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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1.1. Предмет испитивања 

Предмет испитивања je материјално дејствo тренутно-фугасног пројектила 130 mm, 

M79, односно ОФ-482 при статичком активирању под околностима при којима се 

десила експлозија на тргу Капија у Тузли 25. маја 1995. године. Наведени пројектил је 

парчадно рушећег дејства-ТФ пројектил. 

 

1.2. Пријава за испитивање и расположиви материјал 

Управа за планирање и развој Ј-5, дописом пов.бр. 1072-6 од 16.03.2010, издала је 

ТОЦ-у налог за рад, који је у ТОЦ евидентиран под пов.бр. 11-928-3 од 18.03.2010. 

године. 

Министарство одбране Републике Србије, дописом  инт. бр.  382-4 од 10. 03. 2010. 

доставило је Управи за планирање и развој (Ј-5) ГШ Војске Србије потребну 

сагласност за рад у наведеном поступку.  

Захтев за ангажовање поднео је адвокат Небојша Пантић, у својству браниоца 

окривљеног Новака Ђукића у предмету Х-КР-07/394, односно Х-КРЖ-07/394, који се 

води пред Судом БиХ у Сарајеву. 

 

Уз захтев за ангажовање, адвокат Небојша Пантић (у даљем тексту: бранилац) 

доставио је ТОЦ-у комплет списа предмета КТ-РЗ-169/07 у електронском запису на 

пет дискова.  

 

1.3.  Оцена за испитивање 

 

На основу достављених списа предмета КТ-РЗ-169/07 и захтева браниоца од 

15.03.2010. године, колегијум начелника Сектора за наоружање у ТОЦ, одржан 

19.03.2010. године,  оценио је да је захтев браниоца за ангажовање ТОЦ у складу са 

делатностима и стручним надлежностима ТОЦ-а као и да се активности по траженом 

захтеву могу реализовати.  

 

На колегијуму начелника сектора донета је одлука да се за руководиоца радног тима 

одредђује пп Милош Радовановић, дипл.инж., а за члана радног тима пр Небојша 

Вучићевић, дипл.инж. 

 

1.4. Програм и план испитивања 

Програм и план испитивања (ТОЦ-12-1320/П) одобрио је директор ТОЦ-а дана 

23.03.2010. године и исти се доставља у прилогу овог Извештаја. 

 

1.5.   Испитивање 

Испитивање је извршено 27. 03. 2010. године на полигону у Центру за испитивање 

НВО Никинци.  
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1.6. Присутни испитивању 

Испитивању је, поред чланова радног тима из ТОЦ-а присуствовао и бранилац 

Небојша Пантић. 

 

 1.7.     Специфичности 

 

 На основу захтева браниоца и Плана и Програма испитивања закључује се да су све 

планиране активности у складу са уобичајеним и редовним стручним активностима 

ТОЦ.  

 

 2.     НАЛАЗИ  

   

2.1. Релевантна документа из списа предмета 

Прегледом списа предмета КТ-РЗ-169/07 посебо су издвојена следећа релевантна 

документа за припрему и извођење испитивања: 

1. Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевића са сарадницима под 

називом „Анализа увјета који су довели до масакра особа на тргу „Капија” дана 

25. 05. 1995. године у 20.55.
  
”, 

2. Цртеж лица мјеста сачињен од стране Центра служби безбједности Тузла, број 20-    

1/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995.године, 

3. Фотодокументација- "12. Гранатирање Тузла Капија 2", 

4. Фотодокументација- "13. Гранатирање Тузла Капија", 

5. "18. Записник о увиђају 25. 05. 95.", 

6. "01. Извјештај о истрази гранатирања", 

7. "02 Уред команданта "(Извјештај генерала Hagrup Haukland), 

8. "03 Анекс A" ( Цртеж лица мјеста 20-1/02-3-9-7-195/95), 

9. "06 Анекс Ф" (Извјештај  истраживање у вези са гранатирањем Тузле- Мешовита 

комисија МУП Сарајево и УНПРОФОР-а), 

10. "07 Анекс Ф  апендикс 1 БСЦ", 

11. "10 Анекс Ф  апендикс 4" (Прорачун минималног угла пада) 

12. Филмски запис о предметном догађају снимљен непосредно након истог. 

  

2.2. Дефинисање полазних елемената и параметара за извршење експеримента  

У циљу правилног дефинисања полазних елемената и параметара за извршење 

експеримента на основу захтева браниоца, урађено је следеће: 

Извршена је провера подударности падне тачке пројектила 130 mm у циљу  

утврђивања правилности дефинисања места експлозије коју је навео вештак 

тужилаштва и налазима наведеним у списима истражних органа ЦСБ Тузла.   

Након експлозије на тргу "Капија", Центар служби безбједности Тузла извршио је 

увиђај на лицу места предметног догађаја и том приликом је сачињен цртеж лица 

места број 20-1/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995. године (слика 1). 

У свом налазу и мишљењу вештак тужилаштва утврђује центар експлозије на следећи 

начин: „Центар експлозије је утврђен као пресјек лукова чија су исходишта на 
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крајевима ћошка зграде испред које се десила експлозија, тј. Р1=2,65  и РЗ=5,6 m. 

Растојање између ћошкова зграде је 6,5 m.” 
1
 

Вештак тужилаштва при томе не наводи одакле је преузео наведене податке. Увидом 

у скицу лица места коју су сачинили припадници ЦСБ Тузла уочава се да су мере 

којима је дефинисан положај центра екслозије пројектила најприближније 

кординатама тачке врха ивице кратера на месту експлозије. У односу на измерене 

мере на лицу места вештак тужилаштва је дефинисао ширину зграде, у којој је 

продавница „НИК”, 6,50 m, уместо 6,55 m, а да је радијус из ближег угла месту 

експлозије 2,65 m, уместо 2,60  m. Разлоге за поменута одступања ових димензија 

вештак тужилаштва није навео. 

 

Слика 1- Цртеж лица мјеста начињен на увиђају     Слика 2 - Скица лица места са азимутом долета 

               од стране ЦСБ Тузла           пројектила који је одредио вештак  

             тужилаштва 

 
 

Вештак тужилаштва,  такође, није објаснио зашто је за центар експлозије узео тачку са 

ивице кратера, са радијусима 2,65 m и 5,60 m,  иако је и сам прихватио да је центар 

експлозије тачка коју су припадници ЦСБ Тузла дефинисали као тачку која је у 

пресеку радијуса 4,80 m и 3,90 m описаних из крајњих тачака зида и ту је тачку на 

слици 3
2
 обележио као „Мјесто пада пројектила”. 

                                                 
1 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 56, први пасус 

 
2 Налаз и мишљење вештака професора др Зечевић Берка под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 54, слика 52 
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Слика 3 - Позиција аутомобила у односу на зграду. Место удара пројектила у тло 

обележио је вештак тужилаштва 

 

2.4. Провера подударости правца долета пројектила 

Провера правца долета пројектила је извршена ради провере подударности правца 

који је одредио вештак тужилаштва у односу на правац који су одредили истражни 

органи  ЦСБ Тузла.   

Вештак тужилаштва је образложио одређивање правца долета пројектила на следећи 

начин: „ На фотографији бр. 10 се види јасно правац бразде у коцкама гранита, тако 

да је провучен правац дуж бразде у гранитним коцкама (ознака 1). 

Провучен је правац у подножју вертикалног зида зграде испред које се десила 

експлозија пројектила (ознака 2) до пресјечишта са претходним правицем (ознака 3). 

Потребно је одредити удаљеност пресјечне тачке (ознака 3) до ивице вертикалног 

зида (ознака 4).” 
3
(Слика 4). 

Са исте фотографије вештак тужилаштва је одредио да удаљеност пресечне тачке 

(ознака 3 на слици 4) до ивице вертикалног зида (ознака 4 на слици 4) износи 800 mm. 

Са геодетске карте града Тузле одредио је да азимут вертикалног зида, фасада зграде у 

којој се налази продавница "НИК",  износи 45º
±1º

. 

На основу овако утврђених геометријских параметара лица места (Слика 2), вештак 

тужилаштва, рачунски је одредио азимут правца долета пројектила (по поступку на 

слици 6) у границама 268,820-273,45º4, односно 271º±2,5º. 

                                                 
3 Налаз и мишљење вештака професора др Зечевић Берка под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 58, слика 68 

 
4 Налаз и мишљење вештака професора др Зечевић Берка под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 59, табела 4 
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Слика  4 - Правац долета пројектила и одређивање удаљености тачке пресека 

          правца долета и и изводнице зида, према вештаку тужилаштва 

 

Вештак тужилаштва, при утврђивању правца долета, користио је податке са 

фотографије приказане на Слици 4 која је урађена након што су на лицу места 

извршене промене у односу на стање непосредно након експлозије (Слика 5). Запажа 

се да на Слици 5 нису јасно уочљиви трагови на основу којих се може поуздано 

одредити правац долета, па и због наведеног није јасно на основу чега је вештак 

тужилаштва проценио поузданост података за горе наведено утврђивање правца 

долета пројектила. 

 
Слика 5  - Фотографија лица места урађена непосредно после експлозије5 

 

Као што је наведено у тачки 2.2. вештак тужилаштва је одредио као место пада и 

експлозије пројектила тачку коју је дефинисао на основу ивице трагова експлозије на 

лицу места, а не на основу скице лица места коју је израдио ЦСБ Тузла приликом 

увиђаја. Када се међусобно упореде слике 4 и 5 (правац 1 на слици 4 повучен из тачке 

                                                 
5 Фотодокументација- "12. Гранатирање Тузла Капија 2", слика бр 9, 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 7 

 
 

 

Образац Б00019. Пр3 

 

ТОЦ–12–1320 

ПОВЕРЉИВО 

пада пројектила) уочава се да место експлозије одговара скици коју је израдио 

приликом увиђаја ЦСБ Тузла, а не како је то вештак тужилаштва одредио . 

 

Вештак тужилаштва у свом прорачуну користи податке о положају падне тачке на 

начин како је то одредио (Слика 2) и при томе је добио резултате који су наведени у 

табели приказаној на слици 6. 

 

 
Слика 6. - Азимут правца долета пројектила према прорачуну вештака тужилаштва6 

 

Ако се израчуна азимут за падну тачку пројектила коју је утврдио ЦСБ Тузла, а  на 

начин како је то урадио вештак  тужилаштва добијају се следећи резултати наведени у 

Табели 1. 
Табела 1 - Азимут правца долета пројектила према прорачуну ТОЦ-а 

 Одређивање угла (α) којег заклапа правац долета пројектила (ознака 

„1") са правицем подножја зида зграде (ознака „2"), угла γ и азимута 

правца долета пројектила 

Удаљеност а=700 mm Удаљеност а=800 mm Удаљеност а=900 mm 

ba

h
tg


 7 

0,839799 

 

0,815646 

 
0,792843 

 

Угао α 40,04º 39,22º 38,43º 

Угао γ (ß =44º) 95,96º 96,78º 97,57º 

Угао γ (ß =46º) 93,96º 94,78º 95,57º 

Азимут Аз (степени) 264,04º-266,04º 263,22º-265,22º 262,43-264,43º 

Распон азимута Аз 

(степени) 
262,43º-266,04º 

 

Разлика између вредости азимута који је утврдио вештак тужилаштва и вредности 

азимута који је израчунао радни тим ТОЦ-а је око 7º. Угао азимута који је одредио 

вештак тужилаштва није у границама азимута који је одредио радни тим ТОЦ-а. Угао 

који одредила мешовита комисија МУП Сарајево и УНПРОФОР-а делимично се 

налази у границама азимута који је одредио радни тим ТОЦ-а. 

 

                                                 
6 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 59, табела 4 
7 У табели на слици 6 вештак тужилаштва погрешно је написао ову формулу, али је тачно израчунао вредности 
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Слика 7 - Азимут правца долета пројектила према падној тачки 

                                             коју је одредио ЦСБ Тузла 

2.4. Провера падног угла 

 

Провера је вршена да би се утврдила подударност падног угла којег је одредио вештак 

тужилаштва у односу на падни угао који су одредили истражни органи ЦСБ Тузла и 

мешовита комисија истражних органа БиХ и УНПРОФОР-а. 

Вештак тужилаштва, на основу положаја места експлозије у односу на околне зграде и 

азимута правца долета пројектила, утврдио је минимални падни угао од 31º.
8
 Вештак 

тужилаштва је повлачењем линија кроз пробоје на предњем десном крилу аутомобила 

„Голф 1“ (Слика 8) одредио да је падни угао већи од 60º. 

 

 
Слика 8 - Одређивање падног угла пројектила на основу трагова на аутомобилу9 

                                                 
8 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 60, последњи пасус. 
9 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 61, слика бр. 63 
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Начин одређивања падног угла на основу трагова пробоја на крилу аутомобила  

„Голф 1“ је непоуздан јер је кроз сваку тачку у равни или простору могуће повући 

неграничени број линија различитог правца. Претходни став се потврђује Сликом 9 на 

којој је радни тим ТОЦ-а  поред линија које је повукао вештак, повукао, примера 

ради, линије под углом од 41º. 

 

 
 

Слика 9 - Линије које по вештаку одређују падни угао пројектила 

- Линије под углом од 65,3º повукао је вештак тужилаштва 

- Плаве линије под углом 41º повукао је радни тим ТОЦ-а 

 

2.5. Провера растојања аутомобила „Голф 1” 

 

ЦСБ Тузла није дао податак о удаљености аутомобила „Голф 1” од зида продавнице 

„НИК”. На основу фотографије лица места на слици 5 уочљиво је да се тачка ивице 

оштећења на подлози, коју је ЦСБ Тузла регистровао на цртежу лица места
10

, налази 

испод предњег браника у правцу предњег десног точка. На тај начин могуће је 

приближно одредити растојање аутомобила од зида. На основу растојања од зида до 

измерене тачке на ивици оштећења подлоге, које износи 226,4 cm (Слика 2), 

међуосовинског растојања од 140 cm, и ширине аутомобила „Голф 1” од 163 cm 

утврђено је да је  аутомобил „Голф 1” био удаљен од зида између 70 и 80 cm. 

Вештак тужилаштва је у свом налазу и мишљењу навео да је растојање аутомобила до 

зида 47 cm
11

 и при томе не наводи како је дошао до овог податка. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Цртеж лица мјеста сачињен од стране Центра служби безбједности Тузла, број 20-1/02-3-9-175/95 од 25/26. 

05.1995. 
11 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 62 
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3.         ПОЛИГОНСКА ИСПИТИВАЊА 

3.1.      Избор начина и обима  испитивања 

 На основу захтева за ангажовање које је доставио бранилац, списа предмета, налаза и 

мишљења вештака тужилаштва, констатовано је да за реализацију експеримента треба 

урадити следеће: 

 Проверити минимални угао пада пројектила на начин који је користио вештак ־

тужилаштва при реконструкцији догађаја; 

 Активирати један тренутно-фугасни пројектил 130 mm према захтеву о ־

ангажовању, под углом од 62º до 67º, на подлози од гранитних коцки; 

-На подлози која је поплочана гранитним коцкама активирати један тренутно ־

фугасни пројектил 130 mm постављен под углом од око 30º; 

 У околини места експлозије поставити паное од чамових дасака који могу ־

послужити за поређење резултата експеримента са стварним догађајем. 

 

По овим критеријумима  постављени су следећи панои: 

 ;”Пано на месту продавнице „НИК”, поред које је постављен аутомобил „Гоф 1 ־

 ;”Пано тротоара испред продавнице „НИК ־

 Пано на углу зграде и дела бочних зидова, на месту кафића „Леонардо” и СТР ־

„Капија”; 

 ;Пано на углу зграде у улици Мустафе Мујбеговића ־

 Пано (предња и десна бочна страна) аутомобила „Застава 101”, који се налазио у ־

Улици партизанској, наспрам центра експлозије; 

 Пано (предња и лева бочна страна) аутомобил „Фиат 125П ” који се налазио поред ־

улаза у кафић „Леонардо” . 

 

Панои су рађени од чамове даске дебљине 25 mm, која се иначе, користи при 

стандардним испитивањима распрскавања пројектила у обору. 

Панои који симулирају објекте су висине 3m, а за аутомобиле су кориштена два паноа, 

један  висине 1,5 m и дужине 1,6 m и други висине 1,5 m и дужине 4 m. 

Припрема и извођење испитивања су снимани са три видеокамере и дигиталним 

фотоапаратом. 

 

3.3. Распоред објеката на простору за испитивање 

 

Објекти су постављени на пласману
12

 „Панцир”, који има пут поплочан гранитним 

коцкама као што су биле на тргу „Капија” у Тузли. Пут је израђен крајем 

седамдесетих година и намењен је за кретање камиона и аутодизалица за превожење 

панцирних плоча. 

Пано димензија 6,55 m х 3 m, постављен је поред пута са гранитним коцкама, сви 

остали објекти су постављени у односу на њега према скици на Слици 10. Распоред 

објеката у овом Извештају је преузет са мапе града Тузле, а аутомобила са  "Цртежа 

лица мјеста 20-1/02-3-9-7-195/95". 

                                                 
12 Пласман је уређени простор полигона са ватреним положајем и једним или више објеката. Ватрени положај је 

место за постављање оруђа-оружја са дефинисаним координатама у локалном геодетском систему. 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 11 

 
 

 

Образац Б00019. Пр3 

 

ТОЦ–12–1320 

ПОВЕРЉИВО 

 

Слика 10 - Скица распореда паноа 
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Распоред постављених паноа приказан је на слици  11. 

 
Слика 11 - Поглед на постављене паное 

 

3.3. Одређивање минималног падног угла  

Одређивање минималног падног угла извршено је мерењем минималног угла под 

којим би пројектил могао да падне на тло поред аутомобила „Голф 1”, у тачку која је у 

истрази утврђена као тачка пада пројектила, а да при томе не удари у аутомобил 

"Голф 1". 

С обзиром да је вештак тужилаштва изводио доказ на основу тачке пада која се 

разликује од  тачке пада коју је утврдио ЦСБ Тузла на лицу места у току истраге, 

одређивање падног угла је извршено за обе варијанте положаја падних тачака.  

3.4. Одређивање минималног падног угла у односу на падну тачку пројектила како је 

утврдио ЦСБ Тузла 

Као што је констатовано у тачки 2.5. истражни органи нису дали податак о тачном 

положају  аутомобила „Голф 1”, али се на основу Слике 5 може са прихватљивом 

грешком, поставити аутомобил у односу на тачку која се налази на ивици кратера
13

. 

Аутомобил је постављен, као на Слици 5, тако да је браник аутомобила био до 

обележене тачке која одговара тачки на ивици кратера према налазу ЦСБ Тузла 

(Слика 12). За правац долета узет је правац који пролази кроз тачку пада пројектила и 

обележену тачке на ивици кратера. Овим је наведени правац одређен на основу 

званично утврђених карактеристичних тачака. При томе се не улази у оцену тачности 

одређивања званично утврђених тачака. 

                                                 
13 Ова тчка је дефинисана као пресек радијуса из углова зграде r1=2,60 m и r2 = 5,60 m, Слика 1  
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Слика 12 - Голф 1 постављен за одређивање минималног падног угла пројектила 

 

Након постављања аутомобила на дефинисано место, мерењем је утврђено да је 

аутомобил левом страном удаљен од паноа (зида) 70 cm, а предњом ивицом браника је 

удаљена 152 cm од угла паноа. Растојање од паноа (зида) до аутомобила се уклапа у 

процењено растојање (тачка 2.5) 

Минимални угао је одређен тако што је пројектил везан за даску, а потом даска 

прислоњена на аутомобил под углом који је измерен. У овом случају измерен је угао 

од 29,5º. Овај угао је приближан вредности минималног падног угла од 31,16º којег су 

одредили припадници мешовите комисије МУП Сарајево и УНПРОФОР
14

 (Слика 13), 

али се разликује од налаза вештака тужилаштва што је и разумљиво јер је он за место 

пада пројектила узео тачку са ивице кратера, а не у кратеру. 

 
Слика 11 - Одређивање минималног падног угла према налазу ЦСБ Тузла 

 

                                                 
14 06 Анекс Ф (Извјештај  истраживање у вези са гранатирањем Тузле- Мешовита комисија МУП Сарајево и 

УНПРОФОР-а), тачка 5ц 
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3.5 Одређивање минималног падног угла за падну тачку пројектила на начин како је 

утврдио вештак. 

Аутомобил „Голф 1” је постављен на 47 cm од паноа (зида), а предњим крајем 130 cm 

од ивице паноа
15

 (зида). Тачка експлозије је одређена на начин како је ову тачку 

дефинисао вештак тужилаштва
16

. 

 

Из ове тачке пројектил, везан на даску, је наслоњен на аутомобил у правцу азимута 

долета пројектила, којег је одредио вештак тужилаштва
17

 (271º). 

 

За овако постављен пројектил измерен је угао нагиба од 68º. Пошто је ово већи угао 

од оног који је измерио вештак извршено је померање аутомобила према паноу да би 

се утврдило при којем растојању се добија угао од 62º, а који је одредио вештак 

тужилаштва. 

 

Угао пада пројектила од 62º је могућ при растојању аутомобила од паноа од 35 cm 

(Слике 14 и 15) 

 
Слика 14 - Положај аутомобила "Голф 1" за случај минималног падног угла од 62º 

 

Поређењем Слике 14 и слике коју је дао вештак тужилаштва у свом налазу и 

мишљењу
18

 уочава се да је на његовој слици даска, односно пројектил, померен ка 

задњем крају у односу на угао аутомобила. Да би се лакше уочиле разлике на овим 

                                                 
15 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 62 
16 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 56 
17 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 59 
18 Налаз и мишљење вештака професора др Берка Зечевић под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 62, слика бр. 75 
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фотографијама повучене су линије у правцу азимута и то из врха упаљача (линија 1) и 

из средине данца пројектила (линија 2). Обрађене фотографије дате су на Сликама 16 

и 17. 
 

 

Слика 15 - Мерење минималног падног угла пројектила од 62º 

 

 

                   
Слика 16 - Положај пројектила и аутомобила                     Слика 17 - Положај пројектила и                        

при реконструкци коју је вршио вештак              аутомобила при реконструкцији коју је                              

тужилаштва                                                                              извршио радни тим ТОЦ-а, а по подацима      

                                                                                                   које је дао вештак тужилаштва                                                                                               

 

  Упоређивањем положаја аутомобила приказаних на Сликама 16 и 17 очигледно је да 

је аутомобил на Слици 16 померен више унапред, на шта указује и линија 1 на обе 

слике. С обзиром да је радни тим ТОЦ-а поставио аутомобил према положају који је 

дефинисао вештак тужилаштва, јасно је да је исти вештак при реконструкцији 

померио аутомобил унапред, а да то у свом извештају није јасно назначио. Процењује 

се да је једини разлог због којег је вештак тужилаштва померао аутомобил према 

напред то да би довео пројектил у положај који одговара положају највећег парчадног 

дејства на  предње десно крило аутомобила "Голф 1" (Слика 8). 

3.6 Активирање пројектила поред аутомобила  

Поступак активирање пројектила поред аутомобила под условима и са елементима из 

захтева за ангажовање радног тима ТОЦ-а, а који је добијено од браниоца. Ови 

елементи су идентични са елементима које је дефинисао вештак тужилаштва у свом 

извештају тужилаштву. 
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За реализацију експеримента коришћен је пројектил 130 mm ОФ-482 руске 

производње (ремонтован), код којег је упаљач припремљен за активирање помоћу 

електричне детонаторске каписле, ЕДК-8.  

Као објекат у експерименту коришћен је аутомобил „Голф 1” у возном – исправном 

стању, произведен је 1980. године, а регистрован је до новембра 2010. године О овом 

аутомобилу сачињена је одговарајућа фото и видео документација. 

Аутомобил је постављен поред паноа на бочном растојању од 35 cm и на 130 cm од 

вертикалне ивице паноа.  

Радни тим ТОЦ-а није могао поставити аутомобил  на растојању 47 cm у односу на 

пано (зид), како је вештак тужилаштва то одредио
19

, јер се при том растојању 

аутомобила од паноа пројектил не може поставити под мањим углом од 68º (тач. 3.5.). 

Зато је одређено растојање од 35 cm при којем се омогућава минимални падни угао од 

62º (угао који је исти вештак одредио као минимални падни угао).  

Пројектил је постављен под упадним углом од 64º 50΄, а то је по вредности средњи 

угао могућих падних углова које је одредио вештак тужилаштва
20

 (62º до 67º41΄,). 

Пројектил је по правцу постављен тако да заузима исти положај у односу на пано 

(зид) као да је азимут праваца гађања 271º. То је обезбеђено повлачењем линије кроз 

тачку која је добијена у пресеку  радијуса из углова паноа (зид) са радијусима 2,65 m и 

5,60 m и тачку на изводници паноа (зид) удаљену 80 cm од ивице пано (зид) према 

задњем крају аутомобила. На овај начин је обезбеђен идетничан положај пројектила у 

односу на аутомобил и пано (зид) као у извештају вештака тужилаштва. 

Пројектил је активиран електричним путем, а цео ток експлозије сниман је са три виде  

камере. 

Положај аутомобила и пројектила непосредно пре активирања пројектила дат је на 

Слици 18 

 
Слика 18 - Положај аутомобила и пројектила непосредно пре експлозије 

 

Детаљи експлозије су приказани на Сликама 19 и 20. 

                                                 
19 Налаз и мишљење вештака професора др Зечевић Берка под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 62,  
20 Налаз и мишљење вештака професора др Зечевић Берка под називом „Анализа увјета који су довели до масакра 

особа на тргу „Капија” дана 25. 05. 1995. год. у 20.55. ” страна 62,  
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Слика - 19 Детаљ екаплозије 1                            Слика - 20 Детаљ екаплозије 2 

 

Након експлозије мерењем је поново утврђен положај тачке на којој се налазио врх 

пројектила пре његовог активирања као и крајња тачка паноа (зид) који је већим 

делом разорен дејством експлозије. Овим је тачно утврђен положај центра експлозије 

и  величина померања аутомобила услед дејства експлозије. 

3.7. Последице дејства експерименталне експлозије на тлу 

Након експлозије утврђено је следеће: 

 У последици дејства експлозије настало је незнатно оштећење гранитне коцке, на ־

месту где је пројектил активиран; 

 Уочена су четири слабије изражена трага парчадног дејства који се зракасто шире ־

од центра експлозије; 

 ;Траг експлозије на тлу је троугластог облика са углом у врху од око 60º ־

 ;На истом месту нису били уочљиви трагови сабијања гранитних коцки у подлогу ־

 Последице дејства експлозије пројектила на тло при овом експерименту немају ־

никаквих визуелних и физичких сличности са кратером који је настао у 

последици дејства експлозије пројектила на тргу „Капија” у Тузли. Ово се сасвим 

јасно види и на основу упоређења фотографија на Сликама 21 до 23 овог 

Извештаја. 

Напомиње се да на лицу места где је извршена експериментална експлозија нису 

вршене било какве интервенције у смислу његове измене односно исто је 

фотографисано у стању какво је затечено непосредно након експлозије.  
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Слика 21 - Центар експлозије пројектила постављеног под углом 64º50΄. Врх стрелице означава место 

на којем је био врх пројектила пре експлозије 

 

 
Слика 22 - Центар експлозије пројектила постављеног под углом 64º50΄. Врх стрелице означава место 

на којем је био врх пројектила пре експлозије – шири изглед 
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Слика 23 - Место експлозије на тргу „Капија ” након експлозије 

 

3.8. Положај аутомобила након експлозије 

Мерењем на лицу места експеримента утврђено је следеће (Слика 24): 

 Аутомобил је померен уназад за око 135 cm и бочно за око 92 cm. Прецизнију ־

вредност бочног померања аутомобила након извођења експерименталне 

експлозије није било могуће утврдити због његове очигледно велике деформације;  

 Гледано одозго аутомобил је заокренут у лево за око 50º у односу на првобитни ־

правац; 

 На фотографијама лица места предметног догађаја у Тузли је јасно видљиво да није ־

било никаквих  уочљивих закретања и подужних померања аутомобила "Голф 1" 

рег. бр. ТЗ-110-777. Исто се јасно види и на фотографији приказаној на Слици 23 

овог извештаја; 

 

 
Слика 24 - Положај аутомобила након експлозије 
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3.9. Последице дејства експерименталне експлозије на аутомобил "Голф 1" 

Након експлозије на аутомобилу „Голф 1“ уочено је следеће (Слике 24 до 26): 

 Предње десно крило је парчадним дејством пројектила избушено и одваљено ־

дејством ударног таласа; 

 Десни део браника и доњег везног лима су одсечени – разорени парчадним ־

дејством; 

 Десна врата сувозача су избушена парчадним дејством пројектила са правцем ־

простирања пробоја од 0 до око 30º, мерено у односу на хоризонталну раван тла; 

 Задња бочна страница је избушена парчадним дејством пројектила на месту испред ־

задњег десног точка; 

 ;Предње и задње десно бочно стакло су разбијени ־

 ;Ветробранско стакло је испуцало и избачено на хаубу ־

 ;Хауба је деформисана ־

 Лево предње крило је парчадним дејством избушено и одваљено дејством ударног ־

таласа; 

 ;Задње лево бочно стакло је избијено и неоштећено ־

  ;Сви пнеуматици у мањој или већој мери раздерани ־

 ;Уље из мотора је исцурело ־

 
Слика 25 - Аутомобил након екслозије пројектила (1) 
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Слика 26 - Аутомобил након екслозије пројектила (2) 

 

 
Слика 27 - Аутомобил након екслозије пројектила (3) 

 

Поређењем фоторафија лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 23) и 

фографија аутомобила након експерименталне експлозије (Слике 25 до 27) јасно је 

видљиво да су оштећења настала при експерименталној експлозији бројнија и већег 

обима, односно површина захваћена парчадним дејстом је знатно већа у односу на 

одговарајућу површину на објекту са лица места.  
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3.10. Дејство експерименталне експлозије на пано и тротоар на месту продавнице „НИК”  

Након експлозије на паноу и тротоару на месту продавнице „НИК” уочено је следеће 

(Слике 28 и 29): 

 ;Око 2/3 паноа и тротоара је разорено услед парчадног и  дејства ударног таласа ־

 На остатку паноа, на углу са ул. Мустафе Мујбеговића, избројано је 68 погодака ־

парчади пројектила (Слика 29), који су претежно распоређени до висине од око 

1,5m, на разореном делу паноа нису пребројана оштећења од парчадног дејства 

јер је степен разарања паноа био такав и толики да није било могуће довољно 

поуздано и тачно утврдити распоред и број погодака; 

Поређењем фоторафија лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 30) и 

фографија паноа и тротоара на месту продавнице „НИК” након експерименталне 

експлозије (Слике 28 и 29) јасно је видљиво да су оштећења на делу фасаде лево од 

излога продавнице „НИК” и на месту саме продавнице практично неприметна, а да је 

одговарајући део паноа приликом експеримента у потпуности разорен експлозијом 

пројектила. Ово значи да је сноп парчади приликом предметног догађаја емитован под 

потпуно другачијим условима у односу на случај приликом експеримента. 

Истовремено исто значи и да је пројектил који је експлодирао на лицу места 

предметног догађаја био у потпуно другачијем положају у односу на положај 

пројектила приликом експеримента. 

Део паноа који одговара месту излога продавнице „НИК” (означен – уоквирен црном 

бојом) такође је у потпуности разорен дејством експлозије приликом експеримента, 

осим мањег десног дела паноа. На фотографијма са лица места предметног догађаја  у 

Тузли (Слика 30) се јасно види да су лутке у излогу продавнице "НИК" у усправном 

положају, одевене и без видних оштећења, што такође јасно указује да је пројектил 

који је експлодирао на лицу места предметног догађаја био у потпуно другачијем 

положају у односу на положај пројектила приликом експеримента. Пано направљен за 

потребе експеримента био од чамове даске дебљине 25 mm који је несумњиво знатно 

чвршћи у односу на материјал од којег се праве лутке за излог.  

 
Слика 28 - Пано и тротоар на месту продавнице „НИК” након експлозије 
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Слика 29 - Остатак паноа и тротоар на месту продавнице „НИК” након експлозије 

 

 

            Слика 30 - Зграда продавнице „НИК” након експлозије 25.05.1995. године 

3.11. Дејство експерименталне експлозије на пано (зид) који по полoжају одговара делу 

зида зграде у улици Мустафе Мујбеговића. 
 

Након експлозије на паноу (зиду) зграде у улици Мустафе Мујбеговића  уочено је 

следеће (слика 31): 

Избројано је 18 погодака парчади пројектила, који су распоређени по целој површини 

паноа на висини изнад 65 cm од тла, изузев једног поготка који је на висини од 30 cm. 
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На  фотографији лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 32) уочава се 12 

погодака на зиду  који су распоређени до висине од 60 cm. 

На основу ефеката парчадног дејства на паноу (зиду) изазваних експерименталном 

експлозијом и експлозијом на тргу „Капија” 25. 05. 1995. године уочава се да је сноп 

парчади приликом предметног догађаја емитован под потпуно другачијим условима у 

односу на случај приликом експеримента. Радни тим ТОЦ-а закључује да је пројектил 

који је експлодирао на лицу места предметног догађаја био у потпуно другачијем 

положају у односу на положај пројектила приликом експеримента. 

 
Слика 31- Пано (зид) зграде на углу улица М. Мујбеговића и 

Улице партизанске након експерименталне експлозије 
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Слика 32- Зграде на углу улица М. Мујбеговића и 

Улице партизанске након експлозије 

 

3.12.  Дејство експерименталне експозије на пано (зид) који по положају одговара зиду 

зграде у којој је СТР „Капија”. 

 

Након експлозије на паноу (зиду) зграде у којој је  СТР „Капија” уочено је следеће 

(Слика 33): 

- Избројан је 31 погодак парчади пројектила, који су распоређени по целој 

површини паноа и сви пробоји имају издужен облик (Слика 34), што је 

карактеристично за погодак парчета пројектила под малим углом; 

- На  фотографија лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 35 и 36) уочавају 

се погодци по целој дужини и висини зида. Отисци погодака имају осе симетрије 

скоро исте величине што је карактеристичноо за поготке под угловима  већим од 

80º. 

На основу ефеката парчадног дејства на паноу (зиду) изазваних експерименталном 

експлозијом и експлозијом на тргу „Капија” 25. 05. 1995. године Уочава се да је сноп 

парчади приликом предметног догађаја емитован под потпуно другачијим условима у 

односу на случај приликом експеримента. Радни тим ТОЦ-а закључује да је пројектил 

који је експлодирао на лицу места предметног догађаја био у потпуно другачијем 

положају у односу на положај пројектила приликом експеримента. 
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Слика 33- Пано (зид) зграде зграде СТР „Капија”, након експерименталне експлозије 

 

 

 
Слика 34- Детаљ паноа (зид) зграде зграде СТР „Капија”, на којем се уочавају издужени пробоји 

парчади пројектила 
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Слика 35 – Зграда у којој је СТР „Капија”,  након експлозије од 25. 05.1995. године 

  

 

 
Слика 36 –  Зграда СТР „Капија” након експлозије од 25. 05.1995. године 

 

3.13.  Дејство експерименталне експозије на пано (зид) који по положају одговара углу 

зграде у којој су  СТР „Капија”  и кафић „Леонардо” 

 

Након експлозије на паноу (зиду) зграде у којој су  СТР „Капија” и кафић „Леонардо” 

уочено је следеће (Слика 37): 

- Избројано је укупно 57 погодака парчади пројектила, који су претежно груписани 

на висини до 2 m од површине тла. На висини преко 2 m евидентираноје неколико 

погодака парчади пројектила. 
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- На  фотографији лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 38) уочавају се 

погодци само у горњем левом углу зграде 

 

На основу ефеката парчадног дејства на паноу (зиду) изазваних експерименталном 

експлозијом и експлозијом на тргу „Капија” 25. 05. 1995. године уочава се да је сноп 

парчади приликом предметног догађаја емитован под потпуно другачијим условима у 

односу на случај приликом експеримента. Радни тим ТОЦ је закључио да је пројектил 

који је експлодирао на лицу места предметног догађаја био у потпуно другачијем 

положају у односу на положај пројектила приликом експеримента. 

 
 

Слика 37 –  Пано (угаоног дела зграде) у којој је СТР „Капија” и 

Кафић „Леонардо”, након експерименталне експлозије 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 29 
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Слика 38 – Угао зграде у којој је СТР „Капија”  и  Кафић „Леонардо”, након експлозије од  

25. 05.1995. године 

 

3.14.  Дејство експерименталне експозије на пано (зид) који по положају одговара зиду 

зграде у којој је кафић „Леонардо” 

 

Након експлозије на паноу (зиду) који по положају одговара зиду зграде у којој је 

кафић „Леонардо” уочено је следеће (Слика 39 и 40): 

- Избројано је 38 погодака парчади пројектила, који су распоређени од тла до врха 

паноа , 

- На  фотографији лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 41) уочавају се 

само два трага парчадног дејства на висини око 3 m.  

 

На основу ефеката парчадног дејства на паноу (зиду), који по положају одговара зиду 

зграде у којој је  кафић „Леонардо”, изазваних експерименталном експлозијом и 

експлозијом на тргу „Капија” 25. 05. 1995. године Уочава се да је сноп парчади 

приликом предметног догађаја емитован под потпуно другачијим условима у односу 

на случај приликом експеримента. Радни тим ТОЦ закључује да је пројектил који је 

експлодирао на лицу места предметног догађаја био у потпуно другачијем положају у 

односу на положај пројектила приликом експеримента. 

 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 30 
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Слика 39 – Пано (зграда) у којој је кафић „Леонардо”, након експерименталне експлозије 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 31 
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Слика 40 – Сноп парчади усмерен према згради у којој је кафић "Леонардо" 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 32 
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Слика 41 – Фасада зграде кафића "Леонардо" и аутомобил Фиат 125 П, након 

експлозије од 25. 05.1995. године 

 

3.15.  Дејство експерименталне експозије на паное (аутомобил) који одговарају положају 

аутомобила „ФИАТ 125П” 

 

Након експлозије на паноима (аутомобилу) који по положају одговара аутомобилу 

„ФИАТ 125П” (слика 42 и 43) утврђено је следеће: 

 

- Избројано је 28 погодака парчади пројектила на чеонпм, и  49 парчади на бочном 

паноу; 

- На  фотографији лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 41 и 44)  нема 

трагова уочених парчади пројектила на аутомобилу; 

- На видео снимку експлозије у току експеримента јасно је уочљив велики сноп 

парчади пројектла који је усмерен управо према паноима који по положају 

одговарају аутомобилу „ФИАТ 125П”, што указује да је аутомобил „ФИАТ 

125П”, директно изложен дејству великог броја парчади чији просторни положај 

одговара положају пројектила у изведеном експерименту (Слика 40). 

 На основу ефеката парчадног дејства пројектила на паное (аутомобил) који по 

положају одговара аутомобилу „ФИАТ 125П” (аутомобил) изазваних 

експерименталном експлозијом и експлозијом на тргу „Капија” 25,05.1995. године 

уочава се да је сноп парчади приликом предметног догађаја емитован под потпуно 

другачијим условима у односу на случај приликом експеримента. Радни тим ТОЦ 

закључио је да пројектил који је експлодирао на лицу места предметног догађаја био у 

потпуно другачијем положају у односу на положај пројектила приликом 

експеримента. 

На видео снимку експлозије у току експеримента јасно је уочљив велики сноп 

парчади који је усмерен управо према положају који одговара положају аутомобила 

„ФИАТ 125П”, што указује да су панои директно изложени дејству великог броја 

парчади при експлозији пројектила, чији просторни положај одговара положају 

пројектила у изведеном експерименту.  



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 33 
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Слика 42 – Пано (чеона страна аутомобила), након експлозије 

 
Слика 43 –  Пано (бочна страна аутомобила), након експлозије 

 

 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 34 
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Слика 44 – Аутомобил Фиат 125 П, након 

                     експлозије од 25. 05.1995. године 

 

 

3.16.  Дејство експерименталне експозије на паное (аутомобил) који по положају одговара 

аутомобилу „ЗАСТАВА 101” 

 

Након експлозије на паноима (аутомобилу) који по положају одговара аутомобилу 

„ЗАСТАВА 101” (Слика 45 и 46), утврђено је следеће: 

 

- Избројано је четири погодка парчади пројектила на чеоној страни и  шест 

погодака на бочној страни; 

- На фотографији лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 46) ветробранско 

стакло је цело, на хауби је један пробој, а на бочној страни су оштећења и мањи 

пробоји. Уочено је да по аутомобилу и  око њега има пуно трагова расуте свеже 

земље. 

 На основу ефеката парчадног дејства на паноима (аутомобил) који по положају 

одговарају положају аутомобила „ЗАСТАВА 101”) изазваних експерименталном 

експлозијом и експлозијом на тргу „Капија” 25.05.1995. године, уочава се да је сноп 

парчади приликом предметног догађаја емитован под потпуно другачијим условима у 

односу на случај приликом експеримента. Радни тим ТОЦ је закључио да је пројектил 

који је експлодирао на лицу места предметног догађаја био у потпуно другачијем 

положају у односу на положај пројектила при извођењу експеримента. 

 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 35 
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Слика 45 – Пано (чеона страна аутомобила), након експлозије 

 

 

 
Слика 46 – Пано (бочна страна аутомобила), након експлозије 

 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 36 
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Слика 47 –  Аутомобил Застава 101, након 

експлозије од 25. 05.1995. године 

 

 

 

 
Слика 48 – Жртве испред аутомобила Застава 101, након 

експлозије од 25. 05.1995. године 

  

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 37 
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3.17. Дејство пројектила под малим падним углом 

Експеримент дејствa пројектила 130mm на подлогу од гранитне коцке извршен је 

активирањем једног пројектила 130 mm М79 постављеног под углом од 30º у односу 

на подлогу (Слика 49). Активирање пројектила је извршено електродетонаторском 

капислом ЕДК-8. Након експлозије утврђено је следеће: 

- На месту експлозије настало је оштећење подлоге дубине око 8 cm (Слика 50); 

- Оштећење подлоге се простире попречно у односу на осу пројектила као што је 

случај на месту експлозије од 25.05.1995. године (Слика 4);  

- Оштећење подлоге нема сличности са оштећењем подлоге који се добија при 

активирању пројектила под углом од 64º50′ (Слика 21 и 22).  

На основу поређења ефеката експлозије под малим падним углом пројектила са 

ефектима добијеним екплозијом пројектила под углом од 64º50′ и ефектима на лицу 

места предметног догађаја уочава се да је ефекат добијен при експерименту врло 

сличан ефекту на лицу места. Добијени ефекат се уклапа у тврдњу мешовите комисије 

МУП-а Сарајево и УНПРОФОР-а да је пројектил пао под углом од око 31º. 

 

Слика 49 – Пројектил ТФ 130 mm постављен под углом од 30º 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 38 
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  Слика 50 – Кратер настао при дејству ТФ пројектила 130 mm М79 под углом од 30º 

 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 39 

 
 

 

Образац Б00019. Пр3 

 

ТОЦ–12–1320 

ПОВЕРЉИВО 

4 НАЛАЗИ ЕКСПЕРТИЗЕ  

 

На основу експертизе материјалијалног дејства артиљеријског ТФ пројектила 130 mm 

радни тим ТОЦ даје се следеће налазе: 

 

 У последици дејства експлозије настало је незнатно оштећење гранитне коцке, на ־

месту где је пројектил активиран; 

 Уочена су четири слабије изражена трага парчадног дејства који се зракасто шире ־

од центра експлозије; 

 ;Траг експлозије на тлу је троугластог облика са углом у врху од око 60º ־

 На месту експерименталне експлозије нису уочљиви трагови сабијања гранитних ־

коцки у подлогу; 

 .Након експлозије, аутомобил је померен уназад за око 135 cm и бочно за око 50 cm ־

Аутомобил је заокренут у лево за око од 50º у односу на правац у који постављен 

пре изазивања експлозије; 

 Предње десно крило аутомобила парчадним дејством пројектила избушено и истом ־

приликом одваљено дејством ударног таласа; 

 Десни део браника и доњег везног лима су отсечени – разорени парчадним ־

дејством; 

 Десна врата аутомобила сувозача су избушена парчадним дејством пројектила са ־

правцем простирања пробоја од 0 до око 30º, мерено у односу на хоризонталну 

раван тла; 

 Задња бочна страница аутомобила је избушена парчадним дејством пројектила на ־

месту испред задњег десног точка; 

 ;Предње и задње десно бочно стакло аутомобила су разбијени ־

 ;Предње ветробранско стакло аутомобила  је испуцано и избачено на хаубу мотора ־

 ;Хауба мотора је деформисана ־

 Лево предње крило аутомобила је парчадним дејством избушено и одваљено ־

дејством ударног таласа; 

 ;Задње лево бочно стакло аутомобла је избијено и неоштећено ־

  ;Пнеуматици аутомобила су у мањој или већој мери раздерани ־

 ;Уље из мотора из аутомобла је исцурело ־

 

Након експлозије на паноу и тротоару на месту продавнице „НИК” уочено је следеће: 

 ;Око 2/3 паноа и тротоара је разорено услед пачадног и  дејства ударног таласа ־

 

 На остатку паноа, одговара углу са ул. Мустафе Мујбеговића, избројано је 68 ־

погодака парчади пројектила (слика 29), који су претежно распоређени до висине 

од око 1,5m, на разореном делу паноа нису пребојана оштећења од парчадног 

дејства јер је степен разарања паноа био такав и толики да није било могуће 

довољно поуздано и тачно утврдити распоред и број погодака. 

 

Поређењем фоторафија лица места предметног догађаја у Тузли (Слика 30) и 

фографија паноа и тротоара на месту продавнице „НИК” након експерименталне 

експлозије (Слика 28 и 29) јасно је видљиво да су оштећења на делу фасаде лево од 

излога преодавнице „НИК” и на месту саме продавнице практично неприметна, а да је 

одговарајући део паноа приликом експеримента у потпуности разорен експлозијом 

пројектила.  



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 40 
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Део паноа који одговара месту излога продавнице „НИК” (означен – уоквирен црном 

бојом) такође је у потпуности разорен дејством експлозије приликом експеримента, 

осим мањег дела десно од истог.  

Услед дејства експерименталне експозије на пано (зид) који по полжају одговара делу 

зида зграде у улици Мустафе Мујбеговића исти је погођен са 18 парчади пројектила 

(Слика 29), који су равномерно распоређени по целој површини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД Ознака:        

 

Лист: 41 
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На основу резултата експертизе и наведенх анализа даје се следеће: 

 

 

 

5                                              МИШЉЕЊЕ 

 

Експертиза је показала да теза из налаза и мишљења групе аутора која је дата у 

"АНАЛИЗИ УВЈЕТА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО МАСАКРА ОСОБА НА ТРГУ КАПИЈА 

25.05.1995. ГОДИНЕ У 20,55 САТИ" није исправна.  

Наиме, теза групе аутора да је пројектил који је експлодирао на тргу Капија имао 

падни угао од 62º до 67º41′ и да је такав пројектил том приликом изазвао последице на 

тлу, аутомобилима и околним објетима како је то утврђено према Записнику о увиђају 

Вишег суда у Тузли бр. Кри 29/95 од 25.05.1995. године са скицом лица места и фото 

документацијом. Урађеним експериментом је утврђено да би у случају да је теза 

исправна, експлозија проузроковала далеко веће оштећење на аутомобилу марке Голф 

тип 1, заношење истога у лево и померање од преко једног метра у односу на његов 

положај пре експлозије. Оштећења на околним објектима (згради продавнице "НИК", 

згради у улици Мустафе Мујбеговића и згради кафића "ЛЕОНАРДО") била би знатно 

већа да се експлозија пројектила десила на начин како група аутора тврди. Ово се 

односи и на лицу места присутно возило Фиат 125 П. Оштећење гранитне коцке било 

би управо онако како је показао експеримент, а то је да последица дејства експлозије 

незнатно оштећење гранитне коцке, на месту где је пројектил активиран. Дакле битно 

различито од онога што је наведено у Записнику о увиђају. 

 

Експертиза је такође показала да оштећења гранитне коцке која су последица 

активирања пројектла под углом од око 30º (теза "Извештаја мјешовите комисије о 

гранатирању Тузле 25.05.1995. године од 26.05.1995. године") у односу на њу су 

слична оштећењима која су утврђена Записником о увиђају Вишег суда у Тузли бр. 

Кри 29/95 од 25.05.1995. године са скицом лица места и фото документацијом.  
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ЗА НАОРУЖАЊЕ        
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