа пвпг дна навпднпг прпјектила 130мм, 

ппказалп се да му је прешник, шак и ппсле пшигледне дефпрмације, јпщ увек 10% већи пд 

прешника целпкупнпг калибра 130мм прпјектила и верпватнп пптише пд гранате 155мм. 

 

Неппхпднп је, ппред гпре наведених шиоеница, да се ппмену две дпдатне:  

 

Цеп трг "Капија" је ппсле експлпзије бип прекривен слпјем црвене пращине кпја се пп бпјама 

изразитп разликује у пднпсу на кплприт пкплне архитектуре, дпк истпвременп нема никаквих 

ппказатеља кпји би указивали на масивније разараое цигли у близини.  

 

У неппсреднпј близини експлпзије прпнађени су мнпги предмети кпји тамп никакп нису мпгли 

да припадају. Пви предмети нису били приказани у судским дпкументима и тпкпм суђеоа нису 

ни ппменути. Али и ппред свега пви предмети се мпгу видети на брпјним фптпграфијама из 

пплицијске архиве.  

Разнпликпст пвих предмета јаснп ппказује да пни нису мпгли бити на пвпм ппдрушју пре 

експлпзије. Била је ту неппсреднп уз местп експлпзије, на пример, метална пплуга кпја се 

пбишнп кпристи за затезаое жице и једна метална плпша нещтп већа пд длана са заваренпм 

карикпм ланца.  

                                                            
8 Explosions and Blast-Related injuries, Nabil M. Elsayed, James L. Atkins, стр. 26. 
8 Истп, страна 26. 
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Пве ставке прате кваке и браве врата кап и пкпви и щарке за сандуке. Дпдатнп су прпнађена и 

релативнп дуга паршад щипки за армираое бетпна и мнпги кпмади пластике дебљине пкп 8мм 

пбпјени тамнп зеленпм бпјпм. 

 

Једна пд пвих ставки је вепма интересантна. Пвп је нещтп щтп је фптпграфисанп накпн 

ппвлашеоа пщтећенпг аутпмпбила Гплф Мк1 уназад, а билп је исппд истпг аутпмпбила. Тп је 

пбјекат кпји лиши на ппклппац филтера за ваздух, али тај деп не припада аутпмпбилу Гплф Мк1.  

Несхватљивп је мнпщтвп щарпликих предмета кпји су се тамп налазили, али пвде нема вище 

прпстпра за оихпв ппис.  

 

Тела убијених у периметру пкп 7 метара у пднпсу на центар експлпзије, била су прекривена 

дебелим слпјем црне пращине најслишније пращини пд дрвенпг угља. Неке шестице те пращине 

налик семеоу мака забијале су се у кпжу жртава. Ппстпји мнпгп фптпграфија у архиви ЦСБ 

Тузла; пве фптпграфија приказују исти нашин пщтећеоа људске кпже.  

 

Ппјава је вепма атипишна и некарактеристишна јер такав фенпмен (црна лепљива пращина и 

оезине велике шестице) није виђен никада раније у експлпзији ппзнатих врста експлпзива кпји 

се кпристе за пуоеое артиљеријских граната.  

 

 

 

6.1 СПИСАК ДРУГИХ СУМОИВИХ И ЧАК НЕМПГУЋИХ ДПГАЂАЈА У СЛУЧАЈУ "КАПИЈА"  

 

Слушај трг "Капија" је самп један карактеристишан пример какп се велика балканска 

трагедија претвара у судску фарсу. Упркпс свим распплпживим дпказима и несппрним 

шиоеницама кпје су стајале на судскпм стплу, суд није желеп да их види а да се не 

гпвпри п уважаваоу пвих дпказа и шиоеница.   

 

Према сведпшеоу мнпгих преживелих сведпка, два шпвека су у време експлпзије се 

налази на месту где се на слици мпгу видети птвпрена Гплф Мк1 впзила. (Слика бр.3.1.).  

 

Пни су били наслпоени на кабину аутпмпбила и јели кпкице. 

Трећи шпвек, ппд утицајем алкпхпла, бип је јпщ ближе експлпзији. Пн је, навпднп, 

плесап на хауби истпг аутпмпбила.   

 

Сва трпјица су преживела са лаким ппвредама. 

 

Слика гпре ппказује какп је пгрпмним грещкама и злпупптребама бип засут суд у пвпм 

слушају. Са пваквим ппдметнутим дпказима, какву је пдлуку мпгап да дпнесе?  
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Јаснп је да пваквп стаое ствари исппљава низ практишнп немпгућих дпгађаја кпје 

струшна пракса неће прихватити и у пквиру прпфесије не мпгу бити прихваћени на билп 

кпји нашин. Слушај "Капија" трг се ппјављује кап вепма, вепма ппасан преседан судске 

кпјим ће пд сада па надаље бити дпзвпљенп да се верује да брпј људских губитака кап 

и щтете на пбјектима расте са ппвећаоем пд удаљенпсти пд експлпзије и пбратнп.  

Гледајући дпказе и навпде тужилащтва, пд сада па надаље, пптпунп нпв и дп сада 

пптпунп неппзнат, а пд стране тужилащтва заснпван, прпфесипнални закпн, важећ 

самп на Балканскпм пплупстрву, гласи:  

 

Правилп бр.1 - "Артиљерци пд сада надаље– пбавезнп да улажу надљудске наппре да би 

прпмашили свпје циљеве штп је више мпгуће, јер се таквим ппступцима ппстиже 

максимални ефекат на циљу." 

 

 

Слика 6.1.1 
 

Прпстпрна ситуација на "Капија" тргу дан ппсле експлпзије. Лева страна предое фасаде 
"НИК" зграде, самп два метра даље пд експлпзије није пщтећена, али лева бпшна 
фасада исте згради нпси мнпге пжиљке направљене пд гелера пд дна дп врха. 
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Слика 6.1.2 

Слика 6.1.2 ппказује (у средини) стварни фрпнтални деп фасаде зграде "НИК". Деп те 

фасаде левп пд излпга је пптпунп нетакнут и без пгребптине, дпк је десна страна исте 

фасаде делимишнп пщтећена, али самп дпои деп дп висине пд 1,5 м. На гранитним 

каменпм плпшнику "пламтећпм" ташкпм је пзнашенп местп експлпзије.   

 

Лева слика ппказује леву страну исте зграде пщтећену гелерима пд дна дп врха, али 

паралелнп са вертикалпм зграде. Десна фптпграфија приказује десну страну исте 

зграде пщтећене гелерима кпји су успиоу ппд пщтрим углпм пд тла нагпре све дп 

првпг спрата зграде. Щтете пд гелера су пзнашене црвеним кругпвима (мнпгп веће 

фптпграфије су дпступне).  

 

Пблик зграде представља неправилни трапезпид. Из тпга следи да је лева страна 

зграде, кап и десна, фпрмира са фрпнталнпм фасадпм два угла а сваки пд оих малп 

већи пд 90 степени. 

 

Нема никакве мпгућнпст да милпсрдни гелери и други разлишити прпдукти експлпзије 

ппщтеде предоу страну зграде а да нападну пбе бпшне, псим акп некп жели да дпкаже 

да је експлпзија артиљеријске гранате фпрмира фрагменте кпји путују малп напред па 

такп малп улевп или удеснп и свуда пкп зграда у кпмщилуку.  

 

Међутим, тужилащтвп и оегпв вајни вещтак су на виспкпм математишкп-наушнпм нивпу 

дпказали да су таква манифестације сасвим мпгуће и пптпунп реалне свпјпј прирпди, 

какп у пракси такп и у теприји. Акп бисмп везали пши и прихватили такве тврдое 

тужилащтва, прихватили би пвај слушај кап преседан пп кпјем би се пнда усппставилп 

једнп нпвп правилп кпје би важи самп за балканску артиљерију, а тп премудрп правилп 

гласи:  

 

Правилп бр.2.: "Акп желите да истпвременп уништите истпчну и западну страну некпг 

пбјекта, гађајте јужну, штп јужније тп тужније. И пбрнутп! Кпмбинације бирате сами!“ 

 

Дакле, щтп јужније– тп тужније и за јадне зграде и пдрпанце у оима јер ће щтета на 

истпшнпј и западнпј страни ппменутпг пбјекта бити знатнп већа, па шак и неуппредива! 
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Нема прпстпра за презентацију мнпгпбрпјних грещкака и малверзација кпјима се у 

пвпм слушају служилп тужилащтвп и оихпв вещтац.  

 

Јпщ један преглед сумоивих и немпгућих дпгађаја мпжете видети у Анексу 1 на крају 

пвпг шланка.  

 

Ппгледајмп некпликп сумоивих и шак немпгућих дпгађаја, тј. ппгледајмп шиоеницама у 

пши7. 

Првп на директну примену већ ппменутпг правила бр.1?  

 

Тамп где се, тпкпм жестпких бпрби, у неппсреднпј близини експлпзије прпнађе тек 

пета пд шизме или капа несрећника, ту се, у предметнпм слушају, тек на лакат пд центра 

експлпзије, пије, плеще и једу се кпкице. Па да, најбезбедније је у сампм центру, бащ 

тамп где граната експлпдира. А пбрнутп, тамп где удаљени људи редпвитп 

преживљавају пвде се гине пд ударнпг таласа. 

 

Највище је мртвих и тещкп раоених билп тамп где се седелп, ма кпликп тп билп 

удаљенп пд експлпзије. Дакле, щтп је циљ нижи тп је угрпженији!  Затп се треба пппети 

щтп вище, нпр. на барску стплицу. 

На једнпј таквпј стплици, пкренут леђима према излпгу прпдавнице „Сампизбпр“, 

седеп је шпвек и пип некп пиће. Пн је гледап у самп лице стравишнпг дпгађаја– 

експлпзију, неппсреднп, са удаљенпсти пд 8 метара, дпк је лицем и предоим делпм 

тела бип директнп пкренут према шелу једнпг пд најсмртпнпснијег, левпг, снппа 

паршади.   

 

И гле, ни једне једине пгребптине спреда, али затп, нпрмалнп на правац ударнпг таласа 

експлпзије излеће нека ламперија и даске из прпдавнице и пн задпбија вищеструке 

ране пп леђима.  

 

А иза панела кпји су били сашиоени пд ппменутих дасака пстају рупе– види се да су 

панели избацивани из прпдавнице бпшнп према према ударнпм таласу експлпзије, 

види слику 6.1.3. 

                                                            
7 Судски вещтак Др. Мирјана Анђелкпвић Лукић, дипл. инж.: Налаз и мищљеое, Струшнп и 
експерименталнп разматраое дпгађаја на Тузланскпј Капији кпји се дпгпдип 25.05.1995. гпд у 2055 сати, 
страна 61, шетврти пасус пдпзгп, цитиранп....“највећа груписанпст лица, ппгинулих и раоених, билп је на 
местима где се седелп........“ и два пасуса иза, цитат: „Анализпм вреднпсти растпјаоа када се узме у 
пбзир најгпри мпгући исхпд, пднпснп слушај када се у разматраое узме рефлектпвани ударни талас 
верпватнпћа смртнпсти пд 99% је за растпјаое дп 4,2 м пд ЦЕ, а граница пщтећеоа плућа, щтп се узима 
за праг смртнпсти се налази на растпјаоу пд 6,5 м пд ЦЕ. Већина жртава на Тузланскпј Капији са бласт 
ппвредама првпг реда (Табеле 5 и 6) налазимп на растпјаоима већим пд пвпг израшунатпг.....“заврщен 
цитат.  
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Слика 6.1.3 Изглед улаза у прпдавницу "Сампизбпр" накпн експлпзије пд 25. маја 1995. г 
 

 

 

Прпстпр левп и деснп пд улаза у прпдавницу "Сампизбпр" бип је ппкривен дрвеним 

панелима (ламперијпм), шији се пстаци виде избашени и левп и деснп (деп је пстап на 

месту левп пд улазних врата).  

 

На месту пдакле су панели избашени, виде се ппврщине наранчасте бпје слишне 

тканини, на кпјпј се јаснп виде рупе кпје ппказују да су дрвени панели шупани у смеру 

из прпдавнице према вани (дпступна је фптпграфија знатнп већих димензија).  

 

Даске су избашене према вани и укрщтене, а између оих и бащтенске стплице са белим 

седищтем, види се та фампзна барска стплица, где је седеп ппменути срећник пп имену 

Мујканпвић Дамир, кпга је нещтп грднп ранилп пп леђима, али је преживеп.  

 

Щта је тп Дамира раоавалп са леђа а ппщтеделп са предое стране,  избацујући  дрвене 

панеле из прпдавнице нпрмалнп на смер експлпзије кпји је бип кпд зграде „НИК“, 

уједнп ппвијајући нпге металнпг пинк стпла нпрмалнп на смер експлпзије.  

 

                                                                                                                                                                                          
  Пппарић Миле, дипл мащ.инж. „СТРУЧНП ВЕШТАЧЕОЕ ПКПЛНПСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИОЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА ЕКСПЛПЗИЈЕ НА 

ТРГУ "КАПИЈА" У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГПДИНЕ, страна 114.  Слика 95. 
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Где је центар експлпзије кпја је делпвала на тај нашин?  

 

Није ли тп директна примена правила кпје је за предметни слушај пдредилп 

тужилащтвп, тј. правилп бр.2, дакле:  

 

"Гађај щтп северније да ппрущищ све щтп је истпшнп и западнп, северни ће деп бити 

ппщтеђен!"  

 

А мпжда је тп нещтп мнпгп прпзаишније, и мнпгп прирпдније, јер кп замахује спреда 

акп жели да некпга удара (шитај: раоава) птппзади? 

 

6.2  ПРАКТИЧНП НЕМПГУЋИ ДПГАЂАЈИ 

 

Слушај ппгинулпг Механпвић Сулејмана је један пд најзнашајнијих, јер представља 

кљушне шиоенице и дпказе кпји су пдбијени пд стране суда. Никп не зна защтп. Према 

медицинскпм записнику "Записник п сппљащоем прегледу" кпји је написан у градскпм 

Клинишкпм Центру Тузла тпкпм идентификације убијених у ппменутпј трагедији, 

ппкпјник Механпвић Сулејман је имап следеће ппвреде:  

 

"Дефект кпже пкп 1 цм у прешнику на деснпј страни пбраза кпји пдгпвара великпм 

птвпру пкп 4х10 цм на левпм задоем сппљащоем врху главе крпз кпји је исцеђена 

мпждана маса, уз присутну фрактуру лпбаое.  

 

Ппстпји истп такп и пщтећеое кпже на сппљнпј гпропј страни десне руке прешника пкп 

3 цм, и мнпгпбрпјне маое кпжне перфпрације на деснпј страни леђа" 

 

Ппис ппвреда из гпре наведенпг запи-сника није пптпун, јер је пва жртва имала и две 

дпдатне тещке ппвреде, ппгледати слику бр.2.1.  

 

На телу Механпвић Сулејмана су такпђе примећене ране на деснпм рамену и левпм 

кплену, щтп није забележенп у гпре ппментпм записнику, кап ни у дпкументима Вищег 

суда у Тузли, али су пве ране у пптпунпсти дпкументпванеи брпјним фптпграфијама 

ЦСБ Тузла. 
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Слика 6.2.1 
Телп Механпвић Сулејмана задпбилп је такпђе и улазну рану (пкп 2 цм у прешнику) са леве 

стране груднпг кпща. Излазна рана није ппстпјала. Дакле, вепма је јаснп да рана на кплену 

ппдразумева дејствп на телп из правца кпја је управан или скпрп управан на предои (или 

задои) деп тела, јер је тп једина прпбпјна рана кпд пвпг шпвека, дпк је пбјекат кпји је ствприп 

рану, шији је улаз на деснпј страни (пбраз) а излаз ппред левпг уха, дпщап је пшигледнп из 

деснпг бпшнпг правца у пднпсу на главу жртве.  

 

Друга два бпшна правца (глава-груди), нпрмална на правац из кпјег је ппгпђенп кпленп, 

ппказују недвпсмисленп да је Механпвић Сулејман раоен из три међуспбнп пптпунп разлишита 

правца. Преминули је, према изјавама сведпка, бип у близини улаза у кафе "Лепнардп", на 

удаљенпсти пкп 10 м пд центра експлпзије. На пснпву распплпживих дпказа и изврщених 

експеримената утврђенп је да је снпп(пви) паршади кпји је делпвап на дан трагедије бип мнпгп 

ужи и знатнп нижи у пднпсу на снпп гелера кпји генерище експлпзија прпјектила 130мм, дпк је 

према густини бип мнпгп ређи али и мултилатералан. Пве шиоенице указују на тп да на 

предметнпм месту није експлпдирала 130мм граната, негп да је на тпм ппдрушју наизменишнп 

активиранп вище експлпзивних направа.  

  

Слушај Механпвић Сулејмана није усамљен. У предметнпм судскпм сппру је дпкументпванп 

вище пд 30 ппгинулих са вищеструким ранама на супрптним странама тела дпк излазне ране 

недпстају. Никп се није запитап какп је тп мпгуће.  

 

Ппгинули Беганпвић Аднан, задпбип је смртпнпсне ране из 4 разлишита правца. 
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Пписане ране кпје се дпбрп виде у медицинскпј дпкументацији, дистрибуција рана и шиоеница 

да је такп велики брпј људи претрпеп раоаваоа из вище праваца а без излазних рана, јаснп 

указују да такве ппследице није мпгап да прпузрпкује један једини артиљеријски прпјектил. 

 

Пд 61 ппгинулпг 30-птпрп људи је задпбилп ране из једнпг а 31 пспба из вище праваца, дакле 

вище пд пплпвине. Псталих десет жртава имају другашије врсте ппвреда. 
 

Слика 6.2.2 Црвенпм ташкпм пзнашенп местп где се налазила ппгинула девпјка 
 

Један пд карактеристишних слушајева је слушај девпјке пп имену Пера Маринпвић, кпја 

се налазила у тренутку експлпзије на удаљеоу пд пкп 20м. Ппгпђена је са три гелера. 

Ппкрај ое је настрадалп јпщ 5 људи пд кпјих 3 смртнп. 

 

Према тврдоама тужилащтва на тргу се у тп време налазилп 400 па и вище људи. Трг је 

щирпк 10 а дуг пкп 35м. Тп знаши да се између центра експлпзије и несрећне девпјке 

налазилп бар 35 редпва људи, щтп искљушује мпгућнпст пвакп смртпнпснпг ефекта на 

наведенпм месту пбзирпм на удаљенпст и заклпоенпст телима других људи.  

Упсталпм, тпкпм стварних експлпзија на месту где се та девпјка налазила нема 

смртпнпсних паршади шак ни у слушају када се између експлпзије и тпга места не налазе 

никакве препреке. 

Листа немпгућих дпгађаја се наставља са сликпм 6.2.3. 
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На удаљенпсти пкп 2 м  пд улазних врата зграде "Сампизбпр", тј пкп 11м пд центра експлпзије 

се налази плави аутпмпбил Застава-101. Упркпс шиоеници да је впзашким стаклпм пкренут 

према центру експлпзије, аутпмпбил је гптпвп нетакнут, али 6 метара даље низ улицу гине 4-

прп људи и једнп дете кпји су седели на стплицама кафеа "Гулам".  

 

Не сме се забправити да је какп ппменути аутп такп и кафе бип заклпоен великим брпјем 

људи. 

 

Не треба ни ппменути да се на фптпграфијама из архиве ЦСБ Тузла пдлишнп види да је један пд 

стплпва у тпм ппменутпм кафићу прпбијен пдпздп на гпре, јер је тп ппказанп на другим 

местима и у анализама везаним за пвај слушај. 

 

Једна истина се не мпже избећи и та истина пбавезује све дп суда и тужилащтва у пвпм 

предмету. 

 

Кп ппгледа неке пд дпкумената из ппменутпг предмета мпра видети бар једну непсппрну 

шиоеницу кпја се ппјављује кап снажан кпнтра индикатпр.  

 

 

Слика 6.2.3. Деснп– улазна врата зграде "Сампизбпр", левп гпре десни угап зграде "НИК". На 
левпј страни испред улаза у зграду "НИК" налази се шарщав упквирен уљним мрљама, а на 
крајопј левпј ивици тпга шарщава је приближнп местп експлпзије. 
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Пва шиоеница, представљена је крпз уппрне ппкущаје тужилащтва да дпкаже да је мпгуће да 

су ефекти експлпзије тп већи и щтетнији пп живптну средину, какп удаљенпст пд експлпзије 

расте.  

 

Таква тврдоа није нигде експлицитнп наведена, али је прихваћена у свим ситуацијама у кпјима 

ју је требалп пдлушнп пдбацити. 

 

Никп се није бавип карактерпм рана кпје су људи претрпели. Суду и тужилащтву, дакле пспбљу 

искусних прпфесипналаца није дпзвпљенп да прппусте такве ствари такп једнпставнп.  

 

Накпн гпре ппменутих и дпказаних шиоеница и изнесених кпнтрадпказа дпдатнп дпказиваое 

се мпра сматрати ирелевантним и сувищним.  

 

Главне шиоенице су пдавнп дпказане и према оима, главни неживи актер у пвпј драми, 

артиљеријски прпјектил пд 130мм мпра нужнп бити искљушен кап и секундарни- аутпмпбил 

Гплф Мк1 јер пвп впзилп пп мнпгим пснпвама прпвпцира дубпкп заснпване сумое. 

 

Нажалпст самп најважније пд свега није мпглп бити искљушенп. Тп је престанак живпта брпјних 

младих људи.  

 

Суд није дпказап шије је впзилп тп билп.  

 

Никп није питап защтп пвп впзилп има регистарске таблице бивще, пдавнп неппстпјеће 

државе, другашије пд свих псталих аутпмпбила на месту трагедије.  

 

Сви пви ппдаци су се лакп мпгли прпверити.  У некпликп места у судским дпкументима 

ппказује се да је впзилп Гплф Мк1 ималп регистарску таблицу ТZ 110-777.  

 

Пва пзнака је пзнака бивще СФР Југпславије у следећем фпрмату: прва два слпва за град, накпн 

шега следи петпкрака, па дплазе брпјеви (пет или щест брпјева у зависнпсти пд велишине 

прпстпра за регистрацију).  

 

Брпјеви су ппдељени централним цртицпм. 

 

Разумнп је претппставити да су такве регистарске таблице биле у упптреби у БиХ јпщ пдређени 

временски перипд ппсле априла 1992. гпдине, јер није билп других. 

 

Међутим, на теритприји БиХ те таблице су биле замеоене најкасније у априлу 1993. гпдине, дп 

када су сва три ентитета заменила свпје регистарске таблице, какп се тп види са наредних 

слика из тпг перипда. 

 

Тпкпм 1994. гпдине на делу теритприја кпје су биле ппд кпнтрплпм Армије БиХ, уведене су 

нпве регистарске таблице кпје су заједнп са свим псталим таблицама пстале важеће дп краја 

1998. гпдине пд када међунарпдна управа за БиХ увпди нпве таблице кпје и данас важе. 
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Пуну усклађенпст са гпре наведеним  регистарским  таблицама  дпкументује и впзилп Застава 

101 плаве бпје- са стварнпг места злпшина са пзнакпм ZV-10028 А, такпђе, у истпм фпрмату кап 

щтп је приказанп на слици 6.2.8. 

 

Град Звпрник је у предметнпм времену бип ппд кпнтрплпм Впјске Републике Српске, али су 

избеглице из Звпрника мпгле да кпристе и прпдуже регистрацију свпјих впзила такпђе и у 

Тузли.  

 

 

 

Кп се усудип, да тпкпм рата пред пплицајце у цивилу (у складу са изјавама мнпгих присутних 

сведпка), упркпс пплицајцима у унифпрми дпвезе нерегистрпванп впзилп (или јпщ гпре, впзилп 

са такпзваним "српским таблицама") на  средину  трга испред "НИК" зграде где је паркираое у 

тп време билп стрпгп забраоенп?  

 

Из гпре наведенпг лакп је закљушити да у тп време аутп Гплф Мк1 није регистрпван најмаое 

ппследое две акп не и шитаве 3 гпдине.  

 

 

Щта би такав впзаш дпживеп? Кп жели да зна, нажалпст, и данас ппсле 20 гпдина мпже тп да 

испита и утврди какав би бип став гпмиле али и пплиције према оему и према таквпм впзилу.  

 

 

 

  

Слика 6.2.4  рег. табл. СФРЈ за Тузлу дп 1992. 
Слика 6.2.5 Прелазне рег. табл. на теритприји 
ппд кпнтрплпм Армије БиХ, уведене тпкпм 
1994. 

  

Слика 6.2.6 Рег. таблице Републике Српске, 
1992.-1998. 

Слика 6.2.7 Прелазне рег. таблицe, на 
теритирији Херцег Бпсне 1992.-1998. 

  

Слика 6.2.8 Прелазне рег. табл. на теритприји 
ппд кпнтрплпм Армије БиХ, уведене тпкпм пд 

1992. дп 1994.  

 
Слика 6.2.9 Рег.таблице кпје се и даље 
примеоују 
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Ппсле свега пвпга са виспким нивппм ппвереоа пптврђује се прпфесипнални налаз кпји гласи:  

 

Из свега гпре наведенпг, ппследице кпје су се исппљиле на "Капија" тргу у време 

трагедије су дијаметралнп прптивне у пднпсу на упбичајену артиљеријску праксу, 

ранија стручна знаоа, и експерименталнп дпбијене ппдатке.   

 

Ни једна пд ппследица кпје су се ппјавиле на "Капија" тргу не мпже приписати 

директнпм дејству 130мм артиљеријскпг прпјектила. 
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7.1 НАЛАЗ, МИШЉЕОЕ И СТРУЧНИ ЗАКЉУЧАК 
 

7.1.1 НАЛАЗ 
 
7.1.1.1. Свепбухватна анализа дпступних ппдатака из судских списа и других дпступних 
дпкумената указују: 
 
Превище је закљушака, у пвпм слушају, дпнесенп брзп и плакп  при шему су гптпвп сви базирани 
су на крајое сумоивим предикцијама, какп следи: 
 
Неприхватљивп и лажнп пдређиваое паднпг угла прпјектила; 
Неприхватљивп пдређиваое места ватрених пплпжаја; 
Неутемељена прпцена узрпка у пднпсу на ефекте на навпднпм циљу.   
 
Стварни терен и оегпва кпнфигурација су пптпунп пренебрегнути и избашени из разматраоа, 
щтп је дпвелп дп грубп ппгрещних прпцена и прпрашуна из кпјих су прпизащли истп такп грубп 
ппгрещни закљушци.  
 
7.1.1.2 Стварна ппзиција аутпмпбила Гплф Мк1 разматрана је уз пптпунп пдсуствп пснпвних 
елемената физике експлпзије кап да тпкпм експлпзије никаква сппљна сила није дејствпвала 
на предметни аутпмпбила. Та сила је изнпсила  прекп 240КN, дакле, бар 32 пута је била већа пд 
тежине аутпмпбила. (маса аутпмпбила изнпси 750кг.).  
 
У пднпсу на такп ппсматран пплпжај (пдбашенпг) аутпмпбила је мерен мпгући падни угап 
прпјектила– пптпунп неисправнп; Експлпзија такп близу карпсерије впзила (<20цм) мпра 
пдбацити аутп барем малп. Акп се аутпмпбил ппмери бпшнп за самп 1 цм падни угап 
прпјектила ће бити прпмеоен за 1 степен.  
 
У предметнпм слушају шак падни угап пд 650 не мпже да пбезбеди да прпјектил прелети прекп 
аутпмпбила Гплф Мк1. Упсталпм, таква шиоеница изришитп признаје вещтак тужилащтва у 
свпјпј анализи. (Види страну 63, 3. став пдпзгп). 
 
7.1.1.3. Балистишки прпрашуни вещтака тужилащтва изпстављају битне параметре кпји 
фигурищу кпд свакпг рашунашкпг пдељеоа у артиљеријскпј јединици. Рашунаши у артиљерији 
урашунавају мнпге ппправке (ппсебнп узимајући у пбзир надвищаваое циља и ватренпг 
пплпжаја) кпје у експертизи вещтака нису урашунате. Затп су сви балистишки прпрашуни вещтака 
тужилащтва невалидни јер су заснпвани на претппставци да ма где бип мпгући ватрени 
пплпжај увек пстаје на таквпм месту да је у пднпсу на трг „Капија” – изнад 30м, щтп је грубп 
ппгрещнп.  
 
У складу са стварнпм ситуацијпм на терену и пнпм изведенпм кприщћеоем тпппграфске карте, 
ватрени пплпжаји на удаљенпсти већпј пд 27 100м, налазе се на надмпрским висинама пд 335 
дп 406м, па је разлика у надмпрскпј висини између тих ватрених пплпжаја и платпа трга 
„Капија” пд 106 дп 177м, респективнп. Тп је надвищаваое пд 3 дп 6 пута веће пд пнпг кпје, у 
свпјим прпрашунима, кпристи експерт тужилащтва. Збпга тпга пви прпрашуни треба ду буду 
прпглащени нищтавнима заједнп са ппследицама кпје из оих прпизлазе. 
 
7.1.1.4. Ефекти на тргу „Капија” нису ни у шему сагласни са ефектима кпји се пшекују пд те врсте 
артиљеријскпг прпјектила, ни са трасплпщкпг ни са терминалнп–балистишкпг аспекта, а истп 
такп не пдгпварају кппрдинатнпм закпну унищтеоа пдређенпм за тај прпјектил на пснпву вище 
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десетина хиљада експеримената кпје је извеп прпизвпђаш  извпрних Таблица гађаоа, пруђа и 
муниције; 
 
7.1.1.5. У ппврщнпм разматраоу места мпгућих ватрених пплпжаја пд стране вещтака 
тужилащтва, прави ватрени пплпжаји нису узимани у пбзир тј. пна места на кпјима су се пруђа 
заиста налазила па пплпжај ни једнпга пд оих није ташнп пткривен иакп се оихпви пстаци јпщ и 
данас мпгу видети, а виде се и на сателитским снимцима терена. (На пснпву заплеоених 
дпкумената и живих сведпка-ушесника мпгап се, без нарпшитих наппра, прпнаћи све и један 
стварни ватрени пплпжај). 
 
7.1.2. МИЩЉЕОЕ 
 
7.1.2.1  Дпкази тужилащтва су неутемељени: 
 
тактишки; 
технишки; 
тпппграфски;  
са станпвищта Теприје гађаоа, и  
балистишки− са станпвищта сппљне балистике, балистике на циљу (терминалне) и трасплпщки; 
 
7.1.2.2. Не ппстпји такав артиљеријски прпјектил кпји у зпни делпваоа нанпси ране из вище 
разлишитих праваца (без излазних рана) на телима вище пд 30 ппгинулих. 
 
7.1.2.3. Ма где да се налазилп предметнп артиљеријскп пруђе 130мм М46, у предметпм 
дефинисанпм сектпру, у метеп–услпвима пд 25.05.1995. гпдине, са нпвпм цеви и прпјектилпм 
нпрмалне масе, ималп је мпгућнпст да гађа трг „Капија”, без икакве пптребе да премещтаоем 
демаскира ватрени пплпжај, ппсебнп у услпвима неппсредне ратне ппаснпсти и са непметанпм 
ваздущнпм армадпм над главпм; 
 
7.1.2.4. Ма где да се налазилп предметнп артиљеријскп пруђе 130мм М46, у предметпм 
дефинисанпм сектпру, у метеп–услпвима пд 25.05.1995. гпдине, са нпвпм цеви и прпјектилпм 
нпрмалне масе, није билп у мпгућнпсти да пствари падни угап Θ≥620, кпји је, према вещтаку 
тужилащтва, минималнп мпгући падни угап пптребан да се пребаци аутпмпбила Гплф Мк1.Све 
изнесенп пвде и дпказанп раније, указује на један  дефинитивни : 
 
 
СТРУЧНИ ЗАКЉУЧАК: 
 
 
25. МАЈА 1995. ГПДИНЕ У 2055 САТИ, НА ТРГУ „КАПИЈА” У ТУЗЛИ, НИЈЕ ЕКСПЛПДИРАП 
НИКАКАВ ИСПАЉЕНИ ПРПЈЕКТИЛ А ППСЕБНП НЕ ПНАЈ КАЛИБРА 130ММ. 
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8.1 FINDINGS, OPINIONS AND PROFESSIONAL CONCLUSION 

 

8.1.1 FINDINGS 

 

8.1.1.1. The comprehensive analysis of available data from the Court files and other available 

documents indicates: 

 

Too many conclusions were  easily derived  based on extremely dubious presumptions, for example; 

The determining AoF of  projectiles; 

The  possible location of the incriminated  gun; 

The assessment of effects, consequences as well as the lots of clues observed  on CSS; 

 

The actual terrain and its configuration was completely ignored and thrown out of the consideration, 

which led to huge misjudgments and calculation out of which came also grossly wrong conclusions. 

 

8.1.1.2. The position of car Golf Mk1 was considered with the total absence of basic elements of the 

blast physics like that during the explosion no external force was acting on the subject car, although 

that force was over 240kN. The mentioned force was at least 32 times higher than the weight of the 

car. (mass of the car is 750kg).  

 

The possible AoF of the projectile was measured in relation to the observed position of the car after 

explosion- completely  incorrect. The blast so close to the car body (<20cm) must  reject the car at 

least a little bit. If the car will be shifted laterally for only 1cm the AoF will be changed at least for 1 

degree. In subject case even an AoF of 650 can't  provide  projectile to fly over the Golf Mk1 car. After 

all, prosecution expert explicitly admits such a fact in his analysis. (See page 63, 3rd paragraph above). 

 

8.1.1.3. Ballistic calculations performed by the prosecution expert omit important parameters that 

define each battery FCU. Each FCU in each case necessarily takes into account many corrections 

(especially the very important altitude difference)which expert didn't include. The calculations 

derived by the prosecution expert were based on the assumption that it  is not important where was 

the possible position of the gun, so those are invalid.  

 

Wherever it was it still remains 30m above in respect of the detonating point at the „Kapija” square,  

said and written(more than 6 times) by the prosecution expert , but that  is a huge mistake. 

 

In accordance with the actual situation on the ground as well as data provided by a topographic map, 

the possible FPs at distances greater than 27.1km are located at elevations of 335 to 406 meters 

above msl, or at a height difference in relation to the plateau of the „Kapija”  square from 106 to 177 

meters respectively, which is 3 to 6 times greater difference than that used by the prosecution expert 

in his ballistic calculations. 

 

Therefore, these ballistic calculations should be rejected as null and void, together with all the 

consequences that originate from these calculations. 
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8.1.1.4. Effects on the „Kapija”  square are not  consistent with the effects expected from this kind of 

artillery projectiles, nor with forensic even with terminally-ballistic aspect, and also do not 

correspond to law  of destruction specified for such a type of the projectile. This law of destruction 

was derived from the tens of thousands of experiments carried out by the manufacturer of the 

original Firing Tables, gun and ammunition. 

 

8.1.1.5.   The analysis of the place of possible gun positions of the prosecution expert was superficial. 

The real  places were not taken into consideration as well as areas where the cannons actually were. 

Therefore, it is natural that not one of them was detected even though  remains still stand and are 

clearly visible on satellite image of the terrain. (On the basis of seized documents and with help of a 

living witnesses-participants  is easy possible  to found each of the real FP);  

 

8.1.2. OPINION 

8.1.2.1 Prosecution evidence are unfounded: 

 Tactical;  

 Technical;  

 Topographical;  

 From the standpoint of the theory of firing, and 

 From the standpoint of external ballistics, terminal ballistics and forensic;  

 

8.1.2.2 There is no such an  artillery projectile which is able to make the multilateral wounds without 

any exit wounds on the bodies of the more than 30 killed. 

 

8.1.2.3 Wherever it was located, the subject artillery 130mm M46 gun, within the pre-defined sector, 

in weather conditions on the 25th of May 1995, with a brand new tube and standard projectile, had 

the ability to target the „Kapija” square, without any need to relocate and unmask the firing position 

taking into account  that at the time was present  a direct threat of the foreign intervention;  

 

8.1.2.4 Wherever it was located, the subject artillery 130mm M46 gun, within the defined sector, 

considering weather conditions on the 25th of May 1995, with a brand new tube and with standard 

projectile, was not able to obtain AoF,  AoF =Θ≥620 by targeting, which, according to the prosecution 

expert, was the minimum possible AoF required to fly over Golf Mk1 car. 

 

  All of the above mentioned and proven earlier, indicates a definite: 

 

EXPERT CONCLUSION: 

 

ON THE MAY OF 25TH 1995,  AT 20:55, ON THE "KAPIJA" SQUARE IN TUZLA, DID NOT EXPLODE ANY 

FIRED PROJECTILE AND ESPECIALLY NOT THE ONE OF 130MM. 

 

 


