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Медицинска анализа предметног догађаја, експлозије на локалитету „Тузланска капија“ почиње анализом цјелокупне увиђајне и друге расположиве немедицинске документације која се
однси на предметни догађај а која је расположива у списима достављеним у сврху обављања
ове анализе.
Опште позната је чињеница да је током предметног догађаја, експлозије на локалитету „Тузланска капија“ погинуло укупно 71 лице. Њих седморо преминуло је након извјесног,
различито дугог, периода болничког лијечења, при чему су неки од њих преминули током ноћи непосредно након критичног догађаја, док су неки преминули касније, извјесно вријеме након критичног догађаја од посљедица и/или компликација које су везане за повреде настале
током критичног догађаја. Према томе, без обзира на извјесни временски помак између критичног догађаја и смртне посљедице која је нешто касније наступила, може се сматрати неспорним да су смртне посљедице код особа које су преминуле извјесно вријеме након критичног
догађаја, неспорно у вези са предметним догађајем.
Из расположивих докумената видљиво је да су мртва тијела особа које су смртно страдале у
моменту критичног догађаја, непосредно након тога, уклоњене су са мјеста догађаја и то прије
обављања увиђаја, што се може сматрати тешким пропустом надлежних истражних органа.
Према правилима криминалистичке и криминалистичко техничке струке, са мјеста догађаја,
непосредно након неког догађаја са послједицама по лица, прије званичог почетка обављања
увиђаја на лицу мјеста, са мјеста догађаја уклањају се живе, лако или тешко повријеђене особе
којима се може указати љекарска помоћ и којима се на тај начин може помоћи или спасити
живот, док се затечена мртва тијела особа које су на лицу мјеста за врјеме критичног догађаја
смртно страдале, по правилу не уклањају са мјеста догађаја. Смртно страдале особе се адекватно заштите (прекрију чаршафом или на неки други начин, неким другим погодним прекривачем) адекватно обиљеже (најчешће бројевима) и оставе на мјесту на којему су затечене гдје се
налазе током трајања статичке фазе увиђаја, из разлога да би било могуће неспорно утврдити
мјесто на којему су се налазиле у моменту страдавања, односно у моменту критичног догађаја.
Такви подаци могу имати кључни значај за каснију реконструкцију предметног догађаја односно могу имати знатан утицај на правилно разумијевање критичног догађаја. Нажалост, уклањањем мртвих тијела са мјеста догађаја прије обављања увиђаја, ускраћени смо за неке веома
битне податке.
Из разлога што су мртва тијела особа које су смртно страдале у моменту критичног догађаја
прије обављања увиђаја уклоњена са мјеста догађаја, позиција на којој су се налазили смртно
страдали у моменту критчног догађаја током обављања увиђаја није фиксирана нити је утврђена на потпуно објективан и недвосмислен начин. Позиције смртно страдалих нису премјерене у односну на фиксне тачке на мјесту догађаја, нису документоване у Записнику о увиђају,
нису уцртане у скицу лица мјеста нити су приказане на фотодокументацији сачињеној током
обављања увиђаја. Због тога је, у анализама које су раније обављене и које су достављене у
сврху израде ове анализе, позиције смртно страдалих у моменту критичног догађаја утврђиване индиректно, на основу исказа свједока који су саслушани током поступка, као и на основу
анализе видео записа који је сачињен непосредно након критичног догађаја те неким другим
компарацијама, зависно до случаја до случаја. У даљем току ове анализе, биће кориштени такви подаци који су расположиви у документацији која је достављена у сврху обављања ове
анализе уз напомену да не улазимо у прецизност и вјеродостојност констатација које су добивене на неки од наведених начина (на примјер анализом свједочких исказа и анализом видео
записа). При томе треба напоменути и то да за одређен број смртно страдалих, у расположивој
документацији не постоје подаци о томе гдје су се те особе налазиле у моменту критичног догађаја из разлога што о томе не постоје подаци који произлазе из свједочких исказа (свједоци
не помињу те особе у својим исказима) као и из разлога што ни анализом видео записа који су
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сачињени након предметног догађаја, није било могуће са прихватљивом поузданошћу утврдити гдје су се те особе налазиле критичном приликом.
Сва документација која је достављена у сврху обављања ове аналзе, достављена је у форми
„папирнате документације“ што подразумијева записнике, табеле, цртеже, дијаграме, фотографије, шематске приказе и слично. Укупна количина „папирнате документације“ која је достављена у сврху обављања ове анализе била је у количини од неколико десетина килограма.
Сва набројана „папирната“ документација већ раније је такође и дигитализована, по правилу
методом скенирања, тако да је идентична документација која је достављена у форми „папирнате документације“ достављена још и у дигиталном облику. Видео записи достављени су искључиво у дигиталном облику а уз видео запис, налазе се и фотографије, по неколико фотографија за свако смртно страдало лице, које су добивене екстраховањем из видео записа. Такве фотографије, наравно, достављене су такође искључиво у дигиталном облику.
На овом мјесту потребно је нагласити и сљедеће: видео записи који су сачињени послије критичног догађаја, непосредно након догађаја, по свој приици током обављања иницијалних увиђајних радњи, рађени су у тада једино расположивој VHS техници, снимани су на VHS видео
касету, из разлога што технологија дигиталних видео записа тада није ни постојала. Касније су
VHS записи копирани више пута, да би потом били дигитализовани и преснимавани на DVD
дискове, што међутим, за собом повлачи деградацију квалитета видео записа. Фотографије
које су добивене екстракцијом са видео записа, из тог разлога имају прилично оскудан технинчки квалитет односно ниску резолуцију. Фотодокументација сачињена током обављања увиђаја рађена ја тада једино расположивом методом, класичном колор фотографијом. Касније је
фотодокументација дигитализована, методом скенирања, што такође доводи до неминовне
извјесне деградације квалитета, зависно од резолуције скенирања.
У достављеној документацији налазе се и шематски прикази који приказују повреде које су уочене на мртвим тијелима током њиховог прегледа. Ради се о претходно припремљеним формуларима на којима се налазе шематски прикази људског тијела приказани у различитим пројекцијама, у које се током прегледа мртвих тијела уцртавају повреде које су том приликом констатоване. Током израде ове анализе кориштене су наведене шеме које, наравно, нису оригинали него се ради о копијама које су очигледно настале најприје фотокопирањем оригиналних шематских приказа при чему су фотокопије биле у извјесном броју случајева прилично
лошег техничког квалитета а потом скенирањем односно дигитализацијом већ технички лоших
фотокопија што у коначници има као резултат прилично технички лош материјал. На наведеним шематским приказима ручно је уцртавано и уписивано оно што је констатовано током
прегледа, уз напомену да је у извјесном броју случајева рукопис којим су попуњавани формулари јако нечитак.
За свако смртно страдало лице, поред текстуалних докумената који се односе на преглед мртвог тијела, шематски приказ констатованих повреда и фотографије које су сачињене током
обављања спољашњег прегледа, достављени су и сљедећи документи који нису релевантни за
обављање ове анализе а то су: Дозвола за сахрану умрлог, Потврда о смрти, Записник о утврђивању идентитета, Налази дактилоскопске потврде идентитета и Смртовница. За особе које
су након извјесног времена подлегле задобивеним повредама, достављена је и медицинска
документација која се тиче тока и начина лијечења ових особа (Историја болести, Отпусница из
болнице, Упутница за леш).
Из релевантног немедицинског документа (Записник о увиђају) видљиво је да је, поводом догађаја који се десио на локализету „Тузланска капија“, тада надлежни истражни судија Вишег
суда у Тузли, Халилчевић Емин дана 25.05.1995. године у 22:30 часова издао наредбу „да се
изврши спољашњи преглед и идентификација посмртних остатака смртно страдалих лица“.
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Већ на овом мјесту потребно је констатовати сљедеће: у овом случају, имајући у виду врсту
догађаја који се десио (експлозија неке експлозивне направе) и очигледно велики број смртно
страдалих, поново је учињена суштинска грешка: у оваквим случајевима није довољно да се
само изврши спољашњи преглед, било је неопходно извршити потпуне судскомедицинске
обдукције мртвих тијела свих смртно страдалих, како би се, осим споља видљивих повреда на
њиховим тијелима утврдило и стање на унутрашњим органима, констатовале унутрашње повреде, како би се утврдиле међусобне везе између повреда констатованих на различитим дијеловима тијела у смислу постојања пробојних канала, како би се лоцирала и прикупила страна
тијела која су узроковала те повреде и слично. Осим тога, обдукцијом би биле установљене и
повреде унутрашњих органа које нису настале дјеловањем кинетичке енергије фрагмената
експлозивног средства (било да се ради о гелерима који настају фрагментацијом самог експлозивног средства, било да се рди о тзв. секундарним пројектилима) већ би било могуће констатовати још и повреде настале ударним таласом експлозије (тзв. „бласт повреде“) што би додатно допринијело могућности утврђивања удаљености смртно страдале особе од центра експлозије односно допринијело би комплетнијем расвјетљавању овог случаја.
Даље је из расположиве документације видљиво да су „послови збрињавања, утврђивања
смрти и прве регистрације погинулих са наношењем на сваког погинулог одредјеног броја“ (у
ствари означавање мртвих тијела смртно страдалих одговарајућим бројевима) започели „наведеног дана око 23:30 часова“.
Спољашње прегледе погинулих, њихову судскомедицинску и криминалистичку обраду, као и
идентификацију обавили су доктори: Кешетовић Др Рифат, асистент на Заводу за судску медицину Медицинског факултета у Тузли, Чичкушић Др Елмир, специјалиста патолошке анатомије
из Завода за патологију Клиничког центра у Тузли, Муњановић-Мустеданагић Др Јасминка,
специјалиста патолошке анатомије из Завода за патологију Клиничког центра у Тузли, Лијазовић-Латифагић Др Ермина, асистент у Заводу за Патлогију Медицинског факултета у Тузли
као и радници ЦСС Тузла. Цјелокупним процесом обраде и идентификације руководио је доц.
др Зденко Цихларж, специјалиста судске медицине и специјалиста патолошке анатомије, шеф
Завода и катедре за судску медицину Медицинског факултета у Тузли.
Према доступним подацима, „прве радње разврставања, регистрације и означавања сваког
смртно страдалог одређеним бројем, започеле су 25.05.1995. године и трају до 03,00 сата дана
26.06.1995. године када су сви погинули смјештени у простор Завода за Судску медицину и у
простор Завода за патологију Клиничког центра Медицинског факултета у Тузли, при чему су у
међувремену били означени бројевима“. Тиме су „створени битни услови за даљње процесе
судско-медицинско-криминалистичко техничке обраде и идентификације“. Том приликом обављене су и процедуре похрањивања докумената и предмета нађених уз лешеве у намјенске
пластичне кесице. Започети послови настављени су дана 26.05.1995.године у 09,00 часова.
Имајући у виду да се обрада посмртних остатака обављала у здравственој установи рнага Клиничког центра Медицинског факулатета те обзиром да, према наредби надлежног истражног
судије, није било предвиђено да се ради потпуна судскомедицинска обдукција, може се констатовати да је учињен још један пропуст: сва мртва тијела у том случају било је потребно рендгенски снимити како би се унутар њихових тијела лоцирала и документовала, те по могућности циљано извадила метална (гелери) или нека друга (секундарни пројектили) страна тијела
која су узроковала повреде.
Сваки погинули, како је наведено у доступној документацији, „обрађиван је засебно“ а сваки
радни сто на којему се обављала анализа посмртних остатака имао је по једну екипу у којој су
се налазили: „један доктор, два помоћна радника и два криминалистичка техничара“. Током
прегледа посмртних остатака обављено је фотографисање сваког погинулог и снимање видео
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камером. Криминалистички техничар је са свих посмртних остатака узимао отиске прстију ради
дактилоскопске компарације у сврху идентификације.
Фотографисање и видео снимање вршено је прије скидања одјеће са леша (ако је леш био обучен), а затим је од стране органа криминалистичке технике вршен попис одијевних премета и
обуће који су се налазили на погинулим. Одјевни предмети су похрањивани у посебне велике
пластичне кесе које су такође означене припадајућим бројем леша.
У достављеној документацији, међутим, нема записника који се односе на детаљне описе одијевних предмета који су скинути са мртвих тијела. На шематским приказима који илуструју констатоване повреде, на некима од њих, постоје набројани лични предмети који су се налазили
на мртвим тијелима (углавном накит) али не постоје детаљни описи одјеће, није познато шта је
тачно од одијевних предмета која особа имала на себи а такође не постоје ни описи који се
односе на оштећења на одјећи, поцијепаност, трагове гарежи и слично. Због тога, анализа
одијевних предмета која би била релевантна са форензичког аспекта, на основу распложиве
документа-ције није могућа.
Послије скидања одјеће са сваког погинулог (ако је у моменту обављања спољашњег прегледа
имао одјећу) вршено је његово фотографисање и снимање видео камером а доктори су након
тога вршили вањски преглед уносећи у претходно припремљене скице људског тијела све
установљене повреде са њиховом тачном локализацијом и карактером уз посебно означавање
дужине тијела, боје косе и очију.
У вези са фотографисањем и видео снимањем сваког мртвог тијела, потребно је напоменути
сљедеће. Фотогрфисање и видео снимање вршено је од стране службеника криминалистичке
технике, невезано за медицински преглед мртвих тијела. Фотогрфисање и видео снимање обављено је рутински, очигледно са циљем да се „фотографише и сними камером“ те на тај начин
задовољи форма али без удубљивања у елементе, налазе и детаље који су релевантни за расвјетљавање конкретног догађаја. Фотографисање и видео смимање обављено је, очигледно,
без синхронизације са медицинским пргледом мртвог тијела.
Посљедица таквог начина рада огледа се у томе да је фотодокументација која је сачињена током прегледа мртвих тијела јако оскудна и јако мањкава. У конкретном случају, ради се о максимално четири фотографије на којима се приказује мртво тијело са одјећом (уколико је постојала), мртво тијело без одјеће, детаљ који приказује изглед лица и горњег дијела мртвог тијела
(са или без одјеће, зависно од случаја до случаја) и евентуално неки детаљ споља видљивих
повреда (такође зависно од случаја до случаја). Фотодокументција углавном не приказује детаље повреда, тако да увид у фотодокументацију (осим у неколико изузетака) не доприноси бољем сагледавању повреда констатованих на мртвим тијелима. Такође, мртва тијела су фотографисана у правилу само са једне стране (било да се ради о лијевој или десној страни, зависно од ситуације) при чему се уопште није водило рачуна о видљивости (или боље речено о
невидљивости) повреда на тијелу тако да постоје фотографије за које се може констатовати да
су снимане рутински, без икакве везе са повредама констатовним на мртвом тијелу, односно,
постоје фотографије на којима се највећи дио повреда заправо нити не види. Такође, задња
страна мртвог тијела по правилу није фотографисана (постоје неки ријетки изузеци) без обзира
на то што на задњим странама мртвих тијела у великом броју случајева постоје повреде које су
поменуте и описне а које нису фотографисане.
Потпуно је идентична ситуација и када су у питању видео записи који су такође рађени рутински, без много везе са повредама констатованим на мртвим тијелима, тако да ни анализа видео записа односно фотографија које су екстраховане са видео записа (осим у ријетким, појединачним случајевима) не доприноси бољем разумијевању повреда констатованих на мртвим
тијелима.
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У расположивој документацији постоји податак да су „посебно одвајани и похрањивани у посебне провидне пластичне врећице евентуално пронађена страна тијела у предјелима повреда, што је такође означавано припадајућим бројем којим је био означен леш“ при чему постоји
констатација да се углавном радило о металним страним тјелима - крхотинама распаднутог
експлозивног средства.
У достављеној документацији која је достављена у сврху обављања ове анализе, не постоје детаљни описи нити фотографије металних или неких других страних тијела која су извађена из
простора рана током спољашњих прегледа мртвих тијела.
Комплена обрада и идентификација 66 погинулих особа, како је у релевантним документима
наведено, била је завршена дана 26.05.1995. године у 19,30 часова а накнадно су обрађена још
мртва тијела петоро настрадалих који су накнадно умрли на одјељењу за интензивну негу и
реанимацију Клиничког центра у Тузли и то: погинули означен бројем 67 дана 27.05.1995. године, погинули означен бројем 68 дана 29.05.195. године, погинули означени бројевима 69 и
70 дана 30.05.1995. године те погинули означен бројем 71 дана 06.06.1995. године.
Идентификација свих погинулих (ако је то било могуће) вршена је методом показивања – препознавањем од стране рођака, пријатеља, сусједа а сваки на тај начин утврђени идентитет је
провјерен и потврђен дактилоскопском компрацијом, па се, преме томе, са максималним степеном сигурности може констатовати да је неспорно утврђен идентитет свих смртно страдалих
особа.
Као што је претходно констатовано, у сврху обављања ове анализе, достављени су, поред записника о увиђају, кратки описи сачињени током спољашњег прегледа посмртних остатака,
фотографије сачињене том приликом, видео записи снимљени током обављања спољашњег
прегледа посмртних остатака који су дигитализовани и из којих су дигиталним путем издвајани
поједини карактеристични фрејмови и приказивани као фотографије ради детаљнијег сагледавања повреда на тијелима смртно страдалих. Осим тога, у расположивој документацији налазе
се скице повреда сачињене током прегледа мртвих тијела, налази дактилоскопске потврде
идентитета, формулари потврда о смрти, формулари дозвола за обављање сахране, смртовнице и изводи из матичне књиге рођених за сваку смртно страдалу особу. Неки од наведених
докумената нису битни за ову анализу, па неће бити разматрани током анализе сваког смртно
страдалог.
Такви документи који су сачињени за сваку смртно страдалу особу, који су били расположиви а
који нису релевантни за судскомедицинску анализу су:


налази дактилоскопске потврде идентитета из разлога што се могу сматрати тачним и
неспорним а при томе немају никакве везе са повредама које су констатоване на мртвим тијелима па не доприносе бољем разумијевању овог догађаја;



формулари „Потврда о смрти“ из разлога што су у њима као узроци смрти наведене
„експлозивне повреде“ што је у основи тачно али је без било каквих других прецизирања, па је из угла обављања ове анализе таква констатација о постојању експлозивних повреда потпуно небитна;



формулари као што су „Дозвола за обављање сахране“, „Смртовнице“ и „Изводи из
матичне књиге рођених“ за сваку смртно страдалу особу су очигледно потпуно небитни
за било какву судскомедицинску анализу.

У расположивим документима који су доствљени у сврху обављања ове анализе наведено је
(као што је већ претходно констатовано) да су „посебно одвајани и похрањивани у посебне
провидне пластичне врећице пронађена страна тијела у предјелима повреда, што је такође
означавано припадајућим бројем којим је био означен леш“ при чему постоји констатација да
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се „углавном радило о металним страним тјелима - крхотинама распаднутог експлозивног средства“. Међутим, као што је већ претходно констатовано, у нама распложивим документима
нема фотографија која приказују метална страна тијела која су пронађена у просторима рана
смртно страдалих особа, нити постоје било какви описи тих металних страних тијела (њихов
изглед, облик, величина, мјесто на којему су пронађена).
Током спољашњих прегледа мртвих тијела, начињено је још неколико пропуста на које је потребно посебно указати.
Записници о спољашњим прегледима мртвих тијела јако су оскудни, може се констатовати да
се заправо и не ради о „Записнику о спољашњем прегледу леша“ који је сачињен у складу са
уобичајеним правилима судскомедицинске струке, већ се ради само о таксативном набрајању
повреда видљивих на тијелима смртно страдалих, гдје опис констатованих повреда за свако
мртво тијело заузма отприлике по један пасус дужине највише неколико редова, у појединим
случајевима постоји само једна или двије реченице.
Повреде констатоване на мртвим тијелима углавном су навођене несистематично, без икаквог
реда, па су због тога описи констатованих повреда често јако конфузни. У највећем броју случајева (постоје ријетки изузеци) не постоје подаци о пробојним оштећењима на тијелима смртно страдалих тако да се из повреда констатованих прегледом не може закључити да ли су неке
повреде међусобно везане пробојним каналом, није познато да ли се ради о повреди која има
улазни отвор и канал на чијему би се дну евентуално могло налазити неко страно тијело, или
се ради о пробојној повреди гдје постоји улазно оштећење, канал повреде и излазно оштећење из чега се може закључити да је неко страно тијело (метално или неко друго) ушло у тијело
смртно страдале особе, пробило кроз све ткивне структуре и потом напустило тијело смртно
страдале особе.
У записницима нису наведени било какви други трагови евентуално уочени на мртвим тијелима који би могли бити релевантни за боље разумијевање предметног догађаја. Тако на примјер, нису описане наслаге гарежи које су на неким мртвим тијелим веома јасно видљиве.
Такође, не постоје описи присуства било каквог другог страног материјала на кожи смртно
страдалих као што је прашина, земља, брисотине и/или запрљања било какве врсте и слично.
Коначно, након скидања одјеће са мртвих тијела те након констатације о евентуално присутним наслагама онечишћења било које врсте, није се приступило прању и чишћењу сасушене
крви и других нечистоћа, како би се повреде боље уочиле, описале и приказале на (ионако
оскудној и непотпуној) фотодокументцији.
У наставку слиједи дио ове анализе коју чини анализа података који су расположиви из описа
сачињених током спољашњег прегледа смртно страдалих и из других медицински релевантних
материјала (фотографије сачињене током прегледа смртно страдалих, видео записи спољашњег прегледа посмртних остатака из којих су дигиталним путем издвајани поједини карактеристични фрејмови и приказивани као фотографије те скице повреда сачињене током прегледа мртвих тијела). За неке смртно страдале, како је на почетку ове анализе констатовано, истражитељи који су се бавили детаљном анализом овог догађаја, употребом разних директних и
индиректних показатеља и метода, темељитом анализом све расположиве писане, фото и видео докуменације, успјели су, са максималним степеном поузданости, одредити мјесто гдје су
се неке смртно страдале особе налазиле током предметног догађаја. У случајевима гдје постоје таква сазнања, она су наведена уз мртво тијело за које таква сазнања постоје, уз напомену
да је наведен и извор односно улазни материјал на основу којег су истражитељи који су детаљно анализирали овај догађај дошли до одговарајућих закључака. У основи, мјеста на којима
су се смртно страдли налазии у моменту критичног догађаја, истражитељи су детерминисали
углавном на два начина. Као прво што треба нагласити је да постоје изјаве свједока, особа које
су у својим исказима навеле гдје се налазила нека од смртно страдалих особа уколико имају
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таква сазнања. Такве изјаве дате су пред легитимним правосудним органима и налазе се у достављеном спису, уз напомену да су наведене свједочке изјаве раније током судског поступка
прихваћене од стране суда као вјеродостојне.
За утврђивање мјеста где су се поједини настрадали налазили коришћен је видео запис тужилаштва број 3.Видео запис бр.3 достављен од стране тужилаштва налази се на ЦД-у, који када
се отвара на рачунару садржи VOB фајлове означене као VTS_01_1, VTS _01_2, VTS _01_3, VTS
_01_4, VTS _01_5. Сваки фајл се посебно отвара, у склопу видео фајла постоји ознака времена
када је снимљен тако да се вријеме уписано у анализи односи на вријеме које је забиљежено
на видео запису. На овај начин утврђена раздаљина појединих смртно страдалих у односу на
означено мјесто експлозије, према подацима који су добивени од истражитеља, може да варира највише око ± један метар.
Приликом прегледа појединих посмртних остатака, у медицинским налазима наведено је да
постоје преломи костију те да недостају поједини коштани фрагмнети. У достављеним списима
не постоје подаци о томе да су, након уклањања мртвих тијела са мјеста догађаја, током увиђаја на мјесту догађаја који је након тога услиједио, пронађени извјесни ситнији или крупнији
коштани фрагменти који би били, након што су пронађени, евентуално сачувани односно посебно описани и документовани.
Такође, не постоје ни подаци о томе да ли су на мјесту догађаја, током обављања увиђаја пронађена метална или нека друга страна тијела (фрагменти распрснутог експлозивног средства
или секундарни пројектили) на којима су били видљиви трагови крви или ткива. За таква евентуално пронађена метална или нека друга страна тијела би се могло закључити да су или испала из рана на тијелима повријеђених односно смртно страдалих током манипулације са
мртвим тијелима или су таква метална или нека друга страна тијела пробила тијела повријеђених односно смртно страдалих особа па се из тог разлога на њима налазе трагови крви
и/или тргови ткива погођених особа.
У даљем току, слиједи анализа повреда које су констатоване код свих смртно страдалих особа.
Због боље прегледности анализе која слиједи, опис сваког појединачног мртвог тијела започиње на новој страници.
Анализом података који се налазе у описима начињеним током спољашњег прегледа посмртних остатака смртно страдалих, анализом шематских приказа констатованих повреда, анализом расположивих фотографија те анализом друге расположиве релевантне документације,
појединачно за сваку смртно страдалу особу, може се констатовати сљедеће:
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1. ЂЕДОВИЋ РАЗИЈА, кћи Екрема, студент из Грачанице
Мртво тијело измјерене дужине 175 цм, са кестењастом валовитом косом, зелених шареница.
Спољашњим прегледом мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде:
Описана је деструкција десне поткољенице, већи дефекти предње трбушне стјенке, обију бутина
као и мањи дефекти лица обострано. Сви дефекти се настављају у дубину.
Наведене повреде видљиве су на фотодокументацији која прати ово мртво тијело и приказане на
шематском приказу.
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У вези са повредама које су видљиве на овом мртвом тијелу, потребно је уочити сљедеће:
 У предјелу лица, са десне и предњедесне стране видљиве су површинске повреде које по
свој прилици одговарају тачкастим, мрљастим и мањим површинастим огуљотинама које
су могле настати на више различитих начина, уз двије видљиве нешто израженије повреде
у десном сљепоочном предјелу које су таквог изгледа да су могле настати између осталог
и дјеловањем неког страног тијела које продире у дубину наведеног предјела али се то само увидом у фотографију не може са сигурношћу тврдити.
 Десна надлактица на приложеној фотографији импонује као деформисана због затвореног прелома кости на том мјесту, обзиром да у том нивоу нема споља видљиве било какве
отворене повреде. На шематском приказу, констатовано је да на том мјесту заиста постоји
прелом кости али он није наведен у опису повреда. Овај прелом кости могао је настати падом и контактом са подлогом.
 Повреде у предјелима десне стране доњег дијела трбуха и у предјелу десне подлактице,
на фотографијама импонују као плитке, тангенцијалне повреде док повреда у предјелу
средишњег дијела трбуха импонује као повреда која се каналом наставља у трбушну шупљину. Повреда у предјелу лијеве стране трбуха није јасно видљива па се нити не може са
сигурношћу коментарисати. Постоји могућност (обзиром на констатацију наведену на шематском приказу) да ова повреда представља излазно оштећење тј. постоји могућност да
су повреде у средишњем дијелу трбуха и на лијевој страни трбуха међусобно повезане али
о томе нама података у опису повреда.
 У опису поврда наведени су „већи дефекти обију бутина“. На раније приказаној фотографији постоје само дефекти ткива на предњој (мањи дефект) и предњеунутрашњој страни
(већи дефект) лијеве наткољенице, док на десној наткољеници нема видљивих повреда.
Повреде лијеве наткољенице, не описују се као повреде које су међусобно везане каналом, што би указивало на пробојно оштећење већ се по свој прилици ради о двије одвојене, невезане повреде.
 На шематском приказу који приказује локализације повреда, постоје уцртане двије повреде десне наткољенице и то
у предјелу задњеунутрашње и у предјелу задње стране десне наткољенице. Ни у овом случају не постоји податак да
су повреде међусобно повезане пробојним каналом па се
и у овом случају, по свој прилици ради о двије одвојене повреде.
 На фотогафији која је начињена екстраховањем из видео записа јасно се види масивна повреда лоцирана у предјелу унутрашње стране десне наткољенице у доњој трећини док повреда у предјелу задње стране десне наткољенице није видљива ни на видео запису који,
нажалост, не приказује задњу страну тијела.
 Десна поткољеница је разорена, са вишеструким преломима костију и масивним разорењем околног меког ткива. Непосредно изнад описаног разорења, кожа је сивоцрна, ово
пребојавање има изглед масивних наслага гарежи. Из тога слиједи да се десна поткољеница морала налазити веома близу мјесту експлозије јер се другачије не могу објаснити
јасно видљиве наслаге гарежи.
 У предјелу лица са лијеве стране видљива је повреда на фотографији која је екстрахована
са видео записа, али ова повреда није описана у записнику, нити је приказана на фотодо-
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кументацији, међутим, уцртана је у шематски приказ повреда гдје је наведено да има пречник од једног центиметра. И за ову повреду могло би се закључити да се ради о повреди
која је настала неким страним тијелом и да се каналом наставља у дубину. Међутим, на
основу расположивих фотографија ово се не може тврдити са потпуном поузданошћу.



За све повреде које су описане на тијелу ове особе у расположивом записнику наведено је
да се „ткивни дефекти настављају у дубину“. Нема података о коликој се дубини ткивних
дефеката ради а ткође нема ни података о томе да су из простора констатованих повреда
извађена било каква страна тијела.

У достављеној документацији нема података гдје се ова особа налазила у односу на центар експлозије. Ова особа, по свој прилици налазила се у положају у којему је предњом страном тијела
окренута центру експлозије, при чему извјесну конфузију уноси непотпун приказ повреде на задњој страни десне наткољенице. Гареж на десној поткољеници у непосредној околини разорења
десне поткољенице указује на велику близину центру експлозије. Осим тога, изглед повреде на
предњеунутрашњој страни лијеве наткољенице, морфолошким карактериситкама се не уклапа у
повреду насталу искључиво дјеловањем фрагмента експлозивног средства – гелера.
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2. БРГУЉАК ЕЛМА, кћи Хасиба рођена 1975. године из Грачанице
Мртво тијело је измјерене дужине око 169 цм, црвенокоса, шаренице зелене.
У опису повреда констатовано је: деструкција горњег дијела грудног коша, доњег дијела трбуха и
унутрашњих страна обију бутина те такође предње стране лијеве подлактице са мањим дефектом
коже предње вањске стране горње половице лијеве бутине, предње стране трбуха те вањске стране лијеве руке. Такође се констатују и дефекти лијеве вањске стране врата те главе обострано са
отварањем лобањске дупље и стражње стране лијевог појасног приједела те лијеве бутине и петног дијела лијевог стопала.
Наведене повреде видљиве су на фотодокументацији која прати ово мртво тијело и приказане на
шематском приказу.
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Анализом претходне фотографије која приказује мртво тијело ове оштећене, видљиво је да на
тијелу постоје вишеструке експлозивне повреде лоциране на мјестима гдје су уцртане у шематском приказу.
Међутим, потребно је обратити пажњу и још на сљедеће:
 На предњој и предњеспољашњој страни лијеве поткољенице у доњој трећини јасно се уочавају наслаге гарежи које упућују на малу удаљеност од центра експлозије. Има се утисак
да је доња трећина лијеве поткољенице преломљена. Постоји рана на задњој страни у висини лијеве пете која је уцртана на шематсом приказу али на шематском приказу не постоји уцртана рана која је на фотографији јасно видљива на натплату лијевог стопала. Ова
рана није наведена ни у опису повреда. Није јасно да ли су ране на пети и натплату лијевог
стопала међусобно повезане пробојним каналом.
 У предјелу грудног коша, горњег дијела лијеве наткољенице захватајући и доњи дио трбуха те у предјелу средишњег дијела лијеве подлактице налазе се масивне, широкозјапеће
ране која су уцртане на шематском приказу и видљиве на приложеној фотографији. На
шематском приказу уцртана је још једна масивна рана на задњој страни лијеве натољенице али не постоји податак да ли је каналом повезана са раном на предњој страни. Такође, на шематском приказу уцртана је већа рана на спољашњој страни десне наткољенице у горњој трећини која није јасно видљива на фотографији. У предјелу леђа са лијеве
стране уцртане су двије ране.
 У предјелу лијеве наткољенице са спољашње стране и у предјелу трбуха уочава се укупно
најмање осам рана мањих димензија које нису приказане на шематском приказу. Ране
сличних карактеристика налазе се и у предјелу лијеве надлактице и лијевог лакта.
 Нема података о дубинама наведених рана нити о томе да се у њиховим просторима налазе било каква метална или нека друга страна тијела.



На фотографији главе – лица ове оштећене, осим огуљотина које су јасно видљиве на десној страни чела и образа, нема видљивих експлозивних повреда. Међутим, на шематском
приказу, у предјелу главе и врата са лијеве стране уцртане су три ране а једна рана је уцртана у потиљачном предјелу са десне стране. У опису повреда, наведене су ове ране гдје
постоји податак о „отварању лобањске дупље“, без било каквих прецизнијих навода који
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се односе на повреде главе и врата. Такође нема података да ли су и које су од ових рана
међусобно повезане каналима нити података о било каквим страним тијелима у просторима ових рана.
За ово мртво тијело карактеристичне су ране које су убједљиво различитих величина, проблематични су смјерови канала рана који нису описани као и постојање гарежи у предјелу лијеве поткољенице која указује на могућу близину центра експлозије.
У достављеној документацији нема података гдје се ова особа налазила у односу на центар експлозије. Повреде на тијелу ове особе лоциране су са предње и са лијеве стране тијела, што би могло указивати на повријеђивање гелерима који су долетјели из два различита правца, при чему
јасно видљива гареж у предјелу предњеспољашње стране доње трећине лијеве поткољенице и на
натплату лијевог стопала указује на могућу велику близину центру експлозије.
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3. Хасановић Сенад, син Меше,
За овог смртнмо страдалог у записнику о спољашњем прегледу није наведена година рођења.
Увидом у остале документе који су расположиви, видљиво је да је рођен 1969. године.
Мртво тијело дужине око 180 цм ,смедје кратке косе ,кестењасти шареница ока.
У опису повреда констатовани су дефекти коже предње вањске стране трупа лијево, лијеве руке и
лијеве ноге који се настављају у дубину уз вишеструку изломљеност лијеве бедрене кости. Повреде су видљиве на шематском приказу и фотодокументацији.
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На тијелу ове особе јасно су видљиве повреде које су лоциране на предњој и лијевој бочној страни тијела. Повреде се простиру од поткољеница па све до главе. При томе, повреде у предјелу
главе и врата које су видљиве на фотодокументацији нису описане у записнику нити су уцртане у
шематски приказ повреда.
У предјелу лијеве надлактице и у предјелу лијевог лакта јасно се
виде масивне наслаге гарежи што поново указује на велику близину центру експлозије. Гареж је на фотографији видљива и у
предјелу лијевог рукава мајице. На панталонама се има утисак
да у предјелу лијеве ногавице такође постоје наслаге гарежи.
Наслага гарежи видљива је у предјелу предње стране лијеве
наткољенице, како на претходној фотографији, тако и на фотографији која је екстрахована са видео записа.
На основу раније обављене анализе видео записа који је сачињен непосредно након критичног
догађаја, утврђено је да се ова особа налазила са лијеве предње стране аутомобила „Голф“, на самом улазу у продавницу „Ник“, при чему се налазио заједно са Алиспахић Адмиром. Из тога слиједи да се он налазио око 2,5 до највише 3 метра од мјеста експлозије. Потпуно је очигледно да
овакве повреде не одговарају повредаама које настају при експлозији артиљеријске гранате
калибра 130 мм, која експлодира на 2-3 метра од повријеђене особе.
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4. РАМИЋ ФАХРУДИН, син Миралема рођен 1961.године, професор географије, из Тузле
Мртво тијело висине око 180 цм, тамно смеђе равне косе, дуге око 8 цм, кестењастих шареница
очију.
Од повреда, у записнику је констатзовано да постоји дефект коже стражње стране горњег дијела
грудног коша лијево промјера 3 x 7 цм који се наставља у дубину а у чијем се простору види расцијепана слезина. Постоји и затворени прелом горњег окрајка десне рамене кости.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Анализом претходног шематског приказа и фотографија видљиво је сљедеће:
На шематском приказу, повреда је уцртана са задње десне стране грудног коша док на предњој
страни нема уцртаних било каквих повреда. У записнику је констатовано да се рана налази на задњој страни грудног коша лијево, што је супротно ономе што је нацртано на шематском приказу. На
фотографији која приказује мртво тијело са одјећом, види се натопљеност крвљу у предјелу задње
десне стране тијела.
Постоје и фотографије које су екстраховане са видео записа који је начињен током спољашњег
прегледа мртвог тијела. На тим фотографијама, осим огуљотине у предјелу лијевог образа, није
могуће видјети било какве повреде, које због тога нити не могу бити коментарисане.

На основу раније обављене анализе видео записа који је сачињен непосредно након критичног
догађаја, утврђено је да се ова особа налазила испред кафића „Гулам“. Из тога слиједи да се он
налазио на око 15 метара од мјеста експлозије. Повреде на његовом тијелу нису видљиве и из тог
разлога не могу бити детаљниије коментарисане.
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5. МАРИНОВИЋ ПЕРА кћи Фрање, рођена 1958. Године из Тузле
Мртво тијело дуго око 178 цм, свијетло смеђе косе и кестењастих шареница.
Од повреда на тијелу, током спољашњег прегледа констатовано је: дефекти коже лијевог досредишњег дијела предње трбушне сјенке, вањске стране лијевог кука и средине бутине који се завршавају дефектима на унутрашњој страни исте бутине те дефект коже стражне стране доњег дијела
лијеве бутине, са преломима костију лијеве ноге. Осим тога, уписано је да постоји тетоважа на
лијевој подлактици.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Из приложене фотографије јасно је видљиво да постоји прелом лијеве наткољенице, на што се
вјероватно односи констатација у налазу гдје стоји да постоје преломи костију лијеве ноге.
Локализација повреда на тијелу ове особе указује на то да се она налазила у положају у којему је
својом лијевом страном била окренута центру експлозије.
Према подацима који су доступни и који се односе на раније учињене анализе свједочких исказа,
ова особа се налазила удаљена од центра експлозије око 18 метара. Имајући у виду да на тијелу
ове особе, од појаса према горе нема регистрованих било каквих повреда, и обзиром на број и
локализацију повреда које су констатоване у предјелу доњих екстремитета ове особе, непоходно
је провјерити ове повреде у контексту растура гелера након експлозије артиљеријске гранате.
На глави/лицу ове особе такође нису установљене било какве повреде што је очигледно из приложене фотографије. Има се утисак деформисаног и закривљеног врата уз могуће постојање оштећења вратног дијела кичменог стуба али се то само на основу анализе фотографије не може
попуздано тврдити.
Нити на фотографијама екстрахованим са
видео записа, не уочавају се било какве
повреде локализаоване на горњем дијелу
тијела, изнад појаса.
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6. МУСТАЧЕВИЋ ШАБАН син Авде рођен 1966. године из Тузле
Мртво тијело дужине око 173 цм свјетло смедје косе плавих шареница.
Од повреда на тијелу, у записнику о спољашњем прегледу наведено је да постоји: Већи дефекти
коже доње половице лијеве бутине са вишеструком изломљеношћу бедрене кости до величине
површине мушког длана те мањи дефекти промјера око 4 x 4 цм десне стране лобањског и личног
дијела главе те исте стране врата и грудног коша који продире у дубину.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На приложеним шематским приказима, поред повреда у предјелу лијевог доњег екстремитета,
наведено је постојање повреда у предјелу бочне стране десног кука, у предјелу бочне стране грудног коша те „рупичасти дефекти“ уцртани на десној страни леђа. На фотодокументацији те повреде нису приказане па нити не могу бити са сигурношћу коментарисане. Такође, на шематском
приказу уцртане су и повреде на десној бочној страни главе и лица. Из тога слиједи да је ова особа
повријеђана и са лијеве и са десне стране тијела истовремено, што не може бити објашњено изложеношћу дјеловањем једном центру експлозије.
Анализом одјеће која је видљива на приложеној фотографији, има се утисак постојања масивних
наслага гарежи у предјелу десне наткољенице. Како је већ наведено, на шематском приказу повреда наведене су повреде у предјелу десног кука што би се евентуално могло довести с тим у везу. Поред повреда које су на шематским приказима наведене у предјелу десне стране главе и лица, на приложеној фотографији јасно је видљива присутна масивна наслага гарежи на лијевој страни лица. Све претходно наведено представља потпуну конфизију ако се посматра у свјетлу експлозије артиљеријске гранате која је експлодирала на извјесној удаљености од ове особе.
Према претходно прикупљеним подацима, постоји изјава свједока по којој се ова особа налазила
на око 1 метар удаљена од „бијелог голфа“ па се слиједом тога дошло до констатације да се ова
особа налазила на удаљености од око 4 метра од центра експлозије. Повреде на тијелу ове особе
и постојање гарежи на два различита мјеста на тијелу, непоходно је провјерити у контексту позиције где се ова особа налазила и у контексту растура гелера након експлозије артиљеријске гранате.
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7. САРАЈЛИЋ ЕДХЕМ, син Енвера рођен 1975.године из Тузле.
Мртво тијело дуго око 172 цм, тамно смеђе косе и зелених шареница.
Од повреда на тијелу, спољашњим прегледом констатовано је: Разорење лијеве бутине те предјела вањског споловила са разорењем доњег дијела лијеве шаке те мањи дефекти коже, предње
стране врата предње стране горњег дијела лијеве надлактице и средњег дијела дебелог меса десно и доњег дијела стражне стране десне поткољенице. Ткође, констатује се и вишеструки прелом
горњег окрајка лијеве рамене кости.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На приказаним фотографијама видљива је масивна, широкозјапећа рана у предјелу предње и предњеунутрашње стране лијеве наткољенице, назире се повреда у предјелу лијеве шаке која није
јасно видљива на фотодокументацији али је приказана на шематском приказу. Такође, нису видљиве ни повреде на лијевој надлактици али су приказане на шематском приказу. Повреда која је
на шематском приказу лоцирана у предјелу горњег дијела унутрашње стране десне поткољенице
назире се на фотографији као и повреда на задњеспољашњој страни дене поткољенице, непосредно испод кољена. На фотодокументацији постоје двије повреде на предњој и спољашњој страни десне наткољенице које нису описане у налазу и које нису уцртане у шематски приказ. Могуће
је да се ради о пробојном оштећењу али се то на основу анализе фотографија не може са сигурношћу тврдити. У шематском приказу уцртана је повреда са задње стране десне поткољенице у доњем дијелу, непосредно изнад десне пете гдје се наводи да постоје ране спојене каналом. Ова
повреда није описана у налазу а такође није ни видљива на фотодокументацији. Такође, у налазу
је описана рана у предјелу десне задњице.
У предјелу предње и десне бочне стране врата постоје прилично правилне ране које се настављају у дубину, могуће је да се
унутар тих рана налазе метална или нека друга страна тијела. У
предјелу лијеве стране лица постоје огуљотине коже. У лијевом потиљачном предјелу главе описана је рана која је приказана на шематском приказу али која није видљива на фотодокументацији. Постоји могућност да се ране са предјела предње
и десне бочне стране врата настављају ка потиљачном предјелу међутим може бити и да је то засебна рана али се ништа од
тога на основу анализе шематског приказа и фотографија не
може са сигурношћу тврдити.
Анализом слика добивених екстракцијом са видео записа, не добива се било каквих других релевантних података који би допринијели разјашњењу повреда.
На тијелу ове смртно страдале особе налазе се повреде које су убједљиво различите по величини
што значи да су на ово тијело дјеловали фрагменти експлозивног средства драстично различите
величине. Локализације повреда указују на могућност повријеђивања и са предње и са задње
стране тијела што уноси додатну конфузију. У расположивој документацији нема података о томе
гдје се ова особа налазила у моменту експлозије. Постојање или непостојање металних страних
тијела у тијелу ове смртно страдале особе није са сигурношћу установљено.
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8. БЕГАНОВИЋ АДНАН, син Мирсада рођен 1979. године из Тузле
Мртво тијело дуго 185 цм, кестењасте косе и шареница.
Спољашњим прегледом на тијелу ове особе констатоване су сљдеће повреде: дефекти коже средине дебелог меса, предње стране прса лијево те вањске стране лијевог кука. Дефект промјера
око 2,5 x 3 цм на вањској срани десне стране лобањског дијела главе који комуницира са већим
дефектом (промјера око 3x4 цм) који се налази у нивоу вањског угла доње вилице и околног дијела врата уз констатовање прелома костију крова лобање.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Тузланска капија – анализа достављене документације 25

На шематском приказу видљива је повреда на средини десне задњице која није видљива на фотодокументацији. На фотодокументацији видљива је повреда на лијевом куку. Мало је вјеровато да
се ради о повредама које су спојене каналом, односно о пробојном оштећењу. Правци канала
наведених рана кроз тијело нису наведени. Једна повреда видњива је на предњој страни лијеве
половине грудног коша са такође непознатим правцем канала ове ране. Дио лијеве шаке импонује као дјелимично разорен. На задњој страни лијевог кољена, на шематском приказу наведена
је „плитка огуљотина“.
На фотографији која приказује лице, види се само да је лице упрљано крвљу при чему се повреде на виде. На шематском приказу и у
налазу описана је мања повреда у предјелу десне стране доњег
дијела лобање која комуницира са већом раном која се налази са
лијеве стране у видини лијевог уха и лијевог угла доње вилице.
Према опису, ради се о пробојном оштећењу гдје постоје вишеструки ломови костију главе.
Анализом слика добивених екстракцијом са видео записа, не добива се било каквих других релевантних података који би допринијели разјашњењу повреда.
Локализације повреда указују на могућност повријеђивања и са предње и са задње стране тијела
те са лијеве бочне и десне бочне стране тијела што уноси очигледну конфузију у ситуацији када
посматрамо позицију ове сосбе у односу на центар експлозије. У расположивој документацији нема података о томе гдје се ова особа налазила у моменту експлозије.
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9. БАКАЛОВИЋ АСМИР син Фехрата рођен 1975. године из Тузле
Мртво тијело дуго око 180 цм ,смеђе равне косе дуге око 10 цм кестењастих дужица.
Спољашњим прегледом на тијелу ове особе констатоване су сљедеће повреде: Два дефекта коже
величине дјечијег длана средишњег или лијевог досредишњег дијела ледја који комуницирају са
већим дефектима горњим на предњој страни грудног коша у десном подкључном прједелу промјера око 3,5 x 6 цм и других доњих са великим дефектом на десној страни у предјелу кука који је
положен водоравно дуг око 15 и ширине око 6 цм.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа
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Ране описане у предјелу леђа и приказане на шематском приказу, нису видљиве на фотодокументацији. На
предњој страни грудног коша, испод десног рамена
видљива је рана која је такође уцртана и на шематском
приказу. Могуће је да је једна од рана са предјела леђа каналом повезана са овом раном. У предјелу десног
кука видљива је масивна, по изгледну тангенцијална
рана. У предјелу проксималне фаланге четвртог прста
десне шаке видљива је мања повреда која је приказана и на шематском приказу али чији је опис нечитак.
У лијевом лакатном прегибу видљива је промјена која
импонује као ињекциони убод а у предјелу доњег дијела десне нанткољенице и у предјелу горњег дијела лијеве наткољенице налазе се прилијепљени
фластери и други завојни материјал па постоји могућност да и на тим мјестима постоје некакве повреде које су лоциране са предње стране доњих екстремитета. При томе, у предјелина задње
стране доњих екстремитета нису описане било какве повреде. Имајући у виду постојање ињекционог убода и завојни материјал на наткољеницама, сасвим је могуће да је овој особи покушано указивање медицинске помоћи. У достављеним списима нема било каквих података у том
смислу.
У достављеним списима нема података гдје се ова особа налазила у моменту критичног догађаја.
Претходно наведене констатације, које се односе на повреде са задње стране тијела (леђа) као и
могуће повреде у предјелима предњих страна наткољеница (имајући у виду завојни материјал на
тим мјестима) указује на могућност да на тијелу ове особе постоје повреде и са предње и са задње
стране тијела што уносси конфузију у ситуацији када елаборирамо позицију ове особе у односу на
центар експлозије.
Завојни материјал на доњим екстремитетима видљив је и на фотографијама које су екстраховане
са видео записа који је сачињен током прегледа посмртних остатака.
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10. ЂУШИЋ СУЗАНА, кћи Веселина, рођена 1981. године у Тузли.
Леш је дуг око 172 цм, смедје дуге косе, кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: Разорење десног
кука и десног појасног предјела са мањим дефектима коже лијевог рамена прдње стране лијеве
бутине те лијеве руке који се настављају у дубину.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Повреде описане на тијелу ове особе (разорење десног кука и десног појасног предјела са мањим
дефектима коже лијевог рамена прдње стране лијеве бутине те лијеве руке који се настављају у
дубину) приказане су на шематском приказу и највећим дјелом су видљиве на фотографијама,
нарочито повреде са предње стране тијела, имајући у виду да задња страна тијела није фотографисана. На фотографији, има се утисак да постоји масивна повреда у предјелу десног лакта, при
чему ова повреда није описана у налазу али ова повреда јесте приказана на шематском приказу.
На одјећи, са предње стране, има се утисак постојања гарежи а такође и на тијелу, у предјелу предње стране на средини трупа, као и у непосредној околини повреде на лијевој подлактици има се
утисак присуства масивне наслаге гарежи.

У достављеним списима нема података о томе гдје се ова особа налазила у моменту критичног
догађаја. Удаљеност од центра експлчозије требало би разматрати имајући у виду локализацију
повреда (средишњи дио тијела) уз напомену да треба обратити пажњу на прусуство гарежи. Ове
чињенице морају бити размотрене и елабориране са артиљеријско балистичког аспекта.

Тузланска капија – анализа достављене документације 30

11. ЋЕРИМОВИЋ АЛМАСА, рођена 1975. године из Градачца
Мртво тијело дуго око 168 цм, смеђе црвенкасте косе.
Спољашњим прегледом, на тијелу ове особе констатоване су сљедеће повреде: Потпуно разорење главе са мањим ситним дефектима коже предње вањске стране, лијеве и предње унутрашње
стране десне поткољенице те дефект промјера 8 x 11 цм вањске стране десне бутине са преломом кости.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На приложеној фотодокументацији јасно је видљиво да је глава у цијелости разорена, при чему се
на основу изгледа приказаног разорења не може са сигурношћу коментарисати механизам његовог настанка. Могуће је да је до овог разорења дошло дјеловањем масивног фрагмента експлозивног средства али се то са потпуном сигурношћиу не може тврдити на основу јако оскудног описа
и на основу увида у расположиву фотографију. Потребно је узети у обзир и друге могуће механизме настанка потпуног разорења главе, међу којима долази у обзир и екстремни притисак тупе
механичке силе, као на примјер прегажењем и слично. На претходној фотографији видљива је
полукружна лучна „брисотина“ у предјелу предње стране средишњег дијела десне надлактице,
која није описана нити објашњена као и црна пребојеност која се на одјевном предмету (мајици)
пружа од тог мјеста укосо нагоре ка врату и глави. Претходно наведено не може се са сигурношћу
коментарисати увидом у оскудну фотодокументацију. Полукружна лучна „брисотина“ може бити и
откинути прамен косе, који тако импонује на приложеној фотографији.
Ово наводимо и из разлога што потпуну конфузију у овај случај уносе повреде на поткољеницама
и то многобројне повреде описане као многобројне огуљотине различите величине лоциране на
предњој страни десне поткољенице и на предњеспољашњој страни лијеве поткољенице. Ове
повреде приказане су на шематском приказу али нису јасно видљиве на фотографији из разлога
што постоји сасушена крв која не омогућује да се повреде јасно виде.
На шематском приказу, на спољашњој страни десне наткољенице непосредно испод десног кука
уцртана је већа експлозивна повреда, која, међутим, није видљива на фотографијама.
Из напријед наведеног слиједи да је ова особа имала повреде у предјелу главе (непознато са које
стране главе јер је глава у цијелости разорена), са предње стране поткољеница и са десне бочне
стране наткољенице што указује да је истовремено повријеђена и са предње и са десне стране
тијела што је конфузно ако имамо у виду један центар експлозије.
У достављеној документацији нама података на коликој се удаљености ова особа налазила у
односу на центар експлозије.
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12. ЂАПО АМИР син Зејнила рођен 1975. године у Тузли
Леш дужине око 186 цм, смеђе равне косе дуге до око 5 цм плаво зелених дужица.
Спољашњим прегледом на тијелу ове особе описане су повреде: Звјездасти дефект горњег лијевог
тјеменог предјела главе са изливеним садржајем мозга према вани, ситни дефекти предње вајске
стране лијеве поткољенице, кука те лијевог дебелог меса као и један већи промјера око 3,5 x 8 цм
на предњој унутрашњој страни средине десне поткољенице као и повреда у предјелу предњег
дијела подплата лијевог стопала.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематском приказу уцртане су повреде са предње стране лијеве поткољенице, са предњеунутрашње стране десне поткољенице, у предјелу задњице, у предјелу предњег дијела лијевог табана, у предјелу спољашње стране лијеве поткољенице, у предјелу спољашње стране лијевог кука
(која није наведена у записнику) и у предјелу тјемена галве. Повреде на доњим екстремитетима
назае се на предњој, задњој и лијевој бочној страни што захтијева пажњу имајући у виду да не
постоји податак о томе да су неке од повреда мећусобно спојене пробојним каналом.
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На фотографији сачињеној током прегледа мртвог тијела видљива је повреда у предјелу горње трећине спољашње стране
десне наткољенице која није описана и која није приказана на
шематском приказу. Поткољенице су прекривене завојним
материјалом па повреде на поткољеницама нису видљиве на
фотографији и не могу бити коментарисане.
Фотографија која приказује главу и грудни кош, не указује на
постојање повреда тим дијеловима тијела. Повреда која је
описана у тјеменом предјелу главе, на овој фотографији није
видљива.

На фотографијама које су добивене екстраховањем са видео записа видљива је повреда у предјелу тјемена главе као и повреде у предјелу поткољеница које су постале видљиве након скидања завојног материјала.

На основу анализе свједочких исказа (Глоговац Љубиша и Мехмедовић Амел) који изјављују да су
се заједно са овом особом налазили неколико корака од кафеа „Леонардо“, произлази да се ова
особа налазила на око 7 метара од центра експлозије. Величина, масивност и локализација повреда констатованих на његовом тијелу морају бити провјерени из угла артиљеријске балистике
имајући у виду расположиви податак о веома малој удаљености у осносу на центар експлозије.
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13. ЂУЗЕЛ АМИР син Секиба рођен 1968. Године из Тузле.
Мртво тијело дужине око 185 цм, тамне смеђе косе и кестењастих дужица.
Током спољашњег прегледа овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: Разорине лијевог кука те предјела десног кољена са мањим дефектима коже промјера до 4 x 5 цм на десној
страни прса и у предјелу леђа, повреде у предјелу доњег дијела лијеве подлактице, лијеве бочне
стране доњег дијела грудног коша, повреде у предјелу десног кука уз разорење другог до четвртог
прста десне шаке. Такође, постојао је хирушки рез по средишњој црти прдње стијенке трбуха.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Повреде на тијелу ове особе лоциране су: у предјелу десног кољена (предња страна), у предјелу
десне шаке, на лијевом куку, на лијевој страни грудног коша, на десном куку. Постоје ране на предњој страни грудног коша десно и рана на леђима приближно у истој висини што може бити пробојно оштећење на том мјесту. Коначно, у предјелу предње и задње стране лијевог кољена постоје повреде уцртане у шематски приказ али ове повреде нису описане у записнику о прегледу мтвог тијела. Није познато да ли су повезане каналом, односно, није познато да ли се ради о пробојном оштећењу на том мјесту. Када су у питању повреде лоциране на лијевој страни грудног
коша, као и повреде лоциране на десном куку нема података о правцима канала ових повреда.
Такође, не постоји податак да су двије ране на десном куку повезане пробојним каналом, па се
вјероватно ради о двије међусобно одвојене ране. Имајући у виду све наведено, на тијелу ове
особе постоје повреде на предњој, лијевој бочној страни и десној бочној страни тијела. Из тога
слиједи да, са великим степеном сигурности, на тијелу ове особе постоје повреде лоциране на
различитим странама тијела што би требало додатно размотрити имајући у виду позицију ове
особе у односу на центар експлозије.
У предјелу трбушног зида описан је хируршки рез али нема података о томе да ли је било неких
рана у предјелу трбуха. У достављеном мартеријалу не постоји било каква медицинска документација која се односи на извршену хируршку интервенцију. Масивна рана у предјелу лијевог кука
има јако правилне рубове што указије на могућност да је ова рана хируршки обрађивана.
На приложеним фотографијама има се утисак да постоји рана у
предјелу врата са предње стране, али ова рана није описана у
записнику нити је уцртана на шематском приказу. Лице леша
упрљано је крвљу па се не може коментарисати евентуално
постојање рана у том предјелу.
На фотографији добивеној екстракцијом са видео записа има се
утисак постојања повреда у предјелу лијеве стране лица, али се
ово не може коментарисати са сигурношћу.
Према исказу саслушаног свједока (Хуремовић Надир) ова особа
налазила се на платоу испред кафића „Леонардо“ из чега слиједи да је у моменту критичног догађаја он био око 15 метара удаљен од центра експлозије. Повреде ове особе потребно је додатно размотрити са артиљеријско балистичког аспекта имајући
у виду локализације повреда и удаљеност ове особе од центра
експлозије.
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14. КУРТАЛИЋ ВЕСНА, кћи Изета рођена 1979. Године из Тузле
Мртво тјело дужине око 156 цм, дуге свијетло смеђе косе, сивозелених шареница.
У записнику о прегледу посмртних остатака описани су: бројни дефекти коже предњих страна обје
ноге са бројним преломима костију обострано те са излазним дефектима стражне стране обију
ногу више десно те дефект горњег дијела десне половице леђа.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа

На фотографији која приказује лице ове особе јасно су видљиве масивне наслаге гарежи што указује на могућу близину центру експлозије. Међутим, у предјелу главе, лица и врата, нису описане
било какве повреде.
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На фотографији која приказије мртво тијело са одјећом, има се утисак наслага гарежи које се
налазе на предњој страни кошуље и на трбушном зиду.

На фотографији која приказуије мртво тијело без одјеће, јасно је видљива гареж на трбушном
зиду као и повреде у предјелима доњих екстремитетеа. За повреде на доњим екстремитетима
наведано је да се налазе на предњој и задњој страни (фотодокументација не приказује повреде на
задњој страни) те да су међусобно повезане, што значи де се ради о пробојним оштећењима. У
висини спољашњихповреда постоје преломи костију.
На шематском приказу уцртане су повреде лоциране у предјелу задње стране леђа десно и у предјелу задње стране десног горљег екстремитета, али ове повреде нису описане у записнику. Такође, повреде нису видљиве на фотографијама јер нема фотографије која приказује задњу страну
тијела.
На претходној фотографији има се утисак постојања
гарежи у непосредној околини ране у предјелу десне
пете, али се то на основу ове фотографије не може са
сигурношћу тврдити. Међутим, овај утисак појачава
се увидом у фотографију екстраховану са видео записа који је сачињен током прегледа мртвог тијела
гдје се види раскидана чарапа у предјелу пете десне
ноге уз могућу наслагу гарежи у непосредној околини повреде.
Повреде ове особе требају бити размотрене из угла артиљеријске балистике имајући у виду
локализације ових повреда са једне стране (доњи екстремитети) те имајући у виду постојање
гарежи у предјелу трбуха и у предјелу лица уз јасно видљиву чињеницу да у предјелу трупа, врата
и главе нама било каквих повреда.
Према подацима расположивим у спису, ова особа налазила се близу настрадалог Мујић Самира
што значи да се ова смртно страдала особа налазила у непосредној близини мјеста експлозије.
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15. МЕМИЋ ЕДИСА кћи Османа рођена 1976. године из Тузле
Мртво тјело дуго око 174 цм, дуге свјетло смеђе валовите косе, кестењастих дужица.
Спољашњим прегледом мртвог тијела, конататоване су сљедеће повреде: дефект коже десног
обрвног предјела главе промјера око 4 x 6 цм са продором у лобањску дупљу и вишеструким
преломима костију лобање. По један застријел горње стране оба рамена и десног сљепоочног
предјела главе те бројни ситни и нешто већи дефекти промјера до 4,5 x 6 цм на стражној страни
трупа обје бутане те бочној страни трбуха, грудног коша десно као и на унутрашњој страни лијеве
ноге као и десне поткољенице гдје се у дубину једног таквог нађе метално страно тијелонајвероватније крхотина гранате.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Опис повреда на овом мртвом тијелу потпуо је конфузан, разбацан, без икаквог редослиједа, али
се увидом у приложене шематске приказе може закључити да на овом тијелу постоје повреде са
задње стране, повреде са предње стране те повреде на обије бочне стране тијела. Сасвим је могуће да постоје нека пробојна оштећења, мада таква оштећења нису описана, али се ни на који начин не може објаснити повријеђивање са свих страна тијела у ситуацији када посматрамо само
једну изоловану експлозију.

Ране на десној бочној страни трупа могућа су плитка пробојна оштећења међусобно повезана канлима али је у шематском приказу наведено да се ране „настављају у дубину“. Нажалост, не постоји фотографија која приказује лијеву и задњу страну тијела.
У предјелу главе, у шематски приказ уцртане су повреде са предње и десне бочне стране главе (за
коју је наведено да се ради о застрјелу, тј. тангенцијалном оштећењу). На приложеној фотографији
видљива је рана на предњој десној страни чела док није могуће видјети рану на десној бочној
страни.
У достављеној документацији нема података гдје се ова особа
налазила у односу на центар експлозије.
Нема описа металног страног тијела које је нађено нити има
фотографије тог страног тијела.
У достављеним списима нема података о томе гдје се ова особа наазила у моменту експлозије.
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16. ЧАЈИЋ САЊА кћи Мије рођена 1977.године из Тузле, ученица
Мртво тијело дуго око 168 цм, смеђе косе, плавих шареница.
Спољашњим прегледом мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: раздерина у предјелу
лијевог кољена и десног петног дијела ноге те бројни мањи дефекти коже лијево у нивоу угла
доње вилице, вањске стране лијеве и унутрашње стране десне ноге као и лијеве подлактице са
преломима костију.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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У опису који је наведен само су констатовани предјели тијела гдје се повреде налазе, без икаквих
детаљнијих констатација. Међутим, у шематском приказу уцртане су повреде лоциране са предње
стране тијела у предјелу предње стране лица, горњег дијела грудног коша, доњљег десног дијела
трбуха, предње стране десне наткољенице; са задње стране тијела у предјелу обије поткољенице,
оба кољена и у предјелу задње стране лијеве подлактице и лијеве шаке; потом повреде у предјелу спољашње стране лијеве наткољенице и у предјелу унутрашње стране десне наткољенице и
поткољенице. Коначно, постоји повреда у предјелеу лијеве стране доње вилице. Повреде које су
уцртане у шематски приказ дјелимично су видљиве на приложеним фотографијама.

Поред повреда, на приложеној фотографији види се да постоје наслаге гарежиу предјелу предње
и предњеунутрашње стране лијевог кољена и лијеве поткољенице, унутрашње стране десног
кољена, предње и унутрашње стране десне поткољенице у доњем дијелу. Такође, постоји јасно
видљива наслага гарежи у предјелу обије шаке која захвата и доњи дио подлактица, непосредно
изнад ручног зглоба. На тим мјестима гареж је врло јасно ограничена због прекривености тих дијелова тијла одјећом па се наслага гарежи јасно оцртава на граници до које су досезали рукави.
На фотографији која приказује лице метвог тијала, јасно
је видљива наслага гарежи и у предјелу средишњег
дијела лица.
У достављеним списима нема података гдје се ова особа налазила у моменту експлозије.
Имајући у виду повреде на тијелу које су неспорно настале фрагментима експлозивног средства те имајући у
виду очигледне наслаге гарежи лоциране на горњем
дијелу тијела (глава) и на доњем дијелу тијела (кољена, поткољенице) као и у условно средишњем дијелу
тијела (шаке и доњи дијелови подлактица), позицију ове особе у моменту експлозије потребно је
размотрити у артиљеријско балистичком контексту, посматрано из перспективе експлозије артиљеријске гранате калибра 130 мм.
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17. РЕКИЋ НЕДИМ син Кемала рођен 1957. године, из Тузле
Мртво тјело дужине око 185 цм, смеђе равне косе дужине 4 цм, зелених дужица.
Спољашњим прегледом мртвог тијела установљени су: бројни дефекти коже на вањској страни
лијеве стране трупа те унутрашњој страни доњег дијела десне надлактице и средине десне бутине
као и вањске стране доњег дијела грудног коша десно промјера око 3 x 5 цм у чијем се нивоу нађе
метално срано тјело највероватније крхотина гранате димензија приближних величина
напријед описаног дефекта те један дефект промјера око 1 x 2 цм вањске стране предњег тјеменог
предјела главе који се кроз дефект кости наставља у лобањску дупљу.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На приложеним шематским приказима приказана је још и повреда у предјелу предње стране
лијеве поткољенице у доњем дијелу, повреда у предјелу леђа са десне стране, повреда у лијевом
чеоном предјелу, које нису описане у записнику. Из тога слиједи да су на овој особи постојале
повреде у предјелу предње, задње, лијеве бочне и десне бочне стране тијела. Из описа повреда
није јасно постојање пробојних оштећења ни правци пружања канала кроз тијело страдале особе.
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На приложеној фотографији, јасно је видљива само повреда на десној задњебочној страни трупа
док због угла снимања друге повреде које су описане у записнику о прегледу мрт5вог тијела нису
видљиве.
У предјелу главе са десне стране постоји тракаста промјена која није описана у записнику и није
уцртана на шематском приказу. На фотографији која приказује изглед лица, поред претходно наведене, видљиве су тракасте промјене у средишњем дијелу чела, на лијевој страни чела и на
лијевој страни лица. Само на основу увида у фотографије, није могуће са сигурношћу коментарисати ове повреде. Мада импонују као тракасте огуљотине, могуће је да се ради о сасушеној крви. На тај закључак упућује фотографија екстрахована са видео записа.

Позиција ове особе у моменту критичног догађаја није позната.
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18.

ВУКОВИЋ МУСТАФА син Ризаха рођен 1972. године.

Мртво тијело дуго око 177 цм, смеђе кратке косе, свјетло кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: Разорење обије
поткољенице са ампутацијом десног стопала те бројни дефекти коже предње стране трупа и ногу
промјера до око 3 x 6 цм који се настављају у дубину а нивоу једног таквог односно његовом простору (у лијевој препони) се нађе метално страно тијело, највероватније крхотина гранате.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа
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На приложеној фотографији виде се повреде у предјелу поткољеница, наткољеница, препонско
карличном предјелу, у предјелу трупа и лијевог горњег екстремитата. У записнику је констатовано
да постоји „ампутација десног стопала“ али то није очигледно на приложеној фотографији. На оба
стопала видљиве су чарапе које нису скинуте, има се утисак постојања гарежи на десној чарапи
али се то не може са сигурношћу коментарисати увидом у ову фотографију. У предјелу предње
стране десног кољена и десне поткољенице у горњем дијелу, има се утисак постојања масивне
наслаге гарежи.
У предјелу лица више са десне стране видљиве су тачкасте и мрљасте повреде, вјероватно огуљотине које
није могуће коментарисати само на основу увида у фотографију. У устима је видљив тубус, што значи да је
овој особи покушано указивање медицинске помоћи.
На основу изјаве свједока (Малохоџић Нермин) он се
налазио са овом особом на углу зграде у којој се налази бутик, на мјесту гдје се скреће у улицу у којој се налази кафић „Леонардо“. Свједок Малохоџић Нермин
такође је повријеђен у овом догађају.
Из исказа наведеног свједока произлази да је удаљеност ове особе од центра експлозије износила
око 11 метара. Ову констатацију потребно је провјерити са артиљеријско балистичког аспекта имајући у виду локализације, изглед, величину, број и дистрибуцију повреда констатованих на његовом тијелу.
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19.

ХУЈДУРОВИЋ АДНАН син Нијаза рођен 1977.године из Тузле, ученик

Мртво тјело дуго око 194 цм, тамно кстењасте косе плавих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатовани су бројни дефекти стражње стране трупа
и окрајина те дефект десног заушног предјела који се кроз дефект кости промјера око 2 x 3 цм наставља у лобањску дупљу.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На шематском приказу уочљиве су бројне повреде на стражњој страни тијела, почев од поткољеница па све до горње половине леђа. Међутим, на шематском приказу уцртане су и повреде са
предње стране лијеве поткољенице у средишњем дијелу те предње стране десне наткољенице у
горњој трећини. За те ране констатовано је да „иду у дубину“, при чему није описана њихова повезаност са ранама на задњој страни тијела, из чега слиједи да се не ради о пробојним оштећењима.
Осим тога, на шематским приказима уцртане су ране на спољашњој страни десне наткољенице и
на спољашњој страни лијевог кољена. Повреде претходно уочене на шематском приказу нису
описане у записнику о прегледу мртвог тијела.
На приложеној фотографији видљива је повреда у предјелу
спољашње стране лијеве наткољеница непосредно изнад
кољена. Повреде на десној страни тијела нису видљиве због
угла фотографисања. Повреде у предјелу предњих страна
трупа и екстремитета, осим једне веће повреде на предњој
страни десне наткољенице у средишњем дијелу, не могу бити коментарисане из разлога што се суперпонирају са сасушеном крвљу тако да их није могуће разликовати.
Повреда на глави лоцирана је у предјелу десне задљебочне
стране главе и према запоснику, наставља се у лобањску
шупљину. Ова повреда није видљива на приложеним фотографијама.
На основи исказа свједока по имену Икинић Адмир, ова особа се налазила заједно са тим свједоком, у близини кафића „Гулам“ испред паркираног аутомобила марке „Застава“. Том приликом,
тај свједок је такође повријеђен. Заједно са њима, у друштву су били Рамадановић Осман и Хајдаревић Ацко који су такође повријеђени те Хидановић Ален, Хаџић Аго и Марковић Ненад који су
такође погинули. Овај свједок наводи и особу по имену Јогунчић Азур који је такође погинуо али
се на листи смртно страдалих особа која је расположива, не налази ова особа.
На основу исказа наведеног свједока, мјесто гдје се ова особа налазила у моменту експлозије било је око 6,5 метара од центра експлозије. Повреде на тијелу ове особе, имајући у виду њихов
број, распоред, величину и локализацију треба додатно размотрити са артиљеријско балистичког
аспекта.
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20.

АХМЕТАШЕВИЋ ЕДИНА кћи Арифа, рођена 1974. године из Тузле

Мртво тјело дуго око 189. цм, кстењасте црвенкасте дуге лако валовите косе плавих шареница.
Спољашњим прегледом мртвог тијела описане су су сљедеће повреде: разорење лијевог кука,
дефект коже и подкоже унутрашње стране лијевог глежња те по један мањи дфект средине прса и
средине доњег дијела ледја.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа

Поред описаних повреда, у шематском приказу уцртане су повреде у предјелу непосредно изнад
десне задњице и у предјелу задње стране лијеве наткољенице. Ове повреде нису описане у записнику о прегледу мртвог тијела.
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Из приложене фотографије слиједи да се повреда у предјелу лијевог глежња налази на унутрашњој страни лијевог скочног зглоба. Најмасивнија повреда, разорење у предјлеу лијевог кука није
видљива на фотографији као ни повреде у предјелу задње стране тијела.
Из приложене фотографије произлази да на тијелу са предње стране не постоје повреде осим
повреде у средишњем дијелу трупа и могућа повреда у предјелу непосредно испод десног рамена која није описана у налазу и није уцртана у шематски проказ повреда. Само на основу фотографије ову повреду није могуће са сигурношћу потврдити. На фотографији која приказује лице
леша, има се утисак да се не ради о повреди већ о сасушеној крви. На фотографији екстрахованој
са видео записа уочава се масивна повреда у предјелу лијевог кука.

Из напријед наведеног слиједи да су на тијелу ове особе констатоване повреде у предјелу предње, задње и лијеве бочне стране тијела што уноси конфузију ако се посматра позиција ове особе у
односу на центар експлозије.
У достављеним списима нема података гдје се ова особа налазила у моменту предметног
догађаја.
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21. МЕХИНОВИЋ АМИРА кћи Насрудина, рођена 1974 године, из Тузле.
Мртво тјело дуго око 173 цм, смеђе косе, зелених шарница.
Спољашњим прегледом, на тијелу ове особе констатоване су сљедеће повреде: дефекти коже
вањске стране трупа и ноге лијево те дефект промјера 2,5 x 7,5 цм на бочној срани тјемена главе
лијево који се наставља у лобањску дупљу са уочљивим преломима костију крова лобање.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На шематском приказу, постоје повреде уцртане у предјелима унутрашње стране десне наткољенице и на предњој страни тијела, на десној поткољеници, десној наткољеници, лијевој наткољеници, лијевој страни грудног коша, испод лијевог пазуха и на предњој страни лијевог рамена.
Такође, назначена је и повреда на лијевој шаци. Коначно, на шематском приказу постоји и повреда уцртана у потиљачном предјелу лгаве. Ни једна од претход но наведених повреда није описана
у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела.

На приложеној фотографји видљиве су неке од претходно описаних повреда које су уцртане у
шематски приказ али нису описане у записнику. На фотодокументацији која је достављена не
постоји фотографија која приказује изглед лица ове особе. На претходној фотографији има се
утисак постојања сивкастих наслага гарежи у предјелу предњих страна кољена и поткољеница као
и повреде у предјелу лица и врата.
Из шематског приказа слиједи да на тијелу ове особе постоје повреде лоциране на предњој, лијевој бочној и на задњој страни тијела што је очигледно конфузно ако се посматра у контексту положаја ове особе у односу на центар експлозије.
Аналиузом фотографија које су добивене екстраховањем из видео записа сачињеног током прегледа мртвог тијела, има се утисак постојања више повреда у предјелу лица које се не могу са
сигурношћу коментарисати као и постојање тачкастих повреда у предјелу врата. На лијевој бочној
страни главе видљива је масивна повреда која је и описана у налазу.

Тузланска капија – анализа достављене документације 52

Осим тога, видљива је и повреда лоцирана у потиљачном предјелу која није описана у записнику.
Моуће је да су ове повреде међусобно повезане, односно, могуће је да се ради о пробојном оштећењу главе. Нажалост у расположивом записнику нема података на основу којих би се то могло са
сигурношћу тврдити.

На фотографији која приказује кољена и наткољенице, употпуњује се утисак постојања сивкастих
наслага гарежи на тим мјестима. Коначно, постоји видљива повреда лијеве шаке са могућом трауматском ампутацијом палца.

У достављеним списима нема података на основу којих би се могло одредити мјесто гдје се ова
особа налазила у моменту експлозије. Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно
је узети у обзир локализацију повреда на тијелу ове особе као и присуство наслага гарежи на
предњим странама кољена и околне коже.
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22. КАНТОР ФРАНЦ син Михајла, рођен 1971. године из Тузле
Мртво тијело дуго око 183 цм тамносмеђе косе и свјтлокестењастих дужица.
У записнику о спољашњем прегледу описане су сљедеће повреде: разорење лијеве бутине и поткољенице те велики дефекти коже предње унутрашње стране десне ноге са преломом костју
десне поткољенице, горњег дијела лијеве поткољенице и предње вањске сране трупа лијево. У
простору дефекта на горњем дијелу кука лијево се нађе страно метално тјело највјероватније
крхотина гранате промјера 0,8 цм. На вањској страни врата лијево дефект промјера око 0,8 цм .
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На приложеном шематском приказу постоје уцртане многобројне повреде на задњој страни тијела и повреде са пронађеним гелером у њима које се налазе на леђима а којих нема описаних у
записнику о прегледу мртвог тијела. Постоји и прелом лијеве наткољенице који је уцртан у шематски приказ. Постоје наведене локализације повреда са наведеним димензијама гелера којих има
укупно 3 док се у записнику налази наведена само једна таква повреда. У записнику нема описаних гелера који се налазе на трупу (бочно десно у линији десног пазуха као и на леђима) а који су
уцртани у шематски приказ.

На приложеној фотографији фотодокументације, види се масивна повреда лијеве наткољенице,
масивна повреда лијевог скочног зглоба и мање повреде лоциране на предњеунутрашњој и унутрашњој страни десне ноге као и у предјелу лијеве бочне стране трупа. Не постоји фотографија која
приказује повреде на задњој страни тијела.
На приложеним фотографијама нема се утисак постојања
повреда у предјелу предње стране трупа, главе и врата.
Локализација повреда на тијелу ове особе указује на могућност повријеђивања и са предње и са задње стране тијела
што треба бити додатно размотрено имајући у виду јединствени центар експлозије.
У достављеним списима не постоји податак о томе гдје се
ова особа налазила у моменту експлозије.
На фотографији која приказује мртво тијело има се утисак присуства гарежи у предјелу гаћа на
предње лијевој страни и у непосредној оклини масивне повреде лијеве наткољенице. Ово не може бити са сигурношћу коментарисано само на основу те фотографије. Међутим, увидом у снимке
који су добивени екстраховањем из видео записа сачињеног током прегледа мртвог тијела, појачава се утисак о постојању гарежи како на гаћама, тако и на панталонама са предње стране.

Тузланска капија – анализа достављене документације 55

23.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ АСИМ син Изета, рођен 1975. године из Тузле, студент.

Мртво тијело дуго око 180 цм, жутосмеђе равне косе дуге око 6 цм, плавих дужица.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: дефект промјера 6
x 5 цм десног рамена који се завршава разорњем коже на предњој страни грудног коша више десно промјера око 15 x 25 цм те ситни дефекти лијевог пазушног предјела, вањске стране лијеве и
предње унутрашње стране десне ноге.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Из описа повреда на тијелу овог смртно страдалог слиједи да повреда у предјелу десног рамена
(која није уцртана у шематски приказ који приказује задњу страну тијела; у том шематском приказу постоји повреда уцртана на задњој страни лијевог рамена која није описана у налазу) има канал
који се завршава разорењем коже на предњој страни грудног коша више десно. Осим тога, описани су дефекти лијевог пазушног предјела за које је наведено да су спојени каналом што значи да
се ради о пробојном очтећењу, као и повреде лоциране у предјелу вањске стране лијеве и предње унутрашње стране десне ноге. Из наведеног описа слиједи да на тијелу ове особе постоје
повреде лоциране на предњој, задњој и лијевој страни тијела.
На шематском приказу, уцртана је повреда описана као прострјел кроз пенис и дефект мошница.
Такође, на предњој страни у десном препонском предјелу уцртана је повреда гдје постоји податак
да се на том мјесту налази гелер испод коже. На задњој страни десне подлактице такође постоји
уцртана повреда гдје је такође наведено да постоји гелер испод коже. Коначно, уцртане су повреде десне поткољенице, са задње и предње стране, које су спојене пробојним каналом. У предјелу
спољашњње стране лијеве поткољенице уцртан је застрјел. У предјелу испод лијевог уха уцртане
су двије мање повреде. Све ове повреде нису описане у записнику о прегледу мртвог тијела. Не
постоје било какви описи или фотографије које приказују гелере који су уцртани у шематском
приказу.
На претходној фотографији, има се утисак постојања сивоцрне наслаге, могуће гарежи, у предјелу
спољашње стране десне надлактице, непосредно изнад десног лакта.
У достављеној документацији нема фотографије која приказује мртво
тијело без одјеће, тако да повреде на тијелу видљиве на фотодокументацији не могу бити коментарисане. Једино је видљива масивна
повреда у предјелу предње десне половине грудног коша.
Према исказу свједока Ђапо Самира, који је том приликом повријеђен
и чија се изјава налази у достављеној докумкентацији, њих двијица су
се налазили на углу зграде код улаза у бутик „Белами“. Мјесто које
наводи овај свједок, удаљено је од центра експлозије око седам метара. Повреде на тијелу ове
особе, њихов број, величину и локализацију треба додатно елаборирати у свјетлу артиљеријско
балистичке струке, имајући у виду да се према свједочком исказу он налазио веома близу центру
експлозије.
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24.

КАЛЕСИЋ САНДРО син Дине рођен 1992. године у Тузли.

Мртво тјело дјетета дуго 98 цм, плаве косе и плавих шареница очију.
Спољашњим прегледом на тијлу овог дјетета констатована је само једна повреда и то дефект промјера 0,8 x 1 цм у предјелу лијеве стране прса који се наставља у грудну дупљу. Било какве друге
повреде нису констатоване.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Метално страно тијело које је погодило ово дијете у предјелу грудног коша са предње стране није
направило излазну рану на задљој страни тијела. Таква повреда није описана у записникумо
спољашњем прегледу мртвог тијела.
Према изјави свједока, Дине Калесића, оца дјетета, који је такође повриојеђен, они су се налазили
у башти кафића „Гулам“. Из тога слиједи да је њијхова удаљеност од центра експлозије износила
око 18 метара.

Тузланска капија – анализа достављене документације 58

25. ХОЏИЋ НЕДИМ син Изета, рођен 1964. године из Тузле
Мртво тјело дуго око 190 цм свјетло смеђе косе сивозелених шареница
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела описане су сљедеће повреде: дефеки коже у
приједелу лијевог рамена лијеве стране ледја дебелог меса лијево, те стражне стране лијеве ноге
уз прелом костију гдје се у једном дефекту нађе метално страно тјело најероватније крхотина гранате. Констатовани су и прелом у нивоу десног кољена а у простору дефекта лијевог кука
са отвором промјера око 2x3 цм нађе се такодје метално страно тјело највероватије крхотина гранате.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Већина повреда на тијелу ове особе налази се на задњој страни тијела. Осим тога, на шематском
приказу уцртане су повреде у предјелу спољашње стране десног кољена , у предјелу спољашње
стране лијевог кука и у предјелу лијеве бочне стране грудног коша.

На претходној фотографији видљиве су повреде лоциране на задњој
страни тијела. На фотографији која приказује лице ове особе, имка се
утисак постојања огуљотина у предјелу лијеве стране лица али се то
не може са сигурношћу тврдити само на основу увида у фотографију.
Повреде на тијелу лоциране су од поткољеница до горњег дијела
леђа.
Према подацима расположивим у достављеној докуменмтацији, ова
особа налазила се испред продавнице „Самоизбор“, ближе продавници „Ник“, у близини стола гдје се продавало пиће. Ово мјесто налази се на удаљености од око осам метара од центра експлозије.
Локализација повреда на тијелу, љихов изглед, величина и распо-ред, имајући у виду удаљеност
од центра експлозије морају бити провјерени и са артиљеријско балистичког аспекта.
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26.

БОРИЋ ИНДИРА кћи Фејзић Кадрије рођена 1958. Године из Тузле

Мртво тијело дуго око 159 цм црне косе и тамно кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: дефект промјера 5 x 10,5
цм на вањској страни доњег дијела лијеве бутине са преломом кости те ситни дефекти лијевог
кука и унутрашње сране десне бутине.

За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На тијелу ове особе уочен је мали број повреда а њихова локализација везана је за доње екстремитете. Локализација повреда упоућује не то да је ова особа својом лијевом бочнмом страном
тијела била укренута центру експлозије. На приложеноим фотографијама није могуће уиочити
било какве повреде лоциране на горњем дијелу тијела.

У предјелу предње и десне бочне стране врата
уочава се фластер и вјероватно тампон газе испод њега, али на том мјесту није описана било
каква повреда. Могуће је да је на том мјесту постојао ињекциони убод или тзв. „отворен венски
пут“ у склопу указивања медицинске помоћи.
На фотографијама које су добивене екстреховањем да видео записа, видљиво је да је лијева
нога скоро у цјелини омотана завојем, што потврђује тезу о указивању медицинске помоћи и о
могућем отварању венског пута у предјелу десне бочне стране врата.

У достављеном спису постоји исказ свједокиње Гаврић Ане, која је такође повријеђена током овог
догађаја. Према њеном исказу, ова особа налазила се испред радње „Лото“, из чега слиједи да се
ова особа налазила око 16 метара од центра експлозије.
Имајући у виду локализације повреда на њеном тијелу, ова чињеница треба бити додатно елаборирана са артиљеријско балистичног аспекта.
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27.

МЕХАНОВИЋ СУЛЕЈМАН син Захида рођен 1967. године, из Тузле

Мртво тјело дуго ко 183 цм, тамносмеђе лако валовите косе кестењастих дужица.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатован су сљедеће повреде: дефект коже промјера око 1 цм десног предушног предјела који комуницира са великим звјездасним отвором који
заприма површину око 4 x 10 цм и који се налази у лијевом стражњем вањском тјеменом предјелу
главе кроз кога се према вани истискује мождана маса уз констатован прелом костију крова лобање. Констатован је и дефект коже вањске сране горњег дијела десне надлактице промјера око 6 x
10 цм дубине до око 3 цм те бројни ситни рупичасти дефекти коже десне стране леђа.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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У опису повреда није констатовано да постоји пробојно оштећење у предјелу лијеве ноге које је
уцртано у шематском приказу и гдје је констатовано да се улазно оштећење налази са задње а
излазно оштећење са предње стране лијеве ноге непосредно изнад кољена.

Ово пробојно оштећење, његов излазни дио, јасно је видљив на претходној фотографији.
На фотографији која приказује главу и горњи дио тијела, није видљива доминанатна повреда,
пробојно оштећење главе са улазним отвором испред десног уха и излазним отвором у лијевом
потиљачном предјелу. На фотографији се евентуално назире то улазно оштећење, али се то улазно
оштећење јасно види на прегледној фотографији која приказује мртво тијело у цијелости посматрано са десне стране. На приложеној фотографији не уочава се било каква повреда у предјелу
предње стране форње половине трупа. На посљедњој фотографји фотодокументације, јасно је
видљиво излазно оштећење у лијевом потиљачном предјелу. На истој фотографији види се и рана
на лијевој бочној страни грудног коша, из чега слиједи да је ова особа погођена истовремено и са
десне и са лијеве стране тијела што уноси конфузију ако се посматра јединствен центарт експлозије.
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На фотографији која је добивена екстраховањем са видео
записа, такође се уочава оштећење у предјелу лијеве бочне стране трупа али се такође уочавају и могућа оштећења у предјелу лијевог лакта и лијеве подлактице, што
додатно наводи на могућност да су код ове особе постојале повреде и са десне и са лијеве стране тијела.
Према исказу свједока Смајић Енвера, који је повријеђен
у овом догађају, ова особа се налазила са тим свједоком,
а са њима су у друштву били још Курбашић Дамир и Хрустановић Хасан који су такође погинули у овом догађају.
Они су стајали на углу згране код бутика, на око 7 корака
од пронавнице „Ник“. Из тога слиједи да се ова особа налазила на око 6 метара од центра
експлозије.
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28.

КУРБАШИЋ ДАМИР син Садика, рођен 1975. године, из Тузле

Мртво тјело дужине око 194 цм кестењасте косе кестењасте шаренице.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела, констатоване су сљедеће повреде: бројни дефекти
коже промјера до 5 x 7 цм у предјелу десне вањске стране трупа и удова са преломима костију
десне наткољенице и поткољенице и десне лактице, као и два оперативна реза један окомит по
средишњој линији трбуха и други благо лучног изгледа окомито постављен конвекситетом према
упоље који се протеже преко предјела десне препоне. Прво наведени оперативни рез је дуг око
25 а други око 15 цм опскрбљен шавовима који добро држе.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Описане повреде, бројни дефекти коже промјера до 5 x 7 цм у предјелу десне вањске стране
трупа нису видљиве на приложеној фотографији а такође нису ни уцртане у шематски приказ. На
шематском приказу уцртане су само повреде у предјелу спољашње стране десне руке. На фотографији је видљива масивна количина завојног материјала која прекрива оперативне резове. На
фотографији која приказује лице и горњу половину трупа, видљива је повреда у предјелу унутрашње стране десне надлактице, која није описана у налазу и која није уцртана у шематски приказ.
На фотографији која приказује цијело тијело у погледу са лијеве
стране, видљива је повреда на унутрашњој страни десног кољена
која је такође уцртана и у шематски приказ али није описана у налазу. На истој фотографији, на задњој страни десне поткољенице непосредно изнад десне пете видљива је повреда, која је уцртана на шематском приказу и описана као експлозивна повреда али није описана у налазу.
На фотографијама добивеним екстраховањем са видео записа, у десном препонском предјелу уочава се масивна повреда, а у предјелу
спољашње стране десне надлактице и у предјелу десне бочне стране грудног коша такође се уочавају двије повреде.

Према исказу свједока Смајић Енвера, клоји је повријеђен у овом догађају, ова особа се налазила
са тим свједоком, а са њима су у друштву били још Механовић Сулејман и Хрустановић Хасан који
су такође погинули у овом догађају. Они су стајали на углу згране код бутика, на око 7 корана од
пронавнице „Ник“. Из тога слиједи да се ова особа налазила на око 6 метара од центра експлозије.
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29.

ТАДИЋ ИЛИНКА кћи Живана рођена 1942. Године из Тузле

Мртво тијело дуго око 183 цм, црне дјелом просиједе косе дужине око 12 цм тамнокестењастих
шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: дефекти коже у
предјелу вањске стране доњег дијела лијеве бутине те њене стражње унутрашње стрране (у чијем
се простору налазе страно метално тјело највероватније крхотина гранате промјера око 0,8 x
1 цм) те повреда у предјелу предње стране лијевог кољена. У заткољенској јами десно налази се
дефект промјера око 4x3 цм који се наставља у дубину према доље гдје се нађе страно метално
тјело највероватније крхотина гранате.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Повреда описана као дефект коже у предјелу вањске стране доњег дијела лијеве бутине на шематском приказу уцртана је на горњој трећини лијеве наткољенице. На фотографији, на предњеунутрашњој страни уочљива је повреда која асоцира на крвни подлив. Могуће је да се на том мјесту
испод коже налази метално страно тијело како је уцртано у шематском приказу. На горњем дијелу
тијела ове особе нису видљиве било какве повреде.

Фотографија која приказује мртво тијело без одјеће, снимљена је
са десне бочне стране и на њој нису видљиве повреде па из тог
разлога не могу бити коментарисане. У сваком случају, ово особа
има повреде лоциране само у предјелу доњих екстремитета. На
фотографији која приказује главу и горњу половину трупа ове
особе такође се не уочавају било какве повреде.
На фотографји која је екстрахована са видео записа видљива је
повреда у предјелу лијевог кољена и горњег дијела лијеве покољенице. На истој фотографији видљиве су и извјесне промјене у
прејделу средишњег и предњеспољашњег дијела лијеве поткољенице и у предјелу доњег дијела десне поткољенице и десног
стопала али ове промјене не могу бити са сигурношћу комнетарисане имајући у виду лош технички квакитет фотографије.
Према исказу свједокиње Гаврић Ане која је такође повријеђена
у овом догађају, ова особа налазила се у моменту круитучног догађаја испред радње „Лото“, па
према томе, њена удаљеност од центра експлозије износи око 17 метара.
Локације повреда у предјелима доњих екстремитета уз удаљеност од 17 метара од центра експлозије требају бити елабориране са артиљеријско балистичког аспекта.
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30.

НУХАНОВИЋ СЕЛМА кћи Мирсада рођена 1977. Године из Тузле

Мртво тјело дуго око 170 цм, смеђе дуге косе, тамнокестњастих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: велики дефект коже десне бочне сране грудног коша и предјела пазуха величине већег људског длана који се настављају у грудну дупљу те разорина доњег дијела лијеве подкољенице.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На приложеној фотографији видљиве су повреде у предјелима обије поткољеницве у доњем дијелу, док је повреда у предјелу десне
бочне стране грудног коша јасно видљива на
фотографији која приказује десну бочну страну тијела. На горњој фотографији има се утисак постојања огуљотина и више ситних повреда лоцираних у предјелима доњих екстремитета које сежу до нивоа који је био прекривен одјећом. На горњој фотографији има
се утисак евентуалног постојања наслаге гарежи на унутрашњој страни лијеве поткољенице али се то само увидом у фотографију не може тврдити са сигурношћу. У предјелу трупа и у
предјелу лијеве руке, наслаге које су видљиве није могуће коментсарисати са сигурношћу, могуће
је да се ради о трраговима крви али и о огуљотинама.
На фотографији која је екстрахована са видео записа појачава се утисак постојања огуљотина и више ситних повреда лоцираних у предјелима доњих екстремитета које сежу до нивоа који је био
прекривен одјећом, тј. до нивоа сукње. На снимку на којему се види сукња, осјећај присуства
гарежи се додатно појачава.

Према исказу свједокиње Нукић Хајрије, која је рањена у овом догађају, њих двије су се налазиле
испред угла код продавнице „Самоизбор“, преко пута продавнице „Ник“ а са њима је била и Курбеговић Вања која је погинула. На основу тог исказа, ова особа била је удаљена око пет метатра од
центра експлозије.
Повреде на тијелу (поткољенице и грудни кош), имајући у виду удаљеност од центра експлозије,
треба додатно провјерити са артиљеријско балистичког аспекта.
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31. MEHMEDОВИЋ ЕДИН, син Садила, рођен 1975. године из Тузле
Мртво тијело дужине око 187 цм, тамнокестењасте косе и тамнокестењастих шареница.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатоване су сљедће повреде: разорење у
предјелу задњег, потиљачног дијела главе са излијевањем мождане масе која се налази изван
лобањске шупљине, недостатак десног ока, као и бројни дефекти који су били лоцирани у предјелима: лијеве бочне стране трупа и екстремитета и у предјелима предње и унутрашње стране
десне ноге. Непосредно испод ситног дефекта у предјелу спољашње стране горње половине
десне надлактице констатовано је присуство метлног страног тијела за које је наведено да је у
питању „највјероватније крхотина гранате“.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На фотографији приложене фотодокументације и приложеном шематском приказу види се повреда у предјелу десног ока гдје десно око у цијелости недостаје. На шематском приказу уцртана је
повреда у потиљачном предјелу главе која је јако масивна, уцртано је да захвата готово цијели потиљачни предио, те је наведено да на том мјесту мозак пролабира изван лобањске шупљине из
чега се може закључити да на том мјесту постоји масиван коштани дефект уз сасвим могуће недостајуће коштане фргменте. Није описана веза између повреде ока и масивног коштаног дефекта у
потиљачном предјелу тако да није познато ради ли се о пробојном оштећењу главе.
На шематском приказу уцртана је повреда лоцирана уз медијални угао лијевог ока која није описана у записнику. У предјелу предње стране трупа ове особе нису уочене било какве повреде. У
предјелу унутрашње стране десне наткољенице видљива је повреда која има тангенцијални изглед. У предјелу лијевог кука, лијеве наткољенице и лијевог кољена видљиве су укупно четири повреде од којих су три мање а једна већа, при чему већа повреда има такође изглед тангенцијалне
повреде. У предјелу предњеспољашње и спољашње стране лијеве надлактице видљиве су три
повреде, једна мања и двије веће, могућег тангенцијалног изгледа. У предјелу надланене стране
лијеве шаке видљива је једна повреда а у предјелу дланене стране лијеве шаке видљива је такође
једна повреда. Могуће је да се ради о пробојном оштећењу лијеве шаке, али о томе не постоји податак у записнику. Претходно описане повреде видљиве су на фотодокументацији сачињеној
током прегледа овог мртвог тијела. Сљедеће повреде приказане су на приложеним шематским
приказима али нису видљиве на фотодокументацији сачињеној током прегледа овог мртвог
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тијела. У предјелу спољашње стране десне надлактице видљива је једна мања повреда гдје је
констатовано да је на том мјесту „нађен гелер“. Приказана је повреда лоцирана у предјелу спољашње стране десног кољена која је масивна и која захвата доњи дио десне наткољенице и горњи дио десне поткољенице. Коначно, уцртане су повреде и у предјелима унутрашње стране лијеве наткољенице и унутрашње стране лијеве поткољенице, за које је такође констатовано да се
ради о експлозивним повредама.
Анализом локализације претходно описаних повреда може се констатовати да постоје повреде
лоциране на предњој страни главе и на задњој страни главе гдје се може радити о пробојним
оштећењима што је сасвим могуће али није констатовано у записнику о спољашњем прегледу
овог мртвог тијела. Осим тога, постоје и експлозивне повреде лоциране и у предјелу лијеве бочне
стране тијела и у предјелу десне бочне стране тијела. Ово је нелогично уколико се посматра само
један цантар експлозије.
У достављеним списима нема података на основу којих би се могло одредити мјесто гдје се ова
особа налазила у моменту експлозије. Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно
је узети у обзир локализацију повреда на тијелу ове особе (повреде лоциране на предњој, задњој
и обије бочне стрне тијела).
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32. ШИШИЋ НИХАД, син Ахмета, рођен 1975. године, из Грачанице
Мртво тијело дужине 178 цм, дуге, смеђе, валовите косе, плавих дужица.
Спољашњим прегледом мртвог тијла констатоване су сљедеће повреде: У предјелу предње
стране лијевог рамнеа и на лијевој половини грудног коша описани су велики дефекти коже који
се настављају у дубину. Осим тога, описани су и мањи дефекти коже у предјелу трбуха, као и у
предјелима спољашње, засдње и унутрашње стране десне ноге.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

У предјелу лица овог мртвог тијела видљива је
упрљаност сасушеном крвљу, без видљивих повреда. Има се утисак присуства наслага гарежи непосредно око носних отвора, нарочито у висини
десне носнице, као и у предјелу лијеве стране
лица испред лијеве ушне шкољке, али се то само
на основу фотограафије не може са сигурношћу
тврдити.
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На приказаним шематским приказима, видљиве су повреде које су описане у записнику али поред
тога постоје и повреде означене као застрел у предјелу задње спољашње стране десног кука, те
повреда у предјелу унутрашње стране лијеве поткољенице.
На приложеној фотографији видљиве су повреде лоциране на предњој и предње десној страни
тијела као и повреда у предјелу задњеспољашње стране десне поткољенице. У предјелу унутрашње стране лијевог кољена и унутрашње стране лијеве наткољенице видљиве су повреде које нису описане у записнику а нису ни приказане у шематском приказу. Такође, има се утисак постојања
повреде у предјелу десне бочне стране врата.
Анализом локализације претходно описаних повреда може се констатовати да постоје повреде
лоциране на предњој страни трупа и на десној предњебочној страни тијела, однсно, из локализације повреда на тијелу ове смртно страдале особе може се закључити, са максималним степеном
сигурности, да је ова особа биле десном предњебочном страном окренута цнетру експлозије. У
такав закључак уклапају се повреде лоциране на задњој односно задњебочној страни десне наткољенице и поткољенице.
У достављеним списима нема података на основу којих би се могло одредити мјесто гдје се ова
особа налазила у моменту експлозије. Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно
је узети у обзир висину локализација повреда на тијелу ове особе у конткесту удаљености од
центра експлозије.
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33. ЧЕКИЋ АМИР, син Шаћира, рођен 1974. године из Градачца
Мртво тијело дужине 180 цм, смеђе, средње дуге, равне косе, сивих дужица.
Спољашњим прегледом, на овом мртвом тијелу констатоване су сљедеће повреде: у доњем дијелу лијеве надлактице постојала је трауматска ампутација, у предјелу предњег дијела лијевог стопала постојала је трауматска ампутација, горњи дио десног рамена и врата описан је као разорен,
вањска страна десне бутине описана је као разорена. У предјелу ткивног дефекта на десној препони и у предјелу задње спољашње стране доњег дијела десне бутине констатовано је присуство
металног страног тијела.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Из приложеног шематског приказа видљиво је да су
уцртане повреде у предјелу десног ока, десне стране
лица, десног уха и иза десносг уха, које нису описане
у записнику о пргледу мртвог тијела, уз констатацију
на шематском приказу, да постоје преломи костију,
видљиво мождано ткиво те уломци у предјелу задње
лобањске јаме.
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Из претходних фотографија видљиве су повреде на тијелу ове особе гдје се јасно уочавају трауматска ампутација лијеве надлактице те масивне повреде у предјелу лијеве половине доњег дијела леђа и у предјелу задње стране врата и задње стране десног рамена. Ове повреде су укосо постављене, међусобно готово паралелне. На приложеној фотографији видљиве су повреде леђа,
тангенцијалне плитке ране и тракасте огуљотоне коже које су уцртане у шематском приказу али
нису описане у записнику о прегледу мртвог тијела. Трауматска ампутација лијевог стопала назире
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се на једној од фотографија. Такође, постоје масивне повреде у предјелима десне наткољенице и
обадвије поткољенице. У околини повреда десне наткољенице и лијеве поткољенице, има се
утисак постојања масивних наслага гарежи. На фотографији која приказује мртво тијело са одјећом, у предјелу панталона, фармерица, такође се има утисак присуства масивних наслага гарежи
али се то само на основу анализе ових фотографија не може са сигурношћу тврдити.
На фотографији која приказује лице мртвог тијела, видљива је повреда у предјелу десног ока, гдје
се има утисак да десно око недостаје, као и повреде у предјелу лица са десне стране, испод десне
стране носа. Ове повреде, како је напријед наведено, нису описане у запснику о прегледу мртвог
тијела.

На фотографији која је добивена екстракцијом из видео записа видљива је масивна повреда у предјелу десног ока уз видљиве повреде на челу са десне стране и на десној страни лица.
Из претходно описаних повреда, према доминантним повредама у предјелу трупа, десног рамена
и врата, може се закључити да је овај смртно страдали био својом десном задње бочном страном
окренут центру експлозије. Међутим, конфузију уносе повреде у предјелу десног ока и повреде
десне половине лица као и повреде у предјелу лијеве препоне (гдје је констатовано присуство гелера), у предјелима предњих страна поткољеница и трауматска ампутација предњег дијела лијевог стопала, као и присуство гарежи на предњој страни лијеве поткољенице. Све наведено не
може се објаснити у ситуацији постојања само једног центра експлозије.
У достављеним списима нема података на основу којих би се могло одредити мјесто гдје се ова
особа налазила у моменту експлозије. Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно
је узети у обзир висину локализација повреда на тијелу ове особе у конткесту удаљености од
центра експлозије имајући у виду да на тијелу ове особе постоје повреде лоциране почев од стопала па све до главе.
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34. ОКАНОВИЋ ИНДИРА, кћи Мухамеда, рођена 1980. године из Тузле
Мртво тијело женске особе, дужине 154 цм, смеђе косе, кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом, на тијелу ове особе констатоване су сљедће повреде: Бројни масивни
дефекти прењих страна обије ноге, десне препоне, обије шаке. Дефекти су праћени преломима
костију. Осим тога, постоје мањи дефекти коже лоцирани на десној бочној страни трупа, на десној
бутини и на лијевом рамену.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На шематском приказу који прати ово мртво тијело уцртане су повреде, за које се наводи да су експлозивне, за већину повреда наведене су приближне димензије. Из шематског приказа очигледно
је да су повреде лоциране у предјелима предње
стране тијела, задње стране тијела и десне бочне
стране тијела. На приложеној фотографији која
приказује мртво тијело без одјеће, видљиво је да
неке од повреда имају изглед тангенцијалних повреда, неке од повреда могуће је да су спојене пробојним каналом, као на примјер повреде у предјелу предње и спољашње стране лијеве наткољенице. Најниже лоцирана повреда је у предјелу
спољашње стране десног стопала, док се највише
лоциране повреде налазе у предјелу горње стране
грудног коша и у предјелу лијевог рамена.
У предјелу главе нису описане нити су уцртане било какве повреде. Из фотографије која приказује
главу и труп ове особе има се утисак да у предјелу предње и десне бочне стране врата такође
постоје неке повреде. Из фотографије која приказује главу и труп ове особе, јасно је такође видљиво да у предјлеу десне стране лица и врата постоје масивне наслаге гарежи. На истој фотографији, гареж је видљива у предјелу лијеве шаке. На фотографији која приказује мртво тијело без
одјеће, има се утисак постојања гарежи и у предјелу десне половине трупа. Наслаге гарежи нигдје
нису описане нити су назначене на шематском приказу.
Из претходно описаних повреда, према доминантним повредама у предјелу доњих екстремитета,
може се закључити да је ова смртно страдала ососба била својом десном бочном страном
окренута центру експлозије. Међутим, конфузију уносе повреде у предјелу предње стране грудног
коша и у предјелу предње стране лијевог рамена, као и присуство гарежи на десној страни главе,
лица и грудног коша, те у предјелу лијеве шаке.
У достављеним списима нема података на основу којих би се могло одредити мјесто гдје се ова
особа налазила у моменту експлозије. Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно
је узети у обзир висину локализација повреда на тијелу ове особе у конткесту удаљености од
центра експлозије имајући у виду да на тијелу ове особе постоје повреде лоциране почев од
стопала па све до нивоа рамена. Осим тога, требало би објаснити и очигледне масивне наслаге
гарежи у контексту повријеђивања насталог након експлозије артиљеријске гранате.
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35. БОШЊАКОВИЋ ИЛВАНА, кћи Мехе, рођена 1977. године из Тузле
Мртво тијело дужине 170 цм, кетењасе косе, кестењастих шареница. Спољашњим прегледом, на
овом мртом тијелу констатоване су сљедеће повреде: Разорење у предјелу лијевог стопала и десне поткољенице, бројни ткивни дефекти на лијевој бочној страни трупа, лијеве руке и ноге, са продорима канала у дубину, и са преломима костију. Такође, констатоване су и повреде у предјелима
задњица обострано, у предјелима леђа и на спољашњој страни трупа са десне стране
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На шематском приказу уцртане су повреде, при чему је у предјелу предње стране десне половине
трупа назначено да на том мјесту постоји гелер који није наведен у записнку о спољашњем прегледу. Из приложених фотографија које приказују ово мртво тијело без одјеће, потпуно су очигледне масивне наслаге гарежи које су лоциране у предјелима оба доња екстремитета при чему се
јасно разликује дио тијела који је био непокривен одјећом гдје су видљиве наслаге гарежи које
престају у нивоу који отприлике одговара нивоу до којег на наткољеницама досеже мини сукња.
Такође, масивне наслаге гарежи лоциране су и у предјелу предње и лијеве стране лица.

На приложеним фотографијама има се утисак и присуства масивних наслага гарежи у предјелу лијеве бочне
стране трупа
На фотографији која је екстрахована са видео записа,
налази се потврда да је ова особа у моменту критичног
догађаја иамала на себи мини сукњу, те да је гареж у
предјелима доњих екстремитета досезала управо до
нивоа доњег руба мини сукње.
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Према расположивим подацима из списа, у моменту експлозије ова особа се налазила на удаљености од око 5 метара од центра експлозије.
Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно је узети у обзир висину локализација
повреда на тијелу ове особе у конткесту удаљености од центра експлозије имајући у виду да на
тијелу ове особе постоје повреде лоциране почев од стопала па све до нивоа горњег дијела трупа.
Осим тога, требало би објаснити и очигледне масивне наслаге гарежи у контексту повријеђивања
насталог након експлозије артиљеријске гранате.
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36. АЛИСПАХИЋ АДМИР, син Алије, рођен 1971. године из Тузле
Мртво тијело дужине 189 см, свијетлосмеђе рвне косе која је дуга 4 цм, плавих шареница.
Спољашњим прегледом на тијелу ове особе констатоване су повреде описане као бројни ситни
дефекти лоцирни на лијевој бочној страни трупа, удова и на унутрашњој страни десне ноге.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Ситни дефекти који су наведени у зааписнику о спољашњем прегледу мртвог тијела приказани су на шематским приказима гдје је очигледно да су наведени
кожни дефекти лоцирани са предње стране тијлеа,
као и са лијеве бочне стрне тијела. За рупасте дефекте наведено је да имају канале који се настављају
удесно. Из шематских приказа констатованих повреда слиједи да је ова особа била својом лијевом предњом и предњебочном страном окренута ка центру
експлозије.
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На фотографијама које приказују ово мртво
тијело видљиве су наслаге гарежи које су
лоциране у предјелу предње стране лица и
у предјелу лијевог горњег екстремитета.
Ове наслаге гарежи нису описане у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела
и нису констатоване на шематском приказу.

На фотоградфији која је екстрахована са видео записа, видљиво је да је ова особа у моменту критичног догађаја на себи од одјеће имала мајицу кратких рукава такода постаје очигледно да је гареж
и у овом случају лоцирана на непокривеним дијеловима тијела.
Према расположивим подацима из списа, у моменту експлозије ова особа се налазила на удаљености од око 3 метра од центра експлозије.
Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно је узети у обзир висину локализација
повреда на тијелу ове особе у конткесту удаљености од центра експлозије имајући у виду да на
тијелу ове особе постоје повреде лоциране почев од поткољеница па све до нивоа лица. Такође,
потребно је објаснити велики број ситних рана уз недостатак масивних повреда насталих крупнијим фрагментима експлозивноф+г средства у контексу експлозије артиљеријске гранате. Осим
тога, требало би објаснити и очигледне наслаге гарежи у контексту повријеђивања насталог након
експлозије артиљеријске гранате.
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37. РОСИЋ ЈАСМИНКО, син Ахмета, рођен 1962. године из Тузле
Мртво тијело дужине 192 цм, кратке црне косе, свијетлокестењастих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: у предјелу десног
рамена описано је разорење, уз присуство бројних дефеката коже који су лоцирани у предјелу
десне бочне стране трупа и који продиру у грудну односно трбушну шупљину.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Из приложеног шематског приказа видљиво је да су на овом мртвом тијелу констатоване повреде
лоциране у предјелу предње и десне бочне стране тијела. На панталонама у предјелу доњих
дијелова ногавица и у предјелу доњег дијела лијевог рукава, има се утисак постојања наслага
гарежи.
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На приложеној фотографији у предјелу трупа
и доњих екстремитета видљиве су повреде
које се могу објаснити дјеловањем фрагмената неког експлозивног средства, међутим,
масивна повреда у предјелу десног рамена
не може се објаснити дјеловањем искључиво
фрагмената распрснутог експлозивног средства.

Фотографија екстрахована са видео записа показује
да се у предјелу десног рамена ради о масивној
деструкцији односно о трауматској ампутацији десног горњег екстремитета уз масивно разарање горње десне стране грудног коша што се заиста не може објаснити искључивим дјеловањем фрагмента распрснутог експлозивног средства. Ово треба додатно анализирати у контексту фрагмената
који настају експлозијом артиљеријске гранате.
Према расположивим подацима из списа, у моменту експлозије ова особа се налазила на удаљености од око 6 метара од центра експлозије.
Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно је узети у обзир висину локализација
повреда на тијелу ове особе у конткесту удаљености од центра експлозије имајући у виду да на
тијелу ове особе постоје повреде лоциране почев од поткољеница па све до нивоа рамена.
Такође, потребно је посебно обртити пажњу на могућност или немогућност настанка повреде у
предјелу десног рамена и десне бочне стране грудног коша искључиво дјеловањем кинетичке
енергије фрагмента распрснуте артиљеријске гранате.
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38. БОЈКИЋ ДАМИР, син Алије, рођен 1967. године из Тузле
Мртво тијело дужине 180 цм, смеђе косе, кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: у предјелима доњих дијелова обије ноге констатована су разорења, уз присуство мањих дефеката коже који су
лоцирани на предњој и лијевој спољашњој страни трупа те у предјелу десне стране трупа и екстемитета. У предјелу задње стране доње половине десне подлактице констатовано је металн страно тијело, за које је наведено да се ради о крхотини гранте.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Из приложених шематских приказа видљиво је да су повреде на тијелу ове особе биле лоциране у
предјелу предње стране тијела, задње стране тијела и у предјелу лијеве бочне стране тијела. На
фотографији која приказује мртво тијело са одјећом, има се утисак масивних наслага гарежи у
предјелу предњих дијелова пантлона.
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На претходним фотографијама јасно је видљиво да у предјелу доњих екстремитета заиста постоје
масивне наслаге гарежи.
Из приложених фотографија, слиједи да је ова особа морала бити својом лијевом бочном страном
окретнута центру експлозије, имајући у виду локализацију и дистрибуцију доминантних повреда.
Међутим, ова позиција не објашњава постојање повреда на задњој страни тијела које се не могу
детаљно елаборирати јер не постоји фотографија задње стране тијела на којој су те повреде
видљиве.
У достављеним списима нема података на основу којих би се могло одредити мјесто гдје се ова
особа налазила у моменту експлозије. Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно
је узети у обзир висину локализација повреда на тијелу ове особе у конткесту удаљености од центра експлозије имајући у виду да на тијелу ове особе постоје повреде лоциране почев од стопала
и поткољеница па до нивоа кука. Осим тога, требало би објаснити и очигледне масивне наслаге
гарежи у контексту повријеђивања насталог након експлозије артиљеријске гранате.
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39. МУЈИЋ САМИР, син Ејуба, рођен 1966. године из Тузле
Мртво тијело чија се дужина није могла измјерити због недостатка доњих екстремитета, смеђе
косе, кестењастих дужица. Спољашњим прегледом на овом мртвом тијелу констатоване су
сљедеће повреде: Постојала је трауматска ампутација обије ноге, и то лијеве ноге у висини горњег
дијела поткољенице и десне ноге у видини средишњег дијела наткољенице. Осим тога, описани
су и ситни кожни дефекти, уз констатцију да се у једном од њих, који се налази у висини мошница,
нађе метално страно тијело за које се наводи да је ситна крхотина гранате.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На приложеним шематским приказима јасно је видљиво постојање наведених трауматских ампутација
оба доња екстремитета уз присуство више ситних повреда лоцираних све до висине грудног коша. Осим тога, постоје и повреде у предјелу врата и главе које су
уцртане у шематске приказе али се не наводе у записнику о прегледу мртвог тијела.
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На фотографији која приказује мртво тијело са одјећом, има се утисак присуства масивних наслага
гарежи у предјелу панталона.

На фотографији која приказује детаље трауматске ампутације доњих екстремитета, појачава се
утисак присуства гарежи у предјелима ампутација. Са максималним срепеном сигурности може се
констатовати да се овакве трауматске ампутације не могу приписати искључиво дјеловању
кинетичке енергије фрагмената распрснутог експлозовног средства.
У достављеним списима постоје подаци на основу којих слиједи да је ова особа била удаљена око
3 метра у односу на центар експлозије. Приликом артиљеријско балистичког тумачења, потребно
је узети у обзир висину локализација повреда на тијелу ове особе у конткесту удаљености од
центра експлозије имајући у виду да на тијелу ове особе постоје повреде лоциране почев од
поткољеница па до нивоа грудног коша, уз такође и постојање повреда у висини главе које су
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уцртане у шематском приказу али нису описане у записнику о спољашњем прегледу мртвог
тијела. Осим тога, требало би објаснити и наслаге гарежи у контексту повријеђивања насталог
након експлозије артиљеријске гранате.
Анализом расположивих докумената који се односе на случај ове смртно страдале особе, наилази
се и на неке друге податке који најблаже речено уносе јаку конфузију у овај случај. Ради се о сљедећем: у достављеним списима налази се медицинска документација издата на име Мујић Самир,
из које је видљиво да је ова особа болнички лијечена од 25. до 26. 5. 1995. године у Клиничком
центру у Тузли. У прилог томе говори Историја болести Отпусна листа које се налазе у достављној
документацији.

Из приложене отпуснице видљиво је да је Мујић Самир лијечен у овој установи због повреда које
су лоциране у предјелима слабине и трбуха. При томе, трауматске ампутације доњих екстремитета не помињу се у том документу. Даље је наведено да су код њега повријеђени бубрег, слезена, танка и дебела цријева уз излазак цријевног садржаја у трбушну шупљину. У цитираној отпусници наведено је да је учињена хируршка интервенција која се између осталог састојала у орварању трбушне шупљине резом изнад и испод пупка, ресекцији цријева, одстрањивању лијевог
бубрега. На приложеној фотодокументацији која приказује мртво тијело, сасвим је јасно, не постоје било какви видљиви трагови било какве извршене хируршке интервеницеје, тако да се са максималним степеном сигурности може констатовати да је учињена нека грешка у идентификацији
лица које је примљено на болничко лијечење, односно, на болничко лијечење није примљен
Мујић Самир већ нека друга особа, која, сасвим могуће, нема никакве везе са предметним
догађајем него је повријеђена на сасвим другом мјесту.
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40. РАХМАНИ РАИФ, син Алинафија рођен 1972. године из Тузле
Мртво тјело дуго око 184 цм, смеђе косе плавих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: Разорење у предјелу десног кољена те дефекти ткива у предјелу мошње, у предјелу вањског дијела десне половице леђа и у предјелу његове бочне стра-не, који продиру у дубину.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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На приложеном шематском приказу постоји и повреда уцртана непосредно изнад скочног зглоба
лијеве ноге која није описана у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела. Приложене
фотографије нажалост не доприносе тачнијем утврђивању локализација повреда ове особе из
разога што на фотографијама повреде нису видљиве, осим повреде у предјелу предње стране
десног кољена. Из приложених шематских приказа произлази да су се на тијелу ове особе налазиле повреде лоциране у предјелима предње стране тијела, задње и десне бочне стрне тијела што
се не може објаснити ако иммо у виду један центар експлозије.

На фотографији која приказује изглед лица леша, видљива је повреда у предјелу десног
образа са траговима крви у околини.
У предјелу десног уха налази се највјероватније сливена крв али се то не може са сигурношћу тврдити само на основу увида у фотографију. Било какве повреде у предјелу главе
нису описане у записнику нити су назначене у
шематском приказу.
Према подацима расположивим у достављеним списима, дође се до информције да је ова
особа у моменту критичног доагђаја била на
удаљености од око 28 метара од центра експлозије. Имајући у виду повреде лоциране у
предјелима доњих екстремитета (кољено, поткољеница) ово је потребно посебно елаборирати са
артиљеријско балистичког аспекта.
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41. ЈАХИЋ АЛМИР, син Касима, рођен 1977. године из Тузле
Мртво тијело дужине око 190 цм, свијетлосмеђе косе косе и кестењастих шареница.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатоване су сљедће повреде: Описан је дефект коже промјера око 1 x 1,8 цм у предјелу предње стране средишњег дијела врата из кога се
цједи црвенкаста пјенушава течност као и ситни округласти дефкти коже унутрашње стране доњег
дијела десне бутине који се наставља каналом у дубину ткива.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематском приказу уцртане су повреде у предјелу унутрашње стране десне наткољенице, у
висини непосредно изнад десног кољена, за ову повреду наведено је да се каналом наставља у
дубину из чега се може закључити да је правц канала ове повреде од унутрашње ка спољашњој
страни десне наткољенице односно у смијеру слијева удесно. Друга повреда уцртана је у предјелу
предње стране врата. За ову повреду наведено је да се из ње циједи „црвенкаста пјена“. Повреда
се каналом наставља према назад, што значи да је правац канала ове повреде сприједа уназад.
Очигледно постоје различити правци канала повреда констатованих на овом мртвом тијелу.
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Нажалост, увид у фотографје сачињене током
обављања спољашњег прегледа не доприносе
бољем увиду у стање повреда на тијелу овог
смртно страдалог. На фотографији која приказује лице ове особе, видљива је срвенкаста пјена и трагови сливања крви преко лица у смијеру
према назад.
Према подацима који су расположиви у достављеним списима, ова особа налазила се око 17
метара удаљена од центра експлозије. Како је
претходно наведено, на његовом тијелу констатоване су повреде са различитим правцем пружања канала повреде у дубину ткивних структура.
Ова чињеница као и локализације повреда морају бити провјерене са артиљеријско балистичког
аспекта у контексту једног центра експлозије, локализације повреда и различитих праваца повредних канала.
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42. БУЧУК ЛЕЈЛА, кћи Хилме, рођена 1978. године из Тузле
Мртво тјело дуго око 160 цм, свјетлосмеђе косе и свјетлокестењастих шареница.
Спољашњим прегедом, на овом мртвом тијелу констатоване су сљедеће повреде: Бројни дефекти
коже у предјелу предње и предњеспољашње те унутрашње стране обије ноге са дјелимичним
разоринама и преломима костију, те нешто мањи дефекти коже лица лијево, грудног коша и
лијеве руке са преломима у предјелу лијевог лакта.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

У шематском приказу уцртане су многобројне експлозивне повреде лоциране првенствено на екстремитетима
и мањим дијелом на трупу. Наведено је и да постоје
преломи костију на појединим мјестима. Такође, уцртане
су и повреде у предјелу лијеве стране главе и врата.
Многобројне експлозивне повреде доминантно лоциране у предјелу доњих екстремитета видљиве су на фотографијама сачињеним током обављања спољашњег прегледа.

Тузланска капија – анализа достављене документације 98

На фотографији која приказује повреде у предјелу предње и предњеспољашње стране лијеве наткољенице и
лијевог кољена има се утисак присуства наслага гарежи. Овај утисак појачава се након увида у фотографије
које су екстраховане из видео записа.
Из локализације и дистрибуције повреда на тијелу може се закључити да је ова особа својом лијевом предњебочном страном била окренута сентру експлозије. У
достављеним списима нема података о томеколико је
ова особа била удаљена у односу на центар експлозије.
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43. ЈОГУНЧИЋ МУЈАБАШИЋ АЗУР, син Сејада, рођен 1973. године из Тузле
Не постоје подаци о дужини мртвог тијела. Наведено је сано да има кестењасту косу и зелене
шаренице. Спољашњим прегледом на тијелу овог смртно страдалог констатоване су сљедеће повреде: Описани су велики дефекти коже лијевог кука и доњег дијела трбуха те стражње унутрашње
стране стране десне поткољенице, као и нешто мањи дефекти предње стране грудног коша и
трбуха који продиру у одговарајућу тјелесну дупљу. Описан је и дефект промјера око 1x1,5 цм
лоциран у предјелу коријена носа који се наставља према лобањској дупљи.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематским приказима уцртане су повреде у предјлима предње стране трупа и преддње стране лијеве
наткољенице као и повреде на лијевој бочној страни
трупа те на унутрашњој страни десне поткољенице.
Повреде на лијевој страни трупа импонују као тангенцијалне повреде, а тај утисак додатно се појачава увидом у фотографије сачињене током прегледа
мртвог тијела. Такође, уцртана је и повреда у предјелу коријена носа за коју је у записнику
наведено да се каналом насавља у лобањску шупљину.
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Повреда лоцирана у предјелу коријена носа није довољно јасно приказана на приложеним фотографијма док
повреде лоциране на унутрашњој страни десне поткољенице у доњем дијелу, нису уопште видљиве на фотодокументацији.
Према подацима који се налазе доступни у достављеним списима, ова особа била је око девет метара
удаљена од центра експлозије.
Локализације повреда на тијелу указују на могућност да
је ова особа својом предњом односно благом предње
лијевом страном била окренута центру експлозије.
Висине повреда, почев од предјела доњег дијела поткољенице, непосрдно изнад скочног зглоба,
па све до висине коријена носа морају бити провјерене са артиљеријско балистичког аспекта, у
контексту удаљености ове особе од центра експлозије.
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44. ВАНТИЋ АЗУР, син Бахрије, рођен 1975. године из Тузле
Мртво тјело дуго око 189 цм смедје косе, кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом овг мртвог тијела описане су повреде манифестоване као велки дефекти
ткива у предјелу прса, у предјелу десног рамена и предњег трбушног зида са продирањем повредних канала у припадајуће тјелесне дупље као и повреда у предјелу браде.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематском приказу констатовано је да у предјелу браде постоји потпуни прелом кости доње вилице те да се канал ране наставље према назад. У предјелу горњег дијела
лијевог рамена описан је застрјела. Доминантне повреде
на тијелу ове особе лоциране су са предње стране тијела, у
предјелу грудног коша и трбуха. Двије повреде приказане
су у предјелу леђа, па постоји могућност да се ради о излазним ранама пробојних оштећења, мада
то нигдје у налазу није констатовано. Из тога слиједи да је ова особа у моменту експлозије била
својом предњој страном окренута центру експлозије. Међутим, постоје повреде на тијелу ове особе које уносе додатну конфузију. У предјелу десе половине задњице у шематском приказу је уцртана и констатована је повреда за коју је наведено да има канал који се наставља према напријед
а у предјелу унутрашње стране десне наткољенице постоји повреда за коју је наведено да има
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канал који се наставља у смијеру удесно. У предјелу десног кука констатована је повреда праћена
преломом цријевне кости гдје је уцртан правац канала према напријед. Овква дистрибуција повреда не може се објаснити једним центром експлозије.

Увид у фотографије сачињене током прегледа
мртвог тијела не доприносе бољем сагледавању поврда на тијелу ове особе. На фотографијама су видљиве повреде само у предјелу десног кука и у предјелу предње спољашње стране
десне поткољенице. Поврде које су у шематским приказима лоциране на трупу, у доњем
дијелу трупа, нису видљиве на фотографијама.
Јасно су видљиве повреде на грудном кошу и
повреда у предјелу браде. Осим тога, предио
лица и врата прекривен је наслагама гарежи.
У достављеним списима постоји податак по
којему се ова особа наказила на удаљености од
око девет метара у односу на центар експлозије. Током артиљеријско балистичке анализе
потребно је обратити пажњу на дистрибуцију повреда на тијелу ове особе, у контексту наведене
удаљености од центра експлозије, посебно имајући у виду очигледно присуство гарежи у предјелу
његове главе.
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45. АБУИСМАИЛ СУЗАНА, кћи Хусеина, рођена 1980. године из Тузле
Мртво тјело дуго око 170 цм црне косе, кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су повреде манифестовае као разорење
грудног коша и трбуха што је више изражено на десној страни са отварањем тјелесних дупљи.
Осим тога, описани су дефекти лоцирани са вањске стране врата лијево и са предње унутрашње
стране десне ноге.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематском приказу уцртана је масивна доминантна повреда лоцирана у предјелу предње десне стране трупа. Осим тога, уцртане су повреде лоциране у предјелу десне ноге и у предјелу врата са лијеве стране. У предјелу лијеве стране лица уцртане су двије поврде које нису наведене у
записнику, гдје је за једну од тих повреда констатовано да се на том мјесту налази гелер.
На фотографији која приказује мртво тијело у цијелости, видљиве су повреде у предјелу десног
доњег екстремитета и у предјелу врата са лијеве стране, док је повреда у предјелу труп само дјелимично видљива. На овој фотогрљфији има се утисак присуства гарежи у предјелу десне наткољенице, трупа и врата са лијеве стране.
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На фотографији која приказује изглед лица леша,
видљиве су наслаге гарежи у предјелу лица и
врата те у предјелу грудног коша, у околини масивне ране која се налази на трупу.
У предјелу лица са лијеве стране налази се повреда која највјероватније одговара огуљотини,
док се још једна повреда налази у висини лијевог угла доње вилице. У вези с том повредом, у
шематском приказу је наведено да се на том
мјесту налази гелер.
У предјелу трупа на фотографијама сачињеним
током прегледа мртвог тијела, уочава се огромна, широко зјапећара рана која отвара трбушну и грудну шупљину. Оваква рана, са потпуном
сигурношћу, није могла настати дјеловањем фрагмента распрснутог експлозивног средства. Ране
оваквих карактеристика уочавају се у ситуацијама када људско тијело легне на неку експлозивну
направу која детонира испод тијела које покрива ту експлозивну направу. Само на основу увида у
фотографију није могуће коментарисати о каквој се експлозивнонј направи ради али је потпуно
сигурно да рана оваквих карактеристика не може настати дјеловањем
парчади распрснутог експлозивног
средства.
У достављеним списима нема података о томе гдје се ова особа налазила у моменту критичног догђаја.
Масивна рана констатована у предјелу трупа ове особе мора бити додтно елаборирана у контексту артиљеријско балистичке експертизе.
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46. ХАСИЧИЋ ШЕМСА, кћи Сафета, рођена 1975. године из Тузле
Мртво тјело дуго око 181 цм, црвенкасте смеђе косе и свијетлокестењастих шареница.
Спољашњим прегледом мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: дефект величине два
мушка длана лоциран у предјелу бочне стране стржњег дјела лобање лијево са отварањем
лобањске дупље и дјелимичним испадањем ткива мозга. Осим тога, констатовао је и разорење
лијеве надлактице и рећег и четвртог прста лијеве шаке.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа

На шематском приказу означене су поврде описане као прострјел у предјелу задње стране лијевог
рамена и леђа, која се не описује у записнику о спољашњем пртегледу мртвог тијела. Осим тога,
на шематском приказу уцртане су повреде у предјелима лијеве поткољенице и лијевог кука које
се такође не наводе у записнку.
На приложеним фотографијама видљиве су повреде у предјелу лијеве надлактице гдје очигледно
постоји и прелом кости.
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У косматом дијелу главе, са лијеве задњебочне стране,
видљива је масивна повреда у чијем се простору уочава
мождао ткиво. Локализације повреда на тијелу указују
на могућнист да је ова особа својом задњом страном
била окренута центру експлозије.
Повреде које су нашематском приказу уцртане у предјелу десног кука и у предјелу лијеве поткољенице није
могуће видјети на приложеним фотографијама.
У достављеним списима нема података о мјесту на којему се ова особа налазила у односу на центаар експлозије.
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47. САЛАМОВИЋ СЕНАХИД, син Ибрахима, рођен 1969. године из Тузле
Мртво тијело дуго око 187 цм, кестењасте косе и зелених шареница.
У записнику о спољашњем прегледу, констатоване су сљедће повреде: Дефект са задње стране
тијела, у појасно крстачном предјелу, више десно промјета око 7 x 16 цм који широко комуницира
са трбушном дупљом. Констатован је и мањи дефект коже (по један) средишњег доњег дијела трбуха са настављањем уз зјап трбуха, и повреда у предјеу предње унутрашње стране горњег дијела
лијеве поткољенице.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Из описа и шематског приказа потпуно је јасно да на трупу постоје повреде лоциране и са предње
и са задње стране тијела. Сасвим је могуће да се ради о пробојним оштећењима али то није нигдје
наведено у расположивој документацији. Конфузију уноси и постојање повреде у предјелу унутрашње стране лијевог кољена која је на шематском приказу означена као експлозивна али се не
помиње у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела.
Из приложених фотографија има се утисак постојања неких повреда у предјелу лијеве бочне
стране трупа али такве повреде нису описане у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела и
нису уцртане у шематски проказ повреда. Само увидом у фотографије није могуће са сигурношћу
елаборирати ове повреде. На шематском приказу описан је крвни подлив у предјелу лијеве препоне али његово постојање није сасвим очигледно на приложеним фотографијама.
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Повреда у предјелу доњег дијела леђа,
више са десне стране, јасно је видљива
на приложеној фотографији и ова повреда може се сматрати доминантном повредом на овом мртвом тијелу.
Из шематских приказа повреда, имајући
у виду њихову локализацију, ова особа
има повреде са предње стране тијела и
са задње стране тијела без назнаке да се
ради о пробојном оштећењу као и повреду са унутрашње стране лијевог кољена,
што је нелогично ако се посматра само
један центар експлозије.
У достављеим списима не постоје подаци о томе гдје се ова особа налазила у односу на центар
експлозије.
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48. МАРКОВИЋ НЕНАД, син Марка, рођен 1976. године из Тузле
Мртво тијело неутврђене дужине, коса свјетло смеђа, дужице свјетлокестењасте.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела, описане су повреде: разорње доњег дијела
десне поткољенице те бројни ситни дефекти коже лијеве сране трупа и удова као и један мањи
ткивни дефект промјера око 1 цм лоциран у предјелу доњег дијела лијеве стране трбуха.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Поред повреде лоциране у предјелу десне поткољенице у доњем дијелу, констатована је повреда
на трбуху у доњем десном дијелу, повреде на лијевој бочној страни трупа, у предјелу лијевог
лакта, као и повреде у предјелу унутрашње стране лијеве наткољенице и поткољенице. Наведене
локализације повреда указују на то да је ова особа имала повреде у предјелу предње, лијеве и
десне стране тијела што изазива потпуну конфузију уколико посматрамо само један центар експлозије.

Тузланска капија – анализа достављене документације 110

На приложеним фотографијама видљива је доминантна повреда лоцирана у предјелу доњег
дијела десне поткољенице док остале повреде означене на шематском приказу нису видљиве на
фотографијама.
Према подацима који су доступни у расположивим списима, ова особа се налазила на удаљености
од око девет метара у односу на центар експлозије.
Локализација доминантне повреде у предјелу доњег дојела поткољенице као и изостанак масивних повреда у предјелима горњих дијелова тијела, имајући у виду наведену удаљеност од центра експлозије, морају бити додатно елаборирани са артиљеријско балистичког аспекта.
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49. ХАКИЋ ХАМДИЈА, син Рамиза, рођен 1947. године из Сребренице
Мртво тијело дужине око 173 цм, просиједе косе високих залистака, свјетлокестењастих дужица.
Спољашњим прегледом на овом мртвом тијелу констатоване су повреде: дефекти ткива у прдјелу
лијеве стране трупа који се настављају ка грудној и трбушној дупљи.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематском приказу нведена је повреда, устрел у грудни кош, лоцирана на лијевој предњој
страни грудног коша, и друга повреда сличних крактеристика лоцирана на лијевој бочној страни
грудног коша. У предјелу леђа уцртане су двије ране за које је наведено да се ради о поткожном
прострјелу. Постоје још повреде лоциране у предјелу спољашње стране лијеве наткољенице и у
предјелу унутрашње стране доњег дијела обије поткољенице за које је наведено да се ради о
старим ожиљцима. Повреде у предјелу леђа лијевог доњег
екстремитета нису наведене у записнику о спољашњем
прегледу мртвог тијела.
На фотографији која приказује главу и горњу половину трупа леша са предње стране видљиво је масивно крварење из
уста и носа што говори у прилог постојању повреде плућа.
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На приложеној фотографији видљиве су повреде у предјелу лијеве предњебочне стране грудног
коша и повреда у предјелу спољашње стране лијеве наткољенице.

Локализације повреда на тијелу ове особе указују на то да се ова особа налазила својом лијевом
бочном страном окренута ка центру експлозије.
Према подцима који се налазе расположиви у доствљеним списима, ова особа се налазила око 17
метара удаљена од центра експлозије. Локализације повреда на тијелу морају бити провјерене са
артиљеријско балистичког аспекта, у контексту удаљености ове особе у оддносу на центар експлозије.
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50. СТЈЕПАНОВИЋ САВО, син Петра, рођен 1970. године из Тузле
Мртво тијело дуго око 188 цм, тамносмеђе косе, кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела, констатоване су повреде: велки дефект задњеспољашњег дијела лобање са истиснућм мождане масе и са бројним преломима костију крова лобање
као и округласти дефект промјера око 1,5 x 2 цм лоциран у предјелу иза десног уха.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација сачињена током обављања спољашњег прегледа

На шематском приказу уцртана је огуљотина лоцирана у предјелу задње стране десног рамена.
Иза десног уха констатована је повреда као и масивна повреда у предјелу лијеве задњебочне
стране главе.
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Могуће је да се ради о пробојном оштећењу али то нигдје у документацији није назначено.

На фотографијама приложене фотодокументације
видљива је једино масивна повреда лоцирана у лијевом задњебочном дијелу главе из које пролабира
разорена мождана маса. Повреда иза десног уха није видљива на фотодокументацији.
Уколико се ради о прбојном оштећењу са улазном
раном иза десног уха и масивним излазом на лијевој задњебочној страни главе, онда је ова особа својом десном бочном страном била окренута центру
експлозије.
Према подацима расположивим у доставље ном спису, ова особа је била удаљена око 30 метара у
односу на центар експлозије. Висина повреде на глави ове особе и удаљеност на којој се ова
особа налазила, морају бити провјерени са артиљеријско балистичког аспекта.
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51. АЛАГИЋ ЕЛВИС, син Шемсудина, рођен 1977. године из Тузле
Дужина леша у овом случају није наведена, наведео је да је коса тамно смеђа а дужице зелне.
Спољашњим прегледом овог мртвог тијела констатоване су сљедеће повреде: разорине обје ноге,
особито лијеве поткољенице, те бројни ситних дефекти коже лијеве бочне сране трупа и стражњедоњег дијела лобање те десног препонског приједела као и предјела мошница.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Повреде на овом мртвом тијелу лоциране су на предњој страни
тијела, на задњој страни тијела, на лијевој бочној страни тијела
нарочито у предјелу доњег екстремитета, на спољашњој страни
десне наткољенице и на унутрашњој страни десне наткољенице.
Оваква дистрибуција повреда на тијелу ове особе (предња, задња и обије бочне стране тијела) потпуно је нелогична ако се посматра само један центар експлозије. На шематском приказу
уцртане су повреде и у предјелу прстију десне шаке које нису
описане у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела.
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На фотографијама које су сачињене током прегледа овог мртвог тијела видљиве су само повреде у
предјелу доњих екстремитета, док друге повреде
које су уцртане у шематском приказу, нису видљиве на фотографијама.
На посљедњој и претпосљедњој приложеној фотографији има се утисак присуства наслага гарежи у
предјелу поткољеница, више изражено у предјелу
предњеунутрашње стране десне поткољенице и у предјелу десног стопала.
У достављњним списима нема података о томе на којем се мјесту ова особа налазила у моменту
критичног догађаја, односно, непознато је колико је ова особа била удаљена од центра експлозије. Наслаге гарежи на поткољеницама требају бити додатно елабориране са артиљеријско
балистичког аспекта.
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52. АТИКОВИЋ ЛЕЈЛА, кћи Ибрахима, рођена 1980. године из Тузле
Мртво тјело дуго око 163 цм, тамносмеђе косе кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом на овом мртвом тијелу констатоване су сљедеће повреде: дефекти коже
предње стране грудног коша, трбуха, те обију ногу са преломима костију као и дефект промјера
око 3 x 5 цм на бочној страни трбуха лијево са испадањем дијела трбушне мараице.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематском приказу уцртане су повреде лоциране на предњој страни тијела, у предјелима
трупа и доњих екстремитета уз једну поврду на предњој страни десне подлактице. Уцртане су и
повреде лоциране на задњој страни тијела и то у предјелу десног горњег екстремитета, у предјелу
доњег дијела леђа са десне стране и у прдјлима горњих дијелова обију поткољеница. Коначно,
уцртана је и повреда на лијевој бочној страни трупа гдје је наведено да на том мјесту постоји пролапс трбушн марамице. Доминантне повреде налазе се на предњој страни тијела из чега слиједи
да је ова особа била својом предњом страном окренута центру експлозије. Постоји могућност да
су неке повреде на предњој и задњој страни тијела међусобно спојене пробојним каналима али о
томе нама података у расположивој документацији. Због тога је дистрибуција повреда на тијелу
ове особе прилично конфузна јер произлази да је ова особа имала повреде и са предње и са задње стране тијела што је нелогично ако се посматра само један центар експлозије.
На шематском приказу, у овом случају назначено је и постојање огарења у предјелу главе.
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На приложеним фотографијама јасно су видљиве масивне
наслаге гарежи у предјелу лица које је у цијелости прекривено слојем гарежи, видљиве су наслаге гарежи у предјелу
који одговара деколтеу као и у предјелима доњих екстремитета све до нивоа до којег је досезала сукња. Такође, на
фотографији се назиру и наслаге гарежи у предјели лијеве
подлактице. Из тога слиједи да су на тијелу ове особе постојале масивне наслаге гарежи јасно видљиве на свим дијеловима тијела који нису били покривени одјећом.
У предјелу лица са десне стране има се утисак постојања
повреде али се постојање повреде не може са сигурношћу елаборирати због постојања масивних
наслага гарежи.
Повреде са задње стрне тијела које су уцртане у шематском приказу, нису видљиве на приложеним фотогрфијама.
У достављеним списима нема података о томе на којој се удаљености ова особа налазила у односу на центар експлозије. Присуство масиних наслага гарежи по читавом тијелу, од главе до доњих
екстремитета, потребно је даље анализирати са артиљеријско балистичког аспекта.
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53. ШИШИЋ АРМИН, син Фадила, рођен 1975. године из Грачанице
Мртво тијело дужине између 180 и 185 цм, кратке смеђе косе свјетлокестењастих шареница.
Спољашњим прегледом мртвог тијела, констатоване су сљедеће повреде: обимне разорине
трбуха и удова са трауматском ампутацијом лијеве ноге у нивоу доњег дијела бутине и руке у
нивоу горњег дијела подлактице.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На овом мртом тијелу видљиво је комплетно разорење трупа и горњих екстремитета као и разорење највећег дојела лијевог доњег екстремитета. Такође, на фотографијама је видљив недоста-
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так лијеве подлактице и лијеве шаке. Уз то, упадљиво је и упечатљиво стање одјеће која је дословно уништена, неправилно раскидана, помијешана са остацима ткива.

Рзорења која су видљива на приложеним фотографијама, нису ни у ком случају могла настати дјеловањем парчади распрснутиг експлозивног средства. Са максималним степеном сигурности може се консттовати да се ово особа наазила у центру експлозије, на начин да је лежала на експлозивној направи која је детнирала и дословно разнијела ову особу.
Овакво масивно разарање тијела мора бити додатн елаборирано са артиљеријско балистичког
аспекта.
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54. ПОЊАВИЋ РУСМИР, син Фарука, рођен 1974. године из Тузле
Мртво тијело дуго око 189 цм, дуге валовите смеђе косе, зелених шареница.
Спољашњим прегледом на овом тијелу су констатоване сљедеће повреде: Дефекти коже које се
настављају у дубину предње стране гудног коша, лијеве половице трбуха, лијеве бутине са преломима бедрене кости, лијеве подлактице са преломом жбице, горњег дијела десне надлактице са
преломом рамењаче те дефекти бочне стране трбуха лијево са продором у трбушну дупљу.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа

Доминантне повреде на овом мртвом тијелу налазе се
на предњој страни тијела. Поред тога, у шематском
приказу су уцртане и повреде лоциране са задње
стране тијела и то: у предјелу десне плећке, у лијевом
сједалном предјелу и у предјелу задње стране лијеве
подлактице. Нема података о томе да су повреде са
предње и са задње стране тијела повезане пробојним
каналима, из чега би се могло закључити да на овом
тијелу постоје повреде лоциране и са предње и са
задње стране тијела, што је нелогично посматрано у
контексту једног центра експлозије.
На предњеспољашњој страни лијеве подлактице уцртане су двије повреде гдје се наводи да су
међусобно спојене каналом.
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Уцртане су и повреде лоциране на лијевој бочној страни трупа и у предјелу унутрашње стране
горње трећине десне наткољенице.
Уцртане су и двије повреде, једна у предјелу главе а друга у предјелу врха лијевог рамена, за које
је наведено да се ради о застрјелима, а које нису поменуте у записнику о спољашњем прегледу
мртвог тијела.

Фотографије које приказују мртво тијло које су сачињене током обављања спољашњег прегледа,
не доприносе сагледавању повреда на тјелу ове смрто страдале особе, на доступним фотографијама, повреде, осим повреде на предњој страни десног рамена, једноставно нису приказане.
На фотографији екстрахованој са видео записа виде
се повреде лоциране у предјелу трупа као и глава
леша која је упрљана сасушеном крвљу и могуће још
неким другим страним материјалом који се не може
са сигурношћу дефинисати имајући у виду лошу
резолуцију видео записа.
У достављеним списима нема података на којему се
мјесту налазила ова особа у моменту критичног
догађаја, односно, нема података о томе колико је
ова особа била удаљена од центра експлозије.
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55. Хидановић Алем, син Хасана, рођен 1975. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 183 цм, смеђе косе, кестењастих шареница.
Спољашњим прегледом на овом мртвом тијелу констатоване су сљедеће повреде: Велики дефект
на лијевој бочној страни грудног коша, и у предјелу десне бочне стране трбуха као и у предјелу
кука, са отварањем грудне и трбушне дупље и дјелимичним испадњем њихових органа. Описан је
и мањи дефект коже десне подлактице са преломом обију костију подлактице као и разорина
стражњег дијела натплата дес-ног стопала.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Повреде констатоване на овом мртвом тијелу налазе се на предњој страни тијела, на задњој страни тијела и на обије бочне стране тијела. У достављеом спису повреда нема података о евентуалном постојању пробојних канала који повезују ове повреде тако да су локализације повреда на
тијелу ове особе нелогичне имајући у виду постојање само једног центра експлозије.
На шематском приказу уцртане су двије повреде лоциране у предјелу десне задњице као и једна
повреда лоцирана у предјелу предње стране средишњег дијела лијеве наткољенице које нису
описане у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела.
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На приложеним фотографијама јсно је видљиво да на лицу и челу са десне стране као и у предјелу
браде са десне и салијеве стране постоји сивоцрна пребојеност која импонује каао наслаге гарежи. Ове наслаге нису описане у запоснику о спољашњем прегледу мртвог тијела.

На фотографији која приказује леђа леша, видљива је још и повреда у предјелу који одговара десној лопатици а
која није описана у записнику и није
уцртана у шематском приказу. Ова фотографија потврђује двије повреде које
су лоциране у предјелу лијеве задњице
које нису описане у записнику а које су
на шематском приказу уцртане у предјелу десне задњице. На горњој фотографији назире се повреда лоцирана у предјелу предње стране средишњег дијела лијеве наткољенице која такође није
описана у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела.
На фотографијама које су екстраховане са видео записа додатно је могуће потврдити постојање
гарежи у предјелу лица као и врло вјероватно постојање наслага гарежи у предјелу предње и
спољашње стране лијеве ногавице.
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Према подацима доступним у расположивим достављеним списима ова особа налазила се на око
8,5 метара у односу на центар експлозије. Присуство масиних наслага гарежи лоцирано од главе
до доњих екстремитета, као и локализације повреда констатованих на тијелу ове смртно страдале
особе потребно је даље анализирати са артиљеријско балистичког аспекта.
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56. Дедић Зада, кћи Хилме, рођена 1974. године, из Тузле.
За ову особу у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела не постоји податак о дужини леша
нити било који други податак у вези са општим тјелесним карактеритикама. У опису повреда
постоји само констатација да на овом тијелу постоји потпуно разорење главе и грудног коша као и
лијеве бутине. Било какве друге повреде на овом мртвом тијелу нису описане.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На приказаним шематским приказима видљиво је да су
уцртана масивна оштећења која постоје у предјелима
предње и предњедесне стране трупа, задње стране лијеве наткољенице, те у предјелу главе која готово у цијелости недостаје. На шематским приказима уцртана је
и повреда лоцирана у предјелу задње стране лијеве
поткољенице непосредно изнад лијевог стопала која
није описана у записнику о прегледу мртвог тијела.
Мртво тијело фотографисано је само два пута и то на
носилима на којима је транспортовано, без скидања остатака одјеће и без дизања мртвог тијала на обдукциони сто.

Тузланска капија – анализа достављене документације 127

На приложеним фотографијама има се утисак постојања масивних наслага сивоцрне гарежи која је
лоцирана у предјелу непосредно испод десног кољена, на десном кољену, десној наткољеници.
Јасно је видљиво потпуно раторење грудног коша
и скоро потпуно разорење главе. Овако масивне
повреде нису могле настати парчадним дејством
фрагмената распрснутог експлозивног средства.
Овакве повреде виђају се у ситуацијама када се
особа налази у самом центру експлозије односно
када особа дословно легне на неку експлозивну
направу која се налази у висини њене горње трећине грудног коша када бива доминантно разорен
грудни кош и глава.
У предјелу лијеве поткољенице јасно је видљив завој омотан око поткољенице. Имајући у виду да је
ова особа смртно страдала на мјесту догађаја, са
максималним степеном сигурности може се констатовати да је овај завој омотан раније, из неког
другог разлога и да нема никакве везе са предметним догађајем. Постојање завоја није констато-вано у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела.
На снимку екстрахованом са видео записа појачава се утисак
присуства гарежи на претходно наведе-ним мјестима. Такође,
на овој фотографији видљива је и лијева чизма испод које се
такође уочава завој што додатно потврђује ранију констатацију
о томе да овај завој нема никакве вез са предметним догађајем.
у достављеним списима нема података о томе на којем мјесту се ова особа налазила у моменту
експлозије. Масивна разорења главе и грудног коша морају бити додатно елаборирана са артиљеријско балистичког аспекта.

Тузланска капија – анализа достављене документације 128

57. Курбеговић Вања, кћи Хариса, рођена 1977. године, из Тузле.
За ову особу у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела не постоји податак о дужини леша
нити било који други податак у вези са општим тјелесним карактеритикама. У опису повреда постоји само констатација да на овом тијелу постоји разорење стражњег дојела главе, десног кука,
лијевог стопала и доњег дијела лијеве поткољенице. Било какве друге повреде на овом мртвом
тијелу нису описане.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа. У шематском приказу уписано је са је мртво
тијело дуго 158 цм те да има свијетло смеђе очи и смеђу косу.

Из шематских приказа јасно је да су масивне
повреде лоциране у предјелу задње стране главе, у прдјелу бочне стране десног кука и у предјелу предње стране лијеве поткољенице у доњој трећини и у предјелу натплата лијевог стопала.
У чеоном предјелу главе постоји навод „само
кожа“ али значење овог навода није јасно ни
очигледно на шематским приказима.
Увид у приложене фотографије не доприноси потпуно сигурном разрјешењу овог питања.
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На основу фотографије која показује изглед
главе леша, може се закључити да у чеоном
предјелу недостају кости крова лобање па се
претходна констатација „само кожа“ управо
на то и односи.
Мртво тијело, као и претходно, фотографисано је три пута и то на носилима на којима
је транспортовано, једна фотографија сачињена је након скидања остатака одјеће али
опет без дизања мртвог тијала на обдукциони сто. На тој фотографији јасно је видљива огромна повреда лоцирана у предјелу десног кука која је могла настати дјеловањем веома
крупног фрагмнта експлозивног средства. Морфолошке карактериситике масивне повреде главе
лоциране у потиљачном предјелу, не могу бити елабориране увидом у овако оскудну фотодокумнтацију.
Фотографије екстраховане са видео
записа не доприносе бољем увиду у
повреде на овом мртвом тијелу.
У достављеним списима постоји
податак о томе да се ова особа налазила на око пет и по метара од
центра експлозије.
Масивна разорења главе и десног
кука, обзиром на ову удаљеност,
морају бити додатно елаборирана
са артиљеријско балистичког аспекта.
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58. Стојичић Јелена, кћи Марка, рођена 1951. године, из Тузле, професор.
Мртво тијело дужине 171 цм, плаве косе, кестењастих шареница.
У опису повреда констатовано је да постоји разорење стражњег дијела главе и предјела шије.
Било какве друге повреде нису констатоване.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематском приказу уцртана је масивна повреда лоцирана у прдјелу здње и лијев бочне стране
врата. Описана повреда видљива је и на приложеним фотографијама.
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Изглед констатоване повреде упућује на тангенцијално дјеловање масивнијег фрагмента експлозивног средства.
У достављеним списима постоји податак о томе да се ова особа налазила на око шеснаест метара
од центра експлозије. Масивно разорења доњег дијела главе врата у цијелоси, обзиром на ову
удаљеност, морају бити додатно елаборирана са арти-љеријско балистичког аспекта.
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59. Хрустановић Хасан, син Хамида, рођен 1970. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 190 цм, црне кратке косе, свијетлокестењастих шареница.
У записнику о извршеном спољашњем прегледу мртвог тијела констатовано је да постоје дефекти
десног образног предјела лица са преломом доње чељусне кости, поврда у предјелу стражње
стране врата са продором према напријед и излазом на предњој страни врата лијево као и мањи
дефекти лоциран у прејелу прса који се настављају у грудну дупљу, и један ситни округласти дефект стражње половине натплаталијевог стопала.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематским приказима, повреде су дкларисане као „устрели“ што би имплицирало дјеловање
пројектила испаљених из ручног ватреног оружја, што је очигледна грешка, имајући у виду да се
ради о неспорно експлозивним повредама. У предјелу врата, описани су „устрели“ лоцирани и са
предње и са задње стране лијеве половине врата, што је најблже речено нелогично. У овом случају, највјероватније је у питању пробојно ошрећење са улазним дефектом на предњој лијевој
страни врата.
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На приложеној фотографији има се утисак присуства масивних наслага гарежи у предјелу предње
и лијеве стране лица.

На приложеним фотографијама виде се повреде у предјелу груднг кмоша, при чему се виде могуће повреде у средишњем дијелу, на лијевој бочној страни и на десној предњој страни грудног
коша које су описане у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела и уцртне у шематски
приказ. Видљива је и мања повреда на натплату лијевог
стопала.
На фотографији екстрованој са видео записа назире се оштећење на лијевој ципели које одговара повреди лоцираној на
натплату лијевог стопала.
У достављеним списима постоји податак о томе да се ова
особа налазила на око четири метара од центра експлозије.
Повреде на тијелу ове особе које су у основи минималне
обзиром на ову удаљеност, морају бити додатно елаборирана са артиљеријско балистичког аспекта.
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60. Хаџић Аго, син Хамдије, рођен 1975. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 195 цм, тамносмеђе косе, зелених дужица.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатовано је да постоје повреде: разорина у
предјелу десног кука, у предјелу предње унутрашње стране лијеве бутине и у предјелу вањског
споловила те нешто мањи дефекти у предјелима прса и трбуха обострано, у предјелу десне руке и
десне стране лица, са продирањем у дубину. У дну једног ситнијег дефекта у горњем дијелу
дебелог меса лијево, нађено је метално страно тијело највјероватније крхотина гранате.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Већина повреда лоцирана је у предјелу предње
стране главе и трупа уз постојање једне повреде на
предњој страни лијеве препоне и једна масивна повреда лоцирана на десној бочној стрсни кука. Уз то
постоји и једна повреда у предјелу горњег дијела
лијевог задњичног предјела гдје је назначено да је
на том мјесту нађен гелер а постоји и једна повреда
у предјелу горње трећине задње стране десне наткољенице у горњој трећини за коју је наведено да је
дубине до 2 цм. Из наведеног слиједи да на овом
мртвом тијелу постоје повреде лоциране и са предње и са задње стране тијела што је нелогично ако
имамо у виду постојање само једног центра експлозије. У предјелу чела са десне стране уцртана је
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повреда за коју је наведено да пролази у лобањску шупљину. Ова повреда није описана у
записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела.

На приложеним фотографијама, нажалост, нису видљиве повреде које су описане и уцртане а које
се налазе на доњим дијеловима тијела.
У достављеним списима постоји податак о томе да се ова особа налазила на око осам метара од
центра експлозије. Повреде на тијелу ове особе које су у основи минималне обзиром на ову удаљеност, морају бити додатно елаборирана са артиљеријско балистичког аспекта.
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61. Чаушевић Селма, кћи Мирсада, рођена 1977. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 173 цм, изразито црне косе, зелених дужица.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатоване су повреде: Разорина десног
образног предјела лица с преломима костију, повреде у предјелу грудног коша са предње стране
и повреда у предјелу грудног коша страга са отварањем грудне дупље.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематским приказима уцртане су повреде лоциране у предјелима задњих страна горњих екстремитета и у предјелу унутрашње
стране лијевог горњег екстремитета које нису описане у записнику
о спољашњем прегледу мртвог тијела. Из описа повреда и њиховог шематског приказа слиједи да на овом мртвом тијелу постоје
повреде лоциране у предјелима и предњих и задњих страна тијела што је нелогично ако имамо у виду постојање само једног центра експлозије.

Тузланска капија – анализа достављене документације 137

Приложене фотографије не приказују повреде лоциране у предјелу задње стране тијела. Такође,
ни анализа фотографија које су екстраховане са видео записа, не доприносе бољем анализирању
повреда на тијелу ове особе.
У достављеним списима постоји податак о томе да се ова особа налазила на око осам метара од
центра експлозије. Повреде на тијелу ове особе које су различите по величини и локализацији,
обзиром на ову удаљеност и обзиром да су констатоване у предјелима и предње и задње стране
тијела, морају бити додатно елабориране са артиљеријско балистичког аспекта.
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62. Мујановић Нешет, син Омера, рођен 1974. године, из Градачца.
Мртво тијело без наведене дужине, косе смеђе, валовите.
У записнику о спољашњем прегледу констатоване су сљедеће повреде: постојало је разорење
предњег дијела лобање, грудног коша, обију бутина, десне поткољенице.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На приложеним шематским приказима видљиве
су уцртане масивне повреде лоциране у предјелу
главе са предње стране, лијевог горњег екстремитета, масивна повреда у предјелу трупа. У предјелу десног доњег екстремитета описана је повреда у висини кука која је пробојним каналом везана са повредом у предјелу предњеунутрашње
стране десне надлактице. У наставку те повреде,
на предњој и могуће предње унутрашњој страни
лијеве наткољенице у горњој трећини, уцртано је
масивно разорење. Такође, уцртане су и мање повреде лоциране у предјелима поткољеница са
предње стране и у предјелима оба стопала. Потпуно је очигледно да у записнику о соппљашњем
прегледу мртвог тијела, многе повреде које су уцртане у шематском приказу, уопште ниу поменуте.
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И ово мртво тијело прегледано је на носилима на којима је трнспортовано са мјеста догађаја, без
дизања на обдукциони сто.

Увидом у приложене фотографије, сасвим је очигледно да у предјелу поткољеница, нарочито у
предјелу десне поткољенице, постоје повреде које нису уцртане у шематски приказ. Масивно
разорење које је видљиво у предјелу грудног коша, трбуха, карлице и горњих дијелова доњих екстремитета са максималним степеном вјероватноће искључује дјеловање само парчади распрснутог експлозивног средства. Оваква ситуација јавља се када се особа налази у центру експлозије,
најчешће у ситуацији када легне на неку експлозивну направу. На фотографији која приказје горњи дио тијела видљиво је и масивно разорење горње половине главе као и
повреде у предјелу унутрашње стране десне надлактице и
подлактице које нису описане у записнику о спољашњем
прегледу мртвог тијела а једна од њих, повреда у предјелу
унутрашње стране десне надлактице није ни уцртана у
шематски приказ.
Увид у фотографије које су добивене екстраховањем са
видео записа, додатно се потврђује утисак по којему се са
максималним степеном вјероватноће искључује дјеловање само парчади распрснутог експлозивног средства, односно, потврђује се теза да се оваква
ситуација јавља када се особа налази у центру експлозије, најчешће у ситуацији када легне на неку
експлозивну направу.
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У достављеном спису нама података о томе на којем се мјесту ова особа налазила у моменту критичног догађаја. Масивно разорење констатовано на
овом лешу треба бити додатно провјеравно са артиљеријско балистичког аспекта.
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63. Милић Адријана, кћи Младена, рођена 1978. године, из Тузле,
Мртво тијело у записнику без наведене дужине и билокаквих других индивидуалних података.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатоване су повреде: Разорење врата и
лијевог образног предјела, повреде крстачно појасног прдјела и повред у предјелу десне препоне.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа

На шематском приказу наведено је да је леш дуг око 180 цм, са дугом црном косом и тамно смеђим очима. Уцртане су масивне повреде на предњој страани тјела лоциране у предјелу врата и
десне бочне стране трупа као и једна масивна повреа у предјелу леђа. Уцртано је више ситних
повреда у предјелу доњих екстремитета за које је наведено да се ради о огуљотинама. Такође
уцртане су и двије нешто масивније повреде у предјелу спољашње стране десне поткољенице и
на задњеунутрашњој страни лијеве поткољенице, те повреде у предјелу десне подлактице које
нису описане у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела.
И ово мртво тијело прегледано је на носилима на којима је трнспортовано са мјеста догађаја, без
дизања на обдукциони сто.
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На приложеним фотогрфијама видљиве су масивне повреде лоциране у предјелу врата и доњег
дијела лица као и масивне повреде у предјелу предње десне стране трбуха и у предјелу леђа у
средишњем дијелу. Не постоји податак о томе да ли су масивне повреде у предјелу предње десне
стране трбуха и у предјелу леђа у средишњем дијелу
међусобно повезане пробојним каналом.
Овако масивне повред, са великим степенм сигурности,
не могу се довести у везу искључиво са пачадним дејством распрснутог експлозивног средства. У предјелу
лијевог кољена и лијеве поткољенице имма се утисак
присуства масивних сивоцрних наслага гарежи.
Такав утисак додатно се појачава увидом у фотографије
екстраховане са видео записа.
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Увид у фотографије екстраховане са видео записа
додатно појачава утисак да се овако масивне повреде, са великим степенм сигурности, не могу довести у везу искључиво са пачадним дејством распрснутог експлозивног средства.
Према подацима доступним у расположивом спису, ова особа се у моменту критичног догађаја налазила на око осам метара удаљена од центра
експлозије.
Изглед и локализација повреда на тијелу у контексту удаљености од центра експлозије морају бити даље елаборирани са артиљеријско балистичког аспекта.
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64. Чирак Самир, син Џемала, рођен 1977. године, из Тузле
Мртво тијело дужине 178 цм, свијетло смеђе косе, кестењастих шареница.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатовано је да постоји повреда описана као
разорина лијевог кука и доњег дијела лјеве бочне стране трбуха. Осим тога, констатовасно је и то
да је код ове особе извршен оперативни захват, ради којег се у средишњој линији трбуха нађе
окомито постављен хируршки рез дуг око 30 цм, са шавовома који добро држе са дреном на десној и отвором стоме на лијевој половини доњег дијела трбуха. Даље је наведено да је овај оштећени преминуо на одјељењу за интензивну његи и реанимацију 26.5.1995. године 02,10 часова.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На шематском приказу уцртане су још и повреде лоциране на надланеној страни лијеве шаке и у
предјелу лијеве подлактице испод лакта. Ове поврде нису описане у записнику о спољашњем
прегледу мртвог тијела.
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На горњем дијелу тијела нису констатоване било какве повреде. У предјелу лијеве бочне стране
трупа констатована је огромна рана на којој су по свој прилици хируршки обрађене ивице и дјелимично простор рне. На трбушном зиду назиру се шавови настали након хируршке интервенције.
Описана повредамогла је настати масивним фрагментом експлозивног средства или масивним
секундарним пројектилом.

Увид у фотографије екстаховане са видео записа не доводе до било каквих других запажања.
Према подацима доступним у расположивом спису, ова особа се у моменту критичног догађаја
налазила на око 16,5 метара удаљена од центра експлозије. Изглед и локализација повреде на
тијелу у контексту чињенице да се ради о само једној масивној повреди и у контексту удаљености
од центра експлозије морају бити даље елаборирани са артиљеријско балистичког аспекта.
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65. Фатушић Мурис, син Мује, рођен 1980. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 187 цм, кратке, избријане смеђе косе, плавих дужица.
У записнику о споља-шњем прегледу мртвог тијела констатовано је стање након ампутације десне
руке у нивоу горњег дијела подлактице и стање посије хируршког отварања трбушне дупље. Такође је констатован и хируршки рез опскрбљен шавовима и дреном на предњој вањској страни горњег дијела лијеве бутине са преломом кости у том нивоу. Констатовани су и дефекти лијеве половице горњег дијела леђа и горњег дијела дебелог меса десно. Описани су хируршки резови са
шавовима на вањској страни лијевог кука и у предјегорњег дијала лијеве бутине те унутрашњој и
вањској стрни десне бутине.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Повреде и стање након обављених медиицнских интервенција приказано је на приложеним
шематским приказима.

Неке од описаних повреда видљиве су на приложеним фотографијама. На фотографији која приказује изглед лица леша и грудни кош, не уочава се постојање повреда лоцираних у горњим дијеловима тијела. Анализа фотографија екстрахованих са видео записа не доприниси детаљнијем
увиду у стање повреда на тијелу ове особе.
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У достављеном спису налази се отпусна листа број 211/773 из које је видљиво да су на тијелу овог
ошртећеног који је лијечен у ортопедско трауматолошкој клиници у Тузли, констатоване сљедеће
дијагнозе: трауматски шок, експлозивне повреде лоциране у феморалним предјелима обострано,
у предјелу десне подлактице, у предјелу десног стопала. Констатован је прелом карлице, прелом
врата лијеве наткољеничне кости, присуство металног страног тијела у десном феморалном предјелу. Констатована је експлозивна повреда у предјелу трбуха са повредама цријева, мезентеријума, мокраћне бешике. Због наведених повреда код пацијента се развило стање тешког трауматског и х иповолемичног шока који се није могао кориговати без обзира на све предузете мјере
интензивног лијечења, па је током оперативног захвата дошло до смрти пацијента.
Идентичне констатације налазе се наведене и у историји болести која се такође налази у достављеним списима.
У достављеним списима нема података на којем мјесту се овај оштећен налазио од центра експлозије у коменту критичног догађаја.
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66. Мурселовић Елвир, син Ибрахима, рођен 1972. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 196 цм, кратке смеђе косе, зелених дужица.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатовани су обрађени дефекти коже доњег
дијела грудног коша лијево, горњег дијела трбуха десно, горњег дијела лијеве бутине и доњег
дијела десне бутине. У средишњој линији трбуха описан је окомито постављен хируршки рез
опскрбљен шавовима. Даље је наведено да је овај повријеђени преминуо на одјељењу за интензивну његу и ренимацију дана 25.5.1995. године у 22,30 сати.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Осим повреда описаних у записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела, на приложеном шематском приказу видљиво је да је уцртана и повреда која се налази на горњој страни десног рамена
за коју је наведено да се ради о застрелу.

Тузланска капија – анализа достављене документације 149

На приложеним фотографијама видљиве су повреде лоциране у предјелу грудног коша, трбуха, лијеве препоне, десне наткољенице, као и хируршки рез у предјелу
трбушног зида. Повреда уцртана у предјелу горњег дијела десног рамена није видљива на приложеним фотографијама.

Анализа фотографија добивених екстраховањем са видео записа не доприноси детаљнијем сагледавању повреда на тијелу ове
особе.
У достављеном спису налази се отпусница из
болнице број 210/2181 из које је видљиво да
је овај пацијент лијечен у хируршкој клиници
у Тузли те да су том приликом постављене
дијагнозе: експлозивне повреде трбуха са пенетрацијом канала рана у трбушну шупљину
те повријеђивањем оба режња јетре, жучне кесе, дванаестпалачног цријева и главе панкреаса.
Над оштећеним је извршена хитна хируршка интервенција којом приликом је одстрањена жучна
кеса а претходно набројани повријеђени унутрашњи органи су сашивени. Нажалост, дошло је до
срчаног застоја и смртног исхода, без обзира на све предузете мјере интензивног лијечења.
Идентичне констатације налазе се наведене и у историји болести која се такође налази у достављеним списима.
У достављеним списима нема података на којем мјесту се овај оштећен налазио од центра
експлозије у коменту критичног догађаја.
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67. Заимовић Аднан, син Хусеина, рођен 1967. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 174 цм, кратке ошишане црне косе, тамносмеђих дужица.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатовано је да постоји дефект коже у предјелу лијеве бочне сране доњег дијела грудног коша испод којег се налази лако накосо према доље и напријед постављен хируршки рез како и четири таква дефекта на супротној страни трупа,
док се у средишњој линији трбуха налази окомито постављен хируршки рез опскрбљен швовима
који добро држе. Констатовано је и да је овај ошртећени преминуо на одјељењу за интензивну
његу и ренимацију 27.5.1995. године у 03,15 сати.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

На приложеним шематским приказима уцртане су повреде лоциране у предјелима задњебочних
страна трупа обострано. Гдје је у предјелу десне стране трупа констатовано да се ради о хируршким резовима.
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Повреде лоциране у предјелу десне бочне стране трупа
нису видљиве на фотографији. Увидом у фотографију која приказује главу и грудни кош, може се само констатовати да на горњем дијелу тијела нема видљивих повреда. За овог оштећеног не постоје фотографије екстраховане са видео записа.
У достављеним документима налази се отпусница из
болнице број 210/2194 из којих је видљиво да је овај
пацијент лијечен у хируршкој клиници у Тузли. Том приликом постављене су дијагнозе: стање након експлозивних повредда трбуха. Учињена је хитна хируршка
интервенција која се састојала у уклањању лијевог бубрега, ресекцији силазног дијела дебелог цријева. У даљем току, код пациејнта се развио тешки инфективни процес који је довео између осталог и до
отказивања преосталог бубрега, те развоја тешког ендотоксичног шока који није могао бити коригован без обзира на све предузете мјере интензивног лијечења, па је наступио смртни исход.
Идентичне констатације налазе се наведене и у историји болести која се такође налази у достављеним списима.
У достављеним списима нема података на којем мјесту се овај оштећен налазио од центра експлозије у моменту критичног догађаја.
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68. Хурић Елвира, кћи Лутве, рођена 1978. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 162цм, тамносмеђе, дуге, валовите косе, кестењастих шареница.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатовано је да на тијелу постоје сљедеће
повреде: У предјеу десне надлактице описан је вањски фиксатор. Описан је дефект коже промјера
6 x 8 цм, равних ивица, дубине до мишића лоциран у предјелу десне заткољенске јаме, рупасти
дефект равних ивица лоциран у прдјелу вањске стране доње половице лијеве поткољенице,
испред којег де у средњој линији налази окомито поствљен рез опрскрбљен са четити шава који
добро држе. У средишњој линији трбуха окомито, поставњен је рез дуг 22 цм опскрбљен са 14
шавова који добор држе. Описан је водоравно постављен рез десно поткључно, са једним шавом
који добро држи, потом окомито постављен рез дуг 7 цм са 5 шавова који добро држе у вањско
горњем дијелу десне дојке. Постојале су двије вретенасте ране постављене водорвно у предјелу
доњег дијела предње вањске стране грудног коша и горњег дијела трбуха десно те једна рана са
исте стране нешто изнад препоне, равних ивица до у мишићје. Описан је по један дрен на
предњој страни трбуха ообстрано те отвор стоме у десном досредишњем дијелу трбуха. Неколко
рупичастих дефеката промјера око 0,4 цм описно је на вањској страни десног кука и бутине. Наведена је окомито постављена рана рвних ивица дужине 8 цм и ширине 5 цм у чијем се дну налазе
мишићје и тетиве при чему из описа није јасно гдје се ова рана налази. На стражње вањској стрни
предњег дијела десне поткољенице описана је водоравно постављена рана истих карактеристика.
У предјелу вањске стране стржњег дијела десног стопала описана је рана дуга 6 цм и ширине до 3
цм, која се наставља каналом према унутрашњој страни завршавајући се рупастим дегектом
промјера око 2 цм на унутрашњој страни пете. За ову особу констатовано је да је преминула на
одјељењу за интензивну његу и ренимацију 27.5.1995. године у 23, 50 сати.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.
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Повреде описане у прилично конфузно написаном записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела уцртане су у шематски приказ који се налази у достављеној документацији.
Анализа приложених фотографија не доприноси даљем разјашњавању повреда на тијелу ове
особе.
У достављњном спису не налазе се фотографије екстраховане са видео записа.

У достављеном спису налази се отпусница из болнице број 210/2172 из које је видљиво да је ова
пацијенткиња лијечена у хируршкој клиници у Тузли. Том приликом постављене су дијагнозе: експлозивна повреда трбуха лоцирана испод десног ребарног лука, експлозивна повреда десне
надлктице са преломом кости, експлозивне повреде поткољеница обострано. Због експлозивне
повреде у предјелу трбуха, дошло је до повријеђивања желуца, јетре, танког цријева на два мјеста. Постојало је и присуство ваздуха у грудном кошу. У даљем току, развијала се компликација,
појава тешке инфекције која је захватила трбушни зид, ретроперитонеални простор, те коначно
појава гангрене цријева ради којих компликација је пацијенткиња доспјела у стање тешког ендотоксичног шока који није могао бити саниран без обзира на све предузете мјере интензивног лијечења, што је коначно довело до смртног исхода.
Идентичне констатације налазе се наведене и у историји болести која се такође налази у достављеним списима.
У достављеним списима нема података на којем мјесту и на којој удаљености се ова оштећена
налазила од центра експлозије у моменту критичног догађаја.
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69. Сарајлић Јасминка, кћи Ибрхима, рођена 1971. године, из Тузле, студент
Мртво тијело дужине 173 цм, тамносмеђе, дуге, равне косе, зелених дужица.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатоване су повреде: Хируршки обрађени
отвори пречника до 2,5 цм, на предње вањској страни грудног коша и трбуха десно и у предјелу
десне препоне са два дрена на десној половици трбуха као и окомито постављен хируршки рез у
средњој линији трбуха дуг 28 цм опскрбљен са 16 шавова који добро држе. Констатовани су и ситни дефекти бочне стране трупа, кука, и средње бутине десно те унутрашње стране доњег дијела
лијеве бутине. Обрађени отвори промјера 4 x 6 односно 2 x 3 цм констатовани су у предјелу
стражње стране десне надлактице и подлактице те предње вањске стране десног кољена. Ова
особа преминула јје на одјељењу за интензивну његу и ренимацију 29.5.1995. године у 19, 30 сати.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Повреде описане у прилично конфузно написаном записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела уцртане су у шематски приказ који се налази у достављеној документацији.
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Анализа приложених фотографија не доприноси даљем разјашњавању повреда на тијелу ове особе. На приложеним фотографијама очигледне су експлозивне повреде лоциране у предјелима
трупа са десне стране и у предјелима десног горњег и доњег екстремитета. Повреде које су
видљиве са потпуном сигурношћу могу се везати за дјеловање парчади распрснутог експлозивног
средства.
У достављњном спису не налазе се фотографије екстраховане са видео записа.
У достављеном спису налази се отпусница из болнице број 10/179 из које је видљиво да је ова
пацијенткиња лјечена у хируршкој клиници у Тузли. Током лијечења постављене су дијагнозе:
експлозивне повреде у предјелу трбуха са продорима канала у трбушну шупљину. Лијечена је
опертивно, којом приликом су саниране повреде желуца, панкреаса и његовог изводног канала.
Због проблема са повредом желуца, указала се потреба за поновним отварањем трбуха и поновним санирањем повреде желуца. Стање се компликовало појавом дифузног запаљења потрбушнице које је, са максималним степеном сигурности у вези са терминалним узроком смрти. Иначе, ради се о јако лошој фотокопији медиицнског документа који је на граници нечитљивости.
Идентичне констатације налазе се наведене и у историји болести која се такође налази у достављеним списима.
У достављеним списима нема података на којем мјесту и на којој удаљености се ова оштећена
налазила од центра експлозије у моменту критичног догађаја.
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70. Мујабашић Един, син Мехмедалије, рођен 1973. године, из Тузле.
Мртво тијело дужине 181 цм, смеђе валовите косе, тплавих дужица. У записнику о спољашњем
прегледу мртвог тијела констатовано је да постоји хируршки обрађена рана у горњем дијелу
тјемена главе положена накосо према лијево и напријед, дуга 7 цм, са 4 шава а у чијем се новоу
нађе утиснут прелом кости пречника око 2 цм. Такође је описан и округласти, хируршки обрађен
дефект коже десне стране леђа, повреда у прејелу лијеве вањске стране ноге и надлектице те
унутрашње стране доњег дијела десне поткољенице који се наставља према упоље завршавајући
се на вањској страни са округластим отовром пречника око 2 цм, са преломом голењаче у том
нивоу. У среедишњој црти трбуха налази се окомито постављен хируршки рез дуг око 30 цм, по
један дрен на обије сране трбуха, као и једандрен на лијевој стрни прса и по један округласт
рупаст дефект равних ивица лоциран у предјелу горњег дијела трбуха сприједа који је на лијевој
страни промјера око 4 x 6 цм а на десној страни величине око 3 цм. Наведено је да је овај пацијент
преминуо на одјељењу за интензивну његу и ренимацију 30.5.1995. године у 06, 40 сати.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Описане повреде уцртане су на шематским приказима. Јасно је
видљиво да постоји повреда у тјеменом предјелу главе те да
постоје повреде лоциране са предње и са задње стране тијела,
као и повреде лоциране на унутрашњим и спољашњим странама екстремитета, при чему у расположивим документима нема
података о постојању пробојних оштећења односно, нема података о међусобној повезаности повреда пробојним каналима.
Оваква дистрибуција повреда јако је нелогична ако се посматра
у контексту једног центра експлозије.
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Из приложених фотографија видљиво је да је мртво тијело
прегледано на носилима на којима је достављено без премијештања тијела на обдукциони сто. У предјелу тјемена
главе видљива је хируршки обрађена рана. На преосталим
фотографијама видљиво је стање након обављене хируршке
обраде задобивених повреда. Анализа приложених фотографија не доприноси бољен сагледавању повреда на тијелу
ове особе.

У достављеним списима не налазе се фотографије које су екстраховне из видео записа.
У достављеним списима налази се отпусница из болнице број 210/2180 из које је видљиво да је
овај пацијент лијечен у Клиници за хрургију у Тузли. Током лијечења постављене су дијагнозе:
експлозивне повреде у предјелу трбуха са продором канала у трбушну дупљу, расцјеп слезене,
масивни екстраперитонеални нематом, прелом десне поткољенице, утиснути прелом у тјеменом
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предјелу, крварење испод тврде мождане опне, тешки оток мозга, тешки хеморагични шок изазван губитком крви. Пацијент је лијечен оперативно, одстрањена му је слезена, постављена је
дренажа трбушне шупљине на више мјеста, извршена је обрада спољашњих повреда и имобилизација преломљене лијеве поткољенице. Без обзира на предузете мјере интензивног лијечења
наступио је смртни исход али у расположивој медицинској документацији нема података о терминалнм узроку смрти. У сваком сучају, вишеструке експлозивне повреде које су задобивене критичном приликом, у вези су са наступањем смртне посљедице.
Идентичне констатације налазе се наведене и у историји болести која се такође налази у достављеним списима.
У достављеним списима нема података на којем мјесту и на којој удаљености се ова оштећена
налазила од центра експлозије у моменту критичног догађаја.
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71. Нинић Диијана кћи Драгана, рођена 1975. године, из Тузле,
Мртво тијело дужине 180 цм, црвенкастокестењасте, дуге, валовите косе, кестењастих дужица.
У записнику о спољашњем прегледу мртвог тијела констатовано је стање послије отварања трбушне дупље са по једним дреном обострано и округластим отворима по једним са сваке стране те
једним дреном на предњој стрни прса лијево. Констатован је и округлст дефект пречника око 4
цм, лоциран на предњој и вањској страни горњег дијела лијеве бутине, који се према десно наставља водоравно положеним резом дугим 15 цм, који је опскрбљен шавовима. Постојао је и вретенасти дефект равних рубова смјештен на вањском дијелу десне половине леђа који се наставља
каналом улијево. Описан је дефект коже вретенастог облика, равних рубова лоциран на вањској
страни горњег дијела десне бутине дуг око 15 цм, и ширине до око 8 цм те дубине до 4 цм, чије
дно сеже до у мишићје. Коначно, описана су два реза дуга по око 3 цм смјештена у предјелу
лијеве бочне стране трупа у нивоу средње пазушне црте, такође опскрбљени шавовима. Коначно,
констатован је да је ова особа преминула на одјељењу за интензивну његу и ренимацију 5.6.1995.
године у 10,20 сати.
За ову особу је достављен шематски приказ констатованих повреда као и фотодокументација
сачињена током обављања спољашњег прегледа.

Претходно наведене повреде уцртане су у приложеним шематским приказима и приказане на
приложеним фотографијама. Мртво тијело прегледано је на носилима на којима је достављено.
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Суштина приказаног на фотографијама и шематским приказима је стање након обављених хируршких интервенција које су обављена због експлозивних повреда углавном лоцираних у прдјелу
трупа и доњих екстремитета.
У достављеном спису налази се отпусница из болнице која је јако лоша фотокопија, врло тешко
читљива, на ганици неупотребљивости. Из тог документа може се разабрати да се у конкретном
случају ради о вишеструким експлозивним повредама лоцираним у предјелима грудног коша,
трбуха, леђа, сједалног прдјела. Након обављених хируршких интервенција, код пацијента се развило стање запетљаја цријева које је додатно компликовало од раније постјеће тешко стање, трауматски и хиповолемични шок. Током опеаривних интервнција, између осталог, уклоњен је бубрег
и санирана повреда на доњој шупљој вени. Без обзира на све предузете мјере интензивног лијечења, наступла је смртна посљедица која је у очигледној узрочној вези са експлозивним повредама задобивеним током критичног догађаја.
Према подацима у достављеи+ном списима, ова особа налазила се на удаљености од 17 метара
од центра експлозије. Имајући у виду локализацију задобивених повреда, ова чињеница мора
бити додатно анализирана са артиљеријско балистичког аспекта.
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Током претходне анализе повреда на смртно страдалим особама, за извјестан број њих наведено је на којему су се мјесту те особе налазиле у моменту предметног догађаја односно у моменту експлозије. Ови подаци добивени су детаљном анализом цјелокупне расположиве документације која се налази у спису и која је прихваћена као вјеродостојна од стране надлежних
правосудних институција. Темељиту анализу цјелокупне документације обавили су истражитељи одбране па су ради прегледности, у наставку дати подаци и параметри на темељу којих је
установљено гдје су се поједине особе налазиле у моменту критичног догађаја. Наравно, имајући у виду раније наведене констатације о уклањању мртвих тијела са мјеста догађаја прије
обављања уувиђаја, без обзира на сва настојања, објективно није било могуће утврдити гдје се
свака од смртно страдалих особа налазила у моманту предметног догађаја.
Настрадали бр. 3 - Хасановић Сенад
По исказу свједока бр.31 Салкић Есада, овај смртно страдали налзио се код продавнице „Обућа Београд“, са настрадалим Алиспахић Адмиром и још једним свједоком, Салкић Сеадом. Међутим, на видео запису, овај смртно страдали налази се испред улаза у продавницу „Ник“. На
видео запису достављеном од стране тужилаштва (видео запис бр.3- VTS_01_1 – вријеме 06:06
- 06:16, 06:25 - 06:28, 08:10 – 08:28 ) Хасановић Сенад налази се испред улаза у продавницу
„Ник“ са лијеве стране бијелог „Голфа“, на око 2,5 м од мјеста експлозије заједно са такође настрадалим Алиспахић Адмиром (смртно страдали бр.36). Упоређивањем спољашњег изгледа
гардеробе и обуће са фотодокументације сачињене током прегледа тијела настрадалих, упоређивањем снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 VTS_01_2, вријеме 10:48 - 10:55) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да
се ради о Хасановић Сенаду.
Настрадали бр. 4 - Рамић Фахрудин
На видео запису достављеном од стране тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1 – вријеме
03:51 - 03:54, 04:17- 04:21 ) Рамић Фахрудин се налазио испред кафића „Гулам“, Ово мјесто налази се на око 17 метара од мјеста експлозије. Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе
и обуће са фотодокументације сачињене током прегледа тијела настрадалих, снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_2, вријеме 11:19 11:26) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се ради о Рамић Фахрудину.
Настрадали бр. 5 - Мариновић Пера
По исказу свједока бр.41, Гаврић Ане, Мариновић Пера се налазила испред продавнице „Лото”
заједно са настрадалима: Борић Индиром, Хакић Хамдијом и Тадић Илинком гдје су продавали чоколаде, цигаре и др. Ово мјесто налази се на око 18-19 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 6 - Мустачевић Шабан
По исказу свједока бр.68, Мехмедовић Самира, Мостачевић Шабан је био удаљен око 1 метар
од задњег дијела голфа који се налазио испред продавнице „Ник”, на око 6м од мјеста експлозије.
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Настрадали бр. 12 - Ђапо Амир
По исказу свједока бр.45, Мехмедовић Амела, овај настрадали налазио се се на углу зграде
гдје се налази бутик неколико корака од улаза у кафе „Леонардо“, заједно са Мехмедовић Едином који је такође настрадао, Глоговац Љубишом и Хусеинефендић Самиром који су том приликом повријеђени. То мјесто налази се на око 8 м од мјеста експлозије. По исказу свједока бр
123. Хусеинефендић Самира, били су на ћошку зграде гдје се налази бутик неколико корака од
улаза у кафе „Леонардо“. Такође и по исказу свједока бр.25. Глоговац Љубише, налазили су се
на тротоару према бутику код кафеа „Леонардо”.
Настрадали бр. 13 - Ђузел Амир
По исказу свједока бр.191, Хуремовић Надира, Ђузел Амир се налазио у моменту експлозије
испред кафеа „Леонардо”.
Настрадали бр. 14 - Курталић Весна
По исказу свједока бр.202, Исић Вилдане, која наводи да је након експлозије видјела Курталић
Весну близу настрадалог Мујић Самира што значи да се ова смртно страдала особа налазила у
непосредној близини мјеста експлозије.
Настрадали бр. 18 - Вуковић Мустафа
По исказу свједока бр.91, Малохоџић Недима, Вуковић Мустафа се налазио заједно са њим на
самом углу зграде код бутика који води ка кафеу „Леонардо”. Ово мјесто налази се на око 7 м
од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 19 - Хујдуревић Аднан
По исказу свједока бр. 87, Икинић Адмира, Хујдуревић Аднан се налазио на ћошку продавнице
„Самоизбор“ ка кафе „Гуламу“ заједно са Хидановић Алемом, Хаџић Агом, Марковић Ненадом, Јогунџић Азуром који су такође настрадали и са Рамадановић Османом и Хајдаревић Ацком који су том приликом повријеђени. Стајали су у кругу и разговарали. Такође, по исказу
свједока бр.24, Рамадановић Османа, Хујдуревић Аднан се налазио на ћошку „Самоизбора“
који гледа ка продавници „Ник”. Ово мјесто налази се на на око 10 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 23 - Слијепчевић Асим
По исказу свједока бр. 83, Ђапо Самира, налазио се заједно са њим на углу зграде код бутика
„Belle amie” неколико корака од мјеста експлозије.Ово мјесто налази се на око 8 м од мјеста
експлозије.
Настрадали бр. 24 - Калесић Сандро
По исказу свједока бр.171, Калесић Дина, оца овог смртно страдалог, њих двојица сједили су у
башти кафића „Гулам”, Сандро је сједио поред њега на столици. Ово мјесто налази се на око 18
метара од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 25 - Хоџић Недим
По исказу свједока бр.86, Бараковић Мухамеда, налазио се испред Самоизбора наспрам продавнице „Ник”, са Ћустендил Феђом, Милић Адријаном и другима.Ово мјесто налази се на око
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8 м од мјеста експлозије. На видео запису достављеном од стране тужилаштва (видео запис
бр.3 - VTS_01_1 - вријеме 03:16 - 03:24), Хоџић Недим налази се на углу продавнице „Самоизбор” код барског стола са пивом. Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са
фотодо-кументацијом настрадалих, упоређивањем снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_3, вријеме 07:07- 07:28) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се ради о Хоџић Недиму.
Настрадали бр. 26. - Борић Индира
По исказу свједока бр.41, Гаврић Ане, Борић Индира се налазила испред продавнице „Лото”
заједно са настрадалима: Мариновић Пером, Хакић Хамдијом и Тадић Илинком гдје су продавали чоколаде, цигаре идр. Ово мјесто налази се на око 16 метара од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 27. - Механовић Сулејман
По исказу свједока бр.102, Смајић Енвера, Механовић Сулејман се налазио на углу зграде код
кафића „Леонардо“ у правцу продавнице „Ник” са њим, Курбашић Дамиром и Хасаном Хрустановићем. Ово мјесто налази се на око 6 -7 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 28 - Курбашић Дамир
По исказу свједока бр.102, Смајић Енвера, Курбашић Дамир се налазио на углу зграде код кафића „Леонардо“ у правцу продавнице „Ник” са њим, Механовић Сулејманом и Хасаном Хрустановићем. Ово мјесто налази се на око 5-6 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 29 - Тадић Илинка
По исказу свједока бр.41, Гаврић Ане, Тадић Илинка се налазила испред продавнице „Лото”
заједно са астрадалима: Мариновић Пером, Борић Индиром,Хакић Хамдијом гдје су продавали чоколаде, цигаре идр. Ово налази се на око 17 мјесто метара од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 30 - Нухановић Селма
По исказу свједока бр.71, Нукић Хајрије, Нухановић Селнма се налазила заједно са њом и Курбеговић Вањом на улазу у продавницу Самоизбор преко пута продавнице „Ник”. Ово мјесто
налази се на око 5-6 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 31 - Мехмедовић Един
По исказу свједока бр.4, Мехмедовић Амела, Мехмедовић Един налазио се на углу зграде гдје
се налази бутик неколико корака од улаза у кафе „Леонардо“ заједно са Ђапо Амиром који је
такође настрадао, Глоговац Љубишом и Хусеинефендић Самиром који су том приликом повријеђени. Ово мјесто налази се на око 8-9 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 35 - Бошњаковић Илвана
На видео запису достављеном од стране тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1 - вријеме
03:56 - 04:00, 06:20 – 06:24 ) Бошњаковић Илвана се налазила на углу продавнице „Ник” који
гледа ка продавници „Сељанка“. Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументацијом настрадалих, упоређивањем снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_4, вријеме 01:37 - 02:40) и снимака са лица мјеста
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на Тузланској капији утврђено је да се ради о Бошњаковић Илвани. Ово мјесто налази се на
око 5 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 36 - Алиспахић Адмир
По исказу свједока бр.31, Салкић Есада, налзио се код продавнице „Обућа Београд“, са настрадалим Хасановић Сенадом и свједоком Салкић Сеадом. Међутим, на видео запису ова особа
налази се испред улаза у продавницу „Ник”. На видео запису достављеном од стране тужилаштва Алиспахић Адмир налази се испред улаза у продавницу „Ник” са лијеве стране бијелог
голфа, на око 3м од мјеста експлозије заједно са настрадалим бр.3 Хасановић Сенадом Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументације настрадалих, снимака
сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_4, вријеме
00:38 - 00:58) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се ради о Алиспахић
Адмиру.
Настрадали бр. 37 - Росић Јасминко
По исказу свједока бр.55, Хамзић Елдара, Росић Јасминко и он су се налазили на углу продавнице „Самоизбор“ гдје се продавало пиво, ка продавници „Ник”. На видео запису достављеном од стране тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1 – вријеме 03:30 - 03:32, 05:16 –
05:21) Росић Јасминко се налазио на углу продавнице „Самоизбор“ испред тротоара.
Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументације настрадалих,
снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_4,
вријеме 03:25 - 03:43) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се ради о
Росић Јасминку.Ово мјесто налази се на око 6-7 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 39 - Мујић Самир
По исказу свједока бр.119, Исић Ахмеда, Мујић Самир се налазио заједно са њим и Радончић
Ненадом на 3,5 м од мјеста експлозије. Иначе свједок Исић Ахмед за себе каже да је остао на
ногама и само су га окрзнули гелери на 3,5 м од мјеста експлозије гранате. Такође по исказу
свједока бр.39, Дајановић Јасмина, Мујић Самир се налазио испред продавнице „Ник” у близини бијелог голфа са Радончић Ненадом. Радончић Ненад је остао инвалид без обије ноге
испод кољена.
Настрадали бр.40 - Рахмани Раиф
По исказу свједока бр.20, Јахијагић Алмира, Рахмани Раиф и он су се налазили испред кафе
сластичарне Капија. Ово мјесто налази се на око 28 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр.41 - Јахић Алмир
По исказу свједока бр.98, Љаљић Шејле, Јахић Алмир се налазио заједно са њом и Чирак Самиром у башти кафића „Гулам“ на око 15 м од мјеста експлозије. Ово мјесто налази се на око 16 17 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 43 - Мујбашић - Јогунџић Азур
По исказу свједока бр. 87, Икинић Адмира, Мујбашић - Јогунџић Азур се налазио на ћошку продавнице „Самоизбор“ ка кафеу „Гулам“ заједно са Хујдуревић Аднаном, Хидановић Алемом,
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Хаџић Агом, Марковић Ненадом, који су такође настрадали и са Рамадановић Османом и Хајдаревић Ацком који су том приликом повријеђени. Стајали су у кругу и разговарали. По исказу
свједока бр. 69 и бр.70 Пирић Аднана у изјави из 1997 године каже да се Јогунчић Азур налазио са њим, Марковић Ненадом и Хајдаревић Јасмином испред „Обуће Београд“, а у изјави из
2007 године каже да су били поред љубичастог „Стојадина“ у близини „Fast fooda“. У групи је
било 12 - 13 момака. Ово мјесто налази се на око 9 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 44 - Вантић Азур
На видео запису достављеном од стране тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1 – вријеме
04:43 - 05:05) Вантић Азур налази се на углу испред улаза у продавницу „Самоизбор“, преко
пута двије столице које су се налазиле до улазних врата продавнице. Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументације настрадалих, снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_4, вријеме 09:49 – 10:10 ) и
снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се ради Вантић Азуру. Ово мјесто
налази се на око 9 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 48 - Марковић Ненад
По исказу свједока бр. 87, Икинић Адмира, Марковић Ненад се налазио на ћошку продавнице
„Самоизбор“ ка кафу „Гулам“ заједно са Хујдуревић Аднаном, Хидановић Алемом, Хаџић Агом,
Јогунчић Азуром, који су такође настрадали и са Рамадановић Османом и Хајдаревић Ацком
који су том приликом повријеђени. Стајали су у кругу и разговарали.По исказу свједока бр. 69 и
бр.70 Пирић Аднана у изјави из 1997 године каже да се Марковић Ненадом налазио са њим,
Јогунчић Азуром и Хајдаревић Јасмином испред „Обуће Београд“, а у изјави из 2007 године
каже да су били поред љубичастог стојадина у близини „Fast fooda“. У групи је било 12 - 13
момака. Ово мјесто налази се на око 9-10 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 49 - Хакић Хамдија
По исказу свједока бр.41, Гаврић Ане, Хакић Хамдија се налазио испред продавнице „Лото” заједно са настрадалима: Борић Индиром, Мариновић Пером и Тадић Илинком гдје су продавали чоколаде, цигаре идр. Ово мјесто налази се на око 17 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 50 - Степановић Саво
По исказу свједока бр. 109, Токић Крунислава, Степановић Саво се налазио заједно са њим у
непосредној близини улаза у кафе сластичарну „Капија“. Ово мјесто налази се на око 30 м од
мјеста експлозије.
Настрадали бр. 54 - Поњавић Русимир
На видео запису достављеном од стране тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1 – вријеме
04:05 - 04:10) Поњавић Русимир налази се испред продавнице „Сељанка“ Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументације настрадалих, снимака сачињених
током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_4, вријеме 16:52 - 17:37)
и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се ради о Поњавић Русимиру.
Ово мјесто налази се на око 10 м од мјеста експлозије.
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Настрадали бр. 55 - Хидановић Алем
По исказу свједока бр. 87, Икинић Адмира, Хидановић Алем се налазио на ћошку продавнице
„Самоизбор“ ка кафеу „Гулам“ заједно са Хујдуревић Аднаном, Хаџић Агом, Марковић Ненадом, Јогунџић Азуром који су такође настрадали и са Рамадановић Османом и Хајдаревић Ацком који су том приликом повријеђени. Стајали су у кругу и разговарали. Ово мјесто налази се
на око 8,5 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 57 - Курбеговић Вања
По исказу свједока бр.71, Нукић Хајрије, Курбеговић Вања се налазила заједно са њом и Нухановић Селмом на улазу у продавницу „Самоизбор“ преко пута продавнице „Ник”. Ово мјесто
налази се на око 5,5 - 6м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 58 - Стојичић Јелена
На видео запису достављеном од стране тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1 – вријеме
03:45 - 03:50 ) Стојичић Јелена се налазила испред кафића „Гулам” на око 15 метара од мјеста
експлозије. Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументације
настра-далих, снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3
- VTS_01_4, вријеме 19:55 - 20:05 ) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да
се ради о Стојичић Јелени. Ово мјесто налази се на око 16 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр.59 - Хрустановић Хасан
По исказу свједока бр.102 Смајић Енвера, Хасан Хрустановић се налазио на углу зграде код
кафића „Леонардо“ у правцу продавнице „Ник” са њим, Механовић Сулејманом и Курбашић
Дамиром. Ово мјесто налази се на око 7 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр.60 - Хаџић Аго
По исказу свједока бр. 87, Икинић Адмира, Хаџић Аго се налазио на ћошку продавнице „Самоизбор“ ка кафеу „Гулам“ заједно са Хидановић Алемом, Хујдуревић Аднаном, Марковић Ненадом, Јогунџић Азуром који су такође настрадали и са Рамадановић Османом и Хајдаревић Ацком који су том приликом повријеђени. Стајали су у кругу и разговарали. На видео запису
достављеном од стране тужилаштва тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1 – вријеме 03:43 03:45) Хаџић Аго се налазио на углу испред улаза у продавницу „Самоизбор“ испред заставе
101. Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументације настрадалих, снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_
01_4, вријеме 23:01 - 23:19 ) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се
ради о Хаџић Аги. Ово мјесто налази се на око 8 -9 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 61 - Чаушевић Селма
На видео запису достављеном од стране тужилаштва тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1
– вријеме 05:16 – 05:21, 06:30 - 06:32) Чаушевић Селма се налазила на углу испред улаза у
продавницу „Самоизбор“ испред тротоара поред настрадалог бр.37, Росић Јасминка. Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументације настрадалих, снимака
сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_4, вријеме
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23:20 - 23:41 ) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се ради о Чаушевић
Селми. Ово мјесто налази се на око 8 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 62 - Мујановић Нешет
На видео запису достављеном од стране тужилаштва тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1
- вријеме 03:32 - 03:42) Мујановић Нешет се налазио на углу испред улаза у продавницу
„Самоизбор“ испред заставе 101 прекривен малим столњаком бијеле боје уоквирен црвеном
бојом. Упоређивањем спољашњег изгледа гардеробе и обуће са фотодокументације настрадалих, снимака сачињених током спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_
01_4, вријеме 21:53 - 22:25 ) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се
ради о Мујановић Нешету. Ово мјесто налази се на око 8 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 63 - Милић Андријана
По исказу свједока бр.86, Бараковић Мухамеда, Милић Андријана се налазила испред „Самоизбора“ наспрам продавнице „Ник”, са Ћустендил Феђом, Хоџић Недимом и другима. Ово мјесто налази се на око 7 -8 м од мјеста експлозије.На видео запису достављеним од стране тужилаштва (видео запис бр.3 - VTS_01_1 – вријеме 07:33 - 07:52, 09:37 – 09 - 46) Милић Андријана се налази на углу продавнице „Самоизбор” испред тротоара. Упоређивањем спољашњег
изгледа гардеробе и обуће са фотодокументацијом настрадалих, снимака сачињених током
спољашњег прегледа мртвог тијела (видео запис бр.3 - VTS_01_5, вријеме 00:24 - 01:09 ) и снимака са лица мјеста на Тузланској капији утврђено је да се ради о Милић Андријани.
Настрадали бр. 64 - Чирак Самир
По исказу свједока бр.98 Љаљић Сејле Чирак Самир се налазио заједно са њом и Јахић Алмиром у башти кафића „Гулам“.Ово мјесто налази се на око 15 м од мјеста експлозије.
Настрадали бр. 71 Нинић Дијана
По исказу свједока бр.202 Исић Вилдане, Нинић Дијана се налазила заједно са њом у башти
Кафеа „Гулам”. Ово мјесто налази се на око 16-17 м од мјеста експлозије.

Овдје поново напомињено да су претходне спознаје настале као резултат рада истражитеља
одбране. Имајући у виду методику коју су користили истражитељи одбране (детаљне анализе
већег броја свједочких исказа и компаративне анализе фотодокументације и видезаписа, са
максималним степеном сигурности може се констатовати да су позиције смртно страдалих у
којима су се налазили у моменту критичног догађаја, за сосбе код којих је то било могуће,
утврђене са јако великом и прихватљивом прецизношћу.
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Током предметног догађаја, поред смртно страдалих, постојао је и извјестан број повријеђених,
који су болнички лијечени и који су преживјели предметни догађај, при чему су њихове повреде
различитог интензитета, опсежности и локализације. У достављеној документацији налазе се медицински документи за извјестан број свједока - оштећених који су у судски спис доставили медицинске документе са којима располажу и из којих су видљиве повреде које су код њих констатоване током лијечења. Паралелно с тим, обављена је и анализа свједочких исказа, и то свих свједочких исказа који су доступни у расположивој достављеној документацији, у сврху што приближнијег утврђивања гдје се особа која је доставила медицинску документацију налазила у моменту
критичног догађаја. Увидом у медицинске документе који су достављени, те увидом у релевантне
свједочке исказе, може се констатовати сљедеће:

1. Исламовић Нермина, рођена 1975. године
У достављеном документу од 12.7.1995. године (лист папира без јасно видљивог потписа и печата)
наведено је сљедеће:
„Рањена 25.5.1995. године, при експлозији гранате у Тузли, у лијеву поткољеницу, лијечена у ГА у
Тузли. На лијевој поткољеници у средишњем дијелу са вањске стране, два ожиљка величине 1x1
цм“, уз постављену дијагнозу: „стање након прострјелне ране у предјелу лијеве поткољенице“.
У овом документу нема других медицинских података.
Из напријед наведеног јасно је да се у предјелу лијеве поткољенице налазио „прострјел“, при
чему је сасвим могуће да је тај „прострјел“ настао фрагментом неког експлозивног средства. Како
је наведено, лоциран је у предјелу лијеве поткољенице, али без наведене тачне висине на којој се
налази. Ово је једина повреда описана на тијелу ове свједокиње.
Ова свједокиња описала је мјесто на којему се налазила у моменту предметног догађаја. То мјесто
налази се око 31 метар удаљено од наводног центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија
која се десила на удаљености од 31 метар од повријеђене особе узроковала повреду у предјелу
њене поткољенице.

2. Поњавић Амра, рођена 1967. године
Ова свједокиња лијечена је од 26.5.1995. године до 3.7.1995. године у Клиничком центру у Тузли
на одјељењу за пластичну хирургију. У расположивом документу наведено је да је „повријеђена у
гранатирању на Капији“, при чему „локлано у предјелу задње стране лијеве поткољенице постоји
рана величине 15 x 8 цм, са дефектом коже, поткожног и мишићног ткива те тетиве трицепса“. У
дијагнози, наведено је да постоје „експлозивне повреде у предјелима задњих страна обије поткољенице са дефектима коже, мишићног ткива и тетиве трицепса лијеве поткољенице“.
Из цитираног налаза није јасно да ли је повријеђена једна или обије поткољенице али се може
претпоставити да су повријеђене обије поткољенице при чему је повреда лијеве поткољенице масивнија и захтијевала је хируршку интервенцију.
Према томе, и код ове свједокиње повреде су локализоване негдје у предјелу поткољенице са
задње стране и то највјероватније у предјелу обије поткољенице при чему је повреда задње
стране лијеве поткољенице масивнија.
Ова свједокиња описала је мјесто на којему се налазила у моменту предметног догађаја. То мјесто
налази се око 20 метара удаљено од наводног центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија
која се десила на удаљености од 20 метара од повријеђене особе узроковала повреду у предјелу
њених поткољеница.

3. Хаџимехмедовић Јасмин, рођен 1962. године
Овај свједок лијечен је од 25.5.1995. године до 27.5.1995. године у Клиничком центру у Тузли у
одјељењу за ортопедију и трауматологију. У расположивом документу наведено је да је „примљен као хитан случај због експлозивних рана у предјелу десне поткољенице и лијевог бедра“. Том
приликом повријеђена је и Ахилова тетива. РТГ снимањем није констатовано постојање повреда
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коштаних структура али такође на РТГ снимку није описано ни постојање било каквих страних
тијела.
Наведена је дијагноза: експлозивна повреда задње стране доњег дијела десне поткољенице и
лијеве наткољенице, са оштећењем Ахилове тетиве. Тачна локализација повреде у предјелу
лијеве наткољенице није наведена, али се наводи и термин „лијево бедро“ из чега би се могло
закључити да је у питању горњи дио лијеве наткољенице, вјероватно са задње стране.
Овај свједок описао је мјесто на којему се налазио у моменту предметног догађаја. То мјесто налази се око 35 метара удаљено од наводног центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија
која се десила на удаљености од 35 метара од повријеђене особе узроковала повреду у предјелу
њгове поткољенице и наткољенице, при чему не постоје повреде лоциране у горњим дијеловима
тијела.

4. Аљукић Зијад, рођен 1971. године
Овај свједок лијечен је од 25.5.1995. године до 2.6.1995. године у Клиничком центру у Тузли у одјељењу за неурохирургију. У расположивом документу наведено је да је примљен због „експлозивне повреде у предјелу главе лоциране у десном тјеменопотиљачном предјелу која је била праћена крварењем у можданом ткиву и која је имала за посљедицу развој дјелимичне одузетости лијеве стране тијела“. У наведеном предјелу постојао је утиснути прелом кости. Због наведене повреде, извршена је хируршка интервенција, којом су, између осталог, уклоњени дијелови оштећеног можданог ткива и крви која се налазила унутар лобањске шупљине, уклоњени су и фрагмнети
преломљених и утиснутих костију главе при чему у расположивој медицинској документацији нема података о постојању било каквог страног тијела које је пенетрирало у лобањску шупљину, које
је виђено на ЦТ снимку који је сачињен и које је извађено током оперативног захвата.
За овог свједока постоји опис мјеста на којему се налазио у моменту предметног догађаја. То
мјесто налази се око 17 метара удаљено од наводног центра експлозије. Из тога слиједи, да је
експлозија која се десила на удаљености од 17 метара од повријеђене особе узроковала повреду
у предјелу његове главе у десном тјеменопотиљачном предјелу.

5. Нукић Един, рођен 1972. године
Овај свједок лијечен је од 25.5.1995. године до 8.6.1995. године у Клиничком центру у Тузли у
одјељењу за трауматологију и ортопедију. У расположивом документу наведено је да је примљен
због експлозивне повреде у лијевом сједалном предјелу.
У расположивом медицинском документу констатовано је само да је учињена интервенција која
се састојала у примарној обради задобивене повреде, без било каквих других података. Нема ни
података о било каквом страном тијелу које је одстрањено током медицнске интервенције.
Овај свједок описао је мјесто на којему се налазио у моменту предметног догађаја. То мјесто
налази се око 30 метара удаљено од наводног центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија
која се десила на удаљености од 30 метара од повријеђене особе узроковала повреду у сједалном
предјелу при чему не постоје повреде лоциране у горњим дијеловима тијела.

6. Марјановић Шимо, рођен 1968. године
Овај свједок лијечен је од 25.5.1995. године до 30.5.1995. године у Клиничком центру у Тузли у
одјељењу за трауматологију и ортопедију. У расположивом документу наведено је да је примљен
због експлозивне повреде у предјелу десне поткољенице, при чему није наведено на којој се тачно локализацији налази повреда која је констатована. У расположивом медицинском документу
констатовано је само да је учињена интервенција која се састојала у примарној обради задобивене повреде, без било каквих других података. Нема ни података о било каквом страном тијелу које је одстрањено током медицнске интервенције.
Овај свједок описао је мјесто на којему се налазио у моменту предметног догађаја. То мјесто налази се око 30 метара удаљено од наводног центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија која
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се десила на удаљености од 30 метара од повријеђене особе узроковала повреду у предјелу
поткољенице, при чему не постоје повреде лоциране у горњим дијеловима тијела.

7. Нуркић Хајрија, рођена 1978. године
За ову пацијенткињу постоји податак да је лијечена од 5.6.1995. године до 27.6.1995. године у
одјељењу за трауматологију и ортопедију, при чему се наводи да је примљена „ради наставка лијечења“ при чему није познато гдје је лијечена непосредно након задобивања повреда. У тој установи постављене су дијагнозе: експлозивне повреде лоциране у предјелу главе, лијеве стране
карлице са компликованим преломом врата лијеве наткољеничне кости, десног кољена, десне
наткољенице. Прецизне локализације задобивених повреда нису наведене, као ни ток и начин
лијечења. Само је наведено да је извршена оперативна реконструкција десне феморалне артерије
и вене. Такође је наведено да је пацијенткиња отпуштена ради наставка лијечења у иностранству.
Међу достављеним документима налази се медиицнски документ на енглеском језику сачињен у
болници у Даблину (Ирска) који је преведен на наш језик и у којему је наведено да је ова пацијенткиња примљена због повреде лијевог кука која је настала као посљедица експлозије. Наведено је
да се радило „о великој и сложеној рани“. У том документу описан је ток и начин лијечења у тој
установи али се опис тока и начина лијечења односи само на повреду лоцирану у предјелу лијевог
кука. У овом документу, у преводу на наш језик постоји и навод да је „имала дубоке абразије на
кожи узроковане експлозијом лоциране у предјелу десног бедра“. У преводу на наш језик употријебљен је термин „узроковане експлозијом“ што је погрешно и непрецизно преведено (појам експлозија је јако широк појам) ако се има у виду оригинални текст на енглеском језику гдје је наведено да се ради о „deep skin abrasions from the blast“ па се на основу оригиналног енглеског текста
може закључити да су дубоке абразије на кожи у предјелу десног бедра узроковане ударним таласом експлозије, што би могло указати на то да се ова пацијенткиња у моменту повријеђивања
налазила у близини центра експлозије довољно близу да на њу дјелује, поред страних тијела односно гелера такође и ударни талас експлозије.
Претходни наводи су у извјесном смислу још додатно конфузни имајући у виду да постоји масивна повреда лијевог кука са компликованим преломом врата лијеве наткољеничне кости али и
повреда десног бедра узрокована ударним таласом експлозије. На основу напријед наведеног може се закључити да је постојало повријеђивање које је било истовремено и са лијеве и са десне
стране тијела.
Ни код ове пацијенткиње није описано присуство било каквих страних тијела виђених на РТГ
снимцима или евентуално извађених током хируршке интервенције.
Према расположивим подацима, ова особа налазила се на око 8 метара од центра експлозије.

8. Хајдаревић Мирсад, рођен 1971. године
Овај пацијент лијечен је на одјељењу за трауматологију и ортопедију од 25.5.1995. године до 15.6.
1995. године. Током лијечења констатоване су експлозивне повреде десне поткољенице праћене
оштећењем тибијалне артерије са појавом масивног крварења ради којег је овај пацијент био у
стању шока изазваног губитком крви. Адекватно је хируршки збринут па му се здравствено стање
побољшано.
Овај свједок описао је мјесто на којему се налазио у моменту предметног догађаја. То мјесто
налази се око 30 метара удаљено од наводног центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија
која се десила на удаљености од 30 метара од повријеђене особе узроковала повреду у предјелу
задње стране његове поткољенице при чему не постоје повреде лоциране у горњим дијеловима
тијела.

9. Исић Мухамед, рођен 1975. Године
Овај пацијент лијечен је на одјељењу за трауматологију и ортопедију од 25.5.1995. године до 7.6.
1995. године. Током лијечења констатоване су експлозивне повреде главе, десног лакта и десне
кључне кости. Не постоји податак о тачној локализацији повреде главе ни о томе каквог је интен-
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зитета та повреда. Не постоји податак о било каквој медицинској интервенцији у предјелу главе,
па се са великим степеном може закључити да се не ради о некој озбиљнијој повреди главе.
Такође, за овог пацијента не постоје ни било какви подаци који детаљније описују повреду у предјелу десне кључне кости.
Када је у питању повреда у предјелу лакта, ради се у ствари о компликованом прелому надлактичне кости у доњем дијелу изнад лакатног зглоба, са оштећењем десног радијалног нерва.
Овај прелом кости лијечен је уз употребу екстерног фиксатора.
И овај пацијент лијечен је у Даблину, гдје се у расположивом медицинском документу који је на
енглеском језику описује само супракондиларни прелом у предјелу десне надлактице.
У документу из Даблина не помиње се било каква повреда у предјелу главе и у предјелу кључне
кости. Нема података о учињеним РТГ снимањима и о постојању било каквих страних тијела која
су верификована на снимцима или уклоњена током медицинских интервенција.
Према расположивим подацима, овај свједок налазио се на 14 метара удаљен од центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија која се десила на удаљености од 14 метара од повријеђене
особе, узроковала повреду у предјелу непосредно изнад његовог лакта при чему повреде лоциране у горњим дијеловима тијела нису сигурно и недвосмислено верификоване у расположивој
медицинској документацији. Постоји могућност да код њега постоје извјесне повреде у предјелу
кључне кости и главе, али о томе нема довољно детаљних медицинских података.

10. Тепарић Идриз, рођен 1970. године
Овај пацијент лијечен је на одјељењу за неурохирургију од 25.5.1995. године до 16.6.1995. године.
Код њега су констатоване повреде лоциране у тјеменом предјелу главе са преломом кости, са оштећењем сагиталног синуса и оштећењем можданог ткива и са постојањем металног страног тијела унутар лобањске шупљине у десном чеоном предјелу.
Осим тога, констатоване су и експлозивне повреде лоциране у предјелу десне карлице и десне
поткољенице. Наведено је да се улазна рана налази у тјеменопотиљачном предјелу у близини
средишње линије, да је неправилног облика а да се ЦТ снимањем уочавају метална страна тијела
која се налазе у десном чеоном и десном тјеменом предјелу из чега се може закључити да се
унутар лобањске шупљине овог пацијента налазе два метална страна тијела.
Нема података о томе како изгледају метална страна тијела ни о томе да ли су ова метална страна
тијела извађена током оперативног захвата.
У достављеним документима нема података гдје се ова особа налазила у моменту критичног
догађаја, односно, нема података колико је био удаљен од центра експлозије.

11. Хусејновић Дамир, рођен 1966. године
Овај пацијент лијечен је на одјељењу за васкуларну хирургију од 25.5.1995. године до 5.6.1995.
године. Постављена је дијагноза: експлозивна повреде лоцирана у предјелу лијеве наткољенице
без тачног навођења локализације повреде, као и експлозивна повреда у предјелу трећег прста
лијеве шаке са вишеструким преломом средње фаланге трећег прста лијеве шаке. Такође, наведено је да постоје метална страна тијела лоцирана у предјелу лијеве наткољенице.
При томе, нема података о броју металних страних тијела, њиховом изгледу и величини. Из
расположиве медицинске документације није видљиво да ли су метална страна тијела извађена
током оперативног захвата или се још увијек налазе у тијелу пацијента.
Према расположивим подацима, овај свједок налазио се на 9 метара удаљен од центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија која се десила на удаљености од 9 метара од повријеђене
особе узроковала повреду у предјелу наткољенице и шаке при чему не постоје верификоване
повреде које су лоциране у горњим дијеловима тијела.

12. Хусеинефендић Самир, рођен 1976. године
Овај пацијент лијечен је у клиници за хирургију од 25.5.1995. године до 13.6.1995. године. Том
приликом постављена је дијагноза: експлозивна повреда у предјелу леђа у близини кичменог сту-
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ба, са преломима попречних наставака трећег и четвртог торакалног пршљена, са пенетрацијом
експлозивног средства у грудну шупљину и повредама десног плућа. Осим тога, постојала је и експлозивна повреда лоцирана у предјелу слабина обострано, без пенетрације фрагмнета експлозивног средства. Такође, постојао је и прелом лијеве надлактице узрокован вјероватно експлозијом.
У расположивој медицинској документацији нема података о постојању и верификацији страних
тијела у грудном кошу повријеђене особе нити података о томе да су било каква страна тијела
уклоњена током оперативног захвата који је извршен. Постоје само подаци о уклањању преломљених дијелова кичмених пршљенова. Локализација повреда на тијелу овог пацијента указује на
то да је он својом леђном страном био окренут центру експлозије.
Према расположивим подацима, овај свједок налазио се на 10 метара удаљен од центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија која се десила на удаљености од 10 метара од повријеђене
особе узроковала повреду у предјелу његових леђа, слабинских предјела и лијеве надлактице.

13. Шећић Сања
Медицинска документација за ову пацијенткињу почиње медицинским документом на којему се
не види јасно датум издавања. Ради се о једном папиру без јасно видљивог датума, без видљивог
назива установње у којему је тај документ издат и без видљивог потписа љекара гдје је наведено:
„вечерас у 21,00 повријеђена приликом експлозије гранате у десну поткољеницу. На десној поткољеници на стражњој страни у горњој трећини испод поплитеалне јаме видљива рана величине
око 2,5 x 1,5 цм“. Наведено је да на том мјесту постоји метално страно тијело, без података о тачној локализацији, величини и изгледу тог металног страног тијела. Такође, у том документу нема
података о томе да ли је то метално страно тијело извађено током медицинске интервенције.
На сљедећем медицинском документу наведено је да је код ове пацијенткиње „дана 29.5.1995.
године одстрањен гелер у десном сједалном предјелу“ из чега би се могло закључити да је ова пацијенткиња повријеђена металним страним тијелима која су се налазила у предјелу задње стране
десне поткољенице и у десном сједалном предјелу.
Међутим, у спису се налази још један медицински документ који уноси потпуну конфузију. Ради се
о документу који је датиран са 15.5.1995. године, дакле издат је десет дана прије критичног догађаја, гдје је наведено да је пацијенткиња задобила повреду у десном сједалном предјелу одакле
је уклоњен гелер и повреду у предјелу десне поплитеалне јаме гдје још постоји гелер величине
зрна пасуља који није одстрањен. При томе, наведено је да је ове повреде задобила дана 25.5.
1995. године (???). Очигледно се ради о датумским грешкама које су највјероватније случајне и које су настале непажњом, ненамјерно, па сматрам да се може прихватити да су, без обзира на
датумске грешке, наведене повреде ове оштећене настале током предметног догађаја.
Локализација задобивених повреда указује да је ова пацијенткиња била леђима окренута центру
експлозије. Према расположивим подацима, ова пацијенткиња се у моменту критичног догађаја
налазила на удаљености од око 16 метара од центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија
која се десила на удаљености од 16 метара од повријеђене особе узроковала повреду у предјелу
њеног сједалног предјела и у предјелу задње стране десне поткољенице.

14. Бузајко Един, рођен 1971. године
Овај пацијент лијечен је на одјељењу за торакалну хирургију од 25.5.1995. године до 19.6.1995.
године. Том приликом констатоване су експлозивне повреде у предјелу грудног коша са десне
стране са преломима ребара и пенетрацијом у грудни кош, са оштећењем међуребарних крвних
судова, појавом крви и ваздуха у грудном кошу, повријеђивањем десног плућног крила, повријеђивањем десне половине дијафрагме, повријеђивањем деснеог режња јетре. Осим тога, констатоване су повреде у предјелу трбушне шупљине и то вишеструке повреде таснких цријева, нагњечење попречног и силазног дијела дебелог цријева, нагњечење лијевог бубрега, крварење унутар
трбушне шупљине. Коначно, констатоване су и експлозивне повреде десне надлактице и десне
подлактице.
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Према томе, код овог пацијента постојале су масивне експлозивне повреде лоциране у предјелу
средишњег дијела тијела. У расположивој медицинској документацији нема података о уоченим
металним страним тијелима али постоје подаци о томе да су метална страна тијела извађена
током хируршких интервенција и то да је једно метално страно тијело извађено из трбушне шупљине а једно метално страно тијело извађено је из десне подлактице. При томе, нема података о
изгледу и величини металних страних тијела која су извађена.
Имајући у виду масивност повријеђивања овог пациејнта, може се са великим степеном сигурности претпоставити да се у његовом тијелу налази још металних страних тијела која нису извађена
током оперативних захвата. Према расположивим подацима, овај свједок налазио се на 10 метара
удаљен од центра експлозије. Из тога слиједи, да је експлозија која се десила на удаљености од 10
метара од повријеђене особе узроковала повреду у предјелу средишњег дијела његовог тијела
(грудни кош, трбух, надлактица, подлактица).
На основу претходно наведене анализе расположивих медицинских докумената, може се констатовати сљедеће:
Медицинска документација која је расположива, прилично је непрецизна и из ње се могу извући
само најосновнији медицински подаци који су у основи неспорни и који нису битни за суштински
дио ове анализе. Код свих особа које су доставиле медицинску документацију и која је била расположива током израде ове анализе, радило се о повредама које су по својој природи неспорно
експлозивне и које су неспорно настале дјеловањем фрагмената неког експлозивног средства.
Сасвим је очигледно да се у свим случајевима радило о тешким тјелесним повредама, док су у
неким случајевима повреде биле тешке и опасне по живот, при чему треба нагласити да су медицинске интервенције које су извршене над повријеђеним особама биле благовремене и адекватне па је на тај начин спријечена тежа посљедица.
Такође, треба нагласити да су подаци који се тичу постојања, локализације, величине и изгледа
металних или неких других страних тијела којима су ове особе повријеђене, јако непрецизни и да
у стварти не постоје. При томе, треба нагласити да нисмо имали на увиду РТГ снимке или неке
друге снимке који су евентуално сачињени прије обављања хируршких интервенција, из којих би
се могло нешто више закључити о изгледу, величини и локализацији металних страних тијела која
су нанијела повреде овим особама.
Из расположивих података који се налазе у достављеним списима произлази на којој су се удаљености од центра експлозије ове особе налазиле у моменту критичног догађаја. Ови подаци прегледно су приказани у сљедећој табели.
Бр.
1
2
3
4

Име и презиме
Исламовић Нермина
Поњавић Амра
Хаџимехмедовић Јасмин
Аљукић Зијад

5

Нукић Един

6

Марјановић Шимо

7

Нуркић Хајрија

8

Хајдаревић Мирсад

Локализација задобивених повреда
Повреда у предјелу поткољенице.
Повреде у предјелу поткољеница.
Повреду у предјелу поткољенице и наткољенице
Повреда у предјелу главе у десном тјеменопотиљачном предјелу.
Повреда у сједалном предјелу док не постоје повреде лоциране у горњим дијеловима тијела.
Повреду у предјелу поткољенице, док не постоје
повреде лоциране у горњим дијеловима тијела.
Повреде лоциране у предјелу главе, лијеве стране карлице, десног кољена, десне наткољенице.
Повреда у предјелу задње стране поткољенице
при чему не постоје повреде лоциране у горњим
дијеловима тијела.

Удаљеност
31 метар
20 метара
35 метара
17 метара
30 метара
30 метара
8 метара
30 метара
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9

Исић Мухамед

10
11
12

Тепарић Идриз
Хусејновић Дамир
Хусеинефендић Самир

13

Шећић Сања

14

Бузајко Един

Повреда у предјелу непосредно изнад лакта. Постоји могућност да постоје извјесне повреде у предјелу кључне кости и главе, али о томе нема довољно детаљних медицинских података.
Тјемени предио главе, карлица, поткољеница
Повреде у предјелу наткољенице и шаке
Повреде у предјелу леђа, слабинских предјела и
лијеве надлактице.
Повреде у сједалном предјелу и у предјелу задње
стране десне поткољенице.
Повреде у предјелу средишњег дијела његовог
тијела, грудни кош, трбух, надлактица, подлактица).

14 метара

Непознато
9 метара
10 метара

16 метара
10 метара

Током предметног догађаја, поред смртно страдалих, постојао је такође и извјестан број повријеђених, који су болнички лијечени, који су преживјели предметни догађај, али се у расположивом
материјалу не налази медицинска документација која се односи на ток, начин и исход њиховог
лијечења.
У достављеној документацији налазе се њихови свједочки искази у којима, поред осталог, наводе
и какве су повреде критичном приликом задобили те гдје су те повреде локализоване па се анализом расположивих свједочких исказа може доћи до неких података који су употребљиви за ову
анализу. Због тога је обављена анализа свих свједочких исказа, који су доступни у расположивој
достављеној документацији, у сврху што приближнијег утврђивања гдје се особа која је свједочила налазила у моменту критичног догађаја и у сврху утврђивања какве су повреде, према њиховим
наводима, задобили том приликом, те на којим дијеловима тијела су биле локализоване повреде
које су задобили. Већ на овом нивоу разматрања треба констатовати да би било јако добро прибавити цјелокупну медицинску документацију са којом располажу саслушани свједоци који су повријеђени у предметном догађају.
Свједочки искази дати су пред надлежним органима који воде поступак, пред Вишим односно
Кантоналним судом у Тузли. У записницима који су сачињени пред Вишим судом у Тузли постоје
извјесне недослиједности у означавању бројевима, што се може приписати највјероватније дактилографским омашкама.
Увидом у свједочке исказе који су расположиви у достављеној документацији, може се констатовати сљедеће:
1. Свједок Бабајић Нихад, син Енвера, рођен 1975. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-31/95, Вишег суда у Тузли, без датума.)
Овај свједок изјављује да је био у друштву са својом дјевојком Хасановић Сафетом, када су се
налазили између улаза у „Ник“ и „Самоизбор“ чуо је испаљење а потом и детонацију гранате која
је детонирала недалеко од мјеста на којему су се налазили.
Од детонације су обоје пали а он је осјетио да му трну ноге. Наводи да има повреду скочног зглоба десне ноге, кољена, и три повреде бутног мишића. Предио листа лијеве ноге је такође повријеђен, са десне стране грудног коша има један већи гелер.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 5 метара.
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2. Свједок Чустендил Феђа, син Хамдије, рођен 1975. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Ки-1/96, Вишег суда у Тузли, од 5.2.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је око 21 сат чуо експлозију једне гранате на периферији града па је, очекујући другу експлозију склонио се иза продавнице „Самоизбор“ гдје су се продавале кокице.
Тада је видио свјетлост испред продавнице „Ник“, потом се све затамнило и видио се густ дим.
Није осјетио да је рањен, па је утрчао у клуб „А“ гдје су му неки познаници рекли да је рањен.
Наводи да је задобио повреде стопала десне ноге са пресјеченом тетивом на десној нози ради чега је морао носити штаке. Наводи да има више гелера у предјелу лијевог рамена који нису извађени из његовог тијела.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 5 метара.
3. Свједок Јунузагић Ирмела, кћи Јусуфа, рођена 1978. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Ки-1/96, Вишег суда у Тузли, од 5.2.1997. године.)
Ова свједокиња изјављује да се кретала према кафићу „Капија“ на мјесу гдје се продају кокице,
потом наводи да је испред продавнице „Ник“ видјела бљесак а затим чула експлозију. Изјављује
да је инстинктивно легла на бетон. Док је лежала на бетону, чула је фијукање гелера и разбијање
стакла на излозима. Наводи да је рањена у надлактицу лијеве руке те да у руци има још три
гелера који до сада нису извађени.
Према опису мјеста гдје сама она наводи да се налазила, њена удаљеност од мјеста експлозије
била је око 17 метара.
4. Свједок Гаврић Ана, кћи Фрање, рођена 1947. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Ки-1/96, Вишег суда у Тузли, од 6.2.1997. године.)
Ова свједокиња изјављује да се налазила испред продавнице „Лото“, примијетила је бљесак испред продавнице „Ник“, а потом се чула јака детонација. Осјетила је да је рањена у главу изнад лијеве сљепоочнице, наводи да ју је у предјелу главе погодило више ситних гелера, од којих су неки
били на површини, неке је она сама себи касније извадила али наводи да још увијек у глави има
два гелера која није могла извадити.
Према опису мјеста гдје сама она наводи да се налазила, њена удаљеност од мјеста експлозије
била је око 21 метар.
5. Свједок Хасановић Менсур, син Абдулаха, рођен 1961. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Ки-1/96, Вишег суда у Тузли, од 7.2.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је стајао испред кафића „Леонардо“, када је видио бљесак, није знао шта
се догађа, да би потом осјетио тијела омладине која падају по њему. Касније је примијетио да му
иде крв из ципеле на лијевој нози, и да су му фармерице поцијепане у висини лијевог бутног мишића, при чему још увијек у предјелу лијевог бутног мишића има гелер који није извађен.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 9 метара.
6. Свједок Бараковић Ален, син Џемала, рођен 197.(?) године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-1/96, Вишег суда у Тузли, од 8.2.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је око 21 сат чуо јаку детонацију негдје изван града, па је свом другу Едину Ћелосмановићу са који се налазио, рекао да се негдје склоне да не би случајно граната погодила мјесто гдје се налазе. Тада су се налазили испред продавнице „Ник“ да би се потом упутули
према кафићу „Леонардо“. Ту је био паркиран аутомобил „пезејац“ и у том моменту се видио блијесак, истовремено врисак већег броја повријеђених а видио се и црни густи дим.
Овај свједок осјетио је бол у предјелу лијеве поткољенице, да би затим видио крв и закључио да
је рањен. Даље изјављује да је био лакше рањен, пребачен је до војне амбуланте, гдје му је
указана прва помоћ. Сутрадан се према савјету љекара, јавио код надлежног ортопеда, гдје је
сазнао да у предјелу поткољенице има гелер, при чему није јасно да ли је тај гелер извађен
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током лјечења или се још увијек налази у његовом тијелу. Наводи да о томе има медицинску
документацију. Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста
експлозије била је око 16,5 метара.
7. Свједок Борић Маида, кћи Сеада, рођеа 1974. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-1/96, Вишег суда у Тузли, од 8.2.1997. године.)
Ова свједокиња изјављује да је са својим момком Митровић Мирком сједила испред кафића „Гулам“, видјела је да је нешто засвијетлило, помислила је да је петарда, да би затим осјетила да ју је
нешто опекло у предјелу поткољенице лијеве ноге и подлактице десне руке. Видјела ја да је и
њен момак рањен и да не може да се ослања на ногу. Пјешице су отишли у болницу, гдје су јој
превијене повреде а њен момак је задржан на лијечењу ради тежих повреда у предјелу стомака.
Наводи да у мишићима лијеве поткољенице има два гелера, у лијевој наткољеници један и у
подлактици десне руке има такође један гелер. Наводи да о томе има медицинску документацију.
Према опису мјеста гдје сама она наводи да се налазила, њена удаљеност од мјеста експлозије
била је око 18 метара.
8. Свједок Бркић Алмир, син Смајла, рођен 1970. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-1/96, Вишег суда у Тузли, од 8.2.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је био у друштву са својим другом Мешковић Аднаном, те да су стајали
испред кафића „Леонардо“, близу „пезејца“ бијеле боје. Чула се детонација на периферији града,
што је био аларм да се сви склоне. Он се склонио у кафић „Леонардо“ да би касније изишао. Када
је био у близини улазних врата кафића „Леонардо“, видо је свјетлост, а потом је чуо и детонацију.
Тада је примијетио да је рањен у десни бутни мишић, имао је болове и у предјелу лијевог кука,
видио је да га је један гелер погодио у предјелу каиша и завршио у предјелу кука. Сам је извадио
тај гелер за који наводи да је био „величине упаљача“, потом је пао и изгубио свијест. Наводи да у
бутном мишићи има гелер и то на мјесту које је неприступачно за операцију тако да ће тај гелер
бити извађен само у случају да „прави веће проблеме“. Наводи да о томе има медицинску документацију.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 16,5 метара.
9. Свједок Хамзић Елдар, син Сенада, рођен 1976. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Ки-1/96, Вишег суда у Тузли, од 17.2.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је био на ћошку продавнице „Самоизбор“, са својим другом Јаском, и то
на оном дијелу који се налази до продавнице „Ник“. Зачуо је у даљини експлозију, али томе није
придавао пажњу. Убрзо затим чуо је испаљивање још једне гранате. Видио је у непосредној близини продавнице „Ник“ јаку свјетлост, а затим је чуо детонацију. Осјетио је да је његов друг Јаско
пао преко њега. Том приликом Јаско је погинуо на лицу мјеста и пао преко њега. Помоћ му је указана у Дому здравља, наводи да је добио опекотине са десне стране лица, два мања гелера су га
погодила у десну руку гдје су остали у мишићима. Такође наводи да му је извађен гелер који се
налазио у доњем дијелу леђа. Наводи да о томе има медицинску документацију.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 8 метара.
10. Свједок Хаџимехмедовић Јасмин, син Несиба, рођен 1962. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Ки-1/96, Вишег суда у Тузли, од 7.3.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је био испред кафића „Капија“ када је видио огромну црвену лопту, осјетио ударац у ногу, пао и изгубио свијест. Помоћ му је указана у тузланској болници, гдје је на лијечењу био неколико дана када му је извршена опеарација тетиве на десној нози. Један гелер га је
погодио у бутни мишић лијеве ноге, и тај гелер није извађен. Наводи да о томе има медицинску
документацију.
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Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 35 метара.
11. Свједок Нукић Един, син Мухарема, рођен 1972. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Ки-1/96, Вишег суда у Тузли, од 10.3.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је био испред улаза у кафић „Капија“, леђима окренут продавници
„Ник“, осјетио је као пада, не зна да ли га је неко гурнуо или је пад био посљедица нечег другог.
Касније је примијетио да му крв цури из лијевог кука низ лијеву ногу у лијеву ципелу. У болници је
лијечен 14 дана, наводи да у предјелу лијевог кука има два гелера који нису оперативно
уклоњени. Наводи да о томе има медицинску документацију.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 30 метара.
12. Свједок Марјановић Шимо, син Фрање, рођен 1968. Године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-1/96, Вишег суда у Тузли, од 10.3.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је дошао са својим друговима бијелим „Голфом“ који је био власништво
Јовичић Раденка, а са њима је био и Џафић Мустафа. Сва тројица су стајали на ћошку продавнице
„Самоизбор“ и то на ћошку који је био ближе продавници „Ник“. Тада је чуо испаљивање једне
гранате, потом је видио бљесак поред паркираног „Голфа“, видио је да је Мустафа пао. Касније је
осјетио да му је десна ципела пуна крви, видио је да је рањен у поткољеницу десне ноге. У болници је задржан на лијечењу десет дана. Наводи да у прсту десне ноге има гелер, један у
мишићу изнад зглоба десне ноге, и три гелера у лијевој нози. Наводи да о томе има медицинску
документацију.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста екс-плозије
била је око 6,5 метара.
13. Свједок Ћорсулић Самир, син Агана, рођен 1978. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Ки-1/96, Вишег суда у Тузли, од 11.3.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је тога дана са својом сестром Санелом био на подручју Капије, налазили су се на углу продавнице „Самоизбор“ и то на углу који је био ближе кафићу „Капија“, када је
видио блијесак који је лоцирао на неколико метара испред њега, и испред продавнице „Ник“.
Потом га је нешто оборило на улицу, видио је велики број рањених и погинулих а његова сестра
Санела је вриштала јер је видјела крв на његовој глави. Наводи да га је један гелер погодио у
предјелу главе изнад лијевог уха а други у бутину лијеве ноге. На болничком лијечењу је
задржан укиупно пет дана, речено му је да му „неће вадити гелере уколико не буде проблема“.
Наводи да осјећа болове у глави и нози приликом промјена времена. Наводи да о томе има
медицинску документацију, при чему је у цитираном записнику констатовано да ту документацију
„даје на увид и у спис суда“. Међутим, у документацији која је достављена у сврху обовљања ове
анализе, нема медицинске документације која се односи на овог оштећеног.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 23 метра.
14. Свједок Хаџиефендић Бахрудин, син Ахмета, рођен 1977. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-1/96, Вишег суда у Тузли, од 12.3.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је критичне вечери са њим у друштву био његов друг Суљетовић Ентаз,
Ћустендил Феђа и Гуламовић Един, стајали су на углу продавнице „Самоизбор“, гдје се налазио
апарат са кокицама, што је удаљено неколико корака од продавнице „Ник“. У једном тренутку, у
правцу продавнице „Ник“, видио је блијесак а затим чуо експлозију, сматра да је од детонације
пао на асфалт, не сјећа се да је залегао. У том моменту није осјетио да је рањен, након што је устао
видио је многа тијела која леже, многа од њих била су непокретна. Видио је једног момка који је
био тешко рањен и који је пузећи тражио помоћ. Пришао је да помогне, али се према његовом
мишљењу тада десио кратак спој на електричним инсталацијама, поново је видио блијесак, након
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чега је утршао у „А“ клуб. Тада је видио да је рањен у бут лијеве ноге и видио је крв из поткољенице десне ноге и из предјела лијеве стране врата. У болници је задржан два дана, при чему наводи да у предјелу врата има још увијек гелер који није извађен. Наводи да осјећа болове на промјену времена. Наводи да о томе има медицинску документацију.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 10 метара.
15. Свједок Јашаревић Неврес, син Авде, рођен 1976. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-1/96, Вишег суда у Тузли, од 17.3.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је критичне вечери био у друштву са Золетић Аднаном и Накић Адмиром. Налазили су се испред улазних врата у кафић „Капија“, да би у непосредној близини, испред
продавнице „Ник“ видио блијесак, затим је услиједила детонација која га је оборила. Видио је да
је рањен у лијеву ногу којом „није могао владати“. Око себе видио је многа тијела која су лежала,
нека су била непомична. Кад је ушао у кашфић „Капија“ видио је да је поред наткољенице лијеве
ноге, рањен још и у стомак. На болничком лијечењу провео је 15 дана, због повреда у предјелу
наткољенице и стомака. Наводи да у тијелу има један гелер у предјелу лијеве наткољенице и један гелер у предјелу непосредно уз кичму у предјелу мале карлице. Наводи да о томе има
меди-цинску документацију.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 33 метра.
16. Свједок Бараковић Мухамед, син Мевлудина, рођен 1979. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-1/96, Вишег суда у Тузли, од 17.3.1997. године.)
Овај свједок изјављује да је критичне вечери био у друштву са Хаџиефендић Батом, Мујић Самиром, Милић Адријаном, Ћустендил Феђом, Хоџић Недимом. Стајали су испред „Самоизбора“ наспрам „Ника“. На 2-3 метра од продавнице „Ник“ видио је нешто жуто, као свјетлост, ништа није
чуо, тој свјетлости био је окренут лијевом бочном страном. Осјетио је јак ударац у леђа, након чега
је пао, није сигуран да лије губио свијет али наводи да је „око један минут касније дошао себи“,
закључио је да се ради о гранати која је пала на пар метара од њега и да је изрешетан гелерима те
гранате. На лијечењу је провео око један и по мјесец, након чега је лијечен још један и по мјесец у
Њемачкој да би потом био на рехабилитацији такође један и по мјесец. Наводи да је задобио
више повреда у предјелима обије поткољенице, подлактице лијеве руке, лијеве стране грудног
коша, изнад лијевог уха. Наводи да гелери у предјелу леђа и главе нису извађени и да се налазе
у његовом тијелу. Наводи да о томе има медицинску документацију.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 7 метара.
17. Свједок Капетановић Азра, кћерка Зијада, рођена 1979. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, бр. Кри-1/96, Вишег суда у Тузли, од 20.3.1997. године.)
Ова свједокиња изјављује да је критичне вечери била у друштву са својом родицом Заимовић Јасминком. Биле су у близини угла продавнице „Самоизбор“, на углу према „Нику“. На неколико корака испред продавнице „Ник“ видјела је огроман блијесак, након чега је био неки мрак, одржала се на ногама, није пала, кроз мрак је видјела неку свјетлост, потрчала је у том правцу, кад је
дошла до кафића „Плеј оф“ видјела је да је рањена у предио стомака. Позвала је телефоном оца
који ју је одвезао у болницу. У болници је лијечена девет дана, задобила је повреде желуца и мокраћне бешике. Један гелер који није извађен налази се у близини кичме. Наводи да о томе има
медицинску документацију.
Према опису мјеста гдје сама она наводи да се налазила, њена удаљеност од мјеста експлозије
била је око 6 метара.

Тузланска капија – анализа достављене документације 179
18. Свједок Љаљић Шејла, кћерка Новалије, рођена 1978. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, без јасно наведеног броја, Кантоналног суда у Тузли, од
9.6.1997. године.)
Ова свједокиња изјављује да је критичне вечери била са Чирак Самиром и Јахић Алмиром. Сједили су у башти кафића „Гулам“, она је била леђима окренута према продавници „Ник“. Видјела је
јаку свјетлост, потом дим и прашину, покушала је да устане, бољеле су је ноге, успјела је устати и
ући у кафић „Гулам“. Другови са којима је била су погинули. Лијечена је болнички пет дана, имала
је повреде десне наткољенице, лијевог бута и лијевог рамена, при чему се гелери још увијек
нала-зе у њеном тијелу. Осјећа посљедице у форми болова на промјену времена. Наводи да о
томе има медицинску документацију.
Према опису мјеста гдје сама она наводи да се налазила, њена удаљеност од мјеста експлозије
била је око 15 метара.
19. Свједок Мишковић Мирко, син Миленка, рођен 1968. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, број Ки-139/98, Кантоналног суда у Тузли, од 28.1.1999.
године.)
Овај свједок изјављује да је критичне вечери био са дјевојком Борић Мајдом, били су у башти
кафића „Гулам“, неколико корака од продавнице „Самоизбор“ и око 8 метара од продавнице
„Ник“. Испред продавнице „Ник“ видио је велики блијесак, не зна да ли га је оборила детонација
или је инстинктивно залегао, потом је осјетио бол у десној нози у предјелу бутног мишића. Његова диејвојка Мајда била је рањена у лијеву руку и лијеву ногу. Исте вечери је оперисан јер је гелер
који га је погодио у бутину, отишао укосо према горе, у трбушну шупљину. Том приликом повријеђена су цријева. Болнички је лијечен 20 дана. Гелер који га је повриједио налази се у његовом
тијелу. Наводи да о томе постоји медицинска документација која се може добити у тузланској
болници.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 17 метара.
20. Свједок Османовић Дамир, син Мидхата, рођен 1976. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, број Ки-139/98, Кантоналног суда у Тузли, од 28.1.1999.
године.)
Овај свједок изјављује да је критичне вечери био испред улазних врата кафића „Леонардо“, лијевом страном окренут према продавници „Ник“, гдје је пала граната. Видио је блијесак, детонација
га је оборила на асфалт. Осјетио је да не може дисати, видио је да је повријеђен у лијеву бутину а
кад је скинуо кошуљу видио је да је повријеђен и у лијеву страну грудног коша. У тузланској болници лијечен је око 8-9 дана, поред наведених повреда, има и повреду у предјелу глутеуса. Гелер
који га је погодио у лијеву страну грудног коша, повриједио је плуће и зауставио се у мишићу на
десној страни грудног коша и није извађен из његовог тијела. Наводи да о томе постоји
медицинска документација која се може добити у тузланској болници.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 18 метара.
21. Свједок Хурић Един, син Заима, рођен 1967. Године
(Увид у Записник о саслушању свједока, број Ки-139/98, Кантоналног суда у Тузли, од 28.1.1999.
године.)
Овај свједок изјављује да је критичне вечери сједио за столом у башти кафића „Капија“, чуо је испаљење и детонацију једне гранате која је експлодирала на периферији града, на што се кћерка
његове сестре уплашила и сјела му у крило. Затим се чула јака детонација у непосредној близини,
на што је он осјетио удар предјелу поткољенице лијеве ноге. Он је у том моменту био окренут
леђима мјесту детонације. Утрчао је у кафић „Капија“, гдје је каишем подвезао лијеву поткољеницу. Наводи да је у предјелу поткољенице погођен са седам гелера. Болнички је лијечен око 2
мјесеца, током лијечења 4 гелера су извађена док су три гелера још увијек неизвађени. Након
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болничког лијечења, јавиле су се компликације у форми инфекције, па је касније лијечен у Даблину, Ирска, у трајању од још три мјесеца. Наводи да о томе постоји медицинска документација
која се може добити у тузланској болници.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 35 метара.
22. Свједок Калесић Дино, син Суље, рођен 1968. године
(Увид у Записник о саслушању свједока, број Ки-139/98, Кантоналног суда у Тузли, од 18.1.1999.
године.)
Овај свједок изјављује да је критичне вечери био са својим сином Сандром, сједио је за столом испред кафића „Гулам“, на око 10 метара од продавнице „Ник“, његов син је сједио поред њега на
столици. Видио је велики блијесак, након чега је завладао мрак. Пао је на под, не зна да ли од
детонације или инстинктивно. Узео је сина у наручје, у том моменту није знао да ли је он повријеђен нити да ли је његов син повријеђен. Касније је утврђено да је повријеђен у предјелу
лијевог рамена и у предјелу карлице. Гелер у предјелу рамена је извађен али гелер у предјелу
карлице није извађен, јер се налази близу кичме. Његов син је том приликом задобио повреду у
предјелу грудног коша од које је преминуо. Наводи да о томе постоји медицинска документација
коју ће фотокопирати и накнадно доставити суду.
Према опису мјеста гдје сам он наводи да се налазио, његова удаљеност од мјеста експлозије
била је око 18 метара.
Сви претходно цитирани свједочки искази који се односе на особе које су повријеђене критичном
приликом, које нису доставиле медицинску документацију а који изјављују да посједују
медицинску документацију, такође говоре и у прилог томе да сви саслушани свједоци тврде како
се у њиховим тијеима још увијек налазе метална страна тијела, гелери, који из различитих разлога
нису уклоњени из њихових тијела.
Изјаве свједока који су повријеђени критичном приликом, које су расположиве у достављеној
документацији, прилично су непрецизне када су у питању медицински подаци и из тих изјава се
могу извући само најосновнији медицински подаци који су у основи неспорни и који нису битни за
суштински дио ове анализе. Код свих особа које су повријеђене, које су дале исказ пред надлежним органом који су били расположиви током израде ове анализе, радило се о повредама које
су по својој природи неспорно експлозивне и које су неспорно настале дјеловањем фрагмената
неког експлозивног средства. Сасвим је очигледно да се у свим случајевима радило о повредама
различите тежине, у неким случајевима радило се о лаким, у неким случајевима о тешким тјелесним повредама, док су у неким случајевима повреде биле тешке и опасне по живот. И у овом
случају треба нагласити да су медицинске интервенције које су извршене над повријеђеним особама биле благовремене и адекватне па је у извјесном броју случајева на тај начин спријечена
тежа посљедица.
У свједочким исказима постоје само јако груби наводи о локализацијама задобивених повреда (на
примјер: поткољеница, наткољеница, грудни кош и слично) без било каквих прецизнијих навођења, али се и из тих навода може стећи приближна предоџба о висини повријеђивања у односу на
раван подлоге, имајући у виду дио тијела гдје се повреда налазила.
У неким случајевима потребно је уочити да су особе повријеђене у ситуацији док су се налазиле у
сједећем положају (на примјер сједећи за столом у башти угоститељског објекта) па у том смислу
треба кориговати висину поври-јеђивања.
Такође, треба нагласити да су подаци који се тичу постојања, локализације, величине и изгледа
металних или неких других страних тијела којима су ове особе повријеђене, јако непрецизни и да
у ствари не постоје. При томе, треба нагласити да нисмо имали на увиду РТГ снимке или неке
друге снимке који су евентуално сачињени прије обављања хируршких интервенција, или касније,
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током евентуалних контролних прегледа, из којих би се могло нешто више закључити о изгледу,
величини и локализацији металних страних тијела која су нанијела повреде овим особама.
Из расположивих података који се налазе у списима, а те податке су дали сами саслушани свједоци, произлази на којој су се удаљености од центра експлозије ове особе налазиле у моменту
критичног догађаја. Ови подаци прегледно су приказани у сљедећој табели.
Бр.

Име и презиме

1

Бабајић Нихад

2

Чустендил Феђа

3
4

Јунузагић Ирмела
Гаврић Ана

5
6

Хасановић Менсур
Бараковић Ален

7

Борић Маида

8

Бркић Алмир

9

Хамзић Елдар

10
11

Хаџимехмедовић Јасмин
Нукић Един

12

Марјановић Шимо

13

Ћорсулић Самир

14

Хаџиефендић Бахрудин

15

Јашаревић Неврес

16

Бараковић Мухамед

17

Капетановић Азра

18

Љаљић Шејла

19

Мишковић Мирко

20

Османовић Дамир

Локализација задобивених повреда
Повреде у предјелима скочног зглоба десне ноге,
кољена, и три повреде бутног мишића, повреда у
предјелу листа лијеве и са десне стране грудног
коша гдје има један већи гелер.
Повреде у предјелу стопала десне ноге са пресјеченом тетивом на десној нози, те више гелера у
предјелу лијевог рамена
Повреда у предјелу надлактице лијеве руке
Повреде у предјелу главе изнад лијеве сљепоочнице, гдје ју је погодило више ситних гелера
Повреда у предјелу лијевог бутног мишића
Повреда предјелу поткољенице
Повреде у предјелу лијеве поткољенице, лијеве
наткољеници и десне подлактице, у моменту повријеђивања била у сједећем положају
Повреда у предјелу десног бутног мишића, и у
предјелу лијевог кука, гелер који га је погодио у
предјелу каиша и завршио у предјелу кука
Опекотине са десне стране лица, два мања гелера у предјелу десне руке и повреда у доњем дијелу леђа
Повреда у предјелу бутног мишић лијеве ноге
Повреда у предјелу лијевог кука
Повреда у предјелу поткољенице десне ноге, у
прсту десне ноге има гелер, герлер у мишићу изнад зглоба десне ноге, и три гелера у лијевој нози
Повреде у предјелу главе изнад лијевог уха и у
предјелу бутине лијеве ноге
Повреде у предјелу бута лијеве ноге, поткољенице десне ноге и у предјела лијеве стране врата
Повреде у предјелу наткољенице и стомака
Повреде у предјелу обије поткољенице, подлактице лијеве руке, лијеве стрсане грудног коша,
главе изнад лијевог уха
Повреда у предјелу стомака
Повреде десне наткољенице, лијевог бута и лијевог рамена, у моменту повријеђивања била у сједећем положају
Повреда на десној нози у предјелу бутног мишића, наставља се укосо, према трбуху, у моменту
повријеђивања био у сједећем положају
Повријеђен у лијеву бутину, у лијеву страну грудног коша и у предјелу глутеуса.

Удаљеност
5 метара

5 метара
17 метара
21 метар
9 метара
16,5 мет.
18 метара

16,5 мет.

8 метара
35 метара
30 метара
6,5 метара
14 метара
10 метара
33 метра
7 метара
6 метара
15 метара

17 метара
18 метара
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21

Хурић Един

22

Свједок Калесић Дино

Повријеђен у предјелу поткољенице са седам гелера, у моменту повријеђивања био у сједећем 35 метара
положају
Повријеђен у предјелу лијевог рамена и у предјелу карлице, у моменту повријеђивања био у сје- 18 метара
дећем положају

Из података који су претходно наведени, који се односе на повреде које су повријеђене особе
задобиле током предметног догађаја, било да се ради о подацима који су добивени из расположиве медицинске документације, или се ради о подацима који су добивени из исказа самих повријеђених особа датих пред надлежним органима, произлази да су код свих до сада описаних
особа, на њиховим тијелима констатоване повреде које су неспорно експлозивне и које су неспорно настале дјеловањем фрагмената неког експлозивног средства и то уопште није спорно нити
дискутабилно. Међутим, анализом претходних података, могу се уочити неке чињенице које су,
најблаже речено нелогичне и које захтијевају додатне елаборације које, међутим, нису у домену
медицинске анализе. Тако на примјер:




Постоје особе које су се, према расположивикм подацима, налазиле веома близу центра
експлозије при чему је удаљеност од центра експлозије била до 10 метара односно мања
од тога, при чему постоје повријеђене особе које су се налазиле на пет или шест метара од
центра експлозије. Спорно је као прво, како је могуће да су те особе уопште преживјеле,
имајући у виду њихову тако малу удаљеност од центра експлозије, гдје је према расположивим подацима, експлодирала артиљеријска граната калибра 130 мм која има велику разорну моћ. При томе, на њиховим тијелима нису описане ни повреде које су настале дјеловањем ударног таласа, тзв. „бласт повреде“, што је опет нјаблаже речено јако чудно имајући у виду њихову удаљеност од центра експлозије и разорну моћ артиљеријске гранате
калибра 130 мм.
Постоје особе које су се од центра експлозије налазиле удаљене више од 30 метара, чак и
до 35 метара, које имају повреде лоциране у предјелима доњих екстремитета, чак и у предјелима поткољеница што је најблаже речено такође чудно, имајући у виду начин распрскавања наведене артиљеријске гранате и начин ширења фрагмената распрснуте гранате у
функцији удаљености од цнетра експлозије.

Претходно наведени подаци који се односе на локализацију повреда на тијелима особа рањених
током предметног догађаја, било да се ради о подацима који су добивени из расположиве медицинске документације, или се ради о подацима који су добивени из њихових исказа датих пред
надлежним органима, имајући у виду недоумице које су претходно исказане, чије разрјешавање
није предмет медицинске анализе, очигледно требају да послуже као полазна основа за даља
артиљеријско – балистичка разматрања и анализирања.

Овим се завршава медицинска анализа повреда код смртно страдалих и код преживјелих повријеђених особа за које у доствљеном спису постоје медиицнски подаци, било да се ради о изворним
медиицнским документим или о исказима релевантним за медицинску анализу.
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Закључак и мишљење
На основу претходне анализе цјелокупне расположиве документације, односно, на основу
претходно датог налаза, рекапитулирајући све претходно наведено, са судскомедицинског
аспекта може се закључити сљедеће:
1. Током предметног догађаја, експлозије неког експлозивног средства која се десила на
локалитету „Тузланска капија“ погинуло је укупно 71 лице. Од тог броја, њих седморо
преминуло је након извјесног, различито дугог периода болничког лијечења, при чему
су неки од њих преминули током ноћи непосредно након критичног догађаја, док су
неки преминули касније, извјесно вријеме након критичног догађаја од посљедица
и/или компликација које су везане за повреде настале током критичног догађаја.
2. Према томе, без обзира на извјесни временски помак између критичног догађаја и
смртне посљедице која је код неких смртно страдалих нешто касније наступила, може
се сматрати неспорним да су смртне посљедице и код особа које су преминуле извјесно вријеме након критичног догађаја, неспорно у вези са предметним догађајем.
3. Током предметног догађаја, експлозије на локалитету „Тузланска капија“, поред смртно страдалих, повријеђен је велики број лица. Тачан укупан број повријеђених лица није могуће са сигурношћу утврдити на основу анализе достављене документације. Нека
од повријеђених лица доставили су медицинску документацију која је расположива у
достављеним списима, док се код неких лица елаборација повреда могла обавити само на основу њихових свједочких исказа, без медицинске документације која то неспорно потврђује. Неки од повријеђених, који су дали свједочке исказе, изјавии су да посједују медиицнску документацију коју су спремни ставити на располагање надлежном
суду ако се за тим укаже потреба. Међутим, у достављеном спису нема података о томе да је од стране надлежних судских органа од њих тражено да доставе документацију за коју су изјавили да је имају у посједу.
4. Код свих анализираних случајева, било смртно страдалих, било рањених, констатоване
су повреде које су по својој природи неспорно експлозивне повреде, настале дјеловањем неког експлозивног средства.
5. Постоје случајеви смртно страдалих особа код којих су констатоване повреде експлозивне природе али се ради о повредама које се не могу довести у везу са дјеловањем
кинетичке енергије парчади распрснутог експлозивног средства тј. постоје повреде,
које, мада су у основи експлозивне, са максималним степеном сигурности нису настале
дјеловањем кинетичке енергије гелера распрснутог експлозивног средства.
6. Током обраде предметног догађаја, непосредно након што се догађај десио и након тога, начињени су многобројни пропусти који јако отежавају или чак онемогућују ваљано сагледавње предметног догађаја са судскомедицинског аспекта.
7. Мртва тијела особа које су смртно страдале у моменту критичног догађаја, уклоњена су
са мјеста догађаја прије обављања увиђаја, што се може сматрати тешким пропустом
надлежних истражних органа. Са мјеста догађаја уклањају се живе, лако или тешко
повријеђене особе којима се може указати љекарска помоћ и којима се на тај начин
може помоћи или спасити живот, док се мртва тијела особа које су смртно страдале на
лицу мјеста за врјеме критичног догађаја, по правилу не уклањају са мјеста догађаја из
разлога да би било могуће неспорно утврдити мјесто на којему су се те особе налазиле
у моменту страдавања, односно у моменту критичног догађаја. Такви подаци могу има-
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ти кључни значај за каснију реконструкцију предметног догађаја односно могу имати
знатан утицај на правилно разумијевање критичног догађаја.
8. Нажалост, уклањањем мртвих тијела са мјеста догађаја прије обављања увиђаја, ускраћени смо за неке веома битне полазне податке. За неке смртно страдале уопште није
било могуће утврдити мјесто на којему су се налазили у моменту критичног догађаја
док је за неке особе позиција на којој су се налазили у моменту критичног догађаја
утврђивана на индиректне начине: анализом фотодокументације, видео записа, свједочких исказа и слично. Без обзира на то што је позиција неких смтно страдалих у моменту предметног догађаја утврђена на индиректан начин, може се констатовати да је
тако утврђена позиција у потпуности прихватљива имајући у виду расположиве податке на основу којих је то утврђено и имајући у виду методологију коју су користили
истражитељи.
9. Након критичног догађаја није извршена обдукција леша нити једног смтрно страдалог.
Обављени су само спољашњи прегледи који су такође били јако површни, непотпуни и
непрецизни. Спољашњи прегледи мртвих тијела такође нису обављени у складу са правилима судскомедицинске сртуке. Ваљани и детаљни записници о извршеним спољашњим прегледима појединачно за свако мртво тијело заправо нити не постоје. Постоји
само један општи записник у којему се налазе описи свих смртно страдалих који се своде на свега неколико реченица а у појединим случајевима и мање од тога. Нису чак ни
таксативно набројане све повреде које су постојале на мртвим тијелима. Димензије
повреда у највећем броју случајева нису навођене као ни тачне локализације повреда у
смислу мјерења локализације повреда у односу на неке фиксне тачке на тијелу.
10. Ни у једном случају није наведен непосредни узрок смрти. Све се своди на констатацију да постоје „експлозивне повреде“ без било каквих других прецизирања.
11. Не постоје описи пробојних канала на тијелима смртно страдалих, нема података о томе шта су улазна а шта излазна оштећења, нема података о томе ди ли су неке од повреда а ако јесу које су повреде међусобно повезане пробојним каналом.
12. Не постоје било какви подаци о постојању повреда унутрашњих органа насталих дјеловањем ударног таласа експлозије, тзв. „бласт – повреда“ што додатно онемогућује адекватну процјену удаљености смртно страдале особе у односу на центар експлозије.
13. Повреде су у највећем броју случајева набрајане потпуно хаотично, несистематично,
без икаквог редослиједа, правилности или система.
14. Не постоје описи било каквих других трагова уочених на мртвим тијелима (на примјер
трагови гарежи, запрљање било чиме и слично).
15. Мртва тијела нису опрана прије прегледа како би били уклоњени сви фактори који отежавају или онемогућују увид у повреде и њихову интерпретацију.
16. Не постоје описи одјеће и обуће и не постоје подаци о оштећењима или неким другим
траговима на одијевним предметима. Не постоји фотодокументација која приказује детаље на одијевним предметима.
17. Фотодокументација која је сачињена током прегледа мртвих тијела јако је оскудна и
недовољна за било какву детаљнију анализу. У највећем броју случајева (осим пар изузетака) задња страна тијела није нити фотографисана. Мртва тијела су по правилу фотографисана само са једне стране, што је апсолутно недовољно.
18. Прије обављања спољашњег прегледа мртва тијела нису рендгенски снимљена мада су
за то постојали услови.
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19. Посматрано са судскомедицинског аспекта, имјаући у виду искуства прикупљена анализама случајева из других ратних сукоба и анализама случајева терористичких напада
широм свијета, са максималиним степеном вјероватноће може се констатовати да је
укупан број, како смртно страдалих, тако и рањених – напросто превелик за експлозију
једне једине артиљеријске гранате. Наравно, дефинитивно мишљење о том питању
треба потражити од стручњака за артиљеријска оруђа и експлозивне направе.
20. Из мртвих тијела, осим само неколико изузетака, нису уклоњена метална или нека друга страна тијела која су се, сасвим извјесно у њима налазила, тако да је у основи непознато којом врстом страних тијела су повреде нанесене. Није познато које повреде су
нанесене дјеловањем фрагмената неког експлозивног средства а које су повреде настале дјеловањем секундарних пројектила. Такође, не постоје подаци о врсти, изгледу и
величини металних страних тијела за која је наведено да су нађена током спољашњег
прегледа. У достављеној документацији не постоје фотографије које приказују метална
или нека друга пронађена страна тијела која су извађена из појединих мртвих тијела,
тако да њихова врста, карактеристике и поријекло није ни могло бити разматрано.
21. Током анализе документације која се односи на смртно страдале, уочавају се многе
нелогичности или недослиједности.


На неким мртвим тијелима постојале су повреде које се ни у којем случају не могу приписати дјеловању искључиво парчади било каквог распрснутог експлозивног средства.



На неким мртвим тијелима констатоване су повреде лоциране на више страна њихових
тијела. Постоје случајеви у којима, на примјер, истовремено постоје повреде лоциране
и на предњим и на задњим и на бочним странама тијела, при чему не постоје прецизни
подаци о томе да су неке од повреда међусобно повезане пробојним каналима. Оваква ситуација је потпуно нелогичнао односно немогућа, ако се посматра у контексту
постојања само једног центра експлозије.



Локализације повреда на неким мртвим тијелима, код особа за које је установљено
гдје су се налазили у моменту критичног догађаја не уклапа се у законитости које важе
код распрскавања артиљеријске гранте. Тако на примјер, неке особе које су се налазиле на већој удањености од цнетра експлозије (преко двадесет или чак преко тридест
метара) имају повреде лоциране у предјелима поткољеница и стопала што је немогуће
имајући у виду законитости распрскавања које се дешава након експлозије артиљеријске гранате. Ово се не односи смо на смртно страдале, већ и на рањене особе које
су преживјеле предметни догђај.



Неке особе, како погинуле тако и рањене, према подацима који су се могли добити из
расположивих списа, налазиле су се јако близу центру експлозије а повреде на њиховим тијелима не уклапају се у тако кратку удаљеност ако их посматрамо у контексту
експлозије артиљеријске гранте. Постоје особе које су само рањене а које су се налазиле на свега неколико метара од центра експлозије што је апсолутно немогуће у
ситуацији експлозије артиљеријске гранате.



Са друге стране, постоје особе, како мртве, тако и рањене, које имају повреде у предјелима доњих екстремитета, поткољеница и стопала а налазиле су се на неколико десетина метара од центра експлозије што је опет немогуће у контексту распрскавања артиљеријске гранате.



На неким мртвим тијелима, како на самим тијелима тако и на одјећи, јасно су уочљиве
масивне наслаге гарежи. У неким случајевима наслаге гарежи налазе се на тијелима
која су била веома близу центру експлозије а у неким случајевима наслаге гарежи налазе се на тијелима која су била удаљена од центра експлозије.
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22. Све наведене нелогичности морају бити детаљно елабориране са артиљеријско балистичког аспекта.
23. Да би се овај догађај елаборирао на адекватан начин и у потпунсти расвијетлио, било
би потребно покушати надокнадити и попрвити пропусте учињене непосредно након
предметног догађаја.
24. Када су у питању живе, повријеђене особе, особито особе које тврде да се у њиховим
тијелима још увијек налазе страна тијела („гелери“,) било би неопходно упутити их на
рендгенско снимање како би се визуелзовала та страна тијела и стекао увид у морфолошке карактериситке тих страних тијела.
25. Такође, било би неопходно прибавити рендгенске снимке повријеђених особа који су
начињени неопсредно након предметног догађаја, током њиховог лијечења, из истог
разлога, да се на тај начин стекне увид о томе каква су се страна тијела налазила у
њиховим тијелима.
26. Када су у питању смртно страдале особе, нарочито особе на чијим тијелима је током
спољашњег прегледа констатован већи број повреда, било би пожељно обавити ексхумације извјесног броја смртно страдалих особа. Имајући у виду проток времена од
критичног догађаја (скоро 20 година) посмртни остаци смртно страдалих тренутно су,
несумњиво у стању комплетне скелетизације, без остатака меког ткива. Након ексхумације, поред прегледа скелетних остатака, било би могуће пронаћи и већи број страних тијела, што би даље допринијело расвјетљавању овог случаја.

На основу напријед наведеног налаза, те на основу изнесених закључака, даје се сљедеће
мишљење:
На тијелима свих смртно страдалих и повријеђених особа које су смртно страдале односно
које су повријеђене током догађаја на локалитету „Тузланска капија“ констатоване су повреде које су неспорно експлозивне и које су неспорно настале дјеловањем неког експлозивног средства. О каквом конкретно се експлозивном средству ради, не може се закључити
само на основу медицинске анализе.
Имајући у виду број смртно страдалих и број рањених особа, са максималним степеном сигурности може се закључити да толики број, што смртно страдалих, што рањених, није могао
настати као посљедица експлозије једне артиљеријске гранате.
Локализације повреда на тијелима смртно страдалих и рањених особа, са максималним
степеном сигурности, не уклапају се у законитости распрскавања артиљеријске гранате.
Дефинитивно мишљење о врсти експлозивне направе која је експлодирала критичном приликом, треба потражити од стручњака за артиљеријска оруђа, артиљеријску балистику и
стручњака за експлозиве и експлозивне направе.
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