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ОБРАЗОВАЊЕ:

1.

Кплеч у Нетаои, Израел (диплпмирани правник) - адвпкат– Ппсебнп искуствпкриминални аспекти и аспекти щтете експлпзива и експлпзија.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСЕВИ:

1.

2010

Напредни курс за експлпзиве.

2.

2008-2009

Курс инжиоерске статике и снаге материјала - Технипн.

3.

2003

Напредни курс за вещтаке.

4.

1991-1992

Хемијски курс практишнпг инжиоерства - Технипн.

5.

1990

Курс за технишара експлпзива и експлпзија – Израелскп Министарствп
Рада.

6.

1985

Курс за технишара ватрпмета – Израелскп Министарствп Рада.

7.

1977-1992

Специјални прпфесипнални курсеви за шланпве Израелскпг
пплицијскпг пдреда за бпмбе и лабпратпријскп пспбље, укљушујући:
Курс Увпд у истраге незгпда за технишара експлпзива,
Јединица за пдстраоиваое бпмби израелске впјске –
напредни курс преппзнаваоа муниције.
Прпфесипнални курсеви за лабпратпријскп пспбље пппут:
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фптпграфија, технике прикупљаоа дпказа, патплпгија,
напредни курсеви преппзнаваоа експлпзива, хемија и
ппнащаое, курсеви електрпнике, прпцена сцене, итд.
8.

1995

Курс Кпманде и Оспбља за пплицијске пфицире виспких шинпва.

9.

1989

Напредни курс за пплицијске пфицире.

10.

1982

Курс за пплицијске пфицире.

11.

1981

Курс за лабпратприју пдреда за бпмбе израелске пплиције.

12.

1977

Курс за пдред за бпмбе израелске пплиције.

ИСКУСТВО:

1.

2.

1999 – данас
Власник – Темек кпнсултанти – експертска мищљеоа Суду - експлпзија, експлпзиви,
муниција, пирптехника, ватрпмети.
Истраге у Израелу и инпстранству.

1992 – 1995
Кпмандир пплицијскпг пдреда за бпмбе – главна занимаоа растављаое импрпвизпваних експлпзивних направа, управљаое местима експлпзије
укљушујући места експлпзије гаса/гприва.

3.

1983 - 1991
Кпмандир лабпратприје пплицијскпг пдреда за бпмбе – истраживаое стптина места
експлпзије у Израелу, Либану, Щри Ланки итд., укљушујући истраживаоа великих
експлпзија, међу оима експлпзије гаса/гприва пппут седищта израелске впјске у
Тиру, Либан. Испитиваое вище пд 100 инцидената са аутпмпбилпм-бпмбпм,
инциденти са терпристима-сампубицама, ппсебне истраге авипна и брпдпва, итд.

4.

1981 – 1982
Шлан тима у лабпратприји Централнпг пплицијскпг пдреда за бпмбе у Јерусалиму –
истраживаое стптина слушајева експлпзија.

5.

1977 – 1981
Шлан тима пплицијскпг пдреда за бпмбе у севернпм дистрикту – растављаое
импрпвизпваних експлпзивних направа и муниције
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Главне истраге:

1.

1982- Убиствп Либанскпг председника Бащира Чемаила у Бејруту.

2.

1983- Експлпзија импрпвизпване експлпзивне направе ппстављене у впзилп у
седищту Израелске впјске у Тиру, Либан– 60 мртвих.

3.

1985- Експлпзија импрпвизпване експлпзивне направе ппстављене у впзилп близу
Метуле.

4.

1986- Ер Ланка Тристар експлпзија у Кплумбу, Щри Ланки.

5.

1987- Нпћ Једрилица – напад на седищте Израелске впјске близу Кирјат Щмпна
једрилицпм

6.

2006- Истраге ракетних удара на зграде, лансираних тпкпм другпг ИзраелскпЛибанскпг рата за Канцеларију Израелске ппреске службе за власнищтвп.

7.

8.

2010- Истрага велике експлпзије гприва у инпстранству.

2012- Истраге ракетних удара на зграде, лансираних тпкпм сукпба Израел-Газа за
Канцеларију Израелске ппреске службе за власнищтвп.

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ:
1.

2011- Впђа тима за уклаоаое импрпвизпване експлпзивне бпрбене технике –
шищћеое 750 јутара земље пд неексплпдиране бпрбене технике у Рамат Хпваву,
Израел

ПОТПИС
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Увод
25. 05. 1995., догодила се експлозија на тргу Капија у граду Тузли у Босни и Херцеговини, као
део рата у бившој Југославији.
Као резултат експлозије 71 особа је убијена и 240 људи је рањено, према босанским извештајима.
Након овог догађаја, започела је истрага, као резултат које је Командир Тактичке Групе Озрен,
Новак Ђукић, изведен на суђење.
Суд је осудио Г-дина Ђукића по оптужби против њега, и осудио га на 25 година затвора.
Оптужени се жалио на пресуду и Апелациони Суд је смањио његову казну на 20 година затвора.
Пресуда, која је Г-дина Ђукића осудила, је била заснована углавном на писаном мишљењу и
сведочењу Др. Зечевића.
Г-дин Ђукић жели да се жали на пресуду Суда која је заснована, по његовом мишљењу, на
нетачним налазима у мишљењу Др. Зечевића.
С’ обзиром на наведено, овај Извештај испитује налазе Др. Зечевића, и у мишљењу и у
сведочењу пред Судом.
Као што је поменуто, Суд је засновао своју пресуду о кривици оптуженог на мишљењу Др.
Зечевића.
У пресуди, из које су изводи релевантни за Извештај цитирани у Делу B Увода, Суд наводи тачке
у мишљењу Др. Зечевића које су служиле као основа за осуду Г-дина Новака Ђукића:
A. Узрок експлозије
Б. Правац из којег је долетео пројектил
В. Угао удара пројектила
Овде представљен Извештај обраћа пажњу на тачке које су чиниле основу за одлуку Суда.
Овај Извештај се фокусира на неутралне и чврсте доказе, зчије испитивање дозвољава чврстооснован закључак. Ови докази су засновани на аутентичним документима, фотографијама и
снимцима за које нема бриге о предрасудама. Неке од ових ствари су достављене од стране
представника оптуженог преведене на енглески језик, а неке су прикупљене из отворених извора
попут Интернета.
Надаље, два Теста у пуној величини су изведена- да би се испитала и анализирала нека од
фундаменталних питања која се тичу ефекта експлозије и балистике фрагмената бојеве главе.
Ови Тестови су рађени на реконструисаном моделу трга Капија пуне величине, и спроведени су
10. и 11. фебруара 2016. у Техничко Опитном Центру Никинци. 3D ласерски скенер је скенирао
тест-подручје током тестова.

Извештај је подељен у пет делова:
Део Један је више теоретски и садржи Поглавља која се баве појединачном анализом сваког од
доказа и налаза наведених у мишљењу Др. Зечевића, и који су служили као основа за осуду
оптуженог. Свако Поглавље је подељено у два дела: налази и анализа Др. Зечевића, и поређење
са субјективним доказима пронађеним у документима и другим изворима.
Поглавље Један се бави карактеристикама удара и експлозије експлозивне бојеве главе на било
коју површину, и фрагментационим оштећењем изазваним самој површини. У Извештају се ово
зове „Слика растурања фрагмената на тлу“ пројектила. Ефекат „Слике растурања фрагмената на
тлу“ је од крајњег значаја при одређивању правца гађања. Додатно, анализа овог ефекта помаже
одређивању угла удара. Површина на којој експлозивна бојева глава експлодира има велики
значај у односу на растурање фрагмената. Добро је познато да што је тврђа површина већи је и
број рикошета, и од фрагмената пројектила и од саме површине. Ово би значајно увећало
површину и број жртава које су биле у правцу растурања „Слике растурања фрагмената на тлу“.
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Ово Поглавље представља упоредне доказе из сличних/идентичних догађаја широм света, да
ојача налазе и закључке Извештаја.
Последњи део овог Поглавља пориче налазе Др. Зечевића који се тичу правца гађања. У свом
мишљењу Др. Зечевић заснива ове налазе на доказима на терену који су му наводно омогућили
да одреди правац гађања. Овај Извештај то ради испитујући налазе и поредећи тест-методу
коришћену од стране Др. Зечевића са стандардним методима за одређивање правца гађања.
Налази представљени у овом Поглављу указују да је закључак Др. Зечевића о правцу гађања
пристрасан, јер је заснован на погрешној анализи налаза и доказа на терену.
Поглавље Два се бави положајем аутомобила „Голф“ пре експлозије. Ово је веома важно због
различитих положаја који се појављују у извештају Др. Зечевића и стварног положаја као што се
види у званичним извештајима. Тачан положај аутомобила је основа за прихватање или
одбијање извештаја Др. Зечевића.
Поглавље Три је најзначајнији део Извештаја и бави се односом између возила Голф, у близини
места експлозије, и кратером експлозије и резултатима. Положај возила и његова оштећења у
односу на Центар Експлозије су од крајњег значаја у одређивању правца и угла експлозије
пројектила.
Поглавље Четири анализира штету на аутомобилу „Голф“ и референце Др. Зечевића на штету.
Поглавље Пет овог Извештаја се бави жртвама. Дата је Таблица са детаљима сваке жртве – редни
број, положај и повреде, и сви детаљи су такође унесени на мапу.
Део Два Извештаја, који укључује Поглавља од Шест до Осам, садржи врло детаљан опис првог
Теста спроведеног 10. фебруара 2016. Овај Тест, извршен у Техничко Опитном Центру у
Србији, је припремљен према експертском мишљењу Др. Зечевића што се тиче положаја,
правца и нагиба ТФ пројектила 130мм ОФ482М.
Поглавље Шест детаљно описује тест-арену, укључујући мере зграда, удаљеност између зграда,
материјале зграда и положај аутомобила и фигура људи.
Поглавље Седам описује накнадно дејство експлозије на објекте.
Поглавље Осам представља поређење између штете на објектима у тест-арени и на тргу Капија.
Део Три Извештаја описује други Тест, спроведен 11. фебруара 2016. у тест-арени. Овај Тест је
спроведен због значајних несагласности између резултата првог експеримента и ефеката на тргу
Капија. Циљ овог експеримента је био да се пронађе место где би експлозија пројектила
одговарала ефектима на тргу Капија. Складно томе, угао и нагиб пројектила су промењени.
Овај део такође представља опис резултата тест-експлозије како су примећени на различитим
објектима у тест-арени.
Део Четири Извештаја резимира поређења између резултата експеримената, ефеката на тргу
Капија и теорија Др. Зечевића.
Део Пет резимира Извештај и наглашава контрадикције између закључака Извештаја и
закључака Др. Зечевића, у односу на догађај од 25. маја 1995. Из овог произилазе значајна
питања и упућује се на проблеме последица. Решавање ових проблема може да открије праве
узроке и исходе на тргу Капија.
Додатак А представља упоредне резултате експеримената.
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Лице места догађаја
Експлозија се десила, као што је наведено, на тргу Капија у граду Тузли.
Трг је окружен са 8 зграда, 10м или више висине, од којих се већина уздиже на два спрата, са
фасадама окренутим тргу. Ове зграде садрже кафиће и модне радње. Дужина трга – са истока на
запад је око 35м.
Ширина трга– од севера ка југу је око 13м. 8 улица конвергира на трг, и стога, у пракси, се
површина трга повећава.
Трг је поплочан каменим гранитним коцкама величине 10X10X10цм поређаним у полукругове.
У време догађаја, бројни људи су славили на тргу– већина њих млади људи поводом Дана
Младости. Тог дана, осим кафића, била су постављена покретна колица за продају на разним
местима на тргу и околини, била су постављена на тротоаре и пут, поред тротоара, и тамо су се
продавала безалкохолна пића и грицкалице (кокице), ова колица су представљала атракцију и
много људи се окупљало око њих тиме стварајући број „центара са више жртава“ као резултат
експлозије.
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Опис Пресуде са детаљима налаза Др. Зечевића
Главне тачке у мишљењу на које се Извештај односи су видљиво означене

Правац прпјектила
а) Кратер и местп експлпзије
1) Вещтак Беркп Зешевић
281. Вещтак Беркп Зешевић је кап ппшетну ташку кпристип ташну скицу места злпшина
дпдату Извещтају Заједнишке Кпмисије, тп јест, удаљенпст пд 2,65 и 5,60 метара пд
левпг и деснпг угла зграде, ппред кпје је прпјектил експлпдирап. Вещтак је пткрип да
је један деп аутпмпбила Гплф бип паркиран на плпшнику.
Дпдатнп, да би прецизније идентификпвап правац прпјектила, Зешевић је пзнашип
ташке на пснпву кпјих је мпгуће дефинисати скицу кпја на крају резултује закљушкпм
п правцу прпјектила.
Закљушип је да је прпјектил пставип јасну бразду пд фрагмената прпјектила унутар
гранитних кпцки, щтп му је ппмпглп да јаснп и лакп пдреди правац, али такпђе и
прву ташку пппрешнпг пресека.202 Вещтак је нагласип да је ппврщина на кпју је
прпјектил слетеп направљена пд гранитних кпцки, щтп пставља бразду пд
фрагмената прпјектила, щтп је специфишнп за пву ппврщину.203 Онда, прпдужип је
правац на днп вертикалнпг зида зграде испред кпје је прпјектил експлпдирап
(пзнака 2) дп пппрешнпг пресека са претхпдним правцем (пзнака 3).204 Накпн тпга,
вещтак је пдредип удаљенпст између ташке 3 и ивице вертикалнпг зида (пзнака 4).205
Да израшуна пву удаљенпст, вещтак је израшунап щирину трптпара.206 Накпн тпга,
вещтак је направип скицу на пснпву кпје је мпгуће пдредити правац прпјектила у
пднпсу на гепграфски север.207 Анализпм скице, вещтак је закљушип да је правац
прпјектила бип запад, ташније азимут 2710±2,5. 208

б) Балистички пад прпјектила
1) Вещтак Беркп Зешевић
287. Зешевић је у свпм Извещтају приметип да је пре експлпзије прпјектил прелетеп
прекп зграде и пнда пап на ппврщину пд гранитних кпцки, пдмах ппред стране
впзила Гплф.214 Нагласип је да се прпцена минималнпг балистишкпг пада мпже
направити на пснпву параметара висине зграде215 и оене удаљенпсти пд места
експлпзије. На пснпву трагпва пщтећеоа на предоем деснпм делу прпјектила,
вещтак је закљушип да је балистишки пад мнпгп већи пд угла дефинисанпг тпкпм
претхпдних разматраоа. Да би прецизније дефинисап угап пада, вещтак је извеп
рекпнструкцију.216 На пснпву оему тада дпступних инфпрмација (местп експлпзије,
правац, и пплпжај впзила) пн је изврщип мереое угла пада прпјектила. Вещтак је
израшунап да је удаљенпст између впзила и места експлпзије 400мм, и да је један
деп впзила бип на плпшнику.
288. На пснпву пвпг теста,217 вещтак је закљушип да на пснпву Таблица Гађаоа за тпп
130мм М46, балистишки пад ТФ прпјектила 130мм упада у интервал 620'0'670 и 41'.
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Деп I – Анализа налаза на лицу места дпгађаја
Поглавље A – Слика растурања фрагмената на тлу / Одређивање правца пројектила
према „Слици растурања фрагмената на тлу“
А. Теоретско објашњење за формирање Центара Експлозија и растурања фрагмената на
тлу
Нема спора да погодак пројектила изазива фрагментационо оштећење тла око Центра
Експлозије.
У случају пада под углом од 90 степени у односу на тло, десиће се униформна периферна
фрагментација око тачке удара пројектила у тло– карактеристика минобацачких пројектила.
Ипак, артиљеријски пројектили погађају тло под друкчијим угловима, из неколико разлога: угао
елевације цеви топа, даљина мете од Ватреног Положаја, висинске разлике између ВП и тачке
удара, и друго.
У зависности од Падног Угла пројектила на тло и структуре пројектила, фрагменти из
пројектила ће ударати у тло.
Поред тачке удара, Центар Експлозије ће бити формиран због силе удара тела пројектила у тло
пре његове експлозије, и због близине ефекта бласта/бризантности челичног тела/
непостојаности експлозива унутар пројектила, тлу. Што је већа удаљеност од тачке удара, већа је
удаљеност између тла и тела пројектила и експлозивних процеса који се унутар њега дешавају,
па ће расти и угао удара фрагмената у тло. Са друге стране, количина фрагмената по јединици
површине ће се смањивати док ће се увећавати површина штете. Овај ефекат који настаје на тлу
поред Центра Експлозије се зове „Слика растурања фрагмената на тлу“ пројектила.
Разни углови пада/експлозије изазивају растурање фрагмената са међусобно различитим
структурама.
Оба модела, експерименти и стварни догађаји указују на једну карактеристику, јасну и
искључиву– Слика растурања фрагмената на тлу пројектила ће увек бити лоцирана у правцу
Ватреног Положаја и чини непорециву назнаку правца гађања. Што је мањи угао удара
пројектила у тло, правац Слике растурања фрагмената на тлу ће бити јаснији и назначенији.
Још један фактор који има велики утицај на карактеристике Слике растурања фрагмената на тлу
је тип површине на којој пројектил експлодира.
На меким површинама попут песка, земље итд., Слика растурања фрагмената на тлу ће бити
дубља због пробоја фрагмената у тло, међутим на тврдим површинама попут гранитне, Слика
растурања фрагмената на тлу ће бити релативно плитка, јер фрагменти не пробијају у површину
већ рикошетирају од ње.
Удар на тврду површину, попут ове, ће изазвати далеко већи број жртава због великог броја
фрагмената који рикошетирају од тла, заједно са бројним фрагментима гранита што значајно
увећава густину и број по јединици површине и последично повреде на људима и озбиљност
повреда.
Ипак, на простору лоцираном испред Центра Експлозије– даље низ осу гађања, количина
Слике растурања фрагмената на тлу је мала у директном односу са углом удара у тло, због
чињенице да је велика већина фрагмената одбијена увис.
Стога се у ствари појављује индикатор који дозвољава прецизно одређивање у вези правца
гађања.
У експерименту спроведеном као део припреме овог Извештаја, детаљи којег су представљени
испод, испитивана су три ефекта Тренутно-Фугасног пројектила– први –Центар Експлозије–
његов облик, величина и правац у односу на угао и правац пројектила. Други ефекат– Слика
растурања фрагмената на тлу и трећи – ефекат фрагмената на околину у попречном пресеку
сектора релативних на правац пројектила.
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Компјутеризована симулација експлозије пројектила који удара, описује притиске експлозије и
растурање фрагмената (десна колона). Симулација олакшава разумевање начина формирања
Центра Експлозије на тлу и његове карактеристике, и процесе стварања „растурања фрагмената
на тлу“ са једне стране, и облик и растурање периферних фрагмената за веће даљине, са друге
стране.
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Б. Референца Проф. Зечевића на Слику растурања фрагмената на тлу
Уопштено, Др. Зечевић није посветио пуно пажње Слици растурања фрагмената на тлу, осим
примећивања да су очигледни трагови фрагмената на оштећеној површини. Др. Зечевић је
појчао ово позивање са неколико фотографија које уопштено описују фрагменте, али игнорише
општи распоред и карактеристике Слике растурања фрагмената на тлу.

Местп удара

Трагпви бпшних
фрагмената

Лева стрелица приказује
бразду нашиоену
ударима фрагмената у
гранитне кпцке, а десна
стрелица правац лета

Прикладно је запамтити ову фотографију на којој је референца на ломљење центара камених
површина у правцу исток-запад, на основу чега је Др. Зечевић одредио правац гађања.
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В. Налази на Тузланском тргу Капија:

Слика растурања фрагмената на тлу као што је уцртана на сцени (означено)

Слика растурања фрагмената на тлу при догађају у Тузли, уоквирена линијама. Издужена линија
пролази кроз Слику растурања фрагмената на тлу и кроз ЦЕ - кроз њихове центре.
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Г. Слика растурања фрагмената на тлу од експлозивних бојевих глава– упоредни стварни
случајеви

Упоредне фотографије Слика растурања фрагмената на тлу од експлозивних бојевих глава–
Слике растурања фрагмената на тлу се налазе у смеру извора ватре. Обратити пажњу на
симетрију Слике растурања фрагмената на тлу– центар бласта је лоциран на врху
једнакостраничног троугла. Ово дозвољава прецизно одређивање правца гађања. Код стрелице
је правац удара пројектила.
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Центар Експлозије бојеве главе на подлози поплочаној коцкама. Обратити пажњу на
сличност Слике растурања фрагмената на тлу у смислу боје, ужлебљења и пуцања
површине у Тузли, упркос разликама у типу поплочавања.
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Д. Поређење између праваца Слике растурања фрагмената на тлу у Тузланском догађају и Теста
бр. 1 од 10.02.2016. у Техничко Опитном Центру (види доле)

Резултати указују на потпуно супротне смерове Слике растурања фрагмената између
Тузланског догађаја и Теста бр. 1
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Ђ. Референце на одређивање правца гађања на основу метода мерења коришћених од
стране Др. Зечевића
1.
2.
3.
4.

Суд је у пресуди јако истакао радње Др. Зечевића, на основу којих је одређен правац долета
пројектила. Види Увод у ову студију.
Уопштено, Др. Зечевић је засновао своје одређивање правца гађања на бразди пронађеној у
каменим гранитним коцкама источно од Центра Експлозије.
Већ у овом тренутку треба рећи да у смислу одређивања у овом Извештају, Слика растурања
фрагмената на тлу указује на прави правац гађања, последично одређивање Др. Зечевића је
фундаментално погрешно.
У професионалној литератури помињу се методи лоцирања извора ватре према Центру
Експлозије и растурању фрагмената. Један од ових метода је овде наведен

Метод главне осе
 Положи кочић дуж главне
осе
кратера,
делећи
кратер
у
симетричне
половине. Кочић показује
у правцу минобацача.
 Постави инструмент за
мерење правца у правцу
кочића
и
даље
од
фрагмената.
 Оријентиши инструмент.
 Измери правац ка оружју.

5.

Насупрот горепоменутом, Др. Зечевић је одредио оригинални правац ватре ослањајући се
на одређену бразду у тлу, одређујући да су њен извор фрагменти пројектила, и да би то
могло да указује на правац гађања. Ипак, дубље разматрање исте бразде указује да ова
бразда не потиче од центра бласта већ наставља паралелно са центром бласта, као
што се може видети на слици.

Лева стрелица ппказује
бразду нашиоену ударима
фрагмената у гранитне
кпцке, а десна стрелица
правац лета

Вероватно је да је бразда, на основу које је Др. Зечевић засновао своје одређивање, резултат
пуцања, ломљења и раздвајања камених плоча поређаних у полукружне облике и које су служиле
за поплочавање пута и тротоара. Заснивање одређивања на овој бразди је погрешно и не указује
на извор ватре.
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6.

Према стандардним методама које се користе за откривање правца гађања, као што је горе
поменуто, потребно је повући праву линију која дели центар бласта у 2 једнака дела кроз
центар Слике растурања фрагмената на тлу.

7.

Резиме
Др. Зечевић је користио мерење које је контрадикторно чак и методама назначеним у
његовом мишљењу. Анализа правца гађања, према опште прихваћеним методама, указује да
би извор ватре требао бити нађен у северозападном правцу (плава стрелица)- насупрот
фасаде суседне зграде НИК, а не у правцу запада како је Др. Зечевић нагласио. Другим
речима, пројектил је требао да пробије зид зграде „НИК“ пре експлодирања. Ово потпуно
поништава ту могућност.

Плавом– правац према извору гађања гађања, на основу стандардних метода мерења
Црвеном– правац гађања према мишљењу Др. Зечевића
Е. Закључци:
1. Према поређењима између догађаја удара експлозивних пројектила у тло, као и резултата
експеримента спроведеног у светлу Тузланског догађаја, јасно је да Слика растурања
фрагмената на тлу непорециво указује на правац удара пројектила у тло.
2. Анализа праваца Слике растурања фрагмената на тлу у Тузланском догађају, имајући у
виду горенаведено, указује да је правац удара пројектила потпуно другачији (потпуно
супротан) од оног приказаног од стране вештака оптужбе, Др. Зечевића. Повлачење праве
линије на скици испод, која пролази кроз осу симетрије растурања фрагмената и Центар
Експлозије, према МЕТОДИ ГЛАВНЕ ОСЕ наведеној изнад, и поредећи са осом северјуг, као што је приказано на цртежу, указује да је пројектил дошао из правца истока,
насупрот ономе што је наведено у извештају Др. Зечевића.
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Правац експлозивне направе која је експлодирала на Тргу Капија, на основу Слике растурања
фрагмената на тлу.

Линија симетрије Центра Експлозије и Слике растурања фрагмената на тлу олакшава потпуно
сигурно одређивање правца гађања.
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Поглавље Б – Положај возила.
A. Положај возила према мишљењу вештака оптужбе
Да би потврдио тврдњу о правцу и углу опаљења пројектила, да би одговарало његовим
налазима на терену, вештак оптужбе је поставио возило „Голф“ на удаљеност од 47цм од
зграде, док је предњи браник возила на 130цм од ивице зграде (страна 62 оригиналног
извештаја). Др. Зечевић је одредио да овај положај возила у односу на зид захтева да возило
буде паркирано тако да су два лева точка била на тротоару у време експлозије. Ширина
возила „Голф“ је 1,61м, другим речима, возило је било паркирано на такав начин да је
скоро половина истог била на тротоару, док је само један део био на путу. Вештак је додао
дијаграм свом мишљењу, оснажавајући своју тврдњу.
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47цм

Удаљеност возила од зида зграде „НИК“ према извештају вештака оптужбе
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Б. Налази на лицу места показују положај возила у време експлозије
1) Оригинални полицијски дијаграм позиционира цело возило поред тротоара

2) Мрља од моторног уља изазвана ефектом експлозије– концентрисана само на
путу

Возило, као што је фотографисано на лицу места пре померања – мрља од уља се налази испод
мотора возила
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Мрља од уља након померања возила – очигледно је да се мрља од уља налази само на путу, а не
на тротоару где би била да је возило у ствари било паркирано на тротоару пре експлозије.
Трагови вучења сведоче да је возило било позиционирано само на путу.

Возило након што је померено– мрља од уља показује тачан положај возила у односу на Центар
Експлозије и тротоар.
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3) Положај возила у односу на тротоар

Удаљеност између зида зграде
НИК и возила показује велику
даљину међу њима
Обрати пажњу на „скок“
светла од ручне лампе као
резултат ивичњака
тротоара

Ивица тротоара је доказ да је
возило било близу ивичњаку
а не на тротоару

Фотографија возила и лица места одмах након експлозије. Точак возила је поред ивичњака
тротоара.

Ширина возила је 161цм

Ширина тротоара је 1.1

Одређивање положаја возила у односу на зид зграде– према подацима возила удаљеност
возила од зида зграде се може одредити– око 1,1 до 1,2м.
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Поглед отпозади према положају возила пре померања– точкови возила су поред тротоара.

Тротоар у близини места где се десила експлозија. Ширина тротоара је око 1,1 до 1,2м.
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4) Закључци:
Сви налази су засновани на фотографијама снимљеним на лицу места одмах након
експлозије, и на цртежу начињеном на лицу места који ставља возило са сва четири
точка на путу.
Штавише, деловање ударног таласа експлозије пројектила на тело возила требало би
да гурне тело возила даље од себе према зиду зграде „НИК“. Ово деловање ударног
таласа је демонстрирано у експериментима спроведеним од стране аутора (види
доле), тако да је у ствари возило требало да буде пронађено уз зид зграде а не на путу,
као што тврди Др. Зечевић, тако да је тврдња да је возило било паркирано великим
делом на тротоару у тренутку експлозије у значајној супротности са објективним
налазима на самом лицу места.
Овај положај возила, у супротности са оним што је наведено у мишљењу вештака
оптужбе Др. Зечевића– негира тврдњу Др. Зечевића у вези са правцем опаљења
пројектила и углу удара у тло који су одређени као такви али због положаја возила
према сценарију Др. Зечевића.
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Поглавље В. Кратер експлозије у односу на положај возила
A. Референца на мишљење вештака оптужбе Др. Зечевића:
Према рачунању, као што је наведено у мишљењу вештака оптужбе, кратер експлозије се
налази на 2,264м од зида зграде и на удаљености од 40цм од предње десне ивице возила.
Према његовом мишљењу, угао удара пројектила у тренутку експлозије је био 62–67
степени, док је извор ватре био на азимуту од приближно 270 степени. Овај угао
пројектила чија је дужина 619,51мм поставља ивице базе пројектила, према мишљењу
Др. Зечевића, врло близу страни возила.

Страна 58 мишљења
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Овај угао удара је одређен, према мишљењу, као минимални угао удара којим је пројектил могао
да прелети преко предње десне стране возила (погледај даље из преведеног извештаја)
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B. Положај кратера експлозије – налази на терену
Са оригиналне фотографије, снимљене брзо након догађаја, пре померања возила, врло
јасно се може видети да је кратер експлозије лоциран код предњег дела возила, а један
његов део је чак испод тела возила. Може се распознати да источне ивице кратера
(означене стрелицом) само мало вире ван тела возила.
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C. Анализа и закључци:
1) Према мерењима спроведеним од стране Др. Зечевића и која су додата поднесеном
извештају, удаљеност кратера од зида зграде „НИК“ је 2,26м. Пречник кратера, према
мишљењу Др. Зечевића, је 50цм.

2) Према мишљењу вештака оптужбе, пројектил је експлодирао само 40цм од предње десне
стране возила. Претпостављајући да је тачка удара пројектила била приближно у Центру
Експлозије, ивице кратера су требале да буду пронађене на удаљености од 15цм од
стране возила (40-25). Ова тврдња је потпуно у супротности са фотографијама са лица
места, на којима се јасно види да су ивице кратера експлозије пронађене на само пар
центиметара од оквира возила, док је остатак површине кратера испод и испред возила.

1.61м

47цм.
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Стварни положај кратера експлозије (црвено) у сагласности са верзијом Др. Зечевића

33
Поглавље D – Карактеристике фрагментационог оштећења аутомобила Голф
A. Одређивања експерта оптужбе
У свом мишљењу, експерт оптужбе је одредио да, као што је горе наведено, је пројектил
експлодирао на удаљености од 40цм од предњег десног угла возила. Пројектил је слетео под
углом од 62–67 степени, из општег правца запада.
Ова одређивања су довела до закључка да би се база пројектила налазила на само пар цм од
стране возила.

У свом мишљењу, експерт повезује оштећења од фрагмената на десном крилу, док
црта линије дуж осе фрагмената, и из тога ојачава аргумент да је пројектил пао под
углом већим од 60 степени.
Осим ове референце, нема других референци експерта на остатак оштећења
возила или чак на теоретску референцу на могућа оштећења у односу на
релативни положај пројектила– удаљеност од возила и угао удара
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.
Требало би рећи да, очигледно, експерт није спровео икакву истражну радњу у односу на његове
налазе:
Експерт није извршио икакву експерименталну експлозију која би могла да потврди или
порекне његову верзију.
Експерт није испитао возило и нема налаза да је специјалиста видео возило, јер би онда морао
да детаљно прегледа возило и лоцира поготке/оштећења, поготово на доњем делу (мотор), што
би могло да укаже на карактеристике фрагмената и притиске блиске Центру Експлозије.
B. Подаци о возилу
Погођено возило је било "Голф" Ознака 1 произведено од стране Волксвагена.

На црвеној линији– база пројектила при углу од 62 степена
C. Оштећења возила:
1. Оштећења од фрагмената, зацрњење од гарежи, знаци рикошета и делови веза и мало
улубљење десног крила.
2. Продори фрагмената у доњи део и трагови рикошета, и вероватно неколико комада веза
на доњем делу десних врата возила.
3. На предњем бранику возила неколико карактеристика штете је дијагностификовано, у
виду кривљења:
a. Десни угао предњег браника је олабављен и искривљен навише и удесно.
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b. Предњи део браника је савијен наниже.
c. Леви угао браника је олабављен и савијен наниже.
d. На бранику је било трагова рикошета са врха наниже.
4. Решетка мотора возила је ишчупана са возила и пронађена на удаљености од 5м испред
предњег дела возила.
5. Фарови возила су поломљени.
6. Штета (очигледно од фрагмената) и ударни талас, можда значајан, се десила у доњем делу
склопова и мотора возила. Доказ за ово је просуто уље на путу, ван тога, нема доказа о
озбиљности штете.
7. Прозори возила: предњи десни, и могуће предњи леви, су сломљени.
8. Предње ветробранско стакло је потпуно ишчупано из места и слетело је на кров возила.
Доњи десни угао стакла је сломљен и било је флека од крви.
9. Предња десна гума је била пробијена, није пронађено очигледно оштећење на наплатку
точка. Остали точкови нису имали последица.
10. Остатак возила, укључујући унутрашње делове, је био без значајних оштећења.
11. Хауба је била искривљена навише; на хауби је било знакова рикошета и делова веза.

Возило из источног правца
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Возило из правца врата возача. Није очигледан ефекат ударног таласа или притиска.

Унутрашњост возила. Нема доказа озбиљних оштећења на унутрашњим склоповима, укључујући
седишта.
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D. Анализа оштећења предње десне стране возила

1) Фрагменти
Извршена је анализа углова удара фрагмената у страну. Уопштено, нађено је да су углови
удара при око 50 степени у односу на раван тла.
У доњем делу крила, оштећења од фрагмената су управна на страну возила, што указује да
је тело пројектила било физички насупрот тачака продора. У горњем делу крила, продори
фрагмената указују на правац угла пробоја који иде навише.
Штавише, излаз фрагмента је идентификован у узлазном смеру (означено плавим).
2) Улубљења
Улубљења су откривена на страни возила у смеру ка унутра у доњем делу, као и у делу
зацрњења и фрагмената. Правац савијања је дијагоналан и усмерен навише. Ово савијање
не одговара штети која би требала да се деси страни возила и додатним склоповима, као
резултат директног ефекта експлозије пројектила.
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3) Браник возила
Браник возила је ишчупан са места и искривљен у смеру од доле ка навише и удесно,
указујући да је нанесени притисак на браник дошао из правца тла навише.

Према верзији Др. Зечевића, пројектил је експлодирао при углу који би иначе требао да
изазове уништење браника при вршењу притисака експлозије и фрагмената у смеру наниже,
као што је било у извршеним тестовима, укључујући без изузетка, уништење браника и стране
возила, наниже и ка унутра. Чињеница да је у Тузланском догађају браник савијен навише, без
идентификације продора фрагмената/савијања/кидања браника као резултат комбинације
резултата експлозије пројектила указује да је ефекат деловања био у смеру навише, то јест,
притисак експлозије и/или ефекат уништења/удара се кретао одоздо навише.
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Поређење штете на предњем делу и крилу возила у Тузланском догађају и резултат
експеримента спроведеног 10.02.2016. у Техничко Опитном Центру у складу са експертским
мишљењем Др. Зечевића (види доле), што потврђује и наглашава значајне разлике између ових
случајева.
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Поглавље Е – Повреде жртава
Као што је наведено, експлозија на тргу Капија је убила 71 особу и ранила 240.
Следећа Табела приказује информације о жртвама (убијеним), укључујући редни
број, положај (ако има доказа) и главне претрпљене повреде.
Редни
бр.
1

Фрагментација
Да

Запрљање од
гарежи
Да

Разбијено
Доњи део десне
ноге

Положај према
доказима
Непознат

2

Груди, стомак, ноге

Доњи део леве
ноге

Не

Непознат

3

Свуда по телу– мала
и обимна
Један фрагмент у
груди

Да

Не

2-5м испред НИКа

Не

Не

5

Доњи абдомен, лева
бутина, лево колено

Не

Не

Испред кафеа
Гулам– 15м од
кратера
експлозије
Лото– 18м

6

Горњи део тела, ноге
и груди

Да- лице

Не

7

Лево раме, десна
рука, ноге– мањег
обима

Не

Масивна
подеротина у
предњем делу
леве ноге

8

Не

Не

Непознат

9

Леви део груди, лева
рука, доњи део
стомака, и нога–
мањег обима
2 фрагмента у груди

Не

Не

Непознат

10

Стомак

Не

Не

Непознат

11

Доњи део ногу

Не

Не

Непознат

12

3 фрагмента у доњи
део стомака

Не

Не

10м од кратера
експлозије, према
кафеу Леонардо

13

Велики фрагменти–
колено, рука, груди, и
неколико мањих

Не

Не

13м од кратера
експлозије– кафе
Леонардо

14

Бројни фрагменти,
неки велики у
пределу ноге

Предео ноге

Не

Близу жртве 39.
3м од кратера
експлозије

15

Бројни мали
фрагменти – груди,
стомак, горњи део
ногу, врат

Не

Не

Непознат

4

Иза возила Голф–
4м од кратера
експлозије
Непознат
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16

Бројни фрагменти,
ноге- мали

Предњи део
тела

Не

Непознат

17

Мали број и мали–
глава, рамена, груди

Не

Не

Непознат

18

Стомак. Ноге– бројни
фрагменти

Предњи део
тела и десно
колено

Откинуто
стопало

7м – зграда Капија

19

Бројни мали
фрагменти свуда по
задњој страни тела

Не

Не

20

2 фрагмента– груди и
стомак

Не

Велика
подеротина у
левој бутини

6,5м од кратера
експлозије– у
смеру лица зграде
Самоизбор
Зграда Самоизбор

21

Бројни фрагменти–
бутине, стомак, груди

Колена и доњи
део ноге

Палац

22

Бројни фрагменти у
грудима, стомаку и
пределу ногу

Лева нога

Рана-подеротина
у левој бутини

23

Мали број
фрагмената– горњи
део груди и доњи
стомак

Не

Не

Угао зграде близу
бутика Белами–
7м од Центра
Експлозије

24

Један фрагмент у
груди

Не

Не

18м од Центра
Експлозије– кафе
Гулам

25

Мали број
фрагмената,
релативно великигруди, раме, ноге

Не

Не

11м од кратера
експлозије–
предњи део
Капије у смеру
НИКа

26

Бројни фрагменти –
бутине

Не

Не

Предњи део
продавнице Лото–
16м од кратера
експлозије

27

4 фрагмента– раме,
нога, груди и глава

Не

Не

6м од кратера
експлозије у
смеру зграде
Капија

28

3 у груди, 2 у леву
руку, стомак

Не

Не

5м од кратера
експлозије у
смеру Самоизбора

29

3 фрагмента у ноге, 1
у главу

Не

Не

Продавница
Лото– 17м од
кратера

Зграда Самоизбор
Зграда Самоизбор

42
30

Велики фрагмент
пробио десну страну
груди + фрагменти и
повреда доњих
делова ногу

Не

Не

Предњи део
ћошка зграде
Самоизбор, 5м од
кратера
експлозије

31

3 велике подеротине
на ногама, 2 на
рамену и продор
фрагмента у лобању
Ноге и стомак

Не

Не

10м у правцу
Капије

Глава

Не

Непознат

33

Бројни фрагменти у
грудима и стомаку

Доњи део леве
ноге

Непознат

34

Масивне повреде од
фрагмената– ноге и
стомак, груди и раме

Глава, груди и
лева рука

Одсечена десна
рука, повреда
главе,
посекотина на
десној страни
тела и врата
Не

35

Груди, руке, стомак и
ноге

Цела површина
ногу

Одсечене ноге

5,5м од кратера
експлозије. Угао
зграде НИК.

36

Бројни мали
фрагменти - груди,
стомак и ноге

Лице и шаке–
изложена кожа

Не

2,5м од кратера
експлозије.
Испред зграде
НИК

37

3 фрагмента у ноге,
огромна количина
фрагмената у грудима

Не

Откинуто десно
раме

6м од кратера
експлозије према
страни
Самоизбора

38

Груди, доњи део
стомака и ноге

Масивно на
предњој страни
тела и на
панталонама

Доњи део леве и
десне ноге
смрвљен

Непознат.
Очигледно поред
жртве 39.
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Груди, стомак, ноге и
глава

Масивно на
панталонама у
доњем делу

Доњи део обе
ноге откинут

3,5м од кратера
експлозије у
правцу Капије
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1 у руку, 2 у груди и
десно колено

Не

Не

28м од кратера
експлозије испред
кафеа Капија
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1 у врат, 1 у ногу

Не

Не

17м од кратера
експлозије

42

Бројни мали
фрагменти у пределу
стомака и груди,
бројни велики
фрагменти у ноге

Ноге

Поломљен доњи
део леве ноге

Непознат

32

Непознат

43
43

Мала количина
фрагмената у пределу
груди, посекотине
коже, фрагменти на
левој страни и у
десној бутини

Не

Не

9м од кратера
експлозије у
смеру стране
зграде Самоизбор

44

Релативно велика
количина фрагмената
у горњем делу груди,
рамену и лицу;
посекотина десне
бутине и фрагмент у
десној нози

Лице

Не

9м од кратера
експлозије у
смеру стране
зграде Самоизбор
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1 фрагмент у лицу,
масивна посекотина
од фрагмента у десној
потколеници и
бутини

Можда

Масивна
посекотина
предела груди и
стомака на
десној страни

Непознат

46

Мали фрагменти у
глави, рамену и нози

Не

Не

Непознат

47

Фрагменти у левом
колену, посекотина
на дну леђа и изнад
изнад леве бутине

Не

Не

Непознат

48

3 мала фрагмента у
доњем делу стомака и
левој бутини, бројне
посекотине у доњем
делу десне ноге

Не

Не

9м од кратера
експлозије у
смеру стране
зграде Самоизбор

49

2 фрагмента у груди

Не

Не

17м од кратера
експлозије
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1 фрагмент у лево
раме, 1 фрагмент у
главу

Не

Не

30м од кратера
експлозије–
испред кафеа
Капија

51

Фрагменти
различитих величина
у ногама, посекотина
десне бутине

Доњи део ногу

Смрвљена
стопала

Непознат

52

Фрагменти
различитих величина
на целој предњој
страни тела

Гареж на свим
изложеним
деловима тела–
лицу, шакама и
ногама

Не

Непознат

53

Разорено тело

Вероватно свуда

Груди, стомак,
лева рука и лева
нога смрвљене

Код кратера
експлозије

44
54

Лева бутина, леви део
стомака, лева шака,
стомак и груди

Не

Не

Непознат

55

Лице и
очигледно доњи
део леве ноге

Не

8,5м од кратера
експлозије у
смеру стране
зграде Самоизбор

56

Десна шака, лева
бутина и стомак;
велике подеротине
меса на десној и левој
страни тела
Доњи део леве ноге

Делови
изложене коже,
поготово шаке и
ноге

Поред кратера
експлозије

57

Незнатно

Очигледно не

58

Масивна повреда
задње стране лобање

Не

Предео груди и
стомака
смрвљен и
отворен– лобања
и велика
подеротина у
левој бутини
Масивна
подеротина
изнад десне
бутине;
смрвљена
лобања и лево
стопало
Не

59

Горњи део груди,
врат и глава

Лице

Не

60

Десно раме, десна
шака, груди и стомак

Не

Не

61

Велике подеротине–
груди, са леве стране
груди, лева страна
стомака и лева шака
3 масивне повреде од
фрагмената у ногама

Не

Не

Не

63

Фрагменти у ногама

Доњи део ногу

64

Фрагмент на левој
страни доњег дела
стомака

Не

65

Изнад леве бутине и
десне бутине

Не

Груди, стомак,
лобања, лева
бутина и десна
потколеница–
смрвљени и
поцепани
Врат смврљен с’
лева, велика
подеротина на
десној страни
стомака
Масивне
подеротине на
левој страни
стомака
Не

4м од кратера
експлозије у
смеру стране
зграде Капија
8м од кратера
експлозије у
смеру стране
зграде Самоизбор
8м од кратера
експлозије у
смеру стране
зграде Самоизбор
Поред кратера
експлозије

62

6,5м од кратера
експлозије у
смеру стране
зграде Самоизбор

16м од кратера
експлозије– кафе
Гулам

8м од кратера
експлозије у
смеру Капије
16,5м – кафе
Гулам
16,5м од кратера
експлозије
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66

67

68

69

70

71

1 фрагмент у груди, 1
фрагмент у раме, 1
фрагмент у стомак, 1
фрагмент у десну
бутину
Подеротине меса и
фрагменти на десној
страни

Не

Не

Непознат

Не

Не

Непознат

Леви део груди, лева
потколеница, лева
бутина и неколико
фрагмената у стомаку
Десни део груди,
десни део стомака и
десна потколеница
неколико фрагмената
Мали број
фрагмената – глава,
груди, стомак, лева
потколеница

Не

Не

Непознат

Не

Не

Непознат

Не

Не

Непознат

Груди, стомак, лева
потколеница

Не

Не

17м од кратера
експлозије, кафе
Гулам

Припремљен је дијаграм, на основу података из горње Табеле, који показује распоред
жртава у случајевима где је положај поврђен. Жртве су позициониране у три
просторне групе на основу опште природе њихових повреда.
Група 1- Жртве и простор где је уочен ефекат смрскавања је означен црвеним.
Група 2 – Простор где су на жртвама уочени ефекти ударног таласа/притиска, гареж
и фрагментација је означен љубичастим.
Група 3 – Простор са само фрагментационим ефектом је означен плавим.
Требало би нагласити да је положај само претпостављен јер нема информација о
тачним положајима жртава.
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Кругпви кплатералне щтете на тргу Капија 25.05.1995. заснпвани на
пптврђеним пплпжајима жртава
ЛЕГЕНДА:
Црвени прпстпр и фигуре- Ефекат смрскаваоа
Љубишасти прпстпр- прпстпр притиска укљушујући ппстпјаое гарежи
и фрагментацију
Плави прпстпр- прпстпр фрагментације
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Део II – Тест бр. 1
Поглавље F – Упоредни тестови/Тест бр.1 10. фебруар 2016.– Опис сцене
A. Увод
10. и 11.02.2016. аутор је спровео 2 теста да испита главне тачке мишљења Др.
Зечевића и које су изнесене пред два Суда као што је указано у Судској пресуди:
1. Правац из којег је пројектил испаљен
2. Ефекат положаја пројектила у односу на возило на штету на возилу.
3. Штета од експлозије на зграду НИК која је поред Центра Експлозије.
4. Ефекат правца пројектила, угла удара и положаја фрагментације јер се тичу
два аспекта:
A. Повреда које су претрпели људи
B. Колатералне штете на зградама– карактеристике фрагментационог
оштећења
Тестови су спроведени под два сценарија:
Први је био заснован на мишљењу Др. Зечевића и спроведен је 10.02.2016.
Други је имао за циљ да нађе подударност између објективних налаза на сцени
Капије и резултата Теста, укључујући:
1. Штету на возилу
2. Штету на згради НИК
3. Штету на тротоару
4. Карактеристике растурања фрагмената на путу
5. Претрпљене повреде код људи
6. Штету на зградама– карактеристике фрагментационог оштећења
Тест је спроведен заједно са француским експертом Пјером Лореном.
Спроведен је у Техничко Опитном Центру Никинци у Србији.
B. Опис тест-сцене
Тест-сцена је била реконструкција трга Капија и направљена је од стране српских
експерата.
Сцена се састојала од 6 реконструкција 6 зграда– види детаље доле.
Осим зграде НИК, која је била изграђена од чврстих материјала и коришћењем
цигли, бетона и гипса, остатак зграда на тргу су биле направљене од дрвених дасака
пресвученим танким листовима лима.
Тротоари су изливени испред зграда, 1,15 метара широки и око 5-10цм виши од
нивоа улице.
Трг је, на западној страни, био поплочан гранитним коцкама 10x10x10, као што је и
оригинално био поплочан.
Тест-сцена је била подељена у 2 висинска дела користећи линију боје која је означена
на зградама на тргу на висини од 1,80м – паралелно са висином људског бића.
Додатно, доњи део зграда је био подељен у под-секторе од 1 метар сваки, да би се
анализирала густина фрагментационих оштећења и њиховог положаја.
16. и 17.03.2016. тест-сцена је скенирана 3D ласерским скенером. Скен је приложен.
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Удаљеност између зграда на реконструисаном тргу– измерено користећи
3D ласерски скенер
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Мерење удаљености између зграде НИК и кафеа Капија користећи
3D ласерски скенер

Мерења Самоизбора и северне зграде користећи 3D ласерски скенер
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Реконструисани трг Капија– поглед са југоистока на северозапад. Зграда НИК
напред, лево зграда Капија и десно зграда Самоизбор

Реконструисани трг Капија, поглед са северозапада. Десно, зграда Капија, у позадини
зграда кафеа Капија
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Висина зграда на реконструисаном тргу– 3D ласерски скен
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C. Зграда НИК
Зграда НИК је у потпуности конструисана користећи материјале– цигле, бетон и
цемент, да се направи прецизна копија структуре. Треба приметити да се виде
трагови фрагментације од претходних тестова на овој згради, као и на свим
реконструисаним зградама на тест-сцени. Ови трагови су покривени, затворени и
офарбани пре него што су спроведени тестови.
Архитектура спољног зида је такође у потпуности реконструисана.
Фасада продавнице одеће лоциране у згради је такође реконструисана користећи
дрвену конструкцију која је укључивала пулт за излагање и лутке на прозору.
На горњим спратовима прозори су затворени користећи одговарајуће стакло.
Изливен је тротоар испред зграде, 1,15 метара широк и око 10цм виши од нивоа
улице.
Улица поред тротоара је поплочана, као што је наведено, гранитним коцкама у
складу са оригиналним поплочавањем.

Резултати 3D ласер скена реконструисане зграде уз инжињерску скицу зграде НИК
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D. Зграда Самоизбор

Инжињерска скица– мере југозападне фасаде Самоизбора

Мере реконструисане зграде Самоизбор– 3D ласерски скен
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Зграда Самоизбор– југозападна фасада

Зграда Самоизбор– западна страна
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E. Зграда Капија

Скица зграде Капија – северозападна фасада

Мере реконструисане зграде Капија- северозападна и североисточна фасада
користећи 3D ласерско скенирање
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Реконструисана зграда Капија– североисточна фасада– у смеру трга
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F. Реконструисана зграда Капија

Мере реконструисане зграде користећи технику 3D скенирања
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Поглавље G Опис Теста бр. 1
A. Опште: Тест бр. 1 је спроведен 10.02.2016.
Овај Тест је спроведен према сценарију који је описан у мишљењу Др. Зечевића.
За сврху Теста возила и фигуре људи су постављени на трг у складу са њиховим
положајима у Тузли, на основу фотографија, снимака и доказа прослеђених аутору.
B. Возила и њихов положај
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Четири возила су постављена на тест-сцену:
1. Возило Голф МК-1 идентично оригиналном возилу које је било у близини места
експлозије.
Возило је постављено на 47цм од зида зграде НИК, са својим предњим делом на
удаљености од 1,30м од југоисточног угла зграде.
Возило је постављено тако да је делимично било паркирано на тротоару, као што
је назначено у мишљењу Др. Зечевића.
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2. Возило бр. 2 је постављено близу северозападног зида зграде Капија, близу улаза у
кафе Леонардо.

3. Возило бр. 3 је постављено близу кафеа Гулам.
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4. Возило бр. 4 је постављено на удаљеност од 12,5м од угла зграде северно од
зграде НИК, поред зграде.
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C. Положај фигура људи
Тридесет девет фигура људи, направљених од двослојног дрвета, пресвучених
танким листом лима. Висина фигура је била око 1,80м за мушке и око 1,65м за
женске фигуре.
Фигуре постављене на тест-сцену су биле само оних жртава чији је положај био
познат, и заснован на сведочењу преживелих као и фотографијама и снимцима.
Фигуре су нумерисане и поређане по њиховом оригиналном броју који се појављивао
у извештајима патолога. Детаљи о положају фигура су представљени у Додатку 2.
Следи Табела која показује симулиране жртве (убијене), њихов редни број, име и
положај.
Бр.
1

Број жртве
31

Име жртве
Мехмедовић Един

Положај жртве

2

12

Ђапо Амир

Кафе Леонардо

3
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Хрустановић Хасан

Северни угао зграде Капија

4

27

Механовић Сулејман

Северни угао зграде Капија

5

28

Курбашић Дамир

Између возила Голф и зграде Капија

6

13

Ђузел Амир

Кафе Леонардо, иза возила

7
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Марковић Ненад

Западни угао зграде Самоизбор

8

6

Мустачевић Шабан

Близу, иза возила Голф

9

39

Мујић Самир

Иза возила Голф и зграде Капија

10

18

Вуковић Мустафа

Северни угао зграде Капија

11

35

Бошњаковић Илвана

Угао зграде НИК

12
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Милић Адрјиана

Западни угао зграде Самоизбор

13

30

Нухановић Селма

Западни угао зграде Самоизбор

14

57

Курбеговић Вања

Западни угао зграде Самоизбор

15

37

Росић Јасминко

Западни угао зграде Самоизбор

16

54

Поњавић Русимир

Угао зграде северно од зграде НИК

17
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Чаушевић Селма

Западни угао зграде Самоизбор

18
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Мујановић Нешет

Западни угао зграде Самоизбор

19

5

Мариновић Пера

Испред фасаде зграде Капија, гледајући
према тргу

20

25

Хоџић Недим

Западни угао зграде Самоизбор

21

58

Стојичић Јелена

Кафе Гулам

22

64

Чирак Самир

Близу кафеа Гулам

23

4

Рамић Фахрудин

Кафе Гулам

Кафе Леонардо
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24

49

Хакић Хамдија

Фасада зграде Капија, гледајући према тргу

25

26

Борић Индира

Фасада зграде Капија, гледајући према тргу

26

29

Тадић Илинка

Фасада зграде Капија, гледајући према тргу

27

50

Стјепановић Саво

Фасада кафеа Капија

28

40

Рахмани Раиф

Фасада кафеа Капија

29

3

Сенад Хасановић

Фасада зграде НИК

30

36

Алиспахић Адмир

Фасада зграде НИК

31

60

Хаџић Аго

Између возила и лица зграде Самоизбор

32

43

Иза возила Голф

33

71

Југунчић Мујбашић
Азур
Нинић Дијана

34

24

Калесић Сандро

Кафе Гулам

35

23

Слијепчевић Асим

Северни угао зграде Капија

36

44

Вантић Азур

Западни угао зграде Самоизбор

37

19

Хујдуровић Аднан

Испред возила, близу лица зграде
Самоизбор

38

XX

XX

Угао зграде НИК близу фигуре бр. 35

39

XXX

XXX

Између возила и лица зграде Самоизбор,
близу фигуре 60

40

XXXX

XXXX

Близу фигуре бр. 39

Кафе Гулам

Напомена: Фигуре људи означене словим „X“ представљају додатне фигуре људи,
које нису укључене у познате жртве и коришћене су за тестирање ефеката експлозије
на одређеном простору.
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D. Положај фигура на тест-сцени

Западни угао Самоизбора

Испред зграде НИК
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Зграда Капија – Североисточна фасада

Кафе Гулам – десна страна, и угао северне зграде лево
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Северни угао зграде Капија
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Кафе Капија

Фигуре у средини трга Капија. Десно је пројектил
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Поглед на реконструисани трг са југоистока на северозапад
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E. Пројектил и његов положај
Пројектил, коришћен за тест, је био експлозивни пројектил, типа ОФ-482 М.
Пројектил је постављен на тачно место и угао наведен у мишљењу Др. Зечевића
према следећим мерењима:
Положај: на пресеку удаљености 5,60м од северне стране зграде НИК и 2,65м од
јужне стране зграде.
Ова тачка је лоцирана на удаљености од 40цм од стране возила Голф. Возило се
налазило, као што је речено, на удаљености од 47цм од зида зграде НИК, са предњим
браником на 1,30м од јужне стране зграде.
Азимут пројектила је био 271 степен, и његов угао према тлу/угао удара 62 степена.
Као што се види на наредним фотографијама, база пројектила, према подацима Др.
Зечевића, у ствари додирује страну возила.
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Тип пројектила:
Експлозивни пројектил типа OФ-482 М је коришћен за Тест.
За активирање пројектила на бојеву главу је монтиран адаптер који је садржао 20гр
ВБЕ, и активиран је даљински електричним детонатором, тако да је експлозија била у
складу са околностима експлозије пројектила са предњим ударним упаљачем.
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Спецификације пројектила OФ-482М
Подаци о пројектилу:
Општа дужина – 670,06мм
Тежина гранате:
Пуно пуњење – 59,1кг
Мало пуњење – 51,8кг
Укупна тежина пројектила– 33,24кг
Маса високобризантног експлозива – 3,64кг
Тип високобризантног експлозива – ТНТ
Напомена: овај тип пројектила је коришћен у овом Тесту у светлу одређивања Др.
Зечевића да је овај пројектил експлодирао на тргу Капија.
Закључак Др. Зечевића је био заснован на фотографијама и на фрагментима наводно
прикупљеним од стране других много година пре него што је он примио доказе.
Стога, очигледно да Др. Зечевић није физички испитао доказе на оригиналном месту
експлозије. Ово фундаментално подрива његову способност да непорециво одреди да
је пројектил овог типа експлодирао на тргу. Додатно, Др. Зечевић је требао да
квалификује свој закључак у светлу ових ограничења.
Штавише, правилна истрага на месту експлозије захтева коришћење метода и начина
правне релевантности, које су потребне да би се доказао ланац доказа, међу њима:
- Документација о положају где су налази пронађени
- Нумерисање налаза
- Детаљи о особи/особама који су прикупиле налазе
- Прикупљање налаза
- Чување и одлагање налаза
Ниједан од ових метода прикупљања и документације није извршен на сцени Капије
у Тузли.
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F. Резултати Теста
1. Опште:
Овај део је подељен у под-секције.
Свака под-секција укључује опис штете нанесене разним објектима као резултат
Теста и поређење са штетом нађеном на оригиналном лицу места на тргу Капија.
A. Ефекти на возило Голф
B. Ефекти на тло у близини Центра Експлозије
C. Запрљање од гарежи
D. Ефекат ударног таласа
E. Ефекат на зграду НИК
F. Ефекти на фигуре људи
G. Фрагментациони ефекат на зграде
H. Ефекти на додатна три возила

2.

Поређење ефеката на возило Голф
Као резултат експлозије пројектила предњи део возила је потпуно смрскан.
Хауба се откачила и слетела близу возила, кидање предњег десног дела
возила.
Тешка оштећења су изазвана мотору возила и предњим гумама возила.
Продори фрагмената су пронађени на крову возила и у путничком одељку.
Само возило је бачено око 1 метар од своје почетне позиције, дијагонално у
западном смеру, ударајући у зид.

Тренутак експлозије пројектила поред возила Голф– фотографија је извађена
из документације ултра-брзе камере
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Штета на возилу Голф, који је бачен према западу као резултат ударног таласа–
резултати Теста

Штета на возилу Голф при Тузланском догађају– без ефекта ударног таласа.
Такође види детаље у Поглављу D стр. 33-39 изнад.
Резиме:
Вероватно и без потребе за доказима осим горњих фотографија, очигледна је
недвосмислена фундаментална разлика између ефекта експлозије на возило Голф на
тргу Капија 25.05.1995, и ефекта експлозије у Тесту спроведеном на тест-сцени
10.02.2016. према сценарију предложеном од стране Др. Зечевића– посебно,
очигледно је да возило Голф на тргу Капија није одбачено са места од ефекта
ударног таласа експлозије.
Као додатна напомена може се рећи да укупни ефекти на возило Голф на тргу Капија
указују на фрагментациони ефекат и експлозивни притисак експлозивне направе која
садржи само десетине грама експлозива, а не 3,6кг колико се налази у ТФ пројектилу
130мм.
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3. Поређење ефеката на пут и тротоар близу кратера експлозије
1. Кратер експлозије– кратер експлозије формиран на тргу у гранитном
камену који су поплочавали пут на тест-сцени – је био плитак. Разлог за
формирање овакве конфигурације кратера експлозије је чињеница да, због
очигледних околности, ударни елемент који се дешава када пројектил
удари пут није био укључен у Тест. Такав удар може да изазове одређени
ниво продора, иако мањи, у пут.

Као резултат експлозије пројектила, крш од подлоге испод гранитног камена је
избачен, нешто од њега бачено на зид зграде НИК.
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При догађају на Капији, као што је описано од Др. Зечевића, вештака оптужбе,
пречник кратера експлозије је био 50цм. Ипак, може се закључити из анализе
фотографија и снимка са места места експлозије да је кратер експлозије ископан и
проширен од стране лица на месту експлозије. У ствари, фактички је немогуће са
сигурношћу одредити његову оригиналну величину, иако је очигледно да је кратер
експлозије био дубљи и шири од оног формираног приликом Теста, као што се види
из гранитног камења избаченог са свог места ван кратера експлозије. Карактеристике
овог кратера експлозије указују да се експлозија десила у тачки дубљој од површине
пута, ширећи крхотине из подлоге испод гранитног камења у смеру возила, и камене
фрагменте у смеру зграде НИК.

Кратер експлозије пре него што је ископан и промењен

Кратер експлозије након што је ископан
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Поређење крша од кратера експлозије у смеру зграде НИК

Крш, камени фрагменти и тешка оштећења пута и тротоара испред зграде НИК–
резултати Теста

Крш, минимални камени фрагменти на тротоару испред зграде НИК– оригинални
догађај
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4. Поређење Слике растурања фрагмената на тлу на путу
Резултати Теста
Као резултат експлозије растурање фрагмената се десило на путу – са врхом у
кратеру експлозије и странама које се шире према углу нагиба пројектила. Другим
речима- цртање праве линије од врха растурања фрагмената– кратера експлозије,
сече развучени троугао у његовом центру, па је могуће прецизно одредити правац
пројектила.

Облик и правац Слике растурања фрагмената на тлу показује ка западу (резултати
Теста)

При догађају на Капији Слика растурања фрагмената на тлу је била раширена у тачно
супротном смеру– према истоку
Закључак
Резултати Теста ојачавају горепоменуто у Поглављу A овог Извештаја, на основу
чега се може закључити смер растурања фрагмената уз Центар Експлозије. Ово може
да укаже на положај пројектила у време експлозије.
Стога, могу да закључим да фундаментална промена и противречност између
смерова Слике растурања фрагмената на тлу указује на различите и чак супротне
смерове експлозије између догађаја у Тузли и претпоставки Др. Зечевића о правцу
пројектила.
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5.

Поређење оштећења тротоара испред зграде НИК
Као што је наведено, испред зграде НИК је био тротоар широк 1,15 метара и
око 5цм виши од нивоа улице.
Ивичњак је направљен од клесаног камена.
Резултати Теста
Ивичњак који се налазио између кратера експлозије и зграде НИК је смрвљен
као резултат Теста. Додатно, дубока и масивна продорна оштећења су
пронађена на површини тротоара.

Тротоар пре експлозије

Тротоар одмах након експлозије

81

Тротоар након чишћења– тешка оштећења се виде на ивичњаку и на самој површини
тротоара.
Тузлански догађај
При Тузланском догађају једва да је видљиво икакво значајно оштећење на тротоару
и путу испред зграде НИК, насупрот Центру Експлозије.
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6.

Зграда НИК – поређење оштећења од експлозије
Резултати Теста
Оштећења спољњих зидова

Фрагментациона оштећења на зидове зграде НИК– из филма ултра-брзе камере
Две локације фрагментационог оштећења су пронађене на спољњим зидовима зграде.
Прва локација - 17 места фрагментационог оштећења, је пронађена на северној
страни фасаде зграде НИК, већина њих до 2,50 метара висине. Још један фрагмент је
пронађен у простору између оквира врата продавнице и оквира горњих прозора.
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Фасадни зид зграде Капија
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Друга– уз јужни зид фасаде зграде НИК, 2 места фрагментационог оштећења су
пронађена– на дну зида насупрот месту експлозије.

Део фасадног зида близу Центра Експлозије– резултат Теста

Исти део– догађај на Капији – фрагментационо оштећење и притисак експлозије нису
очигледни

На горњем делу зида, на висини између 3,20-6,00 метара, пронађено је 8 фрагмената,
већина њих у правој линији око 0,5 метара од јужне стране зграде.
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При догађају на Капији – нису пронађена фрагментациона оштећења на страни
зграде, само 4 места фрагментационог оштећења на центру фасаде зграде, на висини
од око 10м.
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Резиме:
Карактеристике оштећења на фасадним зидовима зграде НИК указују фундаменталне
разлике између типа фрагмената, њиховог броја и места оштећења.
Табела поређења:
Тест
17 фрагмената, неки указују
на велике фрагменте, на
висини до 2,5 метра

Тузла
Око 30 или више малих
фрагмената на висини до 1,5
метара + запрљање од
гарежи

Доњи јужни део фасадног
зида

Фрагментационо оштећење
+ запрљање од гарежи + крш

Без ефекта

Горњи јужни део фасадног
зида

8 фрагмената на висини
између 3,20-6,00 метара

Централни део фасаде
зграде

1 фрагмент на 3,5м висине

Северни део фасадног зида

Без оштећења
4 фрагмента на центру зида
. на висини од 10м
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7.

Оштећења унутрашњости зграде НИК

И овде, такође, постоји фундаментална разлика између резултата Теста и Тузланског
догађаја.
У Тесту, опште уништење је изазвано излогу продавнице и стварима у продавници,
са стварима које су биле у излогу одбаченим унатраг у радњу, сломљеним и
смрвљеним. Ипак, у Тузланском догађају није било очигледног фундаменталног
оштећења излогу– дрвени рам је остао на месту, мало покривен са гарежи, лутке су
остале усправне, и није било очигледне штете на одећи на луткама. Мања штета је
изазвана тенди изнад продавнице одеће.

Фасада зграде НИК на тест-сцени

Резултати Теста
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Фасада продавнице одеће– зграда НИК на тргу Капија– након експлозије
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8. Ефекти на фигуре људи
Представљене су две димензије резултата Теста које се тичу фигура људи:
Прва– фотографије фигура људи, свака фигура након што је погођена, као додатак
Табели која улази у детаље главних ефеката пронађених у односу на сваку фигуру.
Друга– условни дијаграм подељен на 4 површине ефекта према штети нанесеној
фигурама људи.
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Табела-резиме ефеката на фигуре људи
Редни бр.

Број
фигуре.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

24
71
5
4
54
35
13
50
40
18
27
28
23
59
61
37
63
25
44
31
3
36
29
49
26
5
58
48
43
6
12
39
30
62
19
57
60
64
XX
XXX
XXXX

Легенда:
(-) - Негативно
(+) - Позитивно

Остала
усправна
након
експлозије
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Фрагментација

Запрљање
од гарежи

Прелом/
Разбијање

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Прелом
Прелом
Разбијање
Разбијање
Прелом
Прелом
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Анализа налаза
Од свих фигура људи коришћених у Тесту, 2 фигуре су разбијене (3 и 36) – оне које
су се налазиле испред зграде НИК.
На 4 фигуре– (xxxx, xxx, 31 и 35) пронађени су преломи, изазвани ударом ударног
таласа.
6 додатних фигура (xx, 30, 39, 12, 6, 13) су бачене на тло као резултат ударног таласа.
Значајно запрљање од гарежи је уочено на 12 фигура (xx, xxxx, 57, 30, 39, 6, 36, 3, 31,
59, 27, 35).
Остале тест-лутке, 29 укупно, су остале усправно на свом месту.
30 фигура људи, чинећи 73% свих фигура, су претрпеле повреде различите
озбиљности од фрагментације.
11 фигура– 27% није претрпело никакву штету.
Анализа оштећења омогућава да се нацрта дијаграм кругова уништења/оштећења
према нивоу штете изазване фигурама људи.
Дијаграм штете омогућава визуелно испитивање ефеката пројектила према положају
одређеном од стране Др. Зечевића.
.
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Кругпви кплатералне щтете резултата Теста са ТФ прпјектилпм 130мм, азимут
270 степени, нагиб 62 степена, према експертскпм извещтају Др. Зешевића.
ЛЕГЕНДА:
Црвени прпстпр и фигуре- Ефекат разбијаоа
Љубишасти прпстпр- прпстпр притиска укљушујући гареж и фрагментацију
Плави прпстпр- прпстпр фрагментације
Остатак прпстпра- прпстпр без утицаја (зелене фигуре)
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Распоред повређених при догађају на Капији:
Као што је наведено, 71 особа је убијена и око 240 повређено у стварном догађају.
Положај убијених и рањених је означен на следећој мапи, у односу на особе чије
место, у време експлозије или након тога, је могло да буде потврђено на основу
сведочења, фотографија и снимка са сцене догађаја.
Постоји фундаментална разлика између две мапе положаја жртава – при Тузланском
догађају многи су повређени на простору између Центра Експлозије и кафеа Капија
који се налази на источном крају трга.
Резултати Теста су недвосмислено доказали да фрагментациони погоци испред кафеа
Капија нису могли да се десе на том простору у складу са одређивањем азимута и
угла пројектила Др. Зечевића, због чињенице да угао нагиба пројектила изазива да
фрагментација пројектила лети навише изнад висине оних присутних на том
простору. Штавише, фотографије жртава на овом простору указују да је већина
повреда претрпљена у доњем делу њихових тела, што је у супротности са
резултатима.

Мапа која представља познате и процењене положаје жртава у Тузли 25.05.1995. У
кругу– простор са штетом на фигурама људи у Тесту бр. 1 урађеном у складу са
експертским мишљењем Др. Зечевића, што је оставило необјашњене жртве на
простору ван простора оштећења
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9.

Поређење повреда жртава бр. 3 и 36

Постоји посебан значај у поређењу резултата експлозије на жртвама бр. 3 (Хасановић
Сенад) и бр. 36 (Алиспахић Адмир), два полицајца који су, у време експлозије
стајали испред зграде НИК, врло близу возила Голф.
Као резултат експлозије 2 полицајца су убијена и њихова тела су остала на тротоару
испред зграде, као што је приказано на слици.
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Патолошко испитивање тела је дало следеће резултате:

101

102

103

Испитивање тела указује на велики број малих фрагмената који су изазвали повреде
дуж тела- на жртви бр. 36, од колена дуж бочну леву страну, укључујући предњи део
и главу.
На жртви бр. 3 – повреде су концентрисане на бочну леву страну груди и на глави.
На оба тела има знакова запрљања од гарежи на простору који није био прекривен
одећом.
Фотографије сцене догађаја и жртава снимљене у болници показују да је одећа
мртвих остала нетакнута и није била поцепана као резултат експлозије.
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Као што је наведено, у Тесту, 2 фигуре људи су постављене на места жртви 3 и 36.
Ефекти на фигуре људи у Тесту су били потпуно другачији од ефеката у Тузланском
догађају.
„Ноге“ фигура људи су потпуно смрвљене. Грудни део је претрпео значајне повреде
што се рефлектује у масивном ломљењу дрвених фигура људи. Значајна количина
гарежи је пронађена на фигури човека бр. 3.

Остаци фигуре бр. 3

Остаци фигуре бр. 36
Ове 2 жртве су се налазиле веома близу месту експлозије (2-3 метра), као што је
одређено у мишљењу Др. Зечевића.
Изгледа да постоји фундаментална разлика између два сценарија. У Тесту су фигуре
људи биле изложене веома јаком деструктивном ефекту експлозива пројектила
130мм. Са друге стране, у стварном догађају је очигледно да су жртве повређене
оружјем са далеко слабијим експлозивним ефектом који производи мању и бројнију
фрагментацију (попут експлозивног ефекта ручне бомбе или нечег сличног), која
садржи експлозиве са негативним балансом кисеоника, попут ТНТ и који производи
јако зацрњење од гарежи. У супротном, Центар Експлозије је био даље него што
положај тврди.
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Поређење повреда додатних жртава на тргу Капија и фигура људи у Тесту

Бр. 6 – запрљање од гарежи на лицу и десној ногавици

Фрагментација у горњем делу, у доњем делу- нема запрљања од гарежи
.
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Бр. 12 – мало фрагментације

Масивна фрагментација на целој површини фигуре човека
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Бр. 18 – обимна фрагментација раширена по целом телу жртве

Један фрагмент у пределу стомака
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Бр. 19 – фрагментација по целом телу жртве

Мало фрагментације – концентрисане на доњем делу фигуре
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Бр. 31 – без зацрњења, фрагментација на неколико органа жртве

Јак ефекат ударног таласа на фигуру, масивно запрљање од гарежи на горњем делу,
продорне ране у пределу груди.
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Бр. 27

Јак ефекат ударног таласа на фигуру, масивно запрљање од гарежи на доњем делу
тела и бројни продори фрагмената по целој површини фигуре.
.
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Жртва бр. 39
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Бр. 35 – запрљање од гарежи на свим откривеним деловима и масивна фрагментација
на ногама

Запрљање од гарежи– мало, и мало фрагментације у горњем делу
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Бр. 27
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Бр. 30
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10. Оштећења зграда – поређење између резултата Теста и догађаја на тргу
Капија
При Тузланском догађају карактеристике фрагментације на зидове зграда су
истраживане на основу фотографија са лица места. Анализа фотографија показује
разлике између главних карактеристика фрагментације на зидове зграда када се
пореде ова два догађаја:
A. Зграда Капија Догађај на Капији
Североисточна фасада– фасада зграде је претрпела масивну фрагментацију по целој
површини, са фрагментацијом посебно концентрисаном на доњи део зида.
Фотографије показују да је већина фрагментације пронађена до висине од око 2, са
већином фрагментације концентрисаном у доњем делу зида.
Има фрагментационог оштећења на горњем делу зида, али је има мање и раширена је
по целом горњем делу зида.
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Резултати Теста–
У Тесту је фрагментација достигла максимални домет од 16м на североисточном
зиду на висини од 1,80м. У горњем делу зида зграде пронађен је дијагонални
фрагмент под углом од око 60 степени који се завршава на даљини од око 20м, где се
уздиже преко висине крова зграде.
.
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B. Угао зграде Капија и западни зид
Тузлански догађај– обимна фрагментација је била концентрисана у горњем делу
изнад врата, и на северозападном зиду на другом спрату, до удаљености од око
12м од Центра Експлозије.
На доњем делу има нечег што подсећа на издужене огреботине на зиду, што се
завршава насупрот предњег дела возила, на удаљености од око 11м од места где се
тврди да је кратер експлозије. Поред тога, на дрвеним вратима има релативно
много фрагмената растурених по површини врата.

У експерименту– неколико фрагмената– већина њих концентрисана на висину до 3м
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C. Зграда Самоизбор

Догађај на Капији
Западни угао – једна од најзначајнијих разлика између стварног догађаја и Теста је
пронађена на овом простору. Док је у Тузли била велика концентрација фрагмената у
доњем делу, и ово је такође место где је пронађен највећи број жртава, у Тесту је
највећи број фрагмената био концентрисан у горњем делу зида, док је
фрагментација у доњем делу била релативно мала. Разлика у положају растурања
фрагмената је од великог значаја у односу на позиционирање пројектила. Надаље,
очигледно је да ова фундаментална разлика недвосмислено указује да нема
подударности између положаја пројектила према Др. Зечевићу и резултата
експлозије у Тузли.

Западни угао зграде– догађај на Капији
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Западни угао Самоизбора – доњи део

Западни угао Самоизбора – резултати Теста – већина погодака фрагмената је у горњем делу
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Лице зграде– резултати Теста
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D. Зграда Самоизбор– југоисточна фасада

Приметити велику количину фрагментације која је направила рупе у тенди излога и
ломљење стакла

Самоизбор – југоисточна фасада– Тест– нема фрагментације
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E. Кафе Капија
Фотографије стварног догађаја не дозвољавају дубље испитивање броја
фрагмената који су оштетили зграду и положај оштећења. Неколико места
оштећења од фрагмената су приказани на фотографији.

Резултати Теста

У Тесту су пронађена само три ефективна фрагмента у јужном делу северозападног
зида зграде– који гледа ка тргу
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Резултати 3D скенирања Теста бр. 1- Укупни фрагментациони погоци на фигуре
људи и зграде
Црвене линије представљају поготке до 1,80м.
Зелене линије предтсављају поготке изнад 1,80м.
Ваљци представљају положаје фигура људи према горњој Табели.
Црвено значи – простор и оштећења од разорног ефекта експлозије.
Љубичасто значи – простор и оштећења од бласта и ударног таласа укључујући
фрагментацију.
Плаво значи – простор и оштећења само од фрагментације.
Зелено значи – сигуран простор.

Поглед са југоистока на северозапад
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Резултати Теста – поглед са југозапада на североисток

Поглед у ширем правцу- север-југ
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Резултати Теста- поглед из ваздуха
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Д Е О III
Поглавље H – Тест бр. 2 – 11.02.2016.
A. Опште: Тест бр. 2 је спроведен као тест изводљивости, са циљем да разреше
контрадикторности између резултата Теста спроведеног 10.02.2016.,
заснованог, као што је наведено, на налазима Др. Зечевића, и налаза на месту
експлозије у Тузли 25.05.1995.
Тест бр. 2 је испитивао следеће:
A. Ефекат експлозије на возило
B. Ефекат експлозије на зграду НИК
C. Ефекат оштећења изазван гранитним камењем уз Центар Експлозије
D. Центар Експлозије
E. Ефекат експлозије на фигуре људи
F. Фрагментациони ефекат на зграде на тргу
B. Како је Тест спроведен
Тест је споведен на тест-сцени у Техничко Опитном Центру где је такође
спроведен и Тест бр. 1.
Фрагментационо оштећење од Теста бр. 1 је означено плавом бојом да би се
разликовало од нових оштећења у Тесту бр. 2.
Зграда НИК је реновирана и њена фасада обновљена.
3 возила су постављена на сцену, на идентичне положаје као и у Тесту бр. 1.
Циљно возило је постављено поред ивичњака тротоара, на удаљености од 1,15м
од зида зграде НИК.
37 фигура људи је постављено на сцени, у исте положаје и позиције као и у
Тесту бр. 1.
Пројектил: 130мм OФ 482-М.
Положај пројектила– постављен 40цм од угла возила при углу од 50 степени и
са азимутом од 120 степени у односу на правац возила.
Упаљач пројектила је убачен око 5цм између гранитног камења, имитирајући
енергетско продирање пројектила пре експлозије.
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C. Резултати Теста
1.

Ефекти на возила

Предњи део аутомобила, на десној страни, је покидан као резултат притиска
експлозије.
Тешка штета је нанесена мотору возила, шасији и унутрашњим компонентама
мотора.
Хауба је ишчупана са места и бачена неколико метара према истоку, и
пробијена као резултат фрагментације.
Врата возила су се отворила од створеног унутрашњег притиска.
Сломљени су прозори возила.
Фрагментација је продрла кроз предња десна врата.
Фрагментација је продрла у путнички одељак и кроз кров возила.
Возило је бачено према зиду и пронађено 73цм од зида, и такође је одгурнуто
око 1 метар уназад.
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2. Оштећења унутрашњости зграде НИК
Као резултат експлозије, излог продавнице је бачен у зграду и поломљен. Лутке
из излога су бачене у продавницу и поломљене. Унутрашњост продавнице је
била пуна фрагмената камења, прљавштине и доста прашине. Ово је у
супротности са стварним догађајем, као што је наведено.
.

3. Кратер експлозије
Иако је упаљач пројектила убачен међу гранитно камење, кратер експлозије је
био плитак.
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4. Слика растурања фрагмената на тлу
Формирана је Слика растурања фрагмената на тлу на гранитном камењу, и
ширила се од кратера експлозије у југоисточном смеру– према азимуту
позиционирања пројектила.

Карактеристике смера и фрагментационог растурања су компатибилне са
карактеристикама фрагментационог растурања створеног у стварном догађају на
Капији.
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Много већа количина прашине и камених фрагмената је створена у Тесту бр. 2 у
поређењу са Тестом бр. 1 због масивног удара фрагментације на гранитно камење
које поплочава пут. Ова фрагментација је значајно повећала број жртава као резултат
секундарне фрагментације и рикошета металних фрагмената. Ово је поткрепљено
повредама нанесеним фигурама бр. 1 – 6 које су биле стављене на простор трга
између зграде Самоизбор и зграде Капија, уз линију раздвајања максималне
фрагментације у Тесту бр. 1.

Фотографија из ултра-брзе камере према северозападу – обратити пажњу на
прашину која се уздиже јер фрагментација погађа гранитно камење.
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5.

Зграда НИК

Фасада зграде је оштећена, као резултат експлозије, од стране веома високог
броја фрагмената концентрисаних на зидове зграде до висине од око 3,5 метара.
Ово је у супротности са догађајем на Капији и резултатима Теста бр. 1.
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6.

Повреде фигура људи

Кругпви кплатералне щтете резутата Теста ТФ прпјектила 130мм,
азимута 120 степени, нагиба 50 степени
ЛЕГЕНДА:
Црвени прпстпр и фигуре- Ефекат разбијаоа
Љубишасти прпстпр- прпстпр притиска укљушујући гареж и
фрагментацију
Плави прпстпр- прпстпр фрагментације
Остатак- зпна без утицаја (зелене фигуре)
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Табела-резиме ефеката на фигуре људи

Редни бр.

Број
фигуре

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

54
19
62
4
61
58
24
62
63
25
43
X1
49
29
X2
X3
4
X5
37
62
19
60
33
57
18
23
27
X6
13
XXXX
39
31
12
5
XX
40
50

Остала
усправно
након
експлозије
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Фрагментација

Запрљање
од гарежи

Прелом/
Разбијање

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Напомена: Фигуре људи означене словом „Х“ представљају додатне фигуре људи,
које нису укључене у познате жртве и коришћене су за тестирање ефеката експлозије
на одређеним просторима.
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Анализа налаза
Од укупно 37 фигура људи коришћених у Тесту, 2 фигуре су сломљене (39 и 57).
Фигуре су биле лоциране око 3 метра од Центра Експлозије у источном смеру, због
удара експлозије који их је бацио на тло као резултат ударног таласа.
На 11 фигура– (XX, 61, 62, 19, 60, 33, 23, XXXX, 31, 12, 37) пронађене су пукотине,
као резултат ударног таласа који их је бацио на тло, али није било доказа о ломљењу.
Значајно запрљање од гарежи је пронађено на 5 фигура (XX, 37, 33, 57, 39).
Остале фигуре људи, 29 укупно, су остале усправно на свом месту.
32 фигуре људи, што чини 86% свих фигура, су претрпеле повреде различите
озбиљности од фрагментације.
4 фигуре – 14% нису претрпеле никакве повреде.
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7.

Фотографије повреда фигура људи
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Бр. 1
Левп дп
фигуре
44

138

139
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8.

Оштећења зграда

Штета је нађена на свим зградама на тргу.
Детаљи ефективне фрагментације на тлу су представљени у следећем
Поглављу.
Две масивне концентрације фрагментације су пронађене у овом Тесту:
Прва– фрагментација је пронађена у горњем делу западног угла зграде
Самоизбор, иако мање него у Тесту бр. 1.

Плавим– штета од Теста бр. 1 и бр. 2 – на лицу стране зграде Самоизбор
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Северни угао Капије– на овом простору се види- растурање и количина
фрагментације у Тесту бр. 1 (плавим) су значајно већи у вишим деловима, док је
већина фрагментације у Тесту бр. 2 (црна боја) концентрисана у доњем делу зграде.
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9.

Ефективна фрагментациона штета на зградама– поређење Тестова

Ефективна фрагментација је дефинисана као фрагментација која је пробила
металом пресвучене дрвене даске, коришћене као зидове зграда на
реконструисаном тргу.
Одређено је да би овим била сматрана продорна фрагментација до 1,80 метара
од земље, у складу са моделом фрагментације предложеним од стране Др.
Зечевића у његовом мишљењу. Види његове дијаграме у вези овога доле.
Калкулације Др. Зечевића указују да је домет ефективне фрагментације у смеру
фронта пројектила 16 метара, и 14 метара према задњој страни пројектила.
Додатно, може се закључити из података Др. Зечевића да ће у тачки лоцираној
21 метар од Центра Експлозије фрагментација бити на макар 5 метара изнад
тла.
Да би се испитала ефективна фрагментација у два спроведена Теста, нацртана је
линија на зградама на тргу на 1,80 метара од тла, указујући на висину
ефективне фрагментације. Овај простор је подељен у секторе од 1 метар, да би
се анализирала штета на зградама у смислу густине фрагментације по сектору,
и упоредила са калкулацијама Др. Зечевића према анализи налаза у Тузланском
догађају који се десио 25.05.1995.

Подела у секторе на зидовима на тест-сцени
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Подела у секторе је била као што следи:
Сектор

Број под-сектора

Североисточна фасада зграде Капија

1-11

Кафе Капија

12-21

Југозападна фасада зграде Самоизбор

25-35

Западни угао зграде Самоизбор

36-38

Југозападна фасада зграде Самоизбор

39-58

Северна зграда, југоисточна фасада

59-73

Северна зграда, југозападна фасада

74-78

Зграда НИК

79-81

Зграда Капија, северозападна фасада

82-94

Упоредна Табела
Зграда

Број
сектора

Тест
Тест 1
изводљивости Зечевић

Капија,

1

22

9

Североисточна
фасада

2

19

4

3

20

4

4

6

0

5

4

5

6

2

0

7

0

1

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

2

13

0

1

14

0

0

15

0

0

16

0

0

17

0

1

18

1

0

19

0

0

20

0

0

21

0

1

22

0

0

23

0

0

Кафе Капија
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24

0

0

Самоизбор

25

0

0

Југозападна
фасада

26

0

0

27

0

0

28

0

0

29

5

0

30

0

0

31

2

0

32

0

0

33

0

0

34

0

0

35

2

1

Самоизбор

36

13

3

Западни угао

37

11

0

38

6

2

Самоизбор

39

11

1

Северозападна
фасада

40

2

0

41

0

0

42

0

0

43

1

0

44

0

0

45

0

0

46

0

0

47

0

0

48

0

0

49

0

0

50

0

0

51

0

0

52

0

1

53

0

0

54

0

0

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0
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Северна
зграда

61

0

0

62

0

0

Југоисточна
фасада

63

0

0

64

0

1

65

0

0

66

3

0

67

1

0

68

4

0

69

0

0

70

0

0

71

1

0

72

1

0

73

1

0

Северна
зграда

74

10

5

75

5

4

Југозападна
фасада

76

1

2

77

1

0

78

0

2

79

Није бројано

Није
бројано

80

Није бројано

Није
бројано

81

Није бројано

Није
бројано

Зграда Капија

82

26

9

Северозападна
фасада

83

14

9

84

6

12

85

8

5

86

7

2

87

3

3

88

2

3

89

0

0

90

0

1

91

0

2

92

0

0

93

0

0

94

0

0

Зграда НИК
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Домет максималне ефективне фрагментације на зграде– Тест бр. 1 – заснован на
положају пројектила у мишљењу Др. Зечевића
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Домет максималне ефективне фрагментације на зграде– Тест бр. 2
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10. Анализа налаза– фрагментација
A. Уопштено је пронађено да су карактеристике фрагментације у оба Теста
врло сличне што се види из штете на зидове зграда, осим неколико
фундаменталних разлика:
1. Штета на згради НИК– у Тесту бр. 2 зграда је фрагментацијом оштећена, на
зидове зграде, значајно више него у Тесту бр. 1, посебно јужни део источног
зида– који гледа ка тргу.
2. Са друге стране, притисак експлозије и фрагментација који су оштетили
зграду у Тесту бр. 1 су били значајно већи него у Тесту бр. 2, као што се
види из тешких оштећења фасаде продавнице и ствари у продавници.
3. Зграда Самоизбор– западни угао- на доњем делу, количина фрагментације у
Тесту бр. 2 је била знатно већа него у Тесту бр. 1. Истовремено, на горњем
делу лица зграде, и у његовој близини, фрагментација у Тесту бр. 1 је била
већа него у Тесту бр. 2.
4. Исто је пронађено на северном углу зграде Капија– на доњем делу,
фрагментација у Тесту бр. 2 је била већа него у Тесту бр. 1, док је на горњем
делу било супротно.
5. Домет фрагментације у смеру трга (према југоистоку) – уопштено, можемо
рећи да је максимални ефективни домет фрагментације у смеру трга био
прилично сличан, као што је рефлектовано у штети на зградама.
6. На југозападној фасади зграде Самоизбор– у Тесту бр. 2 велика количина
фрагментације изнад ефективне фрагментације је била је већа него у Тесту
бр. 1.
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Део IV – Поређење резултата Тестова са догађајем на Капији и моделом Др.
Зечевића
A. Поређење повреда фигура људи у Тестовима 1 и 2 са моделом ефективне
фрагментациоје Др. Зечевића

Кругпви кплатералне щтете резутата Теста ТФ прпјектила 130мм, азимута
270 степени, нагиба 62 степена, према експертскпм извещтају Др.
Зешевића
ЛЕГЕНДА:
Црвени прпстпр и фигуре- Ефекат разбијаоа
Љубишасти прпстпр- прпстпр притиска укљушујући гареж и фрагментацију
Плави прпстпр- прпстпр фрагментације
Остатак- зпна без утицаја (зелене фигуре)

Повреде фигура људи– Тест бр. 1
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Кругпви кплатералне щтете резутата Теста ТФ прпјектила 130мм,
азимута 120 степени, нагиба 50 степени
ЛЕГЕНДА:
Црвени прпстпр и фигуре- Ефекат разбијаоа
Љубишасти прпстпр- прпстпр притиска укљушујући гареж и
фрагментацију
Плави прпстпр- прпстпр фрагментације
Остатак- зпна без утицаја (зелене фигуре)

Повреде фигура људи– Тест бр. 2
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18m

8.5m

12m
17m

Максимална ефективна фрагментација према моделу Др. Зечевића
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B. Анализа налаза
1.

Уопштено, пронађена је компатибилност између модела предложеног од стране
Др. Зечевића и резултата Тестова у сва три смера фрагментације– северном,
јужном и источном.

2.

Два спроведена Теста, као и модел предложен од стране Др. Зечевића, нису
решили проблем бројних повреда људи при догађају на Капији на
просторима ван домета ефективне фрагментације, поготово на простору
кафеа Капија и кафеа Леонардо.

3.

Испитивање фотографија које приказују жртве пронађене на овим просторима,
посебно на простору код кафеа Капија, указује да су повреде посебно
концентрисане на доње делове тела.

4.

Поређење између Тестова 1 и 2 у односу на обим повреда фигура људи
показује следеће:
Разбијање
Запрљање од гарежи
Фрагментација
Ударни талас
Без штете

Тест бр. 1 (%)
2
29
73
24
27

Тест бр. 2 (%)
0
13.5
86
30
14

Анализа налаза у Табели, у светлу положаја фигура људи, показује значајно више
жртава у Тесту бр. 2 у поређењу са Тестом бр. 1. Можемо претпоставити да је
већи број жртава резултат додатне фрагментације изазване рикошетима
створеним током масивног удара фрагмената пројектила на гранитно камење, као
и вишег притиска извршеног у правцу трга у Тесту бр. 2 због положаја
пројектила.
Већи деструктивни ефекат пројектила у Тесту бр. 2 је ојачан концентрацијом
фрагментације на зидове зграда, као што је наведено у претходном делу, указујући
да је фрагментација у Тесту бр. 2 била концентрисанија у доњем делу зграда у
поређењу са Тестом бр. 1 где је била концентрисана на горње делове зграда.
Ипак, као што је наведено горе, ниједан од Тестова није решио проблем великог
броја жртава на просторима који се налазе ван домета фрагментације пројектила,
последица њиховог положаја и угла.
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Део V
Додатни проблеми који захтевају додатну истрагу која може да баци светло на
то шта се одвијало 25.05.1995.
Има неколико феномена примећених при догађају на Капији који нису у сагласности
са мишљењем Др. Зечевића.
1.

Смрвљена тела
Анализа карактеристика жртава при догађају на Капији указује да су 3 особе
претрпеле неуобичајено тешке повреде. Заједнички именилац је био да су сво
троје имали потпуно смрвљен центар тела– груди и стомак, док су удови
остали релативно нетакнути.
Унутрашњи органи су пронађени разбацани по тргу, највероватније од ових
жртава.
Положај ових жртава није познат, осим за бр. 62 чије тело је пронађено испред
угла зграде Самоизбор.
Нема информација о положају осталих жртава. Ипак, њихова тела су
дефинитивно нађена на тргу, а не близу зграде НИК.
Штета на телима указује да су жртве биле смрвљене када је предњи део
њихових тела гледао у смеру Центра Експлозије. Изгледа као круг људи око
центра где се експлозија десила.
Мала количина запрљања од гарежи на телима жртава и масивно разарање
тела, указује на непосредну близину Центру Експлозије унутар простора
ватрене лопте. Овај простор карактеришу огромни притисци који чине
разарање објеката пронађених ту и у непосредној близини, и која су одбачена
у даљину. Стога је тело жртве бр. 62 одбачено од места експлозије тамо где је
пронађено.
Поређење карактеристика разарања тела између Теста бр. 1 и бр. 2 указује на
фундаменталну разлику– масивна оштећења жртава 3 и 36 које су се налазиле
испред зграде НИК је концентрисано на доњи део тела, док је при догађају на
Капији штета била концентрисана у средњем делу тела.
Анализа прогреса ударног таласа и развијања ватрене кугле у оба Теста у
којима је пројектил експлодирао на тлу указује да ће штета бити комбинована,
и у доњим и у средњим деловима тела.
По мишљењу долепотписаног, карактеристике повреда претрпљених од
стране жртава показују да је разумно могуће да се експлозија десила у висини
груди жртава.
Још једна могућност је да су тела те три жртве разорена директним поготком
самог пројектила. Овај директни погодак би могао да изазове активирање
муниције.
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Ватрена лопта – Тест бр. 1 – радијус од 1,5 метара

Ватрена лопта – Тест бр. 2 – радијус од 1,5 метара
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Тело жртве 53. Повреде тела указују на непосредну близину Центру Експлозије, лоциране на
средини тела жртве.
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Тело жртве бр. 56 – главне повреде су на грудима спреда, са десне стране и иза леве ноге
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2. Дисперзија остатака на возилима
A. Плаво возило близу западног зида зграде Самоизбор
Ово возило се налазило поред улаза у продавницу и 7-8 тела је пронађено
испред продавнице.
Само возило је било прекривено остацима на целом предњем делу- предњи
браник, хауба, ветробран и кров, највероватније од разорених тела. На хауби
је постојао простор чист од остатака– можда су овде остаци неке од жртава,
која се налазила близу експлозије, бачени као резултат разарајућег ефекта
експлозива, или је можда нека од жртава седела на хауби и упила остатке у
тело.
Исто је тачно и за десну страну возила.
Додатно, страна возила и задњи прозори не изгледају сломљени.
Тако масивна дисперзија остатака људског тела захтева излагање тела жртве
врло близу тачки експлозије. Није могуће да ће ови остаци, у тако великој
концентрацији, доћи од простора возила Голф, поготово ако нема
фотографисаних доказа који показују да су ти остаци пронађени на додатним
местима, а не само на једном месту.
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B. Возило Голф– остаци и прскање, највероватније од људског тела, иако је
количина остатака и њихова дисперзија много мања него на плавом
возилу.

Делови меса и највероватније флеке од крви на страни возила и хауби
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Велика количина остатака на хауби и људско ткиво пронађено на инструмент-табли
возила највероватније указују разорну експлозију која се десила више од нивоа тла.

Људско ткиво на инструмент-табли возила Голф

Прскање и флеке од крви, људско ткиво, и продори фрагмената у десна врата возила
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3. Тело мртве особе (вероватно жртва бр. 18) близу зграде Самоизбор
Испред плавог возила, лоцираног близу угла зграде Самоизбор, лежао је
људски леш.
Испитивање филма са камера које су документовале догађај показује да је дим
излазио из жртвине тешко разорене ноге, дуго након експлозије. Ове
околности указују да извор дима није био резултат металних фррагмената који
су додирнули жртвину ноге. Штавише, близу места одакле је излазио дим
пронађен је објекат који је изгледао као танак делимично округли метални
објекат дугачак око 10-15цм. У овом стадијуму објекат није идентификован, и
проблем би требало даље истражити јер очигледно није од ТФ пројектила
130мм ОФ 482М.

4.
Недостатак растурања фрагмената иза возила Голф и зида зграде у близини
Као што је помеунто више пута у овом Извештају, нема трагова фрагментације или
ударног таласа на зиду зграде НИК иза возила Голф, на ивичњаку тротоара поред
возила или на самом тротоару.
Јасно је да експлозија округлог објекта шири фрагменте у радијусу од 360 степени.
Домет фрагментације и њен квантитет је последица положаја и угла пројектила у
односу на објекат.
У оба теста фасада зграде НИК је тешко оштећена од фрагментације и ударног
таласа. Ипак, при Тузланском догађају нису пронађена таква оштећења, иако таква
оштећења морају да се десе у случају експлозије пројектила, поготово пројектила
130мм.
Драматичне разлике између ових ефеката поништавају могућност да је експлозивна
направа цилиндричног облика величине пречника пројектила 130мм експлодирала
близу возила Голф. Ови Тестови и други спроведени од Срба у различита времена
доказују да је ово одређење непорециво тачно, без обзира на угао и азимут
експлозије пројектила на месту где се тврди да се експлозија десила на тргу Капија
25.05.1995., близу зида зграде НИК поред возила Голф.
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5. Додатна фрагментациона штета
Дијагонално оштећење од фрагмената из правца тла навише је пронађено на већем
броју места на североисточном зиду зграде НИК, близу угла зграде, на месту потпуно
скривеном од Центра Експлозије.
Ово оштећење није непорециво повезано са објектом који је експлодирао, као што се
тврди, близу возила Голф. Надаље, налаз овог оштећења подрива одређивање које се
тиче тога шта се десило при догађају на Капији.
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Резиме:
Закључци мишљења Др. Зечевића су испитани из скоро сваког могућег угла.
Резултати анализе сваке од карактеристика које је Др. Зечевић закључио у свом мишљењу указују
недвосмислено и јасно да је мишљење Др. Зечевића фундаментално немогуће, засновано
на лажним, недоказаним и непровереним подацима.
Чак ниједна од тачака, које су испитане за припрему овог Извештаја и подржане стварним
теренским тестовима, не подржава шпекулације и закључке Др. Зечевића.

Закључак овог писаног експертског мишљења је недвосмислен, штета на возилу
„ГОЛФ“ и фасади зграде НИК указује да нема могућности да је ТФ пројектил 130мм
експлодирао на удаљености од око 2м од зида и 40цм од аутомобила „Голф“ без значајних
оштећења, као што се десило у том случају. Овај закључак је заснован на резултатима Тестова,
извршених од долепотписаног у Техничко Опитном Центру 10. и 11.02.2016., као што је
описано у овом Извештају, који су показали да нема разлике око правца пројектила и угла
његовог нагиба – његова експлозија изазива много значајнија оштећења аутомобилу и зиду од
оштећења која су се десила на тргу Капија. Такође, ти различити правци долета и Падни Угао
пројектила би резлутовали, као што је доказано Тестом спроведеним 11.02.2016., са значајном
разликом у шаблону распореда повреда људи од оног који је виђен на тргу Капија.
Други Тестови спроведени од стране српских експерата који су кратко описани на крају овог
Извештаја показују исте резултате.
Знаци и докази који су пронађени на лицу места, поготово Слика растурања фрагмената на тлу,
указују да је правац експлозије од предмета који је експлодирао близу аутомобиала Голф
супротан оном сугерисаном од стране Др. Зечевића.
Даље, неке врло кључне тачке поменуте у претходном Поглављу повећавају сумњу о стварном
догађају на тргу Капија 25.05.1995. Питања од великог значаја произилазе из овог Извештаја, и
требало би да буду даље испитана.
Једна од најбитнијих супротности која је произашла из инцидента на Тузланској Капији, а није
била решена од стране Др. Зечевића у његовом извештају, јесте необјашњива разлика између
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величине кратера и масовне количине жртава на тргу и око њега, што би могло да указује на
умешаност великих количина експлозива и фрагментације, наспрам мале штете на објектима
близу места експлозије– попут аутомобила Голф и зграде НИК, што би могло да указује на
умешаност мале количине експлозива и фрагментационих ефеката.
Изгледа да је главни неуспех Др. Зечевића због, највероватније, тога што је он експерт балистике
који је упознат са процедурама, теоријом и налазима везаним искључиво за балистику
пројектила. Ипак, он нема, очигледно, одговарајућу прошлост у истрагама места експлозије са
научног/форензичког аспекта који захтевају прецизан рад, према правилима доказа, у којима
има довољно релевантности за сврху подношења Суду.
Пример за то је идентификација предмета који је експлодирао на тргу Капија годинама пре него
што је он написао своје експертско мишљење, без тога да је био на лицу места одмах након
експлозије, и без личног прикупљања фрагмената и доказа, и само примајући фотографије и
металне фрагменте. У овом случају, Др. Зечевић је требао да буде веома опрезан, да изрази
сумње око веза између материјала предатих њему, и предмета који је експлодирао на тргу
Капија.
Штавише, Др. Зечевић је засновао своје закључке о азимуту и углу пројектила само на положају
аутомобила Голф, али, као што је овде доказано, Др. Зечевић је променио стварни положај
аутомобила и положај кратера експлозије тако да одговара његовим калкулацијама.
Такође, Др. Зечевић није подржао своје закључке спровођењем теста. Како сам разумео,
Др. Зечевић је позван да буде присутан на Тестовима али је одбио. Да је он био на овим
Тестовима, могао би схватити да нема могућности да експлозија пројектила 130мм који садржи
3,64кг експлозива, на удаљености од 40цм од аутомобила, заврши са само пар продора
фрагмената у бочни панел аутомобила и благим савијањем панела.
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Додатак A
Резултат упоредних експеримената који се тичу карактеристика експлозије пројектила 130мм
према подацима достављеним од стране Срба.
Б
р

Датум
теста

1 05/08/
2014

Тип
проје
ктила

Угао
проје
ктила
(степе
ни)
130мм 62
OФ
482М

Правац Удаљеност Опис
пројекти од возила
положаја
ла
(азимут)

Површ
ина

Штета на
возилу

Удаљеност Кратер
коју је
експло
возило
зије
гурнуто

Удаљеност
од око
40цм од
предњег
дела
возила
паралелно
са десном
страном
Удаљеност
од око
40цм од
десног
угла
возила

Бетон

Озбиљна
штета на
десном углу
возила и
точку
возила

145цм
унатраг,
60цм према
зиду

Бетон

Цепање
десне
стране,
штета на
десном
точку,
продор
фрагмената
у десна
врата
Озбиљно
оштећење
предњег
дела возила,
мотора и
десне
стране

80цм
унатраг,
47цм према
зиду

По свој
прилици
слабо
оштећење
возила,
задњи
прозор
сломљен
Цепање,
разарање и
савијање
десне
стране,
штета на
десном
точку,
продор
фрагмената
у десна
врата
Цепање,
разарање и
масивно
савијање
десне
стране,
штета на
десном
точку

20цм
унатраг,
10цм у
смеру зида

270

2 11/08/ 130мм
М79
2014

62

270

3 05/08/ 130мм
OФ
2014

43

90

Удаљеност
од око
40цм од
предњег
дела
возила,
близу
центру

Бетон

4 11/08/ 130мм
OФ
2014

31

270

Бетон

5 25/08/ 130мм
OФ
2014

62

270

Удаљеност
од око
40цм од
предњег
дела
возила,
близу
центру
Удаљеност
од око
40цм од
десне
стране
возила

6 04/09/ 130мм
OФ
2014

62

270

Удаљеност
од око 40
цм од
десне
стране
возила,
према
мишљењу
вештака
оптужбе

Гранит
но
камење

482M

482M

482M

482M
Ово је
био
најобим
нији
спроведе
ни
експери
мент, и у
којем је
сцена

Гранит
но
камење

Плитак,
растура
ње
фрагме
ната
око 170
степени

80цм
унатраг,
47цм према
зиду

45цм
унатраг,
47цм у
смеру зида

Плитак
центар

45цм
унатраг,
47цм у
смеру зида

Центар
Експло
зије
плитак,
гранит
но
камење
разоре
но од
кратера
до
зида,
масивн

168
експлози
је
потпуно
реконстр
уисана,
укључују
ћи
зграде,
возило,
правац
пројекти
ла и све
према
томе
што је
наведено
у
мишљењ
у Др.
Зечевића

о
оштеће
ње од
фрагме
ната на
доњи
део
зида

7 29/08/ 130мм
OФ
2014
482M

20

90

На
удаљеност
и од 145цм
од десног
угла
возила

Гранит
но
камење

Благо
савијање
десне
стране,
прозор
избачен,
мала штета
на десном
точку, без
продора
фрагмената

Возило
остало на
месту

90 X 60
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Фптпграфија 20 – Впзилп, типа „Гплф 1“ накпн активације прпјектила 130мм ОФ482М
ппстављенпг ппд углпм пд 62 степена у пднпсу на хпризпнт
(фптпграфија PICT0754)

Резултати теста бр. 1

Фптпграфија 24 – Впзилп, типа „Гплф 1“ накпн активације прпјектила 130мм M79
ппстављенпг ппд углпм пд 62 степена у пднпсу на хпризпнт
(фптпграфија DSCN5605)

Резултати теста бр. 2
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Фптпграфија 28 – Впзилп, типа „Гплф 1“ накпн активације прпјектила 130мм ОФ 482-М
ппстављенпг ппд углпм пд 43 степена у пднпсу на хпризпнт
(фптпграфија PICT0910)

Резултати теста бр. 3

Фптпграфија 30 – Впзилп, типа „Гплф 1“ накпн активације прпјектила 130мм ОФ 482-М
ппстављенпг ппд углпм пд 31 степен у пднпсу на хпризпнт
(фптпграфија PICT0754)

Резултати теста бр. 4

171

Фптпграфија 33 – Местп експлпзије прпјектила 130мм ОФ-482М. У центру црвенпг круга је
центар експлпзије

Резултати теста бр. 5
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Резултати теста бр. 6

Фптпграфија 40 Местп експлпзије прпјектила 130мм ОФ-482М

Резултати теста бр. 7

