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ПРОЛОГ 

Недавно је у штампи објављен један оглас. Посао возача добиће онај ко 
донесе службено оверену потврду да није био војник; тако се власник
камиона осигурава да му негде, у цветајућем бескрају нових а све 
мањих иностранстава, не заплене скупоцена возила.  

Тешко вам је да чујете тако нешто? Или можда није? Ма јесте, само се 
нисте одмах сетили да су ти војници наша деца коју шаљемо када 
загусти. По нашој вољи и избору, када нам понестане професионалаца 
плаћеника. А можда ви и немате властиту децу? 

Браните нас синови и кћери и не брините; прибавићемо ми вама бољи 
посао од возачког! После. Ако претекнете! Срећан н(в)ам пут! 

Једна друга поука, која је више анегдотског типа али ужасавајуће 
блиска истини, казује да дрва за огрев као нужна помоћ припадају само 
неборцима; борци су своје следовање растрошно спалили још за време
боравка на фронту. 

Обе поуке су леденe и горке, не примиле се! 

Прегрмели би их, тако хладне и сурове, и са онолико дрва колико нас 
следује, да се силно не умножавају и не застиру наше небо.  

Слабо, трепћуће и једва видљиво, светло у мраку таквих отровних 
пахуља биће ова књига посвећена генералу Новаку Ђукићу. Он је то 
свакако заслужио својом јединственом улогом, истрајном а усправном 
патњом и несебичном борбом за истину.  За нас, као народ, би опет, 
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било много боље да је могла бити посвећена неком од оних бивших 
војника који нису добили посао или неопходно дрво. Пролог за њих и
покоја реч у њихову одбрану обећавала би нам неизмерно светлију 
будућност.  

Генерал мора да трпи притиске, војника треба чувати и бранити. У 
нашем роду војник је све ређа појава. Не дајте да вас успавају бајкама о 
вечном миру, тога нема; мир мора да се плаћа. А колико сте ви спремни 
да платите нико боље од вас самих не зна. Само не дајте да вас лажима 
успавају; не заборавите речи Платонове: »Само су мртви видели крај 
рата«! 

Ови редови су Новаку одавно обећани; понуђени су му као горки 
сељачки лек за тешке и незаслужене ране. Нису тражени. Намењени су 
човеку коме је наметнута грдна, сурова, голема и неправедна кривица 
коју и данас носи а који је, током судског процеса, имао шест тужиоца 
а ниједног браниоца. 

Тројица од тужилаца су били глуви и доказима несклони суци на челу 
са Седларом1; ту је, исто тако, а по новом окупаторском канону, „турни-
кога-год-само-да је-наш”, додатни судија за тешке крвне деликте била
и адвокатица за породичне расправе, нека Патриша, та српски или 
босански, ама ни—да бекне; у друштву са једним хрватским судијом- 
пајдашем који ни једну њену схватио није, али је баш све одлично 
разумео. И опрезно а разумно прећутао. 

Доследно су људи распиривали братство и јединство и неговали 
братоубичку љубав.  Беху то номинално суци—а стварно тужиоци.  

Онда Стрикa њихов, Мирсад државни тужилац, потом дежурни вештак 
тужилаштва проф. др Берко Зечевић (алијас Борислав, ал. Берислав, 
ал. Суљага)2 чији су »брилијантни, научни докази« Новака Ђукића 
пресудно а мучки укопали, што часни суд не пориче, већ напротив 
охотно и радосно потврђује, oh, oh, so much blood, damned black bearded 

                                                            
1 Самарџић 
2 Име му је било неподобно у датом периоду па га је 4 пута мењао 
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Balkan ravens3… и на крају нужни, али не по службеној дужности, 
бранилац—у дугим панталонама4.  

Окривљени Новак Ђукић је оптужен и осуђен да је 25.05.1995. године, 
наредио да се испали једна граната из топа 130 мм М46, са Озрена на 
град Тузла, где је поменути пројектил убио 71-ог а ранио 150 па чак и 
до, наводно, 240 младих људи на тргу »Капија«.  

Добио је Новак за то најпре 25, а потом 20 година робије. 

Суд БиХ у својим пресудама (а било их је две), изричито пише и 
пресуђује да: 

--Овај Суд није утврдио да је Новак Ђукић усмено или писано 
наредио било какво гађање Тузле, али има посредних доказа... 

Касније се додатно сазнаје: 

---- међународни и домаћи експерти су непобитно утврдили да се 
трагедија десила али да, без сваке сумње, предметног гађања није било; 
трагедију на тргу „Капија“ није узроковала инкриминисана граната, ни 
Новакова ни било чија.. 

---да је проф. др Берко Зечевић сведочио кривоклетно и лажно, 
баратајући, недоказаним и непроверенима подацима који су, при томе, 
били директно умишљени и фалсификовани.  

То је утврђено једногласно, необориво и недвојбено; али је исти  
Суд изричито написао да је пресудио баш на основу вештачења горе 
наведеног стручњака-сведока, који је све одрадио, у научном погледу, 
„беспримерно квалитетно и по свим правилима струке”. 

Поменути клеветник, Берко др Зечевић, који је навалио кривицу на 
генерала Ђукића, непосредно по пресуди, али и данас изјављује без 
трунке стида: 

                                                            
3 Ох, ох како много крви, проклети балкански црнобради гавранови!  
4 Пантић а „бранитељ” 
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Проф др. Берко Зечевић:
„Ја сам чуо о генералу Ђукићу изузетно позитивна мишљења, боље рећи 
мишљења у суперлативу као најбољи командант Војске Републике 
Српске који је икада био”.... 

Проф.  др Зечевић за РТРС јун 2016. године:   
„....Проблем је што није идентификован прави кривац који је наредио да 
се изврши гађање, а то господин Ђукић је знао ко је та особа... шутио је, 
нисам убијеђен да је он наредио... да се гађа!”  

Др Зечевић: 30.5.2106. за лист „Ба“
„Ђукић је отписан, знате, и сви то знају. Они су га отписали и користе 
њега и овај случај само да би мене дискредитовали, а да су стварно хтјели 
том човјеку помоћи открили би име артиљеријског команданта који је 
наредио гађање. Његово се име скрива, а због чега то не знам. Можда је 
сад неко име у ОСБиХ, полицији, политици или гђе већ.”   

То је, дакле, могао бити ко год, чије се име таји. Главно је да 222ооо година
робија Новак Ђукић. Па зар то, од почетка, није био циљ? Па зар га,
уједињеним напорима нашим и страним, нисмо постигли?

„А знате шта ће бити ако нам то оборе, је ли, што ће тада бити са 
Маркалама 1 и 2, са Алипашиним мостом, са Васе Мискина..? ”

Грдних ли мука проф. др Берка Зечевића! Шта ће бити ако се све 
открије? 

Да ли је генерал Новак Ђукић одговоран било како за експлозију на 
тргу „Капија“ и је ли за то крив? Није потребно прочитати све, довољно 
је прегледати само увод.  

Већ из самог увода и првих редова, се види да није! 

Сада ће неко да пита и не без права: „Куда нас овај води“? Почео књигу 
о Новаку Ђукићу са Берком, возачима, дрвима и судијама. Да не уведе 
још некога, још неко ново име?  

Да, има још једно име. Не би требало да га буде да је мало више права 
и стида на овоме свету али, нажалост, мора се! Не знам боље али зато 
никога не гоним на читање. 
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Мало стрпљења, молим, јер идемо до сихра-бунара5 из којега се црпе 
све наше кривице и казне а тај је већ добро познат и тесно повезан са 
једним, исто тако тужним, мучеником— Савом Јанковићем, сином 
Видаковим. 

Место одакле судови БиХ ваде казне за извесну, унапред одабрану, 
групу људи, пре свега Србе и бивше старешине ЈНА, зове се »торбица 
Сава В. Јанковића«. Јер, човек је наше највеће благо осим ако није или 
ако није био старешина. За преостале Србе се од раније, ионако, све 
зна. Сви су они на списку само се приоритет одмах не разазнаје. 

Најпре је то била обична, пластична, теренска торбица са прибором за 
личну хигијену и бријање а после је постао, право по нашки, »несесер« 
у власништву поменутог Јанковића, Црногорца по националности, 
сина Видаковог. Живео је он 90-тих година у Сарајеву а становао уврх 
небодера покрај хотела Холидеј Ин. 

Једне ноћи 1992. нешто је експлодирало у околини. Ауторитети, 
мешаног типа, домаћи и интернационални, су одмах и непогрешиво
‚‚проценили” и одредили да је то била СДС-овска граната.  

Исте ноћи је, према наводима суда, на неименованом месту, ту негде 
око, а у неодређено време, рањен непознат број несрећника чија имена, 
доб, пол, националност, врста и обим рањавања судски нису могли 
бити установљени; цењени судија то не пориче већ писањем изричито 
потврђује. Нешто је, свакако било. 

Високо квалификованим странцима ојачан моћни и многољудни 
форензички тим, потпомогнут врсним страним профајлерима од 
скила, одмах је утврдио да је неко из близине од хотела Холидеј Ин 
наводио паравојну СДС-овску српску артиљерију са Враца6 на циљ. 

То  је, према савесно и минуциозно урађеном профилу, могао бити 
само Србин или Црногорац стар 56 година или коју годину више, 
ледичан или недавни удовац са пребивалиштем у Холидеј Ин-у 
блиском небодеру са станом обавезно изнад трећег спрата (3th floor or 
above) и са кћерком обавезно удатом за муслимана (married to a 
Muslim). Тако је гласио божански, непогрешиви профил. Nur Übermensch
kann so was zu tun!  (Само натчовек може тако нешто сачинити!)

                                                            
5 Сихра – црна магија бачена на некога; скида се рукјом (леком Аллаховим)—
молитвом..  
6 Део брдска косе између Лукавице и Сарајева 
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Као кривац је одмах ухапшен Савa, јер ни једног другог Црногорца ни 
Србина у небодеру није остало (Тhere was оnly one Montenegrin-Serb 
remained as а tenant).  

Невољни Сава, Црногорац, на несрећу своју, удовац, са виших спратова 
небодера, 56 година стар имао је зета Хабибију, све је испунио из 
написаног, као да су тај профил за тог истог несретника највештији 
кројачи кројили, ту више није могао ни молекул ваздуха да стане, те га 
одмах ухапсише и оптужише, односно, одмах су ухапсили исту особу 
према профилу, тачно и научно засновано, како и пишу: Тhey 
immediately arrested the same person as per profile, exactly and scientific 
founded.  

Казне овога света су људска дела. Изричући их, суци земаљски, иако 
нерадо и против властите воље, признају несавршеност својих, 
људских мера, јер никада никоме не дадоше казну од на пример 7 
година 3 месеца, 9 дана, 12 часова и 19,7 минута. Нема такве мере, 
време зликовчево се не мери истим аршинима, све се заокружује! 
Овде, у свету праведних, туже те за дан губитка, са оне стране дуге
ти на целу годину или чак деценију заокружују.  

Тако су грубе  и несавршене мере људске! А каквима онда тек нељуди, 
вођени злим намерама могу да их начине- пример је пред нама!

За више дела казне се ваљда сабирају, не знам присиљен сам да 
нагађам, али све испада да је Савино кажњавање текло овако: 
Haben Sie schon was mit dеn Professionisten zu tun gehabt? Da gibt es 
keine Fehler, bitte schön! или: „Јесте ли већ имали нешто са 
стручњацима? Ту нема никакве грешке, молићу лепо!” 

—Потпуно се уклопио у научно савршено дефинисани профил:
—годину дана робије (1 год. — нпр. Ћитаб чаасни, ставка 11.); 

—Није служио артиљерију а утрпао се у навођење артиљеријске ватре. 
Непримереним аматерским деловањем проузроковао јe невоље већем 
броју суду непознатих људи, на неодређеном месту у неодређено време, 
што је доказанo урадио намерно као неопрезни, проклети лаик, или 
као проклети аматер, тј. (One careless and damned Layman), односно 
(verfluchte Amateur). 
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Проклети аматери, све су покварили па чак и проституцију, ништа не 
разумеју, мора савестан судија све на нос им окачити, па ево: 

—зато, дај ти њему још једну (1) годину дана робије (Исто ст. 15); 

—Кафку Сава није читао, није сиромах знао да је најбоље да 
одмах све призна јер његов Суд зна добро Савину кривицу, 
доказе не уважава и само се наоколо може на њега подмазивањем 
упливисати али то још увек никоме није обезбедило ослобађање. Сава 
није одмах признао, тек понешто, а и то под тешким батинама 
и услед тог неуважавања и опструисања поштеног, мучног, и
надасве усиљеног, патриотског рада истражних органа: 

… година дана робије следује; ( година 1, Ставка 23.)... 

Круцијални доказ Савине кривице пронађен је у наведеном 

несесеру или етуи-у у виду огледалца за бријање којим је на 
непознати циљ, у неутврђено време, на непознато а сумњиво место, са 
непознатим учинком навођена српска ариљерија...“It was a shaving 
mirror“. (Било је то огледало за бријање) 

...следује још.........12 година тешке робије  У судове се не разумем, 
више ни не желим да учим, много ми је ближе оно последње 
од првог купања, можда прерасподела казни не иде тако или је у то 
време ишла другачије. Није ни важно.  

Сам суд, ипак, тврди да је оно огледалце кључни доказ. Остало је 
небитно. Зар од раније не знате како је прошла маћеха Снежанина са 
својим огледалцетом? Па чекајте људи, имам ја и чешаљ, нисте ме 
довољно одрапили!!  Ма где се само деде тај уклети чешаљ?

Питао сам једног човека, доброг артиљерца је ли то могуће. Са
омаловажавањем је одмахнуо руком и рекао: 

„Хајде, богати човече, па са Враца боље видиш Холидеј Ин и околину него 
кад му испред улаза стојиш! Не сећам се више добро али преко 1,5 км 
даљине осматрања нема, ма и мање је од тога, који ће ти ту мој осматрач 
или какав други помоћник? Чуј њега болан, мајстора, са огледалцем? ” 
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Шта је било, било је, доби Сава 15 година тешке робије. 

Било, записано је, остало је, свако може да види.. Уради то: Виши Суд 
у Сарајеву, бр: К-112/92, 16. јун 1992. У име народа; судија Даут Бибић, 
судије поротници Мехо Хаџихасановић, Симо Јарић и Есад Церић и 
записничар Миле Поповић...кривично дјело из члана 142, став 1. КЗ 
СФРЈ...преузето од стране БиХ као итд... осуђује Сава Јанковића на 
казну затвора у трајању од 15 година, јер је употребом огледала давао 
паравојним јединицама СДС-а свијетлосне сигнале за њихову 
артиљерију.... 

Доста је воде протекло реком Миљацком од те 1992. године. Све око нас 
се усавршило и убрзало. Најбољи јувелири и златари сарајевски 
добили су задатак да тај несесер-торбицу усаврше. Растегли га на меру 
златног реза, сребром опервазили, уподобили на А4 формат, мало 
светлог тајландског метала додали да не тамни, најбољи га Ментори 
очакањили, нешто злата уместо мједи додали. 

Ковали га најбољи ковачи, помагали штедри базерџани... 

Искован је скупоцен сандучић, Сава га робијом добро платио, зато је из
њега и добио тако вредан поклон. Сад унутра чучи ћитаб али не мирује, 
живахан је преко сваке мере, из њега се сада унапред казне ваде, како 
коме, тек Србима испод 15 година робије, нема. 

Добро би било, досетио се неко, украсти или отети тај ћитаб. Или 
им однети неку нову Хагаду у замену. Па, ионако је туђа. 

Да је мача у море бацити, не би рана на свијету било, сви би свеци с' нама 
живовали, јер мач сијече гдје друго не може, на подобит крста искован је... 

Нашли су и то. Дошао „мајстор“, погледао овлаш примарне услове, 
одмахнуо главом и рекао: 

„Скупља дара него мера! Накотила се јата криворуких мајстор-ковача, 
на гомиле штанцају исте такве ћитабе кривотворене, макнеш ли један 
очас ће други исковати, глупо је и покушавати; ризик би био велики а 
корист никаква.” 

А проф.  др Берко Зечевић за РТРС јун 2016. године ,опет: 
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А Берко: „Проблем је што није идентификован прави кривац који 
је наредио да се изврши гађање, а то господин Ђукић је знао ко је 
та особа... шутио је, нисам убијеђен да је он наредио... да се гађа!” 
Quo vadis Serbia...? 

Востани Сербије, дуго си спавала, у мраку лежала, сад се пробуди....  

Није ни проф. др Берко Зечевић ни било који од судија читао сер 
Томаса Мора како судијама говори: 

„Никад нисам прекршио ниједан закон нити био крив за икакав 
велеиздајнички злочин; јер ни тај закон нити икакав други закон на 
свету не могу казнити ниједног човека за његово ћутање, јер све што 
могу то је да казне речи или дела; само је Бог судија тајни нашег срца...                              
Моје ћутање није знак некакве злонамерности у мом срцу; нити би због 
ћутања ико могао бити осуђен за прекршај закона....” 

Е, па по овом поменутом ћитабу може. Е, и за огледалце може. А 
по горком усуду Саве, несрећнога, и Новака горепоменутог,
овај материјал је, према предметном случају, добио име: 

ДИВЕРЗИЈА НА ТУЗЛАНСКОМ ТРГУ »КАПИЈА«  

Да, трг »Капија« као парадигма свих наших кривица. Диверзија 
као подлости које  трпимо четврт века када нам кривице подмећу! 
Зато је горе дигресија и ламент над „извиђачевом”, Савином
казном! Постао је његов  ћитаб парадигма или калуп, матрица по 
којој инквизиционо граде све наше српске кривице док за изабране 
невољнике казне више  ни не одмеравају. Из поменуте тепсије готове 
их ваде.  

На љуту рану, Савина трава! Па кад већ мора, има ли нама за сандучић 
за кликере ил’ за гробни сандук и казнену меру, бољега имена 
од Савина имена? Само, памтите; тешка ће клетва остати на онима 
онима што дозволише да нам по таквом ћитабу суде.  

А они сандучић одмах и без одлагања допуњавају. Зло 
ваде, горе умећу, мисле да добро и корисно раде. Не виде, јадни не 
били, да и сами себи суде.
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Зашто је онда и за какву кривицу тако тешко кажњен генерал Новак 
Ђукић? Одакле је Суд црпео основе за његову кривицу и за тако 
драстичну казну? Неки тврде да он уопште није крив, али ми знамо да 
су затвори пуни невиних. Знамо то од доба Александра Великог.  Па 
ако није крив, зашто је онда осуђен? Ко то и где невине на тешке казне 
осуђује? Оне који низашта криви нису?  

Наредио није, видели смо, суд каже, знају то i oni тamo и сви ови тамо 
и овамо, знају Бакир, и Милорад..... senatus his intelegit, consul videt, hic 
tamen vivit... (Сенат зна, конзул види а овај живи...) Цицеро. 

Сам топа опалио није, жељан сигурно није био, није он био ни талични 
писар Карађорђев, Стева, па да крсном славом за један хитац на 
Параћински шатор преклиње, зна се да то није... Гранату зацело није 
на властитим леђима у Тузлу носио. 

Граната није пала тамо где је наречено нити је тамо дејствовала, место 
ватреног положаја није никада установљено, топовска граната није 
могла да падне вертикално, докази из целог процеса говоре то 
громким и снажним гласом, а само је др. Берко »утврдио« да је ватрени 
положај био тамо где ни птице не слећу а камо ли тешки 8-тонски 
српски топови... 

„Брани се Новак, болан, сељачина једна тврдоглава, пa могао би 
добити једно 5 година због непоштовања суда, јер се тако жестоко 
опире. Као да је помахнитао, што ли је?” 

„Да... да... дали смо му ми 25-ицу, али тих твојих 5 годиница су му они 
из Страсбура отписали.” 

„Али чекај човече, зар не видиш да ни нашима није јасно, можда он и 
није крив? Све је ово некако грдно погрешно и још наопачке.” 

„Чуј, болан не био, баш зато треба добије максимум, да се и он и Они 
опамете и да у осињак више не дирају, јер се зна поодавно; ту за друге, 
поврх наших, меда неима. Не одуговлачи, не одустај, него дај ти њему 
20 година робије, да и дотичног и његове осакатиш, зар се није сам наш 
уважени експерт, часни Берко проф. др Зечевић, изјаснио да се ради о 
најбољем команданту ВРС који је икада био и да још он то и није 
наредио?”  

„А невин, хајде молим те!? Баш као гоблен „Дан и Ноћ!” Није ли тај 
исти нагонио своје подчињене да се заклињу својој фалшој републици 
и тврдо тражио да његови војници само тамо служе?” 
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„Изгледа, колега, да ко год да је за то крив био, није тај Новак био!
Видиш ли да се сада и сам др Берко премишља и повлачи?” 

„Ама, зар је нека разлика, човече, ако за паљевину Рима уместо 
Нерона ухапсиш и осудиш Калигулу, човека који је властиту дјецу 
јео?  Зар нису све и један криви преко главе, обојица су болесни 
манијаци и обојица императори, све је то једна те иста багра!” 

Коме закон лежи у топузу, трагови му смрде нечовјечством...

Ми ћутимо. Знамо а ћутање бирамо, зато нам и режу казне свакојаке, 

произвољне и гнусне и товаре их  на наша плећа а по својим наумима 

и жељама.  

Иако.... „ни тај закон нити икакав други закон на свету не могу казнити 
ниједног човека за његово ћутање, јер све што могу то је да казне речи 
или дела; само је Бог судија тајни нашег срца.” 

Тако то би са Новаком Ђукићем! Крив је јер није наредио да се деси то 

што се десило. Крив је јер није ни знао да се десило. Али, велика се 

трагедија уистину десила, а он је, нажалост, прекасно сазнао за туђа 

недела. Крив је јер је за туђа недела знао али је ћутао. 

По читабу горепоменутом, а према непогрешивом судском профилу, 

то грдно зло је могао да учини само неко ко се налазио западно 

од Тузле, са оруђем и пројектилом до тада невиђене убојне 

моћи и ђаволских, волшебних лет(ал)них карактеристика који на 

великој удаљености (трострукој до седмерострукој) рањава и убија 

десетеро људи на сваког рањеног или погинулог појединца који је 

страдао тамо где је пао пројектил; тј. у самом центру експлозије, 

а ту их је, ионако, тек неколико, тачније шестеро (6); а негде „за 

130мм пројектил ,, добрано предалеко” шездесет и петеро (65). 

Гранату која тако дејствује испалио је топ ВРС од 8 тона који 

је, према др. Берку Зечевићу  високо-научно математички доказано, 

могао бити само на два места; или у беспутном и кршевитом кањону —

кориту реке Буковице на дну реке Косамац на 260м надморске 

висине, подмукло, нечасно и прљаво скривајући своје цеви, ту испод
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нивоа пролетње мутне воде све до пред само опаљење.  

Ма, како су покварени!  Како само могу тако нешто да раде?

То мрачно и кварно место топа је тужилаштво БиХ једнозначно и тачно 
открило »са великом вјероватноћом« и извукло на добром путу
доступан суви док посред засеока Пањик чији се, успут, ни  
најмањи делић не налази на тој висини од 260 м, како они рекоше; 
доказано је то недвојбено и изван сваке сумње брилијантним научно
—балистичким прорачуном истог вештака који је током своје 
»стручне реконструкције гађао« трг „Капија” и то однекуд са правца 
југа, негде из рејона села Плаховићи изнад Кладња,  усмеравајући ватру
на север према Тузли а под невиђеном, научно строго дефинисаном
претпоставком, да је трг „Капија” у Тузли на нивоу мора а ватрени 
положај негде дубоко испод нивоа воде док лукаво и кварно израња
на површину, на висину од 30м изнад „циља”, (дубоког ли потока, 
људи!) али само и искључиво непосредно пре опаљења. Потом 
одмах тоне у дубине сакрије се од НАТО авиона и умири; више 
се, проклетник, не појављује. 

И то исто Тужилаштво—Тужитељство БиХ је тај факт доказало изван 
сваке сумње са невиђеном лакоћом тако што је тако нешто управо 
констатовало (страна 73. и 74. експертизе њиховог вештака  др 
Зечевића), непосредно уврстило такву премису у кључне и необориве 

и тешко инкриминишуће доказе, оптеретило оптуженог, а одмах 
потом то исто у целости порекло као потпуно неистиниту тврдњу 
на странама 74. 75. и 76. истог документа.   

Да су бар три странице прескочили па после лагали! Овако, нечувени 
стакато безбројно умножених лажи. Изронио, опалио, дан Вазнесења 
Христовог крвљу невиних опоганио, па се сакрио!  

Битно је фалсификовати и лагати једном—корист је постигнута, топ и 
није био тамо где је пре наречено, односно био је тамо исто толико 
колико је и град Тузла на нивоу мора и колико се са планине Озрен 
удица у море забацује!  Али кога је то брига?  Када се једном образ 
унакази и облати после тога све бива лакше. Новак Ђукић је крив, јер 
није наредио опаљење тога пројектила који долеће надзвучном 
брзином а сви грађани га чују пре пада и знају где ће да падне, чак  и
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онда када премудри и чаасни ахбаб др Зечевић каже да то баш 
никако бити не може, осим ако се није умешао какав одвратни 
и и крајње зао сихирбаз што са ђинима сарађује!  

По командној одговорности Новак Ђукић је крив што као командант 
није предвидео (јер шта је командовање ако не предвиђање?)  шта ће 
све да изјави вештак проф. др Зечевић, који на суду збори; 

„Да гледајте, ми смо овдје за различите углове лансирања 38, 39, 45 
степени јели тако, прорачуном одредили који су то падни углови у 
тренутку удара пројектила у препреку полазећи од тога да је оружје било 
30 метара изнад хоризонта мјеста експлозије и затражио сам од 
Хидрометеоролошког завода да нам да процјену каква је били праметри 
атмосфере чисто ради прецизније не игра то неку велику улогу али сам 
искористио и тај систем користио сам параметре из таблица гађања и 
они су ми омогућили да одредим да је при падном углу од 62 степена, око 
62  је домет био 27 км 128 метара, е то је то.7” – завршен цитат.  

Дакле, више није ватрени положај на удаљености од 26 500 м, [др. 
Зечевић, стр.73. и 74.] ни на 26 671 м [др. Зечевић, стр.75. ], сада је 27 

128 м [др. Зечевић, стр. 76.], али за пројектил који има домет од 26 542

м. [др. Зечевић, стр. 85.]  Значи,  разлика од 821 + 939 =1760 метара

по домету „не игра неку велику улогу”, јер је вештак тужилаштва једна, 
„врло пажљива особа” која при томе примарно греши минимално 646

м и још 1114 м, па је, цитирано: „при падном углу од 62 степена, око 62 
је домет био 27  километара  128 метара, е то је то.” 

Како се јасно види из судских докумената: ...„затражио сам од 
Хидрометеоролошког завода да нам да процјену каква је били праметри 
атмосфере чисто ради прецизније не игра то неку велику улогу али сам 
искористио и тај систем...” што др. Зечевића не спречава да на завршној 
страни 93. своје експертизе изјави: 

1. „Узимајући у обзир познате податке о пројектилу, упадном углу, 
претпостављеним атмосферским параметрима на дан 25.05. 1995 год. 
узимајући у обзир да је позицију ватреног положаја била изнад места 

                                                            
7 Види део судског стенограма из предмета: „Ђукић Новак” X-KR-07/394, од 
02.12.2008. године, стр. 34 
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експлозије за око 30 м, извршен је прорачун трајекторија путања 
користећи софтвер 3-ДОФ са балистичким коефицијентима наведеним у 
таблицама гађања за топ 130 мм М46 и одређена је минимална 
удаљеност ватреног положаја и она је: 

XVP=27.100±380 м” -крај цитата, 

Дакле, нема везе шта је добио од Хидрометеоролошког завода, он је
параметре произвољно претпоставио и рачунао шта хоће и како
хоће.   

Зато трогодишња дечица у Тузли, ноћу на температури од 170С, носе 
кратке, танке, памучне мајице без рукава и исто такве панталонице.
Баш њих, тужне, брига за ХМЗ! Биће ионако како др Берко каже! 

Само се ви разголитите, без бриге и страха,  ту је ваш ХМЗ, Берко ће и 
нико други одређивати колика је била температура у том тренутку, јер
Он само Берка и слуша, уистину Вам кажем, а што буде мања спољна 
температура то ће бити лакше гранатом пребацити „голф” Мк1!   

Баш тако, биће баш толико и по извештају ХМЗ! 

Бацајте капуте, танким се кошуљама огрните, нека вас полуголе 
снимају Ројтерс-ове камере! Иако оне званично нису ту, нека, нека 
сви људи виде нашу истину! Јер ко ће времену од пре 20 година 
у зубе гледати, а посебно онда када то све, додатно, чаасни др 
Берко професионално, научно и по свим правилима струке срачуна?  

Неупоредиво је боље да спољна температура ноћу, у мају, буде 170 С, 
него на пример 220 С!  
Јер тада би се елевација морала смањивати а са њом и адекватни падни 
углови. А тада нема ништа од моје дубокоумне експертизе која 
пребацује „голф” Мк1 слева и пада му у крило са десне стране.  

Нека зато буде баш толико, 170 С. То ће проћи неке провере, јер 
нико на то неће ни обратити пажњу! Уосталом, ове има таквих ноћи.

Јер крив је Новак Ђукић; и овако а и метеоролошки. Зашто није 
претпоставио какви ће бити процењени метео—„параметри”? 
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Какав је он то уопште командант?   

Ватру не отвара а уопште не размишља шта би о томе могли да кажу 
врсни, научно високо потковани, ахбаб-вештаци Тужитељства и Суда 
БиХ.  

Зар му не би било боље да је стварно дејстовао? Зар је толико туп да не
зна шта би горе поменути могли рећи, овако или онако?  

Крив је Новак Ђукић и зато што није ни знао да има пројектил који 
камуфлетно (заривајуће) рикошетира при падном углу од 620

остављајући фасаду зграде НИК, крај које је ударио упаљачем, у готово 
нетакнутом стању рушећи и уништавајући обе бочне фасаде исте уз 
огромну видљиво демолисање фасада 5 зграда на удаљењу 17 м 
од центра експлозије, као и демолирање 240 м2 простора КК 
„Слобода”, 40 м далеко. 

Сила сверушећа, брише постојање надалеко и свуда наоколо, само 
место пада поштеђује. Однекуд гранати, док је још била у лету и само 
наслућујућа, надошла ненадана емпатија према старој, Хофмановој 
КУК згради, па одлучила да је не огребе! Да јој лице не квари, бар са 
трга гледано. 

По боковима како јој буде, то др Зечевић ионако неће гледати, а ако 
буде; Суду он то рећи неће! 

Корисно је погледати документе општинске комисије за процену штета 
у Тузли, датирану 2 месеца после трагедије.  Ту се може добро видети 
где су све исплаћиване одштете и на којим местима у граду па ће се 
уочити како те локације не могу имати ма какве везе са предметном 
експлозијом.  

Ко је тада поменуо КК „Слобода” и велике унутрашње штете у време 
трагедије? Нико. На чији ће терет ићи ремонт дворане КК? О чијем ће 
се трошку накнадно играти крвава кошарка? 

Ма зашто он, Новак Ђукић, уопште треба да зна зашто је крив? Он је 
изабран за кривњу. Такви немају права на питања. 
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ПОГЛАВЉЕ ПРВО 

1. УВОД 

1.1 Случај: „Капија” град Тузла, БиХ 

Датум и време: 25. мај 1995. година; 2055 сати 

Кратак садржај: 25. маја 1995. године, у 2055 сати, непозната 
експлозивна направа је експлодирала на тргу „Капија” међу неколико 
стотина цивила (процене: од 1000 до 1500 људи). Мртвих је било
примарно; 64-веро, рањених више од 150 људи. Накнадно се број 
мртвих попео на 71 и 150 или чак до 240 теже или лакше рањених
(различити подаци унутар доступних судских извора па чак и унутар 
истих извора, јер Унпрофор тврди да је на тргу било око 3 000 људи). 

Старост жртава је била од 3 до 27 година. 

Поменута експлозивна направа је према ауторитетима Унпрофор-а и 
власти БиХ препозната као (једна) руска ТФ граната ОФ-482М са 
тренутним (контактним) упаљачем1, која је наводно испаљена из топа 
130мм М46, са удаљености која је била већа од 17 км.  Експлозија се 
десила непосредно уз предњу десну гуму возила „голф” Мк1 паркираног
у непосредној близини зграде зване »НИК«, по имену конфекцијске 
радње која се  у њој до тада налазила.
                                                            
1 Упаљач који експлодира у тренутку када пројектил удари у препреку, дакле, не пре 
удара у препреку или одложено (успорено) после контакта са препреком. 
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Скица тадашњег трга »Капија у Тузли«, са означеним местом експлозије и кључним 
удаљеностима и основним позицијама објеката 

Истрагу су отпочели судско-полицијски органи из Тузле одмах после 
предметне експлозије, да би им се дан после трагедије (око 26 часова 
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касније) придружило полицијско особље из Сарајева, и војно-
полицијско особље Унпрофор-а, при чему ово последње наредног дана 
26. 05. 1995. Године преузима и обједињује даље руковођење истрагом.
Истрага је закључила да је предметна граната долетела са западног 
(Озренског) правца са удаљености од више од – најпре 17 км, па 20, па 
21 км (различито у различитим документима), те да се ради о руској 
гранати ОФ-482М или домаћој гранати М79 калибра 130 мм, 
испаљеној са положаја ВРС на планини Озрен, са локалитета село 
Врбак –Церово брдо – (у овом, последњем, случају удаљеност од 
наводне падне тачке пројектила износи 23,5 км). 

Сачињена је обимна фото и графичка документација, видео снимци и 
службени записници, као и извештај заменика команданта снага 
Унпрофор-а пуковника Ш. Бранца бригадиру Хокланду —команданту 
Унпрофор-а за сектор Североисток, заједно са Хокландовим 
извештајем са више додатака, који је накнадно упућен тадашњем 
команданту Унпрофор-а генералу Руперту Смиту у Сарајево. 

Изразито пристрасна и криминално приземно аматерски вођена 
истрага, а према очевидно унапред смишљеном, усмереном и 
конкретно изабраном циљу и закључци који су из такве истраге
произашли, а чији квалитет са лакоћом може бити оспорен од сваког 
осредњег средњошколца, оптужила је једну одређену страну у сукобу 
(ВРС) и брижљиво вођеном пропагандом створила дуготрајајућу 
климу линча као основу за накнадно политичко монтирање процеса 
произвољно одабраном лицу. Све то је било снажно подвучено и 
ојачано епском трагедијом невине деце и омладине на тргу „Капија” у 
Тузли. 

На основу ове истраге су предузете последичне радње у кривичном 
поступку, па тако - Кантонални суд у Тузли прослеђује захтев за 
спровођење истраге Кантоналном тужилаштву Тузла број: КТ-196/96. 
од 22.12.2008. године. 

Посебно важно; више од 12, 5 година после трагичног догађаја. 
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Чак ни право име тадашњег првоосумњичњног пуковника Арсића, (у 
поменутом истражном документу), није тачно наведено будући да 
његово право именије Момчило него Владимир. 

Комплетан предмет је после претходног обављеног чина прослеђен 

Међународном кривичном суду за бившу Југославију у Хагу. Тај 

предмет је враћен Кантоналном тужилаштву Тузла 2004. године под 

ознаком „С ”, као предмет без довољно доказа да би се предузело 

кривично гоњење одређеног лица или више њих, из чега се више него 

недвосмислено види да је и првобитна  оптужница била правно, 

материјално и доказно неодржива, а до тада »прибављени« докази 

ништавни и физички неутемељени, како у теорији тако и у пракси, а 

оптужница по својој суштини, у целости политичка. Чак и за Хашки 

суд! 

Трг Капија. Фото: M.П., 2014. Поглед од кафе-посластичарне Капија ка бившој 
згради НИК 
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Без повлачења првобитне оптужбе проналази се нови осумњичени, 
генерал Новак Ђукић и осуђује на 25 година затвора, 2010. године, а 
после апелације на 20 година. 

Изразиту улогу у осуди генерала Ђукића одиграо је вештак 
тужилаштва проф.др. Берко Зечевић, од раније познат као 
озлоглашени дежурни вештак, између осталог, и у случајeвима  
„Маркале 1 и 2” као и у многим другим случајевима. Он је, у овом овом 
случају (Тузланска Капија), безобзирно фалсификовао све кључне 
аргументе и постојеће материјалне чињенице упркос постојању 
многих, необоривих, супротних доказа. 

Без обзира на то суд га похваљује да је обавио посао високо стручно, 
професионално и на високом научном нивоу што се посебно понавља 
у другостепеној пресуди, уз признање да се на том вештачењу заснива 
главни део предметне пресуде. 

Целокупан исказ вештака тужилаштва проф. др Берка Зечевића је 
неутемељен у материјалним доказима, произвољан је и грубо 
злонамеран. И поред таквог вештачења, лажних доказа и поменуте 
драконске пресуде, суд БиХ није успео да докаже кривицу 
оптуженог јер:  

1. Поменути Суд није успео да утврди постојање било какве  наредбе 
било којег облика (писана или усмена) ни у рудиментарном облику 
којом би се доказало да је предметно гађање извршиo или  наредио 
генерал Новак Ђукић и то тај исти Суд сам писмено признаје; 

2. Нико од сведока није изјавио да је икада раније гађано са 
максималног домета и са правца запада, а то је оспорио и сам 
заменик команданта Унпрофор-а за сектор Североисток пуковник 
Ш. Бранц, који је пред судом БиХ изричито устврдиo да њихови 
осматрачи ни међународне организације  нису регистровали извор 
артиљеријске  ватре из западног смера; 
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3. Истражни судија је у записник са увиђаја лица места од 
25.05.1995. године, без иједног утемељеног материјалног доказа,  унео 
констатацију да је пројектил долетео са запада са планине Озрен.  

У балистичком смислу, са Озрена Тузлу може да „дохвати” само 
једно оружје— топ 130мм М46, и ништа друго од класичне 
артиљерије којом је располагала ВРС, чиме је све решено; како
кривица тако и дежурни кривац. 

Трг Капија. Фото: М.П., 2014. Поглед од бивше зграде Обућа Београд на трг Капија 

(у центру “Самоизбор”, десно и мало даље- кафе  „Леонардо”, лево НИК, а на даљем 

десном делу фотографије кафе „Капија” и Јеврејска улица, на даљем левом делу 

кафе „Гулам” и Партизанска улица. 

Црвени кругови: место са локално максималним бројем погинулих и најтеже 
рањених (бласт) у правцу дејста најслабијег убојног снопа парчади; 
Жути ромб: Место максималног рушења без иједне људске жртве или рањеника. 
А трг је био попуњен са 2 човека на 1 м2. 

Бели ромб: Друго место по обиму рушења и штета 
али и по броју најтеже рањених (бласт повреде) 
али 17 м далеко од пријављеног ЦЕ, такође на 
правцу дејства најнеефикаснијег дела снопа 
грагмената 
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Није било одговарајућег балистичког стручњака да то одмах утврди и
да на основу постојећих приземних и трагова у околини одреди 
евентуални правац и удаљеност долета пројектила. 

Шта ће, побогу, такав стручњак човеку, групи људи или заједници 
увереној да спроводи најбољу могућу политику— читај: њихову 
брижно планирану и осмишљену делатност на задовољавању 
властитих прљавих  циљева? 

Сам записник је урађен мимо свих правила струке, те не садржи 
елементарне податке, међутим без икакве индиције конкретно је 
унешено да је на основу приземних трагова и степена оштећења 
утврђено о ком калибру оружја се ради, те да је правац долета јасно 
утврђен, и то из рејона  Озрена село Врбак, удаљено око 22 -24 
километра од Тузле.  

4. Међутим, вештак тужилаштва, проф. др. Берко Зечевић, уопште 
није ни утврђивао правац и удаљеност долета пројектила на основу 
приземних трагова које је после 12,5 година од предметног догађаја 
могао само да разазна из судских и полицијских списа, већ на 
основу произвољног положаја једног возила, које је сам померао по 
својој вољи а да му за то нико није право подао — нити струка, нити 
људи— како би добио потребне углове да поправи „грешку“
првобитно непостојећег балистичара, додајући првом налазу још 6 
до 10 километара- јер се касније(12,5 година касније!)  сазнало да су 
положаји топова у то време били ту негде око засеока Пањик, али 
не баш ту него „ту негде“. 

5. Све ово упућује да је злочин злонамерно и свесно исконструисан 
како би изгледало да је исти почињен топовским пројектилом са 
Озрена. А и шта ће виспреном човеку непотребна карта и фиксни 
непокретни објекти да другима покаже неко место — зашто 
једноставно не рећи да је нешто било ту где је када је он свевидећи
уназад кроз време, погледао!  А и чему сви ти узалудни напори —
све је већ унапред, по нечијем налогу, било решено.  
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6. Уопште не постоје јасни и непосредни докази да наводна парчад 
инкриминисаног пројектила заиста припадају југословенском 
пројектилу М79. То изричито тврди само вештак професор др 
Зечевић (страна 68. његове експертизе) – тврдња коју је без икакве, 
па и минималне материјалне провере изнео пуних 12,5 година 
после догађаја, и то врло одређено и изричито (послуживши се при 
томе речју „недвојбено”) одређујући дефинитивно и без икаквих 
ограда и евентуалне сумње да је последице на тргу капија изазвало 
дејство домаћег пројектила М79.  

7. Упркос оваквом закључку на првој и последњој страни своје 
експертизе истиче као извор трагедије и руски пројектил ОФ482М. 
Да су парчад пројектила, чијим сликама маше др. Зечевић, а које ни 
он ни поменути Суд БиХ никада нису видели, била заиста 
прикупљена и сачувана по прописаном поступку за доказе — она би 
кад тад била представљена Суду БиХ што никада није учињено.  

8. На основу тих прикупљених парчади било је могуће непосредно 
после трагедије доказати без и најмање трунке сумње који је 
пројектил у питању (муницију је за целу некадашњу СФРЈ
производила—ковала, комплетирала и паковала тамошња фабрика 
ПРЕТИС у Вогошћи, а Унпрофор је тамо имао слободан приступ). 
То упркос једноставности методологије утврђивања није могло 
бити обављено почетком наредног дана да би се уврстило у доказе, 
а уствари није обављено никада.  

9. Француски експерт Пјер Лорен у својој експертизи поставља јасно 
питање ланца надзора над овим доказима, питајући како је 
Унпрофор уопште могао знати до поподнева наредног дана и сам 
тип пројектила, а камоли чије је он производње, уз додатно питање 
ко је фрагменте пројектила које у својој експертизи приказује др 
Берко чистио средством за скидање рђе и када је то било. 
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10. Целокупна фарсична пресуда Суда БиХ се заснива искључиво на 
измишљотинама, лажима, подметањима и грубим фалсификатима 
вештака Берка Зечевића неутемељиним у теорији и пракси (што ће 
овде касније бити доказано у потпуности) а суд БиХ признаје 

изричито у обе своје пресуде да је судио према доказима које је 

представио др Зечевић. Да је исти вештак професор Берко 
Зечевић свесно и намерно конструисао и исконструисао свој налаз 
у циљу да се неправедно осуди генерал Ђукић, указују и следеће
чињенице: 

11.  Проф. др.Зечевић у потпуности негира претходну  истражну екипу 
која је вршила увиђај на лицу места одмах и дан после трагедије, 
као и њен налаз, те конструише своју визију лица места и дејства 

пројектила која се уопште не подудара са истражним тимом и 

мешовитом комисијом Унпрофор-а, која је изашла на лице места 
наредног дана након трагичног догађаја у 13.00 часова. 

Зечевић је променио наводно место пада пројектила, изглед лица 
места и правац пројектила. Практично је направио потпуно ново лице 
места које је само њему одговарало, а ничим није образложио овакве 
своје поступке.  Није то било ни потребно; имао је он бланко поверење. 

12. Др. Зечевић сачињава скицу лица места која наводно одговара 
реалном стању стању какво је било 25.05.1995. године. На тој скици 
он поставља ауто (пре експлозије), читавом половином на тротар, 
чиме свесно фундира темељни фалсификат, на којем ће накнадно 
заснивати свој  кривотворени налаз. 

13. Возило се, после експлозије, а по налазу истражних органа, нашло
уз тротоар, што се јасно види из фотографија а и са видео снимка од
25.05.1995. године. На обе скице из ноћи трагедије, уцртан  ј е  ауто 
уз ивичњак тротоара (после експлозије), а што је вештак
у потпуности занемарио, иако су обе скице приложене као 
доказни материјал, што је др Зечевић знао.
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14. Једна од највећих и најприземнијих подвала проф. др. Берка 
Зечевићева садржана је у „реконструкцији“ коју је обавио на лицу 
места,  иако то суд није наложио и то након што је генерал Ђукић 
ухапшен. Током те „реконструкције“ он предметно возило “голф”  Мк1 
поставља на 40цм од зида зграде  НИК и гранату прислања тик уз 
десни предњи точак возила.  

Истовремено је суд БиХ врло одлучно и као непотребне одбио (чак и 
ако они садрже важне контраиндикације, како одговара суд на ту 
апелацију) правовремено достављене контрадоказе са огледа 
извршеног у ТОЦ Београд са стварном експлозијом пројектила 130мм 
примењеном на реални аутомобил „голф”  МК1. 

15. Упоређујући  фотографије јасно се види да је Зечевић свесно и 
намерно померио ауто за скоро метар према зиду и место пада 
пројектила померио за готово цео метар у односу на материјалне 
доказе и снимке који су забележени после експлозије, а у чему лежи 
кључ читаве његове преварне  „анализе“.   

16. То је урадио да би могао да исконструише падни угао пројектила и 
домет са којег је пројектил испаљен. Он не одређује те параметре на 
основу приземних трагова како би требали да раде стручњаци, већ 
је њему „фиксна“ тачка и главни елемент – предметни 
аутомобил„голф”  Мк1! 

Из такве реконструкције, коју је урадио потпуно мимо правних 
правила, а без обавештења и присуства одбране, а потпуно и ван 
правила струке, Зечевић изводи један од кључних „доказа“ који у 
суштини омогућава Суду БиХ да пошаље генерала Ђукића на робију.   

17. Међутим, баш овај иовакав поступак вештака др. Зечевића 

би ослободио оптуженог на сваком нормалном суду у свету. Из 
судских списа је више него јасно где је било возило „голф”  Мк1 после 
експлозије (тј. било је удаљено 115-120 цм од зида зграде НИК) –
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односно  да је возило после експлозије било најмање 0,5-0,7 м ближе 
центру експлозије у односу на место на које га пре експлозије 

поставио вештак проф. др. Берко Зечевић!  

Експлозија, дакле, не одбацује блиске околне предмете ДАЉЕ од свог 
епицентра већ их привлачи ПРЕМА свом центру – јединствена и до 
сада непозната врста експлозије  откривена по проф. др. Берку 
Зечевићу! ( У даљем тексту Z_explosion=implosion, као уникална и
јединствена, тек недавно, у 21. веку, откривена, прородна појава). 

18. Утврђујући правац долета пројектила проф. др. Берко 
Зечевић прави кардинални превид који он као декларисани стручњак 
за терминалну балистику није смео да учини јер је он то једноставно по 
својој вокацији морао да зна. 

Наиме, мењајући својевремени закључак мешовите комисије и 
Унпрофор-а (није могао другачије до докаже долет пројектила са 
запада) која је одредила сектор могућег извора ватре у интервалу од ± 
100 у односу на запад  (што је методолошки тачан али војнички 
неупотребљив податак посебно неупотребљив на суду јер  је тај рејон 
већи од 80 км2),  проф. Зечевић смањује тај сектор на 2710± 2,5, што је 
грубо нетачно за методу коју сам бира са једне стране.  

19. Са друге стране он је морао да зна да полазни 
дирекциони угао пројектила није једнак долазном и да се од њега 
разликује (када се гађа са запада већи је) за вредност деривације, 
поправке због ротације Земље и због растурања пројектила по правцу 
за вредност која је једнака или већа од половине сектора које је он сам 
одредио. Таквим поступком је вештак тужилаштва довео извор ватре 
само на један правац (апсолутно погрешан азимут≈2720) и једну 
даљину са јасном намером да естаблира непостојећи факт, док истовремено 
пројектил из рејона Пањик не може физички да пристигне на 
трг „Капија”  под тим углом, што зна сваки десетар у артиљерији; 
он је, дакле, произвољно, подешавао  услове према својим 
потребама. 
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20. Професор др. Берко Зечевић је доста детаљно пописао 
оштећења на околним зградама после експлозије (боље је рећи да је он 
то преписао из судског записника после 12,5 година) али није учинио 
ни најмањи напор да  то објасни. Из поменутог описа који фигурише и 
у његовој експертизи се види да су зграде око кафеа (fast food) „Гулам”
неупоредиво више оштећене у односу на фасаду зграде НИК, уз 
коју се непосредно догодила експлозија (на удаљењу од ≈2,3 м),
упркос познатом податку да се кафе „Гулам” налази на 17м удаљености
од наводног центра експлозије, при чему је број погинулих једнак 
око непосредног центра експлозије као и на удаљености од  17м од 
тог центра, док се истовремено дотични објекат налази на правцу 
дејства чеоног дела пројектила који има најслабији убојни ефекат. 

21. Највећи број погинулих није био око самог центра 
експлозије него код зграде „Самоизбор”, на удаљености од ≈10м, 
док је највећа концентрација рањених људи (40) била испред кафе-
посластичарнице Капија на удаљености од 36—40м од приказаног 
места експлозије, на месту на којем су жртве биле потпуно ван убојног 
периметра пројектила 130 мм, што је он, проф. др Зечевић и сам 
потврдио у својој експертизи, док су ту истовремено највећем броју 
људи, на највећој предметној удаљености од експлозије, нанете ране и 
то искључиво у пределу доњих екстремитета.  

Чињенице изнете под 11. и 12.  (као уосталом и све остале 
раније, овде нумерисане, факте) је проф. Зечевић морао да зна као 
човек које се декларише као  експерт  за терминалну балистику, па 
ипак им није посветио ни најмање пажње. Очито, намерно. 

Експлозија једног појединачног пројектила не може да 
резултира повећањем броја места са локално повећаним 
густинама парчади по мери удаљења тих парчади у односу на 
центар експлозије, нити може да креира неколико једнако 
снажних центара убојних ефеката на различитим удаљеностима, а 
никако не може да изазове повећање тих ефеката по мери удаљења 
масе парчади у односу на центар експлозије. 
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22. Професионално изведене, вишеструке реконструкције,  
рађене од стране међународних експерата, на верној реплици лица 
места са постављеним идентичним распоредом зграда и положаја
људи и возила, непобитно су показале да је налаз др Берка нетачан и 
да ту уопште није дошло до експлозије пројектила 130 мм, јер су гелери 
у потпуности другачије дејствовали по околним објектима, док је 
возило одбачено за преко метар уназад и преко пола метра у страну до 
контакта са зидом зграде НИК, а возило на лицу места 1995. године се 
није ни померило, како неопозиво показују судски документи.  

23. Нико од експерта Унпрофор-а као ни Берко Зечевић није 
узео узорке са аутомобила да утврди врсту експлозива као и тачан опсег 
оштећења возила (др Берко Зечевић то истини за вољу и није могао да 
уради јер он ради своју анализу после 12,5 година) а узгред,  ни данас 

нико не зна чији је то био аутомобил, као што нико није објаснио 
откуда испод возила делови мотора који дотичном возилу не 
припадају. Суд никада није установио чије је то возило и како је 1995. 
довезено на дотично место са регистарским таблицама чије је 

важење истекло пре најмање две и по а можда и три године; 

24. Нико, а посебно др. Зечевић, није објаснио зашто КБЦ
(Клиничко-Болнички Центар) Тузла није обавио ни једну комплетну 
обдукцију жртава и није урадио ни један рендгентски снимак; 

25. Нико, а посебно не проф. др. Берко Зечевић, није објаснио 
откуда потичу оштећења на фасадама зграда потпуно заклоњеним од 
дејства парчади са наводног, предметног, места експлозије, тј. у 
тадашњој улици Н. Тесле, на обе бочне фасаде зграде »НИК« као и на 
згради „Борац” и Лутрији БИХ. Сва та оштећења је др Зечевић 
педантно пописао али није ни покушао да објасни. Зашто то није 
учинио је из садашње перспективе врло јасно - потпуно би оборио 
сопствени нетачни и наказни сценарио; 

Нико није објаснио зашто др. Зечевић користи радну карту Команде 
друге озренске лаке пешадијске бригаде од 29.04.1994. године као 
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један од кључних доказа за одређивање евентуалне зоне лансирања 
пројектила. Међутим, ту радну карту уопште није сачинио генерал 
Ђукић нити његов штаб, јер он тада уопште није ни био на озренском 
ратишту. Та карта је заробљена после 25.05.1995. године. Зашто је то 
битно!  

Из разлога што се на истој лако дају уочити трагови лажирања и 
намерног доцртавања циљева у Тузли. Јасно се види на основу трагова, 
боја и дебљине фломастера којим су доцртани кругови у Тузли и на 
Капији, затим оно што је ту и кључно, нису кругови нумерички 
означени, јер нумерација има своје посебно значење. Онај ко је 
доцртавао није смео нумерисати из разлога што би се тек онда лако 
открило да је то фалсификат будући да тај исти није знао које су и какве 
биле нумеричке ознаке ВРС за ту карту, ако су ту уопште и биле; 

Претходно питање посебно добија на тежини када му се дода лично 
признање поменутог пуковника Бранца да је фалсификовао податке 
(брисао и дописивао) на радној карти ВРС, а на питање зашто је то 
радио, одговара ни мање ни више него овако : „Не треба свима све да 
буде јасно!”  
Баш зато је све свима јасно, господине Бранц! Нико не мора да 
прочита цео овај материјал да би све било јасно. Само делимично 
и покоју главу ако за то има интереса, и опет не све. Све се зна!
Шта је доказао др. Зечевић? 

Ватрени положај је био у Пањику у близини доброг пута! 

»Не, не, ако сте ви добро проучили оно што сам ја писао ја сам врло 

пажљива особа никад нисте видјели ни у једном егзактно да кажем то 

мора бити тако, ја сам вама рекао азимут је у распону од 268,5 и 273,5 у 

томе да кажем распону азимута је био ватрени положај оружја и ја сам то 

нацртао исамо сам рекао да постоји вјероватна значи вјероватна зона је 

село Пањик нисам рекао зона лансирања село Пањик то је велика 

разлика.«—др. Берко на суду-транскрипт. 
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Није, дакле, у самом Пањику, већ ту негде у рејону Пањика, а опет 
по изјави самог проф. др. Берка Зечевића. Тај рејон ватреног 
положаја је, према закључку др Зечевића, унутар интервала од: 

XVP=27.100± 380м. 

Фото М.П. из октобра 2014. године: 

Бр. 1 – улаз у продавницу »Самоизбор« са највећим бројем погинулих у стварном 
догађају 25.05. 1995. године; 
Бр.2 – у стварном догађају овде су сви излози сломљени а унутрашњост продавнице 
потпуно демолирана а без спољних жртава; 
Бр.3 – место где су разорени и оштећени излози у тадашњој улици Н. Тесле (данас 
Јеврејска) где никако нису могли приспети гелери од експлозије испред зграде НИК–
(црвена стрелица показује то место) 

или другим речима унутар распона даљина од 26720 до 27480м од 
трга „Капија“, па није ни у Пањику ни у рејону засеока Пањик, јер 
тај засеок није унутар тога интервала где, тек онако успут, за тај топ 
никаквог а камо ли доброг пута нема; 
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Па нормално је људи, нема зезања, ако је топ сигурно унутар интервала
XVP=27.100± 380м, онда је математички потпуно нужно и необориво да 
буде и унутар интервала: 26500м≤XVP≤27480м, како би то рекао проф. 
др Берко Зечевић дежурни вештац Тужитељства БиХ, стављајући то 
директно у оптужбу! 

Зато што није у Пањику топ је баш у Пањику јер је др. Зечевић, за 
сваки случај, срачунао да положај топа треба ставити у Пањик на 
даљину од 26500 м и сачекати да се планина Озрен спусти на 30 м 
надморске висине, а Тузлански басени да се потопе и да све дође на 
ниво мора... а онда мирно море! 

Ово би било довољно прочитати. 
Како је видљиво из до сада изнесеног, поред горњих докумената, тим 
за одбрану генерала Ђукића био је оснажен свиме што он за време 
суђења није имао, јер је поред оваквих пресуда имао на располагању и 
тим врхунски обучених људи из земље и иностранства који су 
сагледали све аспекте случаја „Капија”, а посебно све тезе из извештаја 
проф. др. Берка Зечевића. 

Закључак је јасан, како следи из резимеа израелског експерта- 
постбласт форензичара из Тел Авива из фебруара 2016. године; 

Резиме: 

ЗАКЉУЧЦИ МИШЉЕЊА ДР. ЗЕЧЕВИЋА СУ ИСПИТАНИ ИЗ СКОРО СВАКОГ МОГУЋЕГ 
УГЛА. 

РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ СВАКЕ ОД КАРАКТЕРИСТИКА КОЈЕ ЈЕ ДОКТОР 
ЗЕЧЕВИЋ ЗАКЉУЧИО У СВОМ МИШЉЕЊУ УКАЗУЈУ НЕДВОСМИСЛЕНО И 
ЈАСНО ДА ЈЕ МИШЉЕЊЕ ДОКТОРА 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. 
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Закључак овог писаног експертског мишљења је недвосмислен: 

ШТЕТА НА ВОЗИЛУ ГОЛФ И ФАСАДИ ЗГРАДЕ НИК УКАЗУЈЕ ДА НЕМА 
МОГУЋНОСТИ ДА ЈЕ ТФ ПРОЈЕКТИЛ 130 ММ ЕКСПЛОДИРАО  НА УДАЉЕНОСТИ  ОД 
ОКО 2 M ОД ЗИДА И 40 ЦM 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... 

Јозеф Шарон, фебруар 2016. године 

Да ли је генерал Новак Ђукић одговоран било како за експлозију на 
тргу „Капија“, и је ли за њу крив? 

ВЕЋ И ИЗ УВОДА СЕ ВИДИ ДА НИЈЕ! 

Зашто је онда тако тешко кажњен овај човек? Одакле су црпли тезе 
за његову кривицу и драконску казну? Eво зашто, ево сведока, 
ево човека, ecce homo! 

Зечевић: 30.5.2016. за лист „Ба“
„Ђукић је отписан, знате, и сви то знају.Они су га отписали и користе њега 
и овај случај само да би мене дискредитовали, а да су стварно хтјели том 
човјеку помоћи открили би име артиљеријског команданта који је 
наредио гађање. Његово се име скрива, а због чега то не знам. Можда је 
сад неко име у ОСБиХ, полицији, политици или гђе већ.” 
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Дакле, Новак Ђукић  није, неко други кога крију – јесте! Али осуђен је 
он, Новак, и то вештак, Берко др чаасни добро зна!  

Проф др.Берко Зечевић за дневник РТРС јун 2016.године: 

„Проблем је што није идентификован прави кривац који је наредио да се 
изврши гађање, а то господин Ђукић је знао ко је та особа...шутио је, 
нисам убијеђен да је он наредио...да се гађа!” 

Проф др. Берко Зечевић: 
„Ја сам чуо о генералу Ђукићу изузетно позитивна мишљења, боље 
рећи мишљења у суперлативу као најбољи командант Војске 
Републике Српске који је икада био”.... 

Па зашто је онда осуђен? Из претходних и редова који следе види се и 
како и зашто. 

Овде се није судило кривцу. Судило се наменски изабраном човеку али 
не неком насумично изабраном већ политички циљаном човеку.  

Судило се једној организацији и једном народу по Суду основаном у 
безакоњу.  

У суду у чијем већу седи и равноправно суди адвокат, стручњак за 
породичне расправе, без знања домицилног језика и без могућности да 
прочита било који писани документ поднет у истражном поступку.  

На Суду у којем ни једна реч тужилаштва није проверавана, а ако 
наизглед и јесте онда је то одмах и заборављано.  

На Суду који ослобађајуће доказе не познаје и не признаје. 

Није Новак Ђукић наредио масакр младих у Тузли. Видело се и 
потврдило се. Знају то добро и они  жалећи као и посматрачи са стране. 
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Сам опалио није, зна се, нити је требао нити је требало да може. 
Граната није пала, место ватреног положаја није установљено а тамо 
где је „утврђено” да је био ни пецароши не залазе а камо ли „пливајуће-
лебдећи” топови од 8 тона... 

Вештак тужилаштва, проф. др Берко Зечевић сведочио је тешке 
неистине, фалсификовао је базичне чињенице и подметао кључне а 
произвољно узете параметре као директно оптужујуће факте. 

Сведочио је шта је хтео и како је хтео, али му је Суд то и дозвољавао; 
чак шта више, потстицао га на то и хвалио за ноторне, очигледне лажи 
и фалсификате. Да је правда, види се да није! 

Да ли је рађено у складу са правилима струке, деонтолошки прописно? 

Које то струке, и у складу са којим правилима, побогу људи? И ако су 
тамо важила таква правила, шта су код њих били изузеци? 

Је ли у тој суданији и пресуди било поштеног и људског поступка?  

Да ли су суци и тужиоци познавали осећај елементарне људске сумње? 

Ћутао је човек, питајући се шта га је снашло.  Због ћутања је осуђен!  

Који то закон кажњава људе за ћутање? Који и какви то људи такве 
законе спроводе и ко их усмерава?  

Да ли је овде право било у питању? Сви знају да није па и они који се у 
право баш и не разумеју.  

Да ли је код људи који су овде тужили и судили било и трунке стида? 
Није!  
Kоме служи такво право и правда? Добро се зна коме служи! 
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Фото М.П. из октобра 2014. године. Десно део фасаде зграде НИК са металном 
меморијалном плочом у облику шахта која обележава место експлозије, лево 
угао бивше зграде „Капија - трговине” а у позадини зграда преко које је, по др
Зечевићу, долетео инкриминисани пројектил 130 мм. Меморијална метална 
плоча које обележава место пада пројектила видљива је доле десно. Према 
судским документима возило „голф” Мк1 је морало бити између центра те плоче 
и зида зграде НИК. Ако се изузме то возило као опструишућа површина, 
максималан број људских губитака и штета очекивао би се (поред самог центра 
експлозије) испред угла бивше зграде „Капија - трговине”, на левој страни слике. 
То се није догодило; напротив ту је преживео велики број људи а аутомобил 
„фиат” 125 који је био паркиран негде на месту крајње левокрилне особе на слици 
(уза сам зид) прошао је без оштећења, што се може сматрати немогућим 
догађајем, тим више што тимови светских стручњака унисоно тврде да се то 
возило није никако могло наћи на том месту уз истовремену експлозију 
пројектила 130 мм на описаном мету (меморијална метална плоча). То је први 
контраиндикациони факт; други је да то место обележава изразито највећи број 
жртава погођених гелерима из више праваца (већина из четири правца). 
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ПОГЛАВЉЕ ДРУГО 

2. РАЗМАТРАЊЕ СУДСКИХ И ДРУГИХ СПИСА
И ЊИХОВА АНАЛИЗА 

РАСПОЛОЖИВА ДОКУМЕНТА

Релевантна документа из списа предмета 

Прегледом списа предмета КТ-РЗ- 169/07 посебно су, поред свих 
доступних, издвојена следећа релевантна документа за припрему и 
извођењс испитивања: 

Налаз и мишљсње 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. « 
Цртеж лица мјеста сачињен од стране Центра служби безбедности 
Тузла, број 201/02-3-9-175/95 од 25/26. 05. 1995. 

Западноримски намесниик Флавије Аеције у Риму се 
обраћа Атили, вођи Хуна: 
„Старији брат Ру ти је убијен.Враћај се кући и спасавај 
царство које ти отима онај преостали брат. 
Убиј га слободно јер је он највероватније и братоубица! 
Решавај све то уједно и једном заувек!“ 

Атила: 
„Како да то урадим када никаквих доказа немам за ово што 
ти говориш?“ 

Флавије Аеције: 
„Тако ти свих богова Атила, шта ће ти докази када си уверен 
да спроводиш добру политику?“ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%90%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%90%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5


44 

Фотодокументација- 12. Гранатирање Тузла Капија 2, 

Фотодокументација- 13. Гранатирање Тузла Капија, 

Записник о увиђају 25. 05. 1995. 

Извјештај о истрази гранатирања; Уред команданта (Извјештај 
бригадног генерала Hagrup-а Haukland-а), 

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

Анекс Ф (Извјештај истраживање у вези сa гранатирањем Тузле-
Мешовита комисија MУП Сарајево и Унпрофор-а), 

Анекс Ф апендикс 1 БCЦ, 

Анекс Ф апендикс 4 (Прорачун минималног угла пада) 

Филмски запис о предметном догађају снимљен непосредно после
експлозије на тргу. 

Документа одбране: 

»Анализа настрадалих«; Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка 

Извештај Техничко-Опитног Центра Београд о извршеним 
експериментима на Полигону Никинци; 

»Утврђивање дејства убојних средстава под приближним 
условимакоји субили на тргу „Капија“у Тузли на дан 25.мај 1995. 
године у 20.55 часова« 

Извештај о полигонском испитивању, — број ТОЦ-12-1385, од 
23.09.2014. године. 

Припрема и преглед горњих докумената и њихова класификација;
према подацима инж. Милета Попарића, 

Поред тога, основ за ову анализу представљају: топографска карта 
1:25000 Добој, 425_3_4, скица лица места криминалистичког 
техничара Ирфана Џиновића (1), скица лица места  инспектора ЦСБ 
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Тузла Недима Мутапчића (2) као и документи самог тужилаштва у 
предметном случају, а посебно горе поменута анализа вештака 
тужилаштва др. Зечевића (11). 

Пажљивим разматрањем података из доступних судских докумената 
могуће је установити да је у предметној анализи тужилаштва начињено 
бар 6 група грубих превида и грешака различите природе и то:  

§1.) Произвољно баратање варијаблама потребним за реконструкцију 
и балистички прорачун као и манипулисање пресудним доказима; 

§2.) Потпуно непознавање процедура везаних за артиљеријска гађања 
у пракси; 

§3.) Представљање немогућих догађаја као извесних или веома 
вероватних; 

§4.) Занемаривање  битних балистичких параметара потребних за 
тачан прорачун путање пројектила, као и потпуно игнорисање 
пресудних топографских параметара; 

§5.) Фалсификовање  кључних варијабли пресудних за балистички 
прорачун; 

§6.) Контрадикторна а намерна колоквијална употреба термина, 
методолошког апарата и коришћење мерних величина којима се дате 
физичке појаве или процеси не мере. 

Неће бити потребно елаборисање  свих ових погрешака. Треба само да 
се каже да горе нема нема неке групе од набројаних грешака коју у свом 
раду и експертизи није починио вештак др. Зечевић. 

2.1 Кратка тактичко –техничка процена услова за поседање 

ватрених положаја у предметном рејону 

Уместо сложене процедуре утврђивања места ватрених положаја,  како 

је то радио вештак тужилаштва, који поред «установљеног» падног 

угла тражи потенцијалне ватрене положаје( Вп) употребом вероватног 

скретања путања по даљини, Вд, која резултира рапидном 

дивергенцијим нумеричких вредности интервала даљина уз исто тако 
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брзу промену вероватноћа за сваку постављену хипотезу, избор 

могућих положаја предметног оруђа 130мм М46 много је лакши него 

што се то можда очекује, јер је могућност  налажења адекватног 

ватреног  положаја на источним и југоисточним  падинама планине 

Озрен тактички веома ограничена.  

Када се погледа топографска карта (Прилог 2.1 и  2.2) уочава се да је у 

лучном сектору са доњом границом  даљине од  26 720 м и 27480 м, а 

при распону азимута од 271±2,50 који је дефинисао сам вештак 

тужилаштва,  површине близу  0,9 км2, могуће пронаћи тек неколико 

ватрених положаја који делимично задовољавају горе наведене 

критеријуме у погледу просторног распореда. 

Према сценарију 

Тужилаштва, у

тактичко техничком 

погледу, у описаном 

угловном сектору, 

оперативан ватрени 

положај на надморској 

висини од 260 м 

физички не постоји! 

Слика 2.1.5 

У погледу надвишавања и добијања адекватног падног угла гађањем са 

њега — не задовољава ни  један други на евентално различитој 

надморској висини. 

Вештак тужилаштва није ни једном проверио да ли се местима његових  

могућих ватрених положаја може прићи и да ли, уопште, ти Вп 

(ватрени положаји) физички могу да се поседну.  

У овом вештачењу биће накнадно размотрене десетине могућих места 

за ватрене положаје на даљини до 27 480 м  у односу на наводну падну 

тачку и за задани распон азимута и може се пронаћи једва један при-

хватљив.  
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То не значи да нема погодних Вп  (ватрених положаја) на другим, 
мањим, даљинама већ да их нема на даљинама од 27100 до 27480м, али 
је сигурно да на 27480м нема ни засеока Пањик ни рејона засеока 
Пањик, а нема ни на 27100м. НЕМА ГА.  

Уједно, ни један услов Берка Зечевића не бива испуњен, ма где да се, у 
овом рејону, постави ватрени положај оруђа 130 мм. 

Мерено од трга „Капија“ у заданом распону азимута, на луку  
полупречника 27480м налази се изразито неманеварско брдско 
земљиште са надморским висинама од 350м навише (са изузетком 
многих котлина и поточно–речних корита до којих се није могуће 
спустити са оруђем па овде нису од интереса), са уочљивим и 
израженим предњим и задњим нагибима земљишта без прилазних 
путева.  

Ко никада на таквом земљишту није поседао Вп са оруђем масе од 
близу 8 тона не може бити квалификован за вештачење у овом 
предмету.  

Један од могућих ВП на даљини од 27480 метара под азимутом од≈
2720, изгледа баш као на Слици 2.1.5.  

Нема никаквог пута до Вп. Предњи нагиб није нарочито оштар, угао 
нагиба α износи α=160.  

Да би се, у оваквим условима, поравнала платформа оруђа, треба да се 

ради ископ (лафетни ослонац) најмање висине 𝟕х𝒕𝒈(𝟏𝟔𝟎) = 𝟕 ∙
𝟎, 𝟐𝟖𝟔𝟕 = 𝟐м, штo je минимално (7 х 2 х 5)/2 = 35м3 земље и камења.  

А када се то ископа, оруђе се не може спустити на платформу, нити са 
ње извући, док сам заклон уопште не оправдава свој назив —то је само 
оруђна платформа. 

Ако се неким волшебним поступком  топ и спусти не може да гађа јер 
иза њега не може да се постави колиматор (справа за нишањење по 
правцу) а не могу се користити нишанске справе уопште, посебно 
месна справа (део нишанске справе којом се нивелирају месни углови 
и поправке висинских и других индивидуалних  одступања оруђа од 
табличних услова). 
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Овај последњи део нишанских справа може да се закреће по висини 

максимално ±180, што је недовољно за рад са њом у оваквим условима.  

Из изложеног се види да је поступак којим вештак тужилаштва тражи 

ватрене положаје  нетачан и крајње поједностављен метод, при чему се 

земљиште разматра као лист папира или морска површина.  

Могло би се и то дозволити да су стварне надморске висине земљишта 

уведене као нужна прорачунска варијабла, али нису.  

Очигледно је да вештак тужилаштва вештачи а да никада у животу није 

пришао предметном оруђу а камо ли опалио пројектил.  

По којем основу се може изнети оваква наоко непристојна тврдња?   

Онај који се усуди да по вољи и без икакве претходне конкретне 

провере и извиђања поставља или наређује постављање Вп оруђа 

130мм на оваквом терену, никада није видео шта се дешава са 

неопрезним послужиоцем топа који приликом опаљења оруђа,  услед  

личне  непажње, истури део свога тела ван штита лафета. 

Дакле, није видео како цури крв из свих непокривених делова тела;  

руку, носа, очију, ушију и лица, како се остаје без обрва, косе и одеће, 

како изгледа спаљена земља испред цеви оруђа после два опаљења 

пуним пуњењем, када појединачно сагорева барутна маса од по готово 

13 кг.   

Према томе, најмање што послузи топа треба је два метра висок зид иза 

леђа одакле ће врели барутни гасови да се одбијају.  

Ситуација је много гора ако се оруђе нађе на истоветном, чак и блажем 

задњем нагибу.  

Да би се то очигледно представило, потребно је оруђе са слике 2.1.5 

заокренути за 1800.  

Тада би било немогуће спустити цев испод одређене елевације при 

чему су услед најмањих препрека испред цеви могуће превремене 

експлозије са трагичном последицама.  
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Да би се то избегло треба да се продужује депласман оруђа за најмање 

10м испред цеви и 2м иза кракова лафета да оруђе не би услед трзања 

клизнуло уназад низ нагиб.  

По артиљеријским нормама просечан радијус оруђног заклона је 3,65

м, а за топ 130 мм је тај радијус 4,25 м, па је потребно 

(4,252·π·З/2)=85м3 ископа, чему је потребно додати минимум 30м3 за 

маневар цеви по правцу тј. бар 115 м3 ископа, при чему је ситуација 

погоршава јер се сада рефлектујући зидови налазе испред цеви и 

послуге.  

Ако је удаљеност ватреног положаја од врха узвишења мања од 12 м 

(приближна дужина оруђа у положају за паљбу) потребно је дословце 

нивелирати врх узвишења да би се поравнала оруђна платформа.  

То представља ископ чији је волумен једнак волумену просечног 

европског трособног стана, па такви оруђни заклони не могу природно 

да се поравнају деценијама.  

Исти проблем са нишанским справама остаје и даље једнако нерешив. 

Укратко, топ 130мм није минобацач или брдско оруђе и за ватрени 

положај му треба бар 70м2 равног простора, без икаквих физичких 

препрека испред цеви.  

Предметно оруђе је првенствено намењено за дејства на равничарскoм 

земљишту, или са стационарних утврђених положаја у улози обалске 

артиљерије, као и са бродова.  

Без обира на то, где год да се у задатим условима постави ватрени 

положај на даљини од 26720 м до 27480 м (укључно), он ће се наћи 

на надморској висини знатно већој од тридесет (+30) метара у 

односу на  наводну падну тачку на тргу "Капија".  

Ово ће накнадно бити детаљно анализирано, чиме ће све лажи др. 

Зечевића бити дефинитивно раскринкане са тога као и са многих 

других становишта. Проблем је само у једном; количина тих лажи и 

фалсификата је превелика за простор било какве књиге. 



50 

АНАЛИЗА ДРУГИХ РАСПОЛОЖИВИХ ДОКУМЕНАТА 

А. Фотодокументација 

Расположива фотодокументација лица места обухвата две 
фотодокументације1 са укупно осамдесет и једном сликом, од којих 
већина обухвата трагове ткива и крви. Ово је релативно мали број 
фотографија с обзиром да је приликом увиђаја снимљено много више 
фотографија. Према изјави Емира Туркушића коју је дао Тужилаштву 
Међународног кривичног суда за бившу Југославију те ноћи 
снимљено је 1500 фотографија.2 Мора се уочити да Туркушић 
наглашава да су фотографије снимљене те ноћи, што се не слаже са 
наводима из службеног извештаја да је увиђај прекинут у 23:30 часова 
25. маја 1995. год. и да је настављен сутрадан. Нема разлога за сумњу 
у наводе из службеног извештаја, али видео записи показују да и 
поред одлуке истражног судије да се увиђај прекине и лице места 
обезбеди, у току ноћи је на лицу места и поред обезбеђења био још 
неко, јер су у свитање, у 5.03 часова, направљени снимци трга 
"Капија"3, дакле, без присуства истражног судије, што указује да је 

на лицу места, у току ноћи, још неко непозван неовлаштено
боравио на тој локацији. 

Аутентичност фотографија лица места 
Б. Положај аутомобила Голф Мк1 

У фотодокументацији је дата само једна фотографија која је снимљена 

увече, a пре померања аутомобила4.Нажалост ова фотографија не 

приказује аутентично место експлозије што се може закључити на 

основу више доказа, на пример: на видео запису5 уочава се да неко 

лице са десне стране аутомобила, који у том тренутку још увек није 

померен, подиже неке предмете који необично личе на гранитне 

коцке, а на слици 1 јасно се види да са леве стране аутомобила нема 
                                                            
1Извор 12 и 13. 
2Емир Туркушић, Изјава свједока од 24.новембра 1995. год., друга страна, шести пасус, 
документ 0306- 4447-0306-4450 „Мој тим је, напримјер, вршио истрагу масакра у Тузли. Тај се 
масакр догодио у 20:00 сати, а ми смо напустили Сарајево навече и стигли у Тузлу сљедеће 
јутро. Те ноћи је снимљено 1500 фотографија.Могли смо јасно утврдити да је граната дошла из 
дубине четничке територије. Могли смо тачно одредити мјесто са којег је пројектил испаљен.
Касније је наша Армија могла заробити топ из којег је граната испаљена. Истрага је вођена 
заједно са Унпрофор-ом и војним посматрачима УН-а, који су дошли до истог закључка.  Један 
од људи укључених у ову истрагу био је и низоземски пуковник Брандс.“ 
3Извор 14. 
4Извор 13. 
5Извор 14, Филм: Тузла капија, временски интервал од 00: 31:29 до 00: 31:29. 
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никаквих предмета осим неког жутог предмета и флаше Пепси-коле 

коју можемо видети и на видео запису.  

На другом видео снимку још јасније се види да испред аутомобила са 

леве и десне стране има мноштво предмета који изгледају као коцке. 

Аутентичност лица места са ове фотографије још више се доводи у 

сумњу када се погледа једна секвенца видео записа, на којој се види да 

се испод белог платна које је прострто испред аутомобила налази 

нешто што по висини прелази висину тротоара, а уз то на себи има 

неку ознаку Уједињених нација6. 

Из напред наведеног несумњиво је да фотографија број 9 из 

фотодокументације7 не приказује потпуно аутентично лице места 

што значи да у фотодокументацији нема фотографије која 

приказује место експлозије снимљено пре било каквих промена 

лица места. 

В. Кратер 

Истражни судија у свом записнику о увиђају наводи да се поред десног 

точка аутомобила „голф" налази оштећење у виду кратера пречника 

50цм8, али том наводу противречи чињеница да у фотодокументацији 

постоје три различита изгледа места на којима је дошло до експлозије.  

Размотрићемо сва три случаја да би утврдили који oд њих одговара 

стварном кратеру. 

На слици 2 приказано је место експлозије на којем нема кратера о 

којем се говори у Записнику о увиђају, али на овој фотографији, на 

месту које је описано у Записнику о увиђају, налази се једна група 
                                                            
6Извор 14, Филм:Тузла капија, временски интервал од 00: 21:18 до 00: 21:2 
7Извор 13. 
8Виши суд у Тузли, број кри.29/95, Тузла 25.05. 1995. год., ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ, страна 3, 
први пасус. 
„...Граната је ударила у плочник - улицу која је поплочана каменим коцкама, које мјесто је 
удаљено 2,65 метара од ћошка зграде у којој је смјештена продавница "НИК" гледано у правцу 
градске пијаце, поред првог десног точка аутомобила "Голф" рег. ознаке ТЗ 110 777 и ту 
експлодирала. На плочнику су видљива оштећења у виду кратера промјера 50цм.У самом 
кратеру пронађено је више металних фрагмената гелера од експлодиране гранате који су сви 
узети и похрањени. Уз сам кратер видљиви су трагови гарежи.“ 
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коцки распоређених приближно у круг, пречника око 50цм9,мало 

издигнутих изнад тла и још бар 5 коцки које су на коловозу ван овог 

круга. 

Дакле, на основу ове фотографије може се закључити да је у тренутку 

експлозије на путу било слободних гранитних коцки. 

На Фотографијама из фотодокументације број 10 и број 13а10 види се 
лице места са кратером који одговара опису датом у Записнику о 
увиђају11. На фотографији 13а то место је обележено бројем "0".  

Обе ове фотографије снимљене су 26.маја 1995. године.  

Трећи изглед места експлозије дат је у фотодокументацији на 

фотографији 1112. У овом случају кратер је затрпан и при томе се на 

њему виде трагови ципела, који су вероватно настали услед набијања 

гранитних коцки у кратер. 

Очигледно је да ова слика не приказује стварни изглед места 

експлозије. 

Према сенкама на фотографијама уочава се да је ова фотографија 

снимљена после фотографија које су у фотодокументацији означене 

бројем 10 и бројем 13а. 

И поред тога што је очигледно да ове фотографијене приказују стварни изглед места 

експлозије она је веома значајана јер се на њој уочава знатан "вишак" 
гранитних коцки што је претходно уочено и на фотографији са слике 
6.  

Пошто су фотографије са кратером (слике број 10 и број 13а) снимљене 

26.маја 1995. године.        

ТРЕБА СЕ ЗАПИТАТИ да ли је кратер са ових слика био присутан на 

                                                            
9Пречник је процењен на основу чињенице да пречник ове групе коцки обухвата око 5 коцки, 
а димензије коцки су од 9цм до 12цм. 
10Извор 13, страна 9, слика 13 и слика 13а. 
11Виши суд у Тузли, број кри. 29/95, Тузла 25.05.1995.год, ЗАПИСНИК ОУВИЂАЈУ,страна 3, 
првипасус: „... На плочнику су видљива оштећења у виду кратера промјера 50цм.У самом 
кратеру пронађено је више металних фрагмената гелера од експлодиране гранате који су сви 
узети и похрањени. Уз сам кратер видљиви су трагови гарежи.“ Документ:18. ZAPISNIK O 
UVIDJAJU 250595 
12Извор 13, Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, страна 8, слика 1 
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лицу места 25. маја 1995. год. Исто тако се треба запитати који је од 

расположивих фотографисаних кратера стваран, будући да се они 

међусобно много разликују и по изгледу и по обиму, при чему нико не 

зна која је од тих фотографија права.                                                                    

                                     

Фотографије са кратером снимљене су 26.маја 1995. године, али је 

кратер регистрован и на видео снимку од 25. маја 1995. год.13.   

Поред овог снимка постоји и снимак који приказује истражитеље како 

анализирају кратер14, слика 10, што је неспоран доказ да се кратер 

налазио на лицу места 25. маја 1995.      

Слика 10 представља инсерт из једног неспорног видео-снимка 

који је правоваљано достављен  одбрани оптуженог,  а потом,  када се 

видело шта садржи, поречен од стране  истога Суда и Тужилаштва који 

су га записнички доставили, изазвавши  велики  правни скандал на 

којега није обраћена потребна пажња.      

          

Зна се и зашто.          

Ослобађао је оптуженога у целости и неопозиво је се на њему налази 

правоваљан исказ нултог приоритета из времена непосредно после 

експлозије на тргу, где се тврди да је експлозија була испод возила, на 

месту на које не може приспети нити се може „подвући” далекометни 

топовски пројектил! Неспорно је да само једно од три приказана места 

у фотодокументацији може да по изгледу одговара или барем 

приближно одговара месту стварне експлозије.     

Да би утврдили да ли је на месту експлозије био кратер или не, 

од користи је фотографија снимљена са зграде продавнице "НИК"15, на 

којој се види да на тенди има доста песка и једно крупније парче

камена, слика 11 (из фотодокументације). 

                                                            
13Извор 14, Филм: Масакр на Капији 25. маја 1995. 
14Филм Тузла капија, временски интервал од 00:25:40 до 00:25:45 
15Извор 13, Фотодокументација: 12. ГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА 2, слика број 13 



54 

Слика 10 Полицајац показује руком да је аутомобил био изнад дела кратера

На основу напред изведене анализе закључује се да је при експлозији 

25.маја 1995. године на тргу „Капија" у Тузли настао кратер поред 

десног точка аутомобила „голф 1", као што је и наведено у записнику о 

увиђају истражног судије. Тај кратер вероватно није био потпуно чист 

као што се види из поменуте документације, али је било избачених 

коцки и песка.   

На основу расположиве документације није могуће утврдити ко je и 

када преправљао изглед места експлозије као што је приказано на 

сликама број 9 и број 11 у фотодокументацији. 

Како је могао настати кратер који је пронађен на лицу места 25.маја 

1995. године на тргу „Капија”? 

Размотримо наводе из истрага да је на Тузланској капији 25. маја 1995. 

године експлодирао пројектил калибра 130 мм испаљен са растојaња 

знатно преко 20 км. У том случају падни угао овог пројектила био би 
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око 60°. Да је упаљач пројектила имао успорено дејство онда би кратер 

био много већи и из те чињенице се закључује да је дејство пројектила 

130мм у овом случају могло бити само тренутно. При тренутном 

дејству на подлози од гранитних коцки настао би мали кратер на месту 

удара пројектила, тек толики да јасно обележи место удара, а при томе 

не би дошло до избацивања гранитних коцки. 

До избацивања коцки не долази зато што ударни талас делује на доста 

широком појасу одозго надоле, чиме губи енергију потребну за 

истискивање коцки из тла, а сила притиска која делује на коцке 

потискује коцке на доле према тлу, а не према горе. 

Да пројектил 130 мм, активиран под углом око 60°, нема довољну 

енергију да избаци гранитне коцке из подлоге, доказано је 

експериментално више пута. 

Г. Остали извори података 
Природно је да су поред ових кратких разматрања иначе опсежне 
судске документације и полицијских списа и доступне друге 
литературе, на површину испливали и други документи из овог и 
пратећих процеса. 

Процес о којем је овде реч изучавале су стотине људи, из чега је 
произашло откривање докумената који су скривани или на које до 
тада, ненамерно или намерно, није обраћана пажња нити су 
циркулисали у судници током процеса. 

Одмах треба рећи да су тиму одбране генерала Ђукића биле на 
располагању и обе, првостепена и другостепена, пресуде, као и 
реаговање суда на правовремену а посве неправоваљано одбачену
жалбу оптуженог, што је додало скупу докумената на значењу. 

Због тога у горњем кратком уводу нису даване слике, осим једне. Све 
поменуте слике биће презентоване касније постепено и методично да 
их читаоци могу сами оценити. 
Како је већ речено, главна референтна полазишта за вештачење била
су два следећа домумента: 
—Увид у судску документацију, првенствено у »ЗАПИСНИК О 
УВИЂАЈУ«који је урадио Виши суд у Тузли, бр. Кри. 29/95, током 25.и 
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26.05.1995 године са припадајућом фотодокументацијом од 75 слика, a 
затим и остали прилози који чине саставни део тог записника а 
посебно извештај– експертизу вештака тужилаштва  документа: 

»Анализа увјета који су довели до масакра особа на тргу „Капија” дана 
25.05.1995. год у 2055 сати«, као и извештај Мјешовите комисије МУП–
а и војних посматрача УН, а у вези са гранатирањем Тузле од 25. маја 
1995. године. 
Уз темељно истраживање услова постављених у облику дефинисаних  
задатака за ово вештачење, ово даје довољно података за утемељен 
налаз, мишљење и стручни закључак. 

ЛИТЕРАТУРА:  
Додатни основи за ово вештачење узети су из референтне  литературе, 
како следи: 

»Стрельба наземной артиллерии« КНИГА I, Военное издательство, 
Министерства Обороны ССР, Москва 1960; 
Robert L. McCoy: »Modern Exterior Balistic, The Launch and Flight 
Dynamics of Symetric Projectiles«, Schiffer Military History, Atglen, Pa. 
1998; 

Група аутора– професора и сарадника Лењинградске Војне 
Артиљеријске Академије, под општом редакцијом: 

Генерал–майор артиллерии А.И. Матвеев: »Теория стрельбьи
наземной артиллерии«, учебник, Ленинград – 1966; 

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

»Таблицы стрельбы 130 мм пушки М–46«, ТС/ГАУ N0 265, издание 
третье, Главное артиллерийское управление, Военное издательство 
Министерства обороны СССР, Москва – 1961: 

Др Александар Стаматовић: уџбеник, »Физика експлозије«, Београд 
1996. године: 

Др Александар Стаматовић: уџбеник, »Конструисање пројектила«, 
Београд 1995; 
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В. Д.  Бољшаков: »Теорија грешака посматрања са основама теорије 
вероватноће«, превод са руског, Научна књига Београд, 1970; 

Е. С. Вентцель: »Теория верояатностей«, Москва 1962. године; 

Подаци из више правила и упутстава која регулишу живот, рад и 
борбена дејства ариљеријских јединица; 
Рачунарски софтвер за балистички рачунар топа 130мм М–46. 

Ј. Шарон:»Преглед закључака извештаја експертског мищљења Др. 
Зечевића који се тичу узрока и резултата експлозије која се десила на 
тргу Капија у граду Тузли 25.05.1995«, Тел Авив 2016.године; 

П.Л. Лоран: »Техничка процена експлозије у Тузли 25. маја 1995«, 
Гренобл 2016. године;  

Ванред. проф. Јан Коменда, др. Лудек Једличка др. Роман Витек: 
»Експертски извештај о Тузланском догађају од 25. Маја 1995.у 20:55«, 
Брно 2015. година. 

Судски вештак, Др. Мирјана Анђелковић-Лукић, дипл.инж. за област 
узроци пожара, експлозија и хаварија- експлозиви, Налаз и мишљење:
» Стручно и експериментално разматрање догађаја на Тузланској 
Капији који се догодио 25.05.1995. год. у 20.55 сати«,  Београд 2014. 

Судски вештак, Др Мирјана Анђелковић-Лукић, дипл.инж за област 
узроци пожара, експлозија и хаварија- експлозиви:  
»Допунско вештачење „Стручног и експерименталног разматрања 
догађаја на Тузланској Капији који се догодио 25.05.1995. год. у 20.55

сати”«:Налаз и мишљење, Београд 2016. 

Попарић Миле, дипл. маш.инж: »Стручно вештачење околности и 
раније утврђених чињеница у вези случаја експлозије на тргу "Капија" 
у Тузли 25. маја 1995. године«, Налаз имишљење, Београд 2014. 
године. 

Уосталом, то данас није ни важно; многе се ствари налазе на 
Интернету, документи су постали јавни и доступни на увид свакоме ко 
посумња у наведене изворе. Тамо где би сумња могла бити дубља, 
наведени су извори у целини са странама и пасусима. 
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Анализа кључних списа предмета показује: 

У својој другостепеној пресуди, а у предмету ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ против НОВАКА ЂУКИЋА, датираној 11.04.2014.године, СУД 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, у својој пресуди S1 1 K 015222 14 Krž, а на страни 
23 исте пресуде, а под поднасловом: 

IV POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE IZ 
ČLANA 229. ZKP BIH 

A. STANDARDI ODLUČIVANJA I ŽALBA ODBRANE 

под тачком 110, наводи  2 образлажуће изјаве и 2 констатације на 
основу којих исто Апелационо судско веће усваја вештачење вештака 
тужилаштва проф. др Берка Зечевића и великим делом заснива 
пресуду баш на том вештачењу: 

ИЗЈАВА БРОЈ 1: »Наиме, Апелационо вијеће подржава став 
првостепеног вијећа када је у цијелости поклонио вјеру вјештаку проф. 
Др. Берки Зечевићу, из разлога што је на врло увјерљив начин и у 
складу са правилима струке изнио свој налаз и мишљење на главном 
претресу.«,  

па одмах затим под тачком 114, на страни 24.: 

ИЗЈАВА БРОЈ 2: »Стога Апелационо вијеће констатује да је налаз и 
мишљење вјештака Берке Зечевића објективан и урађен на високо 
професионалан начин, базиран на научној основи и на стеченом 
искуству.......« 

У истој пресуди, страна 24. Тачка 117.се наводи: 

КОНСТАТАЦИЈА БРОЈ 1: »Након извршене анализе и оцјене свих 
напријед наведених елемената, вјештак Берко Зечевић је утврдио 
на основу таблица за топ М46 калибра 130мм удаљеност ватреног 
положаја за табличне услове и наведене упадне углове, те иста 
износи: 

26500м≤XVP≤27480м«. 

дакле, судска а основно-школско-рачунски доказива неистина, 
која не одговара физичкој стварности на терену. (Види Прилог 3.) 
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И то на првом кораку! Ово (КОНСТАТАЦИЈА БРОЈ 1) је фалсификат 

првог реда и најниже могуће врсте, својеврсна измишљотина 
произвољне и долусне метафизике тужилаштва и суда који ослобађа 
оптуженога, а инкриминише тужитеље и судије, и то правно, људски и 
морално —веома, веома тешко! 

На тој даљини нема положаја јер је то ефектно порекао сам др. Зечевић 
само једну страницу после него што је утврдио, услови не одговарају..... 
а да га је и нашао (ватрени положај) тај ни издалека не задовољава 
основне услове за увршрштење у унапред постављене основне 
критеријуме. 
Па добро, ко тврди да је горе написано лаж, измишљотина и 
фалсификат? 

Нико намерно, посебно нико не злонамерно! Са једне стране тврди сам 

др Зечевић, са друге документи против којих се не може! 

Доказ незаобилазног, врхунског ауторитета првог реда, типа »conditio 
sine qua non« лежи у основним Таблицама гађања за топ 130мм М46, 
истим оним Таблицама гађања на које се у својој експертизи позива и
сам вештак тужилаштва проф. др Берко Зечевић, а то су (А) Таблице 

гађања за топ 130мм М46, ССНО, УА –156/2, Војно  издавачки завод 

1984.године, као и (Б) оригиналне »Таблицы стрельбы 130мм пушки М–

46«, ТС/ГАУ N0 265, издание третье, Главное артиллерийское управление, 

Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва – 1961. 

То, дакле, пише и тврди представник оригиналног произвођача оруђа 

130мм М46, муниције и Таблица гађања (на ове последње се др. Берко

не позива, није их никада ни видео, да јесте знао би од када (1961. 

године) нема оригиналних података за пројектил које је преписивао па 

подметао, јер далеко је 1961. година). 

Накнадно следе  копија стране 114. Таблица гађања —извора. 

Услови које је вештак тужилаштва примарно поставио за своју тврдњу 

из КОНСТАТАЦИЈЕ БРОЈ 1 нису испуњени, али  то је најмањи проблем! 

Услови уопште нису таблични како то тврди вештак тужилаштва, 

тужилаштво и суд у КОНСТАТАЦИЈИ бр. 1. На страни 12. истих 

Таблица гађања стоји црно на бело шта су то таблични услови. 
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Ако неко тврди да је КОНСТАТАЦИЈА бр. 1. тачна, треба да докаже 

да трг „Капија» у Тузли лежи на надморској висини од 0 метара јер 

то подразумева приземни таблични притисак 1000 мбара за 

средњи ниво мора, а исто тако треба доказати да је исти такав 

полазни таблични притисак и на ватреном положају на Озрену, ма 

где да је на њему тај положај био! 

Друго: Треба до докаже да је планина Озрен и засеок Пањик  јужно од 

Тузле, јер др. Зечевић потврђује своје научно-балистичке налазе 

гађајући са југа на север, са надморске висине 30 м на нулту висину. 

Деривацију и физичке поправке не рачуна, такође о разлици висина не 

води рачуна;  

Да би подаци били „таблични” циљ нужно мора бити на истој 

висини као и оруђе  (стр. 12. истих Таблица гађања— „циљ у 

хоризонту оруђа, таблични угао једнак елевационом.”  

Подаци које је својим 3-ДОФ програмом срачунао проф. др. Берко 

Зечевић не одговарају подацима из Таблица гађања ни за те и 

такве табличне услове, али та грешка није посебно крупна и 

пресудна услед релативно малих месних углова. 

Неопростиве су две чињенице; а то су лажна и фалсификована 

интерпретација добијених података да се падни  угао од 620, у 

табличним условима, добија на даљини од 26500 м (стр. 73. и 74. 

анализе др. Зечевића) и  баратање табличним подацима у

стварним условима гађања који се физички битно разликују од 

табличних на начин да се домет разликује за више од 640 м. 

Из набројаних чињеница је више него јасно да је: 

Вештак тужилаштва је поднео лажне податке и етаблирао непостојеће 

ствари као недвосмислене чињенице, нико није погледао основне 

документе као нпр. бар Таблице гађања да би се уверио у ставове 

вештака, а посебно нико није захтевао супервештачење иако се судски 

вештаци одбране и оптужбе нису сложили око налаза, дапаче. 

Сме ли то балистичар да пренебрегне и да рачуна, на Озрену, 

нечију кривицу табличним условима са лажним и измишљеним 

висинама ватрених положаја којих нема?  



61 

Не сме! Сме ли да назови прорачуном дисквалификује Таблице гађања 

које људи успешно користе више од пола века? Не сме. То је 

недоказиво јер је неистинито, па су прорачуни вештака 

тужилаштва невалидни и неискористиви за ма какве намене, 

будући да трг „Капија” лежи на надморској висини од 229 метара а 

наводни ватрени положај (по проф. др. Зечевићу) на 260 метара 

чега једноставно нема јер се таква висина налази само дуж самих 

корита потока и река Лукавац, Жирова, Косамац, Фојница и Буковица, 

а топови  још нису навикли да пливају ни да из воде гађају. 

Надаље, на страни 25, под тачком 119: КОНСТАТАЦИЈА БРОЈ 2. 

»Првостепено вијеће је оправдано прихватило закључак вјештака 
Зечевића, који је на основу извршене анализе16 утврдио да је 
минимална удаљеност ватреног положаја 

XVP=27100± 360м.« 

Површан увид и накнадна вештачења су непобитно доказали, али је и 
очигледно, да су констатације под 1.и 2. засноване на изворно 
ноторним кривотворинама (фалсификатима и злонамерним 
подметањима видљивим очима лаика) а  итекако вештака проф. 
др. Берка Зечевића. 

Зато су изјаве Апелационог и Првостепеног већа о поверењу 
високој професионалности, стручности и уверљивости, као и о 
раду у складу са правилима струке засноване на свесно 
умишљеном лажном сведочењу и вештачењу и ординарном 
кривотворењу, док су и саме констатације суда под 1.и 2. међусобно 
дубоко контрадикторне и међусобно потпуно искључиве. 

НЕВИН ЈЕ ГЕНЕРАЛ НОВАК ЂУКИЋ! 

САМО ЗБОГ ОВЕ ЗЕЧЕВИЋЕВЕ ФОРМУЛЕ! 

XVP=27100± 360м. 

Ко год је икада видео топографску карту када погледа знаће из прве...а 
ЗНАЋЕ КО ГОД ДА ЈЕ ТУДА ХОДИО и онај који није, да: 
                                                            
16Извор 11, стране 74, 75, 76. 
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               У овом Зечевићевом инкриминишућем интервалу нигде, 
али баш нигде, нема засеока Пањик ни његовог ширег рејона. Где
нема Пањика нема ни ватреног положаја у рејону Пањик, па нема 
ни трунке СТИДА ни КАЈАЊА код адресара који је одаслао
генерала Ђукића на 20 година робије;     

Ту, у наведеном, инкриминишућем просторном интервалу, 
проф. др Зечевића нема положаја где би могло да се постави ово 
оруђе а да не буде бар на 330 до 43ом висине, дакле 100 до 200 
метара више него што то твди вештак тужилаштва. То је тако 
енормна разлика која поништава све тврдње Тужилаштва унапред 
и више него довољно за потпуно одбацивање оптужнице. А 
вештак, др Берко то није ни једном погледао иако је имао карту 
пред собом;          

Ту нема никаквог солидног пута нити саобраћајнице за 8-
тонски топ и 13-тонско вучно возило, нема приступа нема ничега 
од онога што је суду подметнуто као базична и необорива 
чињеница коју др Берко бар 10 пута повлачи писано и на суду 
усмено и то као пресудни и одлучујући факт, а све је то била лаж ─
нема, дакле, места за непостојеће;      

Нема ту чврстог тла ни лаког приступа али има подоста               
кршевитог и неприступачног и тла и терена по којима и 
пешаци нерадо крстаре;       

Овде нема ничега од оног за што се оптужени терети! 
                                                                                                                             
Судите само људи, судиће вам се!  Споро је било све донедавно; 
миленијуми са коњем и голубом као еталонима за брзину а онда 
одједном воз, ауто и авион, па ракета и спејсшатл! Све се убрзало, не 
служе више унуци и праунуци казне предака, стижу оне сада и у веку 
судијином. Не брините; дела ваша у стопу вас прате!   

    
Свако свесно скривање основних података из судских списа и 
оригиналних припадајућих референтних докумената, њихово потпуно 
занемаривање и игнорисање или погрешна и намерно неутемељена 
интерпретација, а посебно фалсификовање, представљају тешко 
кривично дело ако нису резултат неке писане или говорне грешке—
било од стране сведока или суда. Грешка је људска; камо ли лепе среће 
да такве и вештаци чине а не овакве злобне и злонамерне.  
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Слика 2.1. Са ове копије је јасно да је за пројектил 130 мм М79, у табличним условима, 
на даљини гађања од 26 600м, падни угао 1033 хиљадитих или 61,980 (мање од 620), 
док је на даљини од 26 500 м исти угао  1026 хиљадитих или 61,560, па чак и онда 
када су висине Вп и циља једнаке, тј. нула, а баш то је чињенично нетачно и 
лажно. Сам вештак потврђује ту истину али упркос томе и даље безочно лаже, 
тврдећи да је нешто установио на основу Таблица гађања а исте Таблице гађања кажу 
да то није тако и да je све речено иницијално   фалсификовано. Података 
које је навео др Зечевић нема у Таблицама гађања које он наводи као 
референтни докуменат, а услови које он наводи као табличне нису такви. 

Овде је пак такво мноштво крупних и капиталних грешака и 
занемаривања да се оне никако не смеју нити могу сматрати случајним, 
јер исказују више него очигледну и смишљену НАМЕРУ. 

Та се смишљена НАМЕРА лако доказује на сваком кораку. 



64 

Слика 87. (Извор 11) Прорачунска зона позиције ватреног положаја 

топа 130мм М46 (Вјероватна зона је село Пањик, непосредно уз 

саобраћајницу и та је зона означена са звјездицом.) страна 74.

експертизе вештака проф. др Берка Зечевића. 

На страни 73. експертизе налази се исечак из карте на којој је вештак 
проф. др Берко Зечевић утврдио на „основу таблица за топ М46 
калибра 130мм” удаљеност ватреног положаја за табличне услове и 
наведене упадне углове, а која, према њему, износи 

26500м≤XVP≤27480м. 

при чему овакво одређење у потпуности поништава тврдње вештака 
тужилаштва из Увода (подаци за библиографску картицу), као и из 
закључка и потпуно обесмишљава и тврдње са страна 74, 79, 80, 93 и 
94. анализе др Зечевића. 

У дану после Тузланске трагедије, Заједничка истражна комисија 
власти из Сарајева и особља Унпрофор-а је утврдила је да се ради о 
топу 130мм М-46 и припадајућем руском ТФ,  пројектилу ОФ 482-М
испаљеном са даљине од више од 17км који је пао под падним углом од 
31,160 а највероватније са удаљености од преко 21км.  

Дакле, РУСКОМ НЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОМ! (Види лаж на стр 68.), експертизе 
проф. др Берка Зечевића. [11] 

На самом почетку истраге Унпрофор је тврдио да је даљина до извора 
ватре била 17 или нешто више километара, али се одмах следећег дана 
исправио будући да је тадашња линија разграничења између снага ВРС 
и Армије БиХ, уопштено узевши, кретала линијом коју обележава 180

и 25’ источне географске дужине. 

У току даље истраге Унпрофор помера и постепено повећава ту 
границу даљина до претпостављеног извора ватре до 22-24км (село 
Врбак, Церово Брдо) али тек вештак тужилаштва проф. др Берко 
Зечевић догони ову границу до бесмисла, како по даљини тако и по 
падном углу пројектила, не водећи никаквог рачуна о томе да ли ради 
неку смислену ствар.  

При томе он стварни терен третира као морску површину или лист 
папира, као Босна и Херцеговина је лијепа и равна творевина 
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Господња, где год човек кренуо равно је, од Тузле и Олова до Попова 
поља, где год 8-тонски топ да се дене висина му иста остаје. 

Камиона ни људских руку му и не треба, сам се котрља. Са сваке висине 
са које дејствује, једнако далеко добацује за висину циља не мари!  

Totally new »Exterior Balistic with Flight Dynamics of 130 mm projectile« by 
prof dr Berko Zečević! Please buy mandatory, for your happiness!17

Тиме др. Зечевић сваком наредном властито написаном или 
изреченом реченицом побија претходну коју је малопре, током судског 
поступка, изрекао или непосредно раније написао. 

Уместо прекора, или чак тешке казне, он од Апелационог већа суда 
БиХ добија отворене похвале за кршење и занемаривање свих 
постојећих материјалних чињеница – више него двоструко увећан 
падни угао пројектила који у датим условима не може да се добије 
стварним гађањем и представља ординарну и најочитију 
злоупотребу науке која се услед тога или упркос томе, од стране 
истог суда, похваљује као »савестан и научно дубоко утемељен 
доказ«. 

Наиме, отприлике на даљини са којих се гађањем долази до 
Унпрофор—овог паданог угла, налазила се тадашња линија раздвајања 
снага ВРС и Армије БиХ.  

У стварности, у близини центра експлозије нашао се (али никако 
случајно) више година нерегистрован аутомобил „голф” Мк1 чији 
власник није утврђен током суђења нити икада касније, а кога је 
наводни ТФ пројектил 130 мм прелетео долазећи са западне (леве) 
стране и експлодирао у непосредној близини предњег десног точка, 
док је возило само делимично оштећено. 

То се не може десити при било којем раније постављеном сценарију 
оруђе-пројектил-циљ јер захтева тaко велики падни угао који се може 
постићи само ако је пројектил испаљен са даљине максималног или 
њему блиског домета, и то ако пада бар пола метра десно од ивице 
каросерије, али у простор од 16 цм или чак 9 цм од десне ивице возила 
када пројектил долеће слева— не може никако. 
                                                            
17 Totalno nova »Spoljna balistika sa dinamikom leta 130 mm projektila«, od prof. dr 
Berka Zečevića. Molimo, kupite obavezno za vašu sreću! 
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Ни један жиростабилисани пројектил то не може! 

Да би и »аналитички« одредио удаљеност од наводног ватреног 
положаја до падне тачке, био му је нужно потребан падни угао колико-
толико компатибилан са дубином сектора који је представио као 
аналитички добијене величине. па је одредио да је предметни 
минимални „падни угао 620 или пар степени већи”[11], да би могао 
да докаже место (удаљеност) ватреног положаја. 

Сви његови даљи прорачуни су уско везани уз положај поменутог 
предметног аутомобила „голф” Мк1. Свако померање аутомобила 
напред или уназад у смеру за вожњу или бочно, лево или десно, а за 
вредност која се мери величинама од неколико центиметара, а свакако 
мање од 0,05 метара, може потврдити или потпуно одбацити 
могућност да пројектил пребаци возило и падне на место непобитно 
утврђено судским списима. 

Закључци вештака тужилаштва о положају аутомобила Голф Мк1 
пре експлозије указује на крупнију и дубоко свесну манипулацију 
доказима, већу од свих осталих које је злонамерно и 
противзаконито урадио вештак тужилаштва проф. др. Берко 
Зечевић. 

Изводећи „реконструкцију“ на лицу места 12 година после трагедије, 
при чему се нашао на урбанистички потпуно промењеном месту, он 
потпуно произвољно поставља предметни аутомобил на удаљење од 47 

цм од зида зграде НИK и 130 цм од југозападног угла зграде, иако је 
сам раније утврдио супротно, тј. да је ширина плочника у време 
догађаја била 115 до 120 цм, а према подацима из катастра 
(Урбанистичког плана) града Тузла,чиме импутира „доказ” да је све 
урадио према судским и полицијским списима (тј. возило је левом 
страном уз ивичњак), док истовремено, безочно ставља димензиони 
натпис кредом (0,47м) колико износи ширина новог, тада (2007.
године)  битно суженог, и тада само украсног „тротоара” у Тузли, без 
функције.  

Тиме је свесно а злонамерно померио аутомобил према фасади зграде 
за 68 до 73 цм. 

На обим манипулација које је извео вештак тужилаштва указују 
закључци страних и домаћих експерата који су се, после проучавања 
судских списа и изведених експеримената, изјаснили о правилности и 
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утемељености рада и закључака из експертизе проф.др. Берка 
Зечевића, потпуно обарајући његове налазе и тврдње. 

Да је вештак тужилаштва проф. др. Берко Зечевић манипулисао 
доказима и подметао измишљене податке, доказано је  накнадно 
добијеним експертским налазима18.  

У студији чешких аутора-експерата са Универзитета у Брну је 
непобитно доказано да је и поред намерног померања аутомобила 
према згради НИК које је урадио проф. др. Берко Зечевић,  немогуће 
пројектилом испаљеним са запада пребацити предметни аутомобил ни 
са падним углом од 740, па чак ни са падним углом од 860. 

То ће зависити од тога да ли се центар експлозије узима према скици 
листа места коју је урадио инспектор Недим Мутапчић или оној 
криминалистичког техничара Ирфана Џиновића)19.  

Изузетно је важно да се нагласи да се реалним гађањем из предметног 
оруђа овако велики падни углови пројектила ионако не могу достићи 
(види одговарајуће Таблице гађања). 

Током накнадног вештачења 2015. године, тим чешких експерата 
посебно наглашава да када се центар експлозије постави према 
скици коју је урадио криминалистички техничар Ирфан Џиновић: 
„скретање лонгитудиналне осе пројектила (падни угао) у односу на 
хоризонталну раван бива око 86°.” 

„Максимални достижни падни угао при максималној даљини гађања од 
27481м, при табличним условима, је скоро 68° (тачније 67,70за угао 
елевације од 51°).” 

„Пројектил је постављен на дрвену даску од 1 цола (али само зато јер је 
приликом своје „реконструкције” то радио вештак тужилаштва) и 
постављен поред аутомобила.  

»Није било физички могуће (због присуства аута „голф” Мк 1) поставити 
пројектил у позицију дефинисану у експертском извештају проф. Берка 
Зечевића (угао између лонгитудиналне осе пројектила и тла 62°, 
удаљеност носа пројектила од ћошкова зграде продавнице НИК 2,65 
                                                            
18Извор 9: стране 24-31. 
19Извор 3: strana 20-22, 23-24.  
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метара и 5,60 метара- угао између лонгитудиналне осе пројектила и тла 
(падни угао) је био око 74° у овом случају.«20—цитат из рада [3] 

ОВО ЈЕ ПРЕСУДАН ДОКАЗ КОЈИ ПОТПУНО ОБАРА НАВЕДЕНУ 
ОПТУЖНИЦУ! 

Стога је пројектил постављен у најближу могућу позицију, нос 
пројектила је померен у нову тачку – 14цм улево од угла зграде 
продавнице НИК (у смеру паралелном са фасадом зграде) и 23цм 
управно у односу на фасаду зграде продавнице НИК, да би угао између 
лонгитудиналне осе пројектила (осе симетрије)  и тла био 62°. - цитат из 
рада [3] 

Током последњих експеримената које су 10/11.фебруара 2016. извели 
страни експерти из Француске21 и Израела22 одбијајући, а са потпуно 
утемељеним оправдањем, да током припреме експеримента са правим 
пројектилом а према сценарију др. Зечевића под пројектил поставе
ослону даску, добили су идентичне резултате који показују да су 
основне премисе вештака тужилаштва грубо погрешне. 

После постављања аутомобила и пројектила према сценарију др. 
Зечевића извршено је мерење тако намештеног „падног угла”
модерним клинометром који се види на наредним фотографијама, при 
чему обојица примећују23 да после таквог постављања пројектила 
под падним углом од 620, изводница базе пројектила додирује 
каросерију аутомобила. 

Позиција возила поред зида зграде НИК, уз 115-120 цм широк 
плочник, како је и било, даје прави увид у квалитет тезе вештака
тужилаштва; померање возила према пројектилу бар за 0,5 м, јасно 

показује очигледне последице у виду експлозије на  хауби возила, 
а из тога произлазе и бројни, нови необориви докази да је вештак 
тужилаштва подметао кључне доказе.  

Из приложених слика се јасно види да долазећи пројектил који 
удара тло чак и са падним углом знатно већим од 620 (рецимо 650)
не може мимоићи каросерију возила а да делом свога пречника не 
прође кроз ту каросерију.  
                                                            
20Извор 3: strana 20-24.  
21Извор 5: страна 30. 
22Извор 4: 70, 71. 
23Извор 5: страна 30. 
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Са овим се слажу сви стручњаци, наводећи:  

»Да би међусобни положај возила и кратера био такав како је представио 
вештак тужилаштва, пројектил би морао да буде постављен вертикално 
на начин који једноставно није могућ са балистичке тачке гледишта осим 
ако је пројектил коришћен као ИЕН (импровизована експлозивна 
направа). «24

»Стога, нема разлога нити доказа због којих би проф. др Берко Зечевић 
требао поставити аутомобил „голф” напола тротоара, као што је урадио 
у свом извештају и током „реконструкције“, али се примећује да је
постављање аутомобила на начин на који је он то урадио једини начин 
да се добије падни угао мање или више компатибилан са пристизањем 
далекометног пројектила 130 мм са запада«.25, - цитат из рада [5]. 

                                                            
24Извор 5: страна 10. 
25Ibid: страна 14. 

Слике са страна 72. и 73. експертизе Ј. Шарона (горе).  Иста фотографија налази 
се и у раду- експертизи француског експерта П.Л. Лорана 
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и додатно, као што изричито тврди израелски експерт Јозеф Шарон26, 
да је, када се возило постави тачно и у сагласности са оригиналним 
подацима, скицама, фотографијама, и видео-записима из стварног 
догађаја, верзија др Зечевића о долету пројектила са запада потпуно 
оспорена јер, према њему, ако би пројектил дошао са запада при 
падном углу од 62 степена, морао би да пробије хаубу возила „голф”
пре него што је експлодирао. 
Штавише, ако се према кратеру по верзији Др. Зечевића правилно 
израчуна смер долета (а по методи који је он сам на суду прогласио 
референтном), није ни могао да падне на предметно место а да 
претходно не пробије северозападну а затим и југоисточну фасаду 
зграде НИК.  

Око тога су сагласни и други, домаћи, експерти који су доказали да
полицијски и судски документи са лица места неопозиво и у
потпуности побијају све овакве тврдње тужилаштва.  
Путању, са извором на западу, која би резултовала оваквим 
предметним завршетком, а са падним углом од 620 није могуће 
представити ни балистичким прорачуном а ни графички.  

Са друге стране а из доказа са лица места се види да је удаљеност 
аутомобила од зида већа од 47 цм и после експлозије и да би сваки 
долазећи пројектил са падним углом од 620, па чак и много већим, 
ударио моторни простор одозго. 

Истовремено, ова теза вештака тужилаштва о положају возила пре 
експлозије се противи самој суштини физике експлозије (чак и по 
поимању лаика али и етимолошки) јер као последицу има чињеницу 
да је удаљеност аутомобила од центра експлозије мања после
експлозије него пре ње, а природа експлозије је таква да не привлачи 
објекте ка центру експлозије, већ обрнуто- одбацује их. 

Експериментално (у 8 независних експеримената под строгом 
супервизијом и уз обимно мултимедијално документовање резултата 
сваког од експеримената), а стриктно према сценарију вештака 
тужилаштва проф. др Берка Зечевића, утврђена је неспорна чињеница 
да експлозија оваквог пројектила у предметним условима одбацује 
аутомобил најмање 47 цм према зиду и 45 цм уназад, док је предметни 
аутомобил и после експлозије остао својом левом страном прислоњен 
уз ивичњак, дакле минимално 115 цм од фасаде зграде НИК.  
                                                            
26Извор 4: стране 18-20. 
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Да је пројектил у тим условима долетео при падном углу од 620-67,70

(последња цифра означава максимални падни угао према Таблицама 
гађања а употребљава га и вештак тужилаштва др. Зечевић), моторни 
и путнички простор тако паркираног аутомобила били би потпуно 
разорени екплозијом. (Види претходне слике са 73. стране). 

То се није десило, а из тога следе дијаметрално супротни закључци 
онимакоје је суду поднело тужилаштво27, при чему је овде доказано да 
се ради о намерној и незаконитој радњи усмереној према добијању 
унапред задатих резултата и закључака. 

Чињеница је да је цела 85. страница експертизе проф. др. Берка 
Зечевића ноторни фалсификат најгоре и најприземније могуће 

врсте, који су добијени тако што су подаци другог, другачијег типа,
пројектила темељно другачије намене са различитим упаљачем, за 
који су прописане посебне Таблице, приписани пројектилу М79 (у 
више наврата унутар 94 стране). 

Тиме је фалсификовано најмање 24 странице балистичких података из 
Таблица гађања, које је издао ВИЗ (Војно Издавачки Завод), 1984. 
године а на које се позива и вештак тужилаштва проф. др. Берко 
Зечевић, што већ не може бити случајно. 

Поједини неоспорни фалсификати вештака тужилаштава проф. др
Берко Зечевића, презентовани Суду БиХ у предметном случају, 
приказани су у овој књизи у виду судски оверених фотокопија 
оригинала Таблица гађања за топ 130 мм М46. 

Када би се и допустиле овакве инсинуације као случајне грешке типа 
lapsus calami, оне би саме по себи у датом контексту употпуности 
дисквалификовале целокупну валидност вештакових доказа, ако би 
случајно било ко и оспоравао његове унапред смишљане зле намере.
Види поменуте изводе из Таблица гађања) са комплетно 
фалсификованом стр 85.28 као доказ, са посебним освртом на 
наслове под сликама 103 и 104, као и на пасус над Сл. 104. са
подебљаним фонтом и објашњење феномена растурања пројектила 
олучене артиљерије средњом кружном грешком). 

                                                            
27Извор 6, страна74.  
28Извор 11, страна 85. 
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Појам фалсификата је у судској пракси тешка и инкриминишућа реч са 
једнако тешким последицама које из ње произлазе. У наредним 
редовима ће бити јасно и недвосмислено доказано да је у случају 
проф.др. Зечевића ова реч употребљена са посве рационалним и 
утемељеним оправдањем, а не као клевета. Тако на пример, на стани 
бр. 68. експертизе проф. др Берка Зечевића29 стоји и лако је 
проверљиво: 

»На основу анализе фрагмената из два независна региона тијела 
пројектила недвојбено је утврђено да фрагменти нађени на мјесту 
експлозије потјечу од ХЕ пројектила 130мм М79, а који се лансира из 
артиљеријског топа 130мм М46. 
На тргу „Капија“дана 25.05.1995 год. у 2055 сати је експлодирао 
артиљеријски ХЕ пројектила 130 мм М79 и изазвао смрт 71 особе и 
рањавање 124 особе. Пронађени су дијелови пројектила који потјечу од 
упаљача и адаптера (везни дио који омогућава кориштења два стандарда 
упаљача различитих пречника и навоја).  

Разматран је дио везе адаптера упаљача и дијела упаљача (фрагмент) и 
он је идентификован. Тај фрагмент је приказан на сљедећој фотографији 
заједно са пресјеком упаљача УТИУ М72. 

Логично, једна тип упаљача може да се користи код пројектила 
различитог калибра, тако да идентификација пројектила преко дијелова 
упаљача је могућа само у изузетно ретким приликама. У овом случају се 
може констатирати да је кориштен упаљач који је и предвиђен у склопу 
Таблица гађања за топ 130мм М46. «  

Истовремено је »недвојбено« (по др Зечевићу, страна 68.) доказано да 
је исти ХЕ пројектил 130 мм М79 испаљен из топа 130мм и да је био 
кориштен са упaљачем који је предвиђен у склопу Tаблица гађањa за 
топ 130мм М46 —неоспорни фалсификат. 

Због тога се на 80. страни налази слика-фотокопија дела оригиналне 
странице  бр. 32 из Таблица гађања за топ130мм М46 које је издала УА 
ГШ ЈНА 1984, године а штампао ВИЗ (на исте се Таблице гађања 
позива позива и вештак тужилаштава др Зечевић).  

                                                            
29Ibid: страна 68. 
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Овде јасно и без икаквих недвосмислености (први пасус) стоји и
потпуно је јасно да је дати пројектил, иницијално, још у фабрици
опремљен упаљачима УТИУ М72 или БУ-130-М83, и тако са унапред 
навијеним упаљачима, пакован у сандук.  

Због чега др. Зечевић у читавој својој експертизи кокетира са ОФ482-
М пројектилом чији се упаљачи пакују одвојено од граната, нека др. 
Зечевић пита џумхур најпроверенијих ахбаба! И сам себе.  

Ако је пројектил био наш и упаљач је био наш и то само један; УТИУ 
М72! Никако другачије, никако не нешто „у склопу Таблица 
гађања”, и никако не ОФ 482М како импутира др Берко! То није 
балистика то су базичне техничке информације. 

БУ-130-М83 је темпирни упаљач радарског типа (Доплер-ефекат), 
првенствено намењен за распрснуће пројектила у ваздуху, а тек 
секундарно за распрснуће при судару са препреком (тлом), јер би у 
противном гађање оваквим упаљачима представљало неразумно скуп 
подухват. ВРС није никада располагала залихама упаљача БУ-130-
М83, нити залихама пројектила М79 опремљеним овим упаљачем. 

Дакле, у предметном се случају не ради се о темпирном него о 

контактном упаљачу али искључиво УТИУ М72 јер се са другим 

домаћи пројектил 130мм М79 никада и није опремао, али је др. 

Берко пронашао и нешто чега у том пројектилу нема а опште је 

познато да он после 12,5 година и није могао било шта да пронађе, 

и да се служио невиђеним а подметнутим подацима. Сада треба 

погледати Таблице гађања за топ 130 мм ВИЗ 1984. године страна  32.

последњи и 46. први пасус.  
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У светлу овде презентованих неоспорних чињеница, а да би оборио 

властити фалсификат, вештак тужилаштва проф. др Берко Зечевић

треба да јасно и разговетно одговори на следећа питања: 

Опште: Зашто је свесно занемарио АNNEX F из истраге већег броја 
официра Унпрофор-а, из којега се врло јасно види да наводни 
фрагменти потичу од руског пројектила ОФ 482М (не од 
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ пројектила М79 како, неопозиво или тачно по 
његовим речима, „недвојбено” он сам пише иако нико није доказао 
одакле потичу ти фрагменти.  

Питање бр. 1. 

Посебно треба да одговори где је и када пронашао поменути адаптер 

на пакистанском пројектилу, иако је он експертизу радио 12,5 година 

после трагедије док је раније именована комисија Унпрофор-а то 

радила дан после трагедије?  

Поређењем тих двају тврдњи о врсти пројектила види се јасно да др. 

Зечевић двоструко лаже јер на суду у Хагу тврди да се његов налаз не 

разликује од налаза Унпрофор-а.Будући да се није директно срео са 

парчадима инкриминисаног пројектила нити су му они достављени, 

јер би их он у том случају показао суду а то никада није учињено, он, 

вештак тужилаштва, није располагао ни једним доказом о типу 

пројектила. А ако је располагао, треба да одговори на следећа питања: 

Питање бр. 2. 

Зашто је свесно занемарио чињенице које је сам презентовао суду, 

а на страни 68. своје анализе — (али исто тако, недопустиво, и

целокупној јавности и то још у току суђења на свом сајту), тј. да се у

предметном случају „недвојбено” ради о аартиљеријском пројектилу 

југословенске производње М79 „са упаљачем предвиђеним у склопу  

Таблица гађања”, а потом у своју властиту експертизу, у закључку на 

страни број 93. ставља тешку а непотврђену оптужбу: 
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Фотокопија дела стране 32. Таблица гађања за топ 130мм М46 (Црвено уоквирени

става – униформно фабричко лаборисање у комаду-пројектил М79-упаљач, чији је 

адаптер „пронашао" проф. др. Берко Зечевић. Ако га је пронашао то је био један и 

само један пројектил и један једини упаљач, јер другачије комбинације за овај 

пројектил нема, осим ако др. Зечевић не тврди да је гађано близинским БУ-130-М 

183 упаљачем. А када је тај део адаптера пронашао др. Берко? После 12,5 година? 

Када је тај адаптерски део показан на суду? Ко је анализирао материјал од којег 

потиче „нађена” парчад?  

1. Калибар пројектила је 130мм, тип ХЕ пројектил 130мм М79 
или ОФ-482 (руска ознака за исти тип пројектила). 

иако је већ „недвојбено” утврдио потпуно супротно, при чему једнако 

ставља исту констатацију и у преамбулу (Увод) свог рада, тј.у подацима 

за библиографску картицу, тврдећи ту да је могуће да је то био и руски 

пројектил ОФ 482-М. Зашто би у СФРЈ властити пројектил 

обележавали туђим ознакама? 
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Уосталом, та два пројектила су само конструктивно идентична, док 

технолошки-изведбено нису и то се веома лако установљава. 

Горња вештакова тврдња је обична измишљотина јер то није исти тип 
пројектила будући да је пројектил М79 лиценцна реплика која се 
разликује по спољној боји, врсти челика од којега се фабрикује 
кошуљица, а исто тако и по упаљачу којим се пројектил опрема.  

Разликује се, такође, лаборација свих експлозивно/барутних пуњења,
што је било могуће утврдити одмах и непосредно у блиској фабрици 
муниције.  

Разликују се и по крајњем домету у истим условима али то проф. др 
Берко Зечевић, дежурни вештац Тужитељства БиХ не зна! А морао би 
да зна, што значи да намерно није хтео да зна. 

Он не зна да су таблице гађања (Таблице гађања за топ 130 мм ВИЗ) из 
1984. године рађене као компромис да се не би састављао документ 
засебно за сваки пројектил заједно са брдским таблицама гађања за 
њих.  

Руски упаљачи у просеку имају 3%-тно већу масе од упаљача УТИУ 
М72. 30 Њихови пројектили ОФ482-М потпуно исте масе, опремљени 
са РГМ-2 или В-429 упаљачима, на почетку своје путање би 
подбацивали на на другом делу пребацивали у односу на пројектил 
М79, са УТИУ М72 упаљачем. Ни то дотични није хтео да зна.  

Он не зна ни то да у Босни и Херцеговини не постоји „нулта 
варијална раван”, иако се пред судом поносно истрчава таквим 
изјавама о домету топа у тој, нултој варијалној, равни. А неминовно би 
морао би да зна, што значи да није хтео да зна. 

Ако је, пак, др. Зечевић нашао руски пројектил, одакле овоме 
југословенски упаљач када то нико никада није радио? Обрнута 
констатација је такође потпуно исправна! Зар ни то нје знао? 

Питање бр.3.  

Зашто је намерно и свесно фалсификовао властите изјаве тако што 

је на страни 73. своје анализе разматрао зону лансирања (опаљења) 

пројектила  130мм ОФ482-М.... 

                                                            
30 Због разлика у маси упаљача, пројектил чија кошуљица има у грам исту масу може 
да уђе у другу масену класу и захтева поправку даљине; према ТГ на 26 600 м од -55м.
О облику упаљача се овде не говори. 
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»Вјероватна зона лансирања артиљеријског ХЕ пројектила 130 мм ОФ-

482 или М79« 

Анализа мјеста масакра младих на тргу „Капија“ утврдила је непобитно 

сљедеће чињенице нужне за спољно-балистичку анализу из које би 

проистекла зона или зоне лансирања пројектила: 

„Идентификован је калибар и тип пројектила који је експлодирао 
25,05,1995 год. у 2055 сати изазвао велике људске жртве, а то је ХЕ 
пројектил 130 мм М79 или ОФ-482 (руска ознака за исти тип пројектила). 

Оружје из кога се лансира тај пројектил је топ 130 мм М46.” 

(Опет исто! Недвојбено је то М79 али може бити и ОФ482-М. Ех, како 
га је само добро идентификовао!) 
Питање бр.4. 
Ако је већ »недвојбено« утврдио да се у предметном случају радило о
дејству домаћег пројектила 130мм М79, зашто на страни 85. своје 
експертизе ставља чак три таблице (Сл. 103 и Сл. 104) у којима 
техничко—балистичке летне карактеристике домаћег пројектила  
130мм М79 објашњава користећи Таблице гађања за руски пројектил 
ОФ 482-М са упаљачем В-90, каквог у наоружању ЈНА нема од 1985. 
године, а који при томе још има и крајњи домет за мањи око 1 (један) 
километар од инкриминисаног предметног пројектила 130мм М79?
Следи цитат са 94. стране експертизе проф. др Берка Зечевића: 

»За топ 130 мм М46 и пројектил 130 мм М79 у увјетима потпуног 
познавања параметара атмосфере (температура, притисак, 
влажност, брзина вјетра) масе пројектила, истрошености цијеви 
топа итд...  могуће је гађати циљеве у зони која се налази до ±4Вд у 
односу на тачку гађања (±380 м на домету 27.450 м), а по правцу 
±4Вп (лијево или десно од правца гађања 56 м). «  
- завршен цитат др Зечевића. 

На овом свету, овакви подаци физички не постоје! 

Где на овој планети постоји овакав документ? Одакле су
преузети горе наведени, физички непостојећи, злонамерно 
фалсификовани подаци? Из којих и чијих Таблица гађања они 
потичу? Коме они служе и за које потребе? 
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Ево, овде је Суд БиХ који пресуђује човеку за физички и 
онтолошки непостојеће, само зато што то суду представља 
проф. др Берко Зечевић! 

Зашто док безочно, фалсификујући, преписује Таблице гађања за 
руски пројектил ОФ 482-М са упаљачем В-90 упорно тврди да се ради 
о домаћем 130мм М79 пројектилу, истовремено наводећи, као на 
страни 85.–ој да подаци за руски пројектил ОФ 482-М са упаљачем В-
90 чији максимални домет (како сам др. Зечевић показује на истој 
страни а на Сл 104. последњи ред) износи тек 26542 м, потпуно 
одговарају подацима домаћег пројектила 130мм М79, са нултим 
нивовским дометом од 27480 м? 

Не, дефинитивно не постоји експерт који би могао да одговори на 

постављена питања нити онај који би могао да прикрије све горе 

наведене ноторне фалсификате! 

Много је доказа да је клима линча почела да се формира још у ноћи 
када се десио догађај а интензивирана током наредних дана. 

Томе је свакако, у значајној мери, допринео »his master voice« у виду 
једног дописа—извештаја команданта Унпрофор-а за Североисток
бригадног генерала Хокланда генерал мајору Руперту Смиту, у којем, 
између осталог стоји: 

„Као такав, овај извештај има циљ да потврди почетне налазе до 
којих се дошло непосредно након гранатирања и да послужи као 
веродостојан записник о овом догађају тако да закључци овог 
извештаја не могу бити предмет никакве сумње.” — [види 
АНЕКС Ф]. 

што је свакако ароганција најгоре могуће врсте учињена од стране 
једног неутемељено нарцисоидног и умишљеног човека знатно 
поремећене перцепције. 

Била то бласфемија (ни сам Господ приговорити не сме!) или не, тек 
истрага Унпрофор-а је валидни и правовремено рађен судски скуп 
доказа чак и онда када као у овом случају садржи озбиљне грешке и 
мора се савесно разматрати од стране свакога па и од стране проф. др
Берка Зечевића, јер истрагу није лично спроводио бригадир Хокланд 
већ више, за такав посао оспособљених, официра Унпрофор-а. 
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Право на грешку је саставни део људске природе, неодвојиво од човека 
и прашта се, али се право на преиспитивање не може и не сме 
оспоравати! 

У склопу тог Извештаја се налазе и одговарајући прилози, као нпр. 
АNNEX F, из којега се врло јасно види да наводни фрагменти (ма
откуда они дошли) потичу од руског пројектила ОФ 482М (не од 
пројектила М79 како неопозиво или тачно по његовим речима 
„недвојбено”  тврди проф. др. Берко Зечевић), те да се калибар 130мм 
М46 који се „обично користи у систему „TOP charge”, тј. са 
максималним пуњењем31..... и уобичајено се користи за домете између 
17 и 27 км.32, . ....оруђе је (према констатацији из овог извештаја) 
„вучна хаубица средњег калибра”, што су најобичније  бесмислице 
са дубоко утемељеним смислом – ЗЛОМ НАМЕРОМ. 

Tо је лако доказати увидом у Таблице гађања или било који технички 
приручник намењен десетарима у артиљерији. Уважени форензичари 
треба да овом приликом покажу човека којему је икада било дозвољено 
да гађа топом 130 мм посредно пуним пуњењем на даљини мањој од 20

км. 

У Таблицама гађања, за пуно пуњење (TOP charge) оригиналних 
Таблица које је дао произвођач оруђа а наручило ГАУ (Главное 
Артиллерийское Управление) Оружаних снага СССР, Издање 3. на 
руском језику, јасно пише да се овим оруђем и пуним пуњењем: 

(ЗАПРЕЩАЕТ СТРЕЛЬБА БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬИ) 

(ЗАБРАЊУЈЕ СЕ ГАЂАЊЕ БЕЗ ПОСТОЈАЊА КРАЈЊЕ НУЖДЕ) 

а исто тако постоје и »Таблице за избор пуњења« унутар домаћих 
Таблица гађања које је издао ВИЗ 1984. године, а на које се позива и 
вештак тужилаштава проф. Зечевић, које јасно показују да је тврдња да 
се пуно пуњење користи за домете између 17 и 27 км, (а како стоју у 

                                                            
31„Таблицы стрельбы 130мм пушки М–46”, ТС/ГАУ N0 265, издание третье, 
Главное артиллерийское управление, Военное издательство Министерства обороны 
СССР, Москва – 1961: стр. 5 
32Таблице гађања за топ 130мм М46, ССНО, УА –156/2, Војно издавачки завод 
1984.г. страна  
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документу АNNEX F, обична бесмислица, јер постоје два строго 
подељена метка за те намене. 

(Треба погледати и подтаблице »ИЗБОР ПУЊЕЊА« у домаћим 
Таблицама гађања), које не дозвољавају овако произвољну употребу 
пуњења током гађања и стриктно ограничавају својевољу послуге 
током гађања, али истовремено указују на квалитет анализе на 
основу које се сумњичи, оптужује и осуђује невин човек. 

И тако, од сада па на даље сви ми без обзира на провинијенцију, 
претходне спознаје и врсту основне едукације, укључујући посебно 
вештатака тужилаштва, би нужно требали да поверујемо у овакве 
бесмислице као у од Њега прокламован закон изван сваке сумње, и 
закон изнад свих закона са ставкама и параграфима који »не могу 
бити предмет никакве сумње«— ма шта тамо у том закону писало. 

Сме ли уопште, такав »закон« и да се чита он стране нишчих? Јер чему 
читање ако се ништа исправити не може? И ко то дозвољава читање 
неких тамо назови докумената ако су преписани и преведени на 
проскрибовани језик а тумачени од стране неписмених полудивљака? 

Зашто би уопште ико и сумњао када је Истина Врховна прокламована 
од Онога ко је довољно горе а прихватљиво гори? 

Очигледно је, ипак, да је поменути дежурни вештак тужилаштва
посумњао и када је врховна истина прокламована од Онога ко је 
довољани доказан вештак за све и свја па је тако са дубоким 
страхопоштовањем примио све ове налазе што он и признаје у 
уводу своје експертизе, и поверовао у скоро све њих ван сваке 
сумње. 

Ону, пак, у коју ни проф.др. Берко Зечевић није могао да поверује 
умотао је у само њему познато замешатељство и подбацио као 
мамац типа —АПП (ако прође прође!); његов следећи налаз. 

И гле чуда! Идући у сусрет својем главном страху пред огромном 
лажи—гле одједном, ето похвале за врхунски обављен посао! CUM 
LAUDA! 

Ту једину твдњу (налаз) у коју он није поверовао (иако ју је
прећутно прихвативши прогутао) била је она којом није могао да 
докаже оно што му је било наређено да докаже, а то је, удаљеност и 
правац долета гранате. 
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Наиме у поменутом извештају у чијој је изради, према Анексу Ф 
учествовао већи број високих официра Унпрофор-а, јасно стоји- цитат, 
алфа и омега предметног случаја, која указује на фалсификате др 
Зечевића: 

b. Правац.  Трагови на плочнику одговарају оним траговима који 
настају приликом експлозије гранате под малим углом. Оштећење 
на подлози начињено ударом упаљача од гранате и „крила“ су 
довољно јасни да се на основу тога прецизно може одредити из 
кога је правца граната долетела. Утврђен је правац 270 ± 10степени.  

c. Падни угао. Најмањи угао пада из правца 270 степени је 31, 60
или 510 хиљадитих (подјела 60-00). Из овога проистиче да су 
тврдње у параграфу а. тачне и да је кориштено максимално пуњење
(sic). Стога најмања удаљеност са које је испаљена граната је 
између 20 и 21 км. – крај цитата. 

Кључне речи из Извештаја првобитне Заједничке комисије 
Унпрофор-а и власти БиХ — трагови на тлу указују на правац од 270 
± 10 степени, мали падни угао од око 31,60 или 510 хиљадитих  (у 

подели 60-00) и даљину између 20 и 21 км. 

Зечевићеви подаци: 

Трагови на тлу указују на правац од 271 ± 2,5 степени, велики падни угао 
минимално 620 или 1034 хиљадитих (у подели 60-00) и даљину између 
26 720 и 27480 м. 

Рејон долета је вештак тужилаштва проф.др. Берко Зечевић угловно 
смањио 4 пута, т.ј по површини најмање  98 пута, падни угао повећао 
2 пута, а даљину повећао за 24%. 

Шта је уопште задржао од првобитног налаза? Готово ништа! 

Одговор: Осим једног, делимично; генерални правац долета јер 
он инкриминише само једног унапред одабраног кривца —
генерала Новака Ђукића и Србе! Другачије није ни могао! 

Не сме се заборавити да су горњи налази под b. и c. утврђени 
непосредно након догађаја док је кратер био мање или више свеж а 
околина неконтамирана многобројним људским активностима.  
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Констатација да: »трагови на плочнику одговарају оним 
траговима који настају приликом експлозије гранате под малим 
углом«, од пресудног је значаја, посебно jeр је анализа јако отежана 
ако околина кратера није чиста и ако около има сувишних објеката, а 
кратер био контаминиран одмах после догађаја,  док 12,5 годима 
касније, фигурише као непостојећи факт. 

Наиме, ако трагови на плочнику одговарају оним траговима који 
настају приликом експлозије гранате под малим углом, онда је др 
Берко Зечевић утврдио даљину са које је могла да дође наводна 
граната. Али то никако није могло да буде из рејона засеока 
Пањик! Никако, у светлу вештакових базних полазишта, ни
балистички ни топографски. Нема „малог” падног угла са тих 
даљина! 

Све би било и остало у привидном складу да нема дефинисаног  
падног угла пројектила 130мм од 31,60 са којим се никако не 
може пребацити суседна зграда обуће „Београд“ а ни лева 
страна предметног возила предметног возила „голф” Мк1. 

Тешко је, односно немогуће пребацити чак и саму леву страну возила 
„голф”  Мк1 а да о поклопцу моторног простора истог и не говоримо, 
јер је то немогуће урадити са било којим физички постојећим падним 
углом за далекометни жиростабилисани пројектил, у датим условима. 

Али, то се према др. Зечевићу десило, а физички је то са таквим падним 
углом (око или чак два пута више од 320) теоријски и практично 
неизводљиво. 

Током више година експериментисања десетине врсних, искусних и 
оспособљених инжењера су покушавали узалуд да поставе возило 
Голф Мк1 у положај у којем би га пројектил прелетео бар са 680 и нису 
успевали да га поставе у тај положај чак ни са више од двоструким 
Унпрофор-овим падним углом а у околностима које је представио и 
описао вештак тужилаштва проф. др Зечевић. 

Истрагу су, како је већ речено, отпочели судско-полицијски органи из 
Тузле, да би им се сутрадан придружило полицијско особље из 
Сарајева, и војно-полицијско особље Унпрофор-а, које обједињује и 
преузима даље руковођење истрагом. 
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Истрага закључује да је граната долетела са западног (Озренског) 
правца са удаљености од више од– најпре 17 км па 20 па 21км
(различито у различитим документима), те да се ради о руској гранати 
ОФ-482М калибра 130мм, испаљеној са положаја ВРС на планини 
Озрен, са локалитета село Врбак–Церово брдо – али је у овом случају 
удаљеност од наводне падне тачке пројектила 23,5 км).  

Правац трг „Капија”— рејон село Врбак–Церово брдо налази се ван 
сектора др Зечевића. То је првобитни, оригинални налаз. 

„Ма, нигде се ја и мој тим не разликујемо од налаза Унпрофор-а”— 

парафразирано ће на суду у Хагу, тврдити др Зечевић. Оригинални 
транскрипт те кривоклетне изјаве наведен је, овде, у трећем Поглављу. 

Све је код др. Зечевића другачије али он до данас и пред судом 

тврди да се његов и Унпрофор-ов закључак ни за јоту не разликују. 

Ген. Ђукићу се на основу ових ствари монтира политички мотивисан 

судски процес који ће завршити после 15 година од трагедије у Тузли, 

као 3 године дуга невиђена судска фарса. После ње ће осумњичени 

генерал Новак Ђукић бити осуђен на 25 година затвора, 2010. године 

(а према закону који није постојао у време наводно почињеног дела) да 

би одлуком  Међународног суда у Стразбуру та пресуда била оборена, 

при чему је на поновном суђењу преиначена у 20 година затвора. 

Оптужбе о политички монтираном процесу и нестручно и пристрасно 

вођеној истрази су веома озбиљне и морају се доказати. Међутим, 

начин вођења истраге и њени резултати нису ни играли значајнију 

улогу; из пресуде суда БиХ (првостепене и другостепене) више је него 

видљиво да је тај суд у потпуности одбацио комплетну истрагу и доказе 

прикупљене у току исте.  

Задржао је из ње само један миноран детаљ – потпуно недоказан 

правац долета гранате са запада заснован на бројним 

фалсификованим аргументима и потпуно неутемељеним у доказима. 

Увид  у судску документацију, првенствено  у „ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ”
који је урадио Виши суд у Тузли, бр. Кри. 29/95, током 25.и 26.05. 1995. 
године са припадајућом фотодокументацијом од 75  фотографија, a 
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затим и у остале прилоге који чине саставни део тог записника, 
показује:  

Кратка хронологија:  (Доступни инкриминишући подаци из 

евиденције правосуђа, објављени без имало стида) 

 25. мај 1995. 2055. Наводна експлозија артиљеријске гранате уз 

истовремени продужен прекид напајања електричном енергијом и 

нестанак свих телефонских веза; 

 2130-2200. Судско и полицијско особље је алармирано негде око 2110 ч. 

Они постепено пристижу на лице места у интервалу између 2130 

(истражни судија и део тима) и остали до 2200 часа; 

 2130. Стигао је истражни судија који констатује да ни једне жртве 

више нема на тргу– сви и рањени и умрли су евакуисани пре него што 

је стигао истражни судија (исти записник ЦСБ Тузла и Вишег суда у 

Тузли бр. Кри. 29/95); 

 2300. Упркос нестанку струје, тоталном мраку прекинутим 

телефонским везама целокупно поменуто особље већ зна: 

-Да је експлодирала граната 130мм која се користи само са 

максималним пуњењем (sic), 

- Да је стигла са агресорских „четничких″ положаја на планини Озрен; 

- Да има ознаку ОФ-482М, тe да је долетела из правца 2700± 10, као и са 

удаљености од 17 до 27 километара;  

Сви ови подаци се наводе у полицијском извештају сем последњег који 

се објављује сутрадан у поподневним чаосовима, без обзира на 

чињеницу да претходно није било светла на улици те нико није могао 

да направи ни минималну стручну процену на основу трагова које је 

оставила експлозија. 

А место пада наводног пројектила се још исте ноћи не може разазнати.  

Одакле су доношене и ко је доносио гранитне коцке на трг покрај 

кратера, што и сам вештак тужилаштва рврди? 
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26. мај 1995. 0700. На лицу места су поново правосудни и полицијски 

органи; до првог поподневног часа истог дана место злочина и цео трг 

темељно су очишћени и опрани од стране комуналног предузећа чиме 

су сви непосредни трагови злочина избрисани. Сви људски остаци су 

сакупљени и сахрањени заједно у исту гробницу.Лице места је 

радикално промењено, трагови избрисани. 

У том моменту новоформирана истражна комисија отпочиње истрагу 

и мерење. Шта су и на основу чега су истраживали и мерили? Шта је 

остало за мерење и коме је такво мерење требало? 

Целокупна одећа жртава је спаљена или другачије уништена. Особље 

Медицинског Клиничког Центра Тузла није направило ни једну 

комплетну обдукцију, као ни потпуне и документоване детаљне 

спољашње прегледе погинулих. Ни једно тело није фотографисано са 

свих страна. 

На најмање два (2) мртва тела се виде трагове оперативних захвата који 

указују да су они умрли за време или после операције.Узрок смрти ових 

људи нигде није био наведен. 

Ниједан рендген снимак није направљен. Направљен је само велики 

број фотографија од којих је у документацију ушло тек мање од 5%, све 

брижљиво одабране и накнадно сечене да не покажу превише. Ипак су 

показале многе лажи и преваре! 

Нико није узео узорке са површине аутомобила „голф” и осталих 

возила чиме би се релативно лако утврдио тип и врста употребљеног 

експлозива. 

Нико није захтевао анализу наводно сакупљених парчади кошуљице 

пројектила (ни једно парче никада није показано током суђења) да би 

утврдио о чијем је челику реч – о домаћем или туђем. Нико никакву 

анализу није ни извео. Сви докази су типа »рекла-казала«. 

Нико није узео узорке непознате црвене и црне прашине са површине 

трга који несумњиво указују на употребу нестандардног (невојног) 

експлозива којим не могу да се опремају пројектили. 
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Тачан број погинулих се не зна још неколико дана, будући да су нека 

од те несрећне деце накнадно умирала од последица рањавања. Све до 

02.06. барата се бројем од 60 до 66 погинулих. Мајор Гај Сендс је био у 

болници Градина до после поноћи 26.05.1995.године избројавши 

најпре 42 тела у холу при доласку (око 2200), а 48 при одласку после 

поноћи33. 

Део извора и докумената из истраге наводи време експлозије у 2055 а 

део у 2100 часова. Нека то буде 2057. Потпуне размере трагедије још 

нико не зна.  

Али ноћ погибије Тузланске несрећне деце је уједно и ноћ великих чуда 

Његових, па како год Њега ко звао! Онда или сада, свеједно! 

У записнику надлежне Прве полицијске станице стоји заведено и 

оверено печатом време од 2050 часова са уписаним бројем мртвих и 

рањених у броју који ће бити мењан тек осам дана после

експлозије.34

У овој полицијској станици, дакле, 5-7 минута пре експлозије знају 

податке које нико не поседује ни после осам дана, али су побројали 

и бројне материјалне штете на објектима. 

Ваљда уз помоћ батеријских лампи!  А можда и нису, јер у овој станици 

светло очигледно још није угашено. У њој као и око ње, јер је очигледно 

да се овде не говори о истом времену и о стој експлозији! 

Нема бољег доказа да је суђење безочно и бескрупулозно 

намештено од ове једноставне чињенице! 

Коме је требала да послужи или коме је уопште била потребна оваква 

истрага? 

Поштен одговор на горње питање знатно приближава истини. 

                                                            
33Извор 15. 
34Књига увиђаја Полицијске станице „Исток “Тузла, Број 08-02/4-3-1613/07, Редни број 1058, 
датум25. 05. 1995. У 20:50  часова 
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Шеф истражног тима, пуковник Шарлеф Бранц, заменик бригадира 

Хокланда у сведочењу пред судом БиХ, бесрамно али изричито 

признаје да је са заплењених карата ВРС брисао податке о распореду 

ВП оруђа ВРС одмах после добијања истих са објашњењем »не мора 

све свима бити јасно«, после чега је 12,5 година касније, сада већ у 

својству пензионера, те фалсификоване документе предао суду БиХ на 

копирање. После поврата са копирања, оне је те фалсификоване 

оригинале једноставно уништио (као пензионер?).35

Зар отворено и лако доказиво признање о фалсификовању кључних 

доказа (и видљиви трагови брисања на радној карти) не узрокује 

аутоматско прекидање судског поступка? 

Дан после трагедије, ујутро, када му његов командант бригадир 

Хокланд  показује изразиту несклоност према укључивању Унпрофор-

а у истрагу због тога што на лицу места није било њихових 

представника, потчињени Бранц пропушта да га извести да он још од 

претходне ноћи зна да је на лицу места било врло много припадника 

Унпрофор-а на вечери,  чак и на удаљености од свега 10 м од центра 

експлозије са новинарима Ројтерса који су спремни очекивали нешто 

а одмах по експлозији и снимали, што је накнадно уврштени и у 

доказни материјал.  

Шта оно беше командна одоворност, људи? Ама не, то само показујеје: 

»Quod licet Iovi non licet bovi«! 

Свака трећа камера која је снимала трагични догађај на тргу „Капија”, 

била је илегална јер није уведена у списак сниматеља. Откуда 13 

службених и пет неслужбених камера истовремено на лицу места, ако 

догађај није очекиван?  

Како су снимци илегалних камера дошли на суд као валидни докази и 

како је њихово истовремено присуство на том месту објашњено? 

У документу „ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ” који је урадио Виши суд у Тузли, 

бр. Кри. 29/95, током 25.и 26. 05. 1995. године је констатовано да је 

                                                            
35Записник о саслушању сведока заменика команданта Североисток, пуковника Шарлефа 
Бранца, Број KT-RZ-169/07, Сарајево. 
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25.05.1995. истражни судија у 2400 прекинуо истрагу и у потпуности 

физички обезбедио лице места до поновног изласка на сцену наредног 

дана у 0700.  

Та констатација је ноторна, и кривичном гоњењу подложна, судска 

лаж, јер постоје видео снимци на којима камера на лицу бележи време 

0503 26.05.1995.године.  

То није камера међународних снага јер је форма записа датума и 

времена у облику који се на западу не користи. 

И сам поменути обавештајац— мајор Гај Сандс из Унпрофор-а признаје 

као сведок да је и он био на лицу „обезбеђеног места” у 0530 сати.  

О присуству страних особа на лицу места током ноћи сведочe својим 

писаним извештајем и полицајци из обезбеђења, (Сочић Јасенко и 

Рабовић Мирза), који су те исте ноћи дежурна патрола Прве 

полицијске станице.36 Њихов извештај је доступан.  

Резултат оваквог поступања је да имамо фотографије и снимке на 

којима се очито ради о три посве различита аутомобила Голф Мк1 (2 са 

оба рефлектора предњих фарова, а 1 без фарова са посве другачијим 

оштећењима). 

То су дакле докази прикупљени «високопрофесионалном» истрагом и 
сачувани 12,5 година до почетка судског процеса, након чега бивају 
уништени од стране неовлашћених особа.  

Током процеса прикупљене су и изјаве сведока. Многе од тих изјава 
потпуно искључују ма какву кривицу оптуженог, тако да је ген. Ђукића 
било неупоредиво теже осудити него ослободити. Једна од тих изјава 
је карактеристична али сама по себи довољна да потпуно обори судску 
пресуду.37

Скица трга „Капија” у Тузли из првог Поглавља показује  оштећења у 
мртвим угловима или нетученом простору. То су места тзв. »одличних 
заклона« који штите од повреда и штета. Међутим, у предметном 
                                                            
36Извор 15. 
37Извор 6: стр. 169-171. 
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случају су та иста места претрпела велика оштећења што ће бити 
детаљније приказано у четвртом Поглављу. 

Нема никакве могућности да милосрдни гелери и други различити 

секундарни продукти експлозије поштеде предњу страну зграде а да 

нападну обе бочне, осим ако неко жели да докаже да експлозија 

артиљеријске гранате формира фрагменте који путују мало напред па 

тако мало улево или удесно и свуда око зграда у комшилуку. 

Овакви су догађаји потпуно супротни основама физике експлозије и 

нису ни у једном случају (дакле—никада) забележени у стручној 

пракси. 

Међутим, тужилаштво и његов вајни вештак су на »високом 

математичко-научном нивоу« и потпуно у складу са» правилима 

струке«, доказали да су такве манифестације сасвим могуће и потпуно 

реалне по природи, како у пракси тако и у теорији. Ако бисмо везали 

очи и прихватили такве тврдње тужилаштва, прихватили би овај случај 

као преседан по којем би се онда успоставило једно ново правило које 

би важило само за српску артиљерију, а то Божанско и премудро 

правило гласи да ако треба да се истовремено уништи неки објекта, 

треба гађати  тако да падна тачка пројектила буде што удаљенија од 

њега! Исто правило импутира директно и општа упутства за рад и 

гађање: 

„Ко хоће честито да погоди мора обавезно дебело да промаши!” 

Није чудо ко је измислио ова правила. Зато ми и имамо толико 

квалификованих артиљеријских експерата какав је проф. др Берко

Зечевић, који све то прати. Професор сам, мора се! — каже честити др 

Берко. „То су најнов’ја амер’ћка математ’ћка истраживања и то је тако, 

ту нема зезања”—према вокабулару проф. Зечевића. 

Оваквих доказа је много. Зграде и људи су погађани из више смерова а 

продукти експлозије су деловали по физички потпуно заклоњеним 

објектима ван оптичке видљивости у односу на центар експлозије.  

Али то је посебни одељак који захтева посебну пажњу (погледати

објекат Лутрије БиХ и фасаду у улици Н. Тесле и излоге продавнице 
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„Борац“, које су потпуно ван оптичке видљивости у односу на центар 

експлозије). 

На крају, после 12 година од трагичног догађаја, на основу става 

Тужилаштва БиХ, Суд БиХ доноси решење о преузимању предмета 

број X-КРН/07/394. од 18.07.2007. године и покретању истраге. 

Тужилаштво БиХ ангажује дежурног вештака проф.др. Зечевића, даје 

му све раније прикупљене материјале са очигледним задатком да 

докаже тезе тужилаштва о кривици генерала Ђукића који је наводно

(узгред потпуно недоказано, што суд и признаје у обе своје пресуде) 

наредио гађање чије су се трагичне последице испољиле у Тузли, иако 

сам суд БиХу својој пресуди изричито пише да никакво писано ни 

усмено наређење Новака Ђукића за тако што не постоји, и да то исти 

суд није могао да докаже. 

Овај се човек (проф. др.Зечевић) нашао пред немогућим задатком- да 

докаже да је пројектил долетео са запада, (са леве стране возила) 

прелетео аутомобил бочно и пао тик уз десни предњи точак. Сви 

докази истражне комисије и прикупљени материјални подаци су били 

изразито пртивуречни таквом закључку, јер према налазима истраге, 

пројектил није могао да падне на то место а да не удари у леву страну 

возила или хаубу. 

Због тога је вештак проф. др Берко Зечевић прибегао изради лажних 

доказа који не постоје нигде у судској документацији уз додатне 

манипулације, фалсификовање и подметање сваке врсте да би ауто 

померио према згради а експлозију удаљио што више од ње (а на 

потпуно неутемељеним параметрима).  

Такви поступци могу бити само последица крајње бескруполузне и зле 

намере, или могуће угрожености живота уколико дотични човек не 

потврди тезе тужилаштва.  Лично, верујем у ово друго. 

Како било да било, на основу лажног вештачења суд БиХ је донео 

пресуду која је изложена на почетку овог текста, са посебним 

нагласком на то да је поклонио веће поверење стручном сведочењу 

вештака тужилаштва. 
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После изрицања и правоснажности пресуде, ген. Ђукић оснива 

фондацију за властиту одбрану која у временском интервалу од 2010.до 

2016. са експертима из пет различитих држава опитује и изнова 

вештачи случај Капија, извођењем десетина опита са експлозивом и 

предметним пројектилима и исправним и регистрованим возилима, 

на изграђеном 1:1 моделу трга Капија.  

Ове су експертизе разоткриле све манипулације, подметања и 

фалсификовање доказа а посебно оне које је урадио проф др Зечевић.  

Тако је на пример доказано да је он фалсификовао и произвољно 

узимао податке без упоришта у материјалним чињеницама о положају 

предметног аутомобила добијених током истраге и извлачећи 

погрешне закључке вештачио лажно.38

Те манипулције су уочили и други експерти.39

Исто су уочили и експерти из Србије и Израела40, исто41 као и 

манипулације са местом предметног ватреног положаја са којег је 

испаљен наводни невероватно смртоносни пројектил. 

То место је проф, др Зечевић добио или збрајањем метара и секунди 

уз истовремено комбиновање података о пројектилу који се у 

документима нигде не помиње, а чији је домет мањи за један На јасне 

и изричите стручне дисквалификације вештака тужилаштва су 

указали и чешки експерти42, а исто тако и из Израела43. 

Што се тиче балистике рањавања (квантитативна и квалитативна 
анализа рана у односу на потенцијалну убојност неке експлозивне 
направе), и свих неистина и нелогичности из експертизе проф. др. 
                                                            
38Извор 9: стране 25-31 
39Извор 3: страна 20-24, са посебним освртом на последњи пасус на страни 22, и страна 138 
последњи пасус. 
40Извор 6: страна 23-26, страна 49-55. 
41Извор 4. 
42Извор6: - страна 90, (са посебним освртом на последњу реченицу пасуса 1, под Фигура 104), 
што је комплетно грубо фалсификован документ који се односи на пројектил и упаљач чији је 
домет 1 километар мањи од предметног и још са темпирним упаљачем који је био у целости 
истрошен још за време постојања заједничке државе СФРЈ, а што се доводи у везу са поновним 
фалсификовањем на страни 64-65 (13), где се ти параметри приписују предметном, наводно 
дејствујућем, пројектилу М79, који никада није био упариван са дотичним В90 упаљачем. 
43Извор 4. 
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Зечевића, на њу су указали експерти из више држава, које поседују 
светски реномиране институције које се овим проблемима баве. 

После више извршених опита са стварним пројектилима, возилима и 
макетама људи и објеката, експерти са Универзитета у Брну су 
утврдили да је густина погодака фрагмената на тргу Капија, у односу 
на јединицу површине, била просечно 9 пута већа а појединачно 
и преко 83 пута већа у односу на теоријски и експериментално 
очекивану за предметни артиљеријски пројектил 130мм, док је 
теоријска и експериментална показала висок ниво сагласности.  

При томе треба имати у виду да је теоријско-експериментална густина 
у регресионој анализи удвостручена, узимајући у обзир секундарне 
фрагменте и парчад откинуту са околних објеката, тротоара и улица, 
што не узима у обзир постојање великог броја људи између линија на 
којима је прорачунавана густина, јер је нереално очекивати да се од 
делова људских тела добијају секундарни фрагменти способни да 
изазову тешке повреде и оштећења зидова зграда. При томе, 
стручњаци из Брна с правом закључују да је на тргу Капија деловало
неупоредиво моћније експлозивно средство у односу на гранату 
130 мм, или да се ради о већем броју импровизованих 
експлозивних направа.44

Ови налази само су потврдили налазе стручњака из Србије, посебно 
налаз45 судског вештака Др. Мирјане Анђелковић Лукић, која је у својој 
стручној експертизи навела могућа места46 подметнутих 
импровизованих експлозивних направа на тргу Капија. 

У исто време, експерти са Универзитета у Брну47, као и полицијски 

експерти из Израела48, указују на чињенице да су на извесном броју 

тела забележене последице изненађујући сличне последицама—

повредама које претрпе бомбаши—самоубице, при чему је на осталим 

жртвама издвојен низ значајних аномалија. Посебно се ту издвајају 

знаци који указују на коришћење нестандардног пројектила, којима се 

не (не може по природи ствари) опрема стандардна војна муниција, а 

                                                            
44Извор 3: Квантитативна и квалитативна анализа рањавања, стране 112, 113, 114, 115, са 
посебним освртом на страну 119- 6.4 Делимични Закључци. 

45Извор 7: Догађаји потпуно супротстављени физици експлозије и балистици рањавања-
Табела бр. 5, стране 49, 50, 61 и 62, са посебним освртом на Табелу 8 
46Ibid: Негација хипотезе да се ради о појединачном пројектилу калибра 130мм се налази на 
страни 60, слика 23 и пратећи текст уз слику. 
47Извор 3: страна 119. 
48Извор 4. 
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који указују на ванредно велики број неочекиваних ефеката који не 

могу бити узроковани експлозијом артиљеријског пројектила. 

Необоривих доказа о монтираном судском спору је много али два 
заслужују посебну пажњу.  

У документу „ЗАПИСНИК О УВИЂАЈУ” који је урадио Виши суд у 
Тузли, бр. Кри. 29/95, током 25. и 26.05.1995. године, у ноћи предметне 
трагедије, констатовано је да је 25.05.1995. после 2100 час истражни 
судија изашао на лице места са својим тимом на челу са инспектором 
криминалистичке технике Недимом Мутапчићем из ЦСБ Тузла који је 
сачинио и прву скицу лица места.  

Поред тога извршена су и видео снимања лица места, па је 
Тужилаштво БиХ уврстило 5 дискова са видео подацима у спис 
предмета као доказе, а копије дискова доставило оптуженом и његовој 
одбрани, али оптуженом нису била на располагању техничка средства 
да би видео садржај тих дискова јер је већ био у притвору. Његов, 
Ђукићев, бранилац ту није видео ништа необично. После пресуде,
боравећи у затвору, а добивши могућност да те видео записе прегледа,
генерал Новак Ђукић је са запрепаштењем,  на диску 4 од 5 
достављених уочио стравичан 10-секундни инсерт; 

Главни инспектор ЦСБ Недим Мутапчић са својим помоћником 

показује руком на центар кратера и говори: „Ово је то, овдје је било 

ауто, је... те човече, па ово је било испод аута!” 

(предметни диск у времену 25'39’’ - 25’49’’). 

Када се осуђени обратио притужбом суду, овај је комплетних 5 дискова 

прогласио неважећим а РТРС је осуђена на високу новчану казну јер је 

тај инсерт приказала у једној ТВ емисији.  

ICTY у Хагу није порекао овај инсерт узевши га као кључни 

аргуменат за стављање оптужнице против Новака Ђукића у 

категорију »C«, тј.  као „случај без довољно доказа.”  

Овакво поступање је у току предметног судског спора није ништа 

необично, али је зато накнадно објаснило потпуно одсуство поменутог 

инспектора током читавог тока суђења.  

Поменути инспектор  криминалистичке технике Недим Мутапчић се 

не појављује на суду ни као овлашћени полицијски службеник високог 
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ранга и истражитељ, нити као вештак, ни као сведок и његово, надаље 

проскрибовано име се током процеса не спомиње,  да би му још у току 

суђења била подметнута саобраћајна несрећа после чега је одмах и 

заувек одстрањен из полиције.  Параметри са његове скица лица места 

се користе током читавог процеса али само када то иде у корист 

оптужбе, али без помињања његовог имена као аутора исте.  

Скица места возила „голф” Мк1 

после експлозије, коју је у ноћи 

трагедије урадио инспектор 

крим. технике ЦСБ Тузла, Недим 

Мутапчић. Нема никакве сумње; 

после експлозије возило се 

нашло уз ивичњак тротоара 

широког 115 до 120 цм, а не 47 цм 

од зида зграде НИК, како је то 

утврдио др Зечевић. Треба уочи-

ти да између ових неоспорних 

података постоји разлика у могућем падном углу од преко 200! Горња скица 

инспектора криминалистичке полиције Н. Мутапчића је уложена у списе у много 

већем формату и њена аутентичност се лако може проверити. Са подацима о 

месту експлозије се барата тачно онако кaко се у истој димензионо наводи (место 

експлозије 0, на луковима 2,65 и 5,60 м од углова зграде која има фасаду 6,50 м 

ширине), али се нико не позива на извор података. 

При томе је одмах следећег дана урађена друга слична али веома 
различита скица (аутор-крим. техничар Ирфан Џиновић) на коју се 
током процеса позива вештак тужилаштва, а све прорачуне ради са 
параметрима претходне (Мутапчићеве), за њега повољније). 
Кривотворење и несумњиве противуречности као и чињеница да је цео 
процес генералу Новаку Ђукићу монтиран, показују следећи докази.
Прво: Одговор на извод из књиге увиђаја надлежне Прве полицијске 
станице у Тузли, заведен у 20:50 часова под бројем 1058. 
Друго: Две трочлане полицијске патроле Прве Полицијске станице у 
Тузли су предметне вечери од 15:00 до 23:00 часова биле у различитим 
патролним рејонима.  
Обе патроле пишу наредног дана, 26.05.1995, свака за себе, извештај 
претпостављеном из којега се јасно види да се не ради о предметној 
него о некој другој експлозији на другом месту.  
Прво: Извод из књиге увиђаја надлежне Прве полицијске станице у 
Тузли, заведен у 20:50 часова под бројем 1058, где се види да та станица 
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минимум 5 минута пре експлозије зна број мртвих и рањених—који ће 
бити познат тек 8 дана касније.  
Поред тога помињу се три експлозије, као и штете на потпуно 
заклоњеним местима где фрагменти експлозије, на предметним 

местима никако нису могли да буду регистровани и побројани. Какав 
такав обим штета на објектима био је познат тек сутрадан, посебно у 
наведеном броју улица што никако није могло бити познато службени- 

Пре
него

што се 
деси 

све се
већ 
зна! 
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ку Прве полицијске станице који је то уписивао у Књигу увиђаја и то 

пре било каквог догађаја. 

Да ли, од ове једноставне чињенице, може постојати нека друга 

као бољи доказ да је предметно суђење намештено! 

Треба да се виде и наредне слике из материјалних доказа – службене 

забелешке о догађају- документ Други: 

Обе службене забелешке показују да и једна и друга патрола указују  на 

догађај који се десио бар 40 м даље, код угоститељског објекта „Капија“ 

(испред њега–изричито, а не испред 40-так м удаљене зграде НИК ), са 

100 до 150 мртвих и рањених на том дотичном месту, а не укупно на 

тргу или на неком  другом месту.  

Назив објекта је за Тузлаке толико дистинктиван и опште познат у 

граду да полицајци нису могли да погреше, а никако две трочлане 

патроле истовремено, и у оба записника. Дакле, радило се о 

„угоститељском објекту »Капија«, а никако не о згради НИК.” 
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Тек осам дана после трагедије 02.06 1995.  Прва Полицијска станица у 

Тузли пише званичан извештај заведен под бројем 20-PU-I/15-01/1 

423/SE, о догађају од 25.05.1995. године, где се први пут као центар 

експлозије  спомиње зграда продавнице НИК, а број жртава (65 

мртвих/>100 рањених)  је готово исти који је у тој истој полицијској 

станици био познат најмање  5-7 минута пре експлозије. Финални и 

неподношљиви крешендо апсурда! 

Процена обе патроле је врло реална јер на улицама није било светла а 

непосредно око угоститељског објекта Капија је заиста било преко 40

рањених и више мртвих. 

На крају, после 12 година од трагичног догађаја, на основу става 

Тужилаштва БиХ, Суд БиХ доноси решење о преузимању предмета 

број X-КРН/07/394. од 18.07.2007. године и покретању истраге.  

Тужилаштво БиХ ангажује дежурног вештака проф. др Зечевића, даје 
му све раније прикупљене материјале са очигледним задатком да 
докаже тезе тужилаштва о кривици ген. Ђукића који је наводно (узгред 
потпуно недоказано) наредио гађање чије су се трагичне последице 
испољиле у Тузли. 

Из валидне судске скице овлашћеног лица се недискутабилно види да 

је возило после експлозије левом страним уз тротоар, при чему то 

потврђују и све остале скице, фотографије и видео-снимци. 

Са слике 69. на страни 58 .експертизе вештака тужилаштва види се да 

је он у потпуности свестан ширине тротоара од 115-120 цм, међутим 

током своје »реконструкције« он помера ауто намерно према зиду 68

до 73 цм, мимо свих претходних доказа. 

Посебну пажњу посветити меморијалној металној плочи са округлом 

ознаком која означава место где је била експлозија и упоредити то са 

местом где је врх пројектила поставио вештак тужилаштва који је своје 

податке фалсификовао са умишљајем да би могао да докаже да је 

пројектил долетео са запада под падним углом који је у стварним 

условима недостижан теоријски и практично. 



98 

На основу свега наведеног и чињенице да је 10 стручњака из 5 

различитих држава потпуно сагласно да последице на тргу Капија 

никако нису могле бити узроковане експлозијом једног артиљеријског 

пројектила 130 мм (или чак и већег калибра, или знатно потенцијално 

убојитијег експлозивног средства), ни са спољно-балистичког, ни са 

топографско-просторног ни са становишта балистике рањавања, па ни 

са становишта доказног материјала, потребно је укинути срамну 

пресуду БиХ.  

После тога треба покренути кривичне пријаве против Н.Н. лица која су 

починила масакр цивила на тргу Капија, као и кривичне пријаве 

против лица која су у току овог судског поступка сведочила или 

вештачила лажно.  

Страшна је трагедија деце са трга „Капија”! Исто је тако страшна патња 

њихових ближњих.  

Та патња не може, у већој или мањој мери, заобићи ни било којег 

нормалног човека који за њу сазна.  

Али тај осећај никада не може досећи висине на којима бораве 

бесмислено жртвовани и према којима стреме молитве, истрајна бол и 

жаљење најближих сродника и пријатеља! Остале, најискреније

људске туге, осећаји тешке обеправљености, бесмисла и безнађа који 

лебде изнад понора ове и овакве трагедије, тек су пуста и пролазна, 

краткотрајна, емпатија. 

Неибежна питања нашег постојања и нестајања и њиховог смисла

потреса из темеља свако нормално људско биће.  

Смрти непотребне и безразложне, бесмислене какве увек и јесу! 

И вечно питање које остаје: 

„Зашто”? 

Са племенитом су намером одабране речи за епитаф изгинулој 

омладини. Тако се употребом стихова Мак-а Диздар-а даје неки виши 

смисао овој трагедији, зрно неопходне подршке унесрећенима и тугу- 
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Трг Капија у Тузли снимљен из ваздуха, 2015. године са обележеним местом

експлозије и леталним кругом за пројектил 130 мм са полупречником од 27 метара. 

Упркос чињеници да др Зечевић сам презентује тај (узгред нетачан) податак о 

леталности, он није ни покушао да објасни откуда рањавање једне трећине 

повређених на око 40 м удаљености и то све по доњим деловима тела и испод појаса

(кафе-посластичарна „Капија” кафе Гулам на 17 м удаљености и продавница „Борац” 

нa преко 40 м.). Осамдесет је редова људи било имеђу НИК-а и кафе-посластичарна 

„Капија” а сви су фрагменти експлозије пузали по тлу до ногу несретника седећих на 

40 м удаљености, и тако пузећи достизали све заклоњене просторе. 
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јућима који у тој масовној и несхватљивој смрти траже неки смислени 

разлог.  

Највећи смисао је изостављен, јер убица(е) славе, а робијају невини.  

Непојамној неправди је додана још једна једнако тешка, грешна и 

бесмислена.           

Остао је још један врховни грех.       

Остао је немар према Истини и њезиним плодовима.    

   

Коме је он подарен у баштину?       

Онима који, у стварности већ и ионако, највише пате! Њима је у 

наслеђе остављена још и бесциљна мржња која вуче у поноре вечних 

лажи!           

  

Тешко је, на овом свету, наћи већи јад и терет од онога који носе 

несрећници осуђени на мржњу према ближњем без истинског и 

оправданог разлога!         

                                                                                                            

Страшно је тешко и оправдано мрзети, а сваки човек који не зна праву 

истину а сеје сумњу, чини двоструки грех; према ономе у кога сумња и 

према себи самом. Онај, пак, који зна а неистину говори, посебна је 

прича!           

                                          

За онога ко је, заклет да ће говорити само истину и ништа осим ње, на 

суду сведочио и „откривао истину”, ништа од горе написаног не важи; 

он је потпуно поништио своје право да о томе говори, будући да је  

„лагао да би живео, живео да би лагао, и умирао да би могао да лаже”-

ту одмах пред судом, док је писао и говорио оно шта је писао и говорио, 

док се клео у своју истину а сведочио оно што није открио као и оно 

чега није било нити је икада могло бити. 
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ПОГЛАВЉЕ   ТРЕЋЕ 

3. СУДСКА ЗЛОУПТРЕБА БАЛИСТИКЕ 

3.1. Растурање пројектила и узроци који га условљавају 

Процес класичног артиљеријског гађања прати појава растурања 

падних тачака пројектила — суштина те појаве се огледа у познатој 

чињеници да се падне тачке (распрснућа) пројектила једног те истог 

оруђа приликом гађања једним те истим елементима гађања не 

дешавају у једној те истој тачки већ се искључиво распоређују на 

некој одређеној површини. 

Дакле, у дефинисаним оквирима, свака падна тачка (распрснуће) има 

случајни, стохастички, карактер.  

Такву подуку су од својих родитеља добили многобројни потомци у 

протеклим вековима. Она је садржана у родитељском, искуственом 

савету: „Склањај се тамо где је већ нека експлодирала — то ти је 

најбољи заклон; друга у тај исти левек неће!” 

Сходно томе —непоклапање падних тачака пројектила приликом 

гађања једним те истим оруђем а у максимално могућим једнаким 

осталим условима— назива се растурање пројектила. 

Из горе реченог је јасно да о растурању падних тачака пројектила 

говоримо првенствено онда када говоримо о испаљивању више од 

једног пројектила, мада и свака појединачна падна тачка 

(распрснуће) појединачно испаљеног пројектила носи свој 

специфични, случајни, карактер који произлази из генералног, 

природног закона који карактерише растурање пројектила.  

Такву појединачну падну тачку испаљеног пројектила (место 

распрснућа) не можемо одредити унапред јер за то немамо адекватну 
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основу у расположивом методолошком (статистичко-вероватносном) 

апарату, а у најбољем случају у стању смо да и на основу раније 

познатих података одредимо пределе (димензионе интервале) унутар 

којих ће се налазити дотична падна тачка (распрснуће). 

Непестано треба имати у виду да, у предметном случају (Тузланска 

Капија) имамо посла само са једним јединим, наводно, испаљеним 

пројектилом.  

Узроци који последују растурањем пројектила су многобројни али их је 

могуће поделити у три (3) главне групе како следи: 

Прва група: 
Узроци садржани у неизбежним разликама елевационих и дирекционих 
углова гађања — дакле, генерално, усмеравањем цеви оруђа непосредно 
пре опаљења; 

Друга група: 

Узроци садржани у разликама које изазивају промене почетне брзина 
пројектила током испаљивања; 

Трећа група: 
Узроци садржани у разликама које изазивају промене услова лета 

пројектила после напуштања цеви оруђа. 

Узроке поменуте унутар Прве групе чине разлике у елементима 

гађања од хица до хица — угломера, даљинара, ев. месне справе, у 

усмерењу оруђа у хоризонталној и вертикалној равни, те у оствареним 

угловима полета пројектила итд. 

Узроке набројане унутар Друге групе чине разлике у масама бојевих 
пуњења, хемијским својствима барута, температурама барутних 
пуњења, специфичној густини пуњења, маси пројектила, па чак и у 
разликама које наступају као резулат промене цеви оруђа између два 
опаљења и др. 
Узроке наведене унутар Треће групе сачињавају спољно балистичке 
разлике у атмосферским условима гађања и њиховим променама од 
хица до хица, разлике у балистичком облику пројектила, у положају 
центра његовог тежишта, бојењу и подмазивању спољне површине и 
друге нижеразредне категорије разлика из спектра алтерације услова. 
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Приликом сваког опаљења пројектила на исти утиче неки од фактора 
из сваке од горе представљених група или више њих истовремено а у 
различитим могућим међусобним комбинацијама услед чега 
пројектили лете ближе или даље, или један десно а други лево. Због 
тога сваки испаљени пројектил следи своју властиту путању која 
се разликује од путање неког другог истородног пројектила по 
даљини, правцу и висини. 

Како следе нужне дефиниције које прате појаву растурања пројектила 
на њих треба посебно обраћати пажњу у циљу бољег разумевања 
проблема —онај ко није вољан може да прескочи ово поглавље. 

Следом изложеног, треба закључити — а тај закључак је дубоко научно 
утемељен — да је на скорашњем (у највећој могућој мери) и садашњем, 
нивоу развоја рода артиљеије — растурање падних тачака пројектила 
— природна и неизбежна појава. 

Целокупност свих путања које могу бити добијене гађањем из заданог 

оруђа у заданим условима зове се —сноп путања. 

Замишљена путања која пролази средином снопа путања, зове се —

средња путања. Није нужно да средња путања одговара било којој 

од реално остварених путања и то готово никада и није случај. 

Тачка пресека средње путање са хоризонтом оруђа зове се —центар 

растурања погодака. 

Слика растурања погодака у дводимензионалном случају—равни 

елиптичног је облика, (што ће накнадно бити додатно објашњено) и по 

димензијама релативно мала у односу на даљину гађања на којој се 

реализује. 

Тако на пример, за предметни топ 13о мм М46, и за домаћи пројектил 
М79, у табличним условима гађања, укупну практично дозвољену 
површину растурања падних тачака пројектила на тлу на даљини 
гађања од 26 600 м пуним пуњењем, представља елипса са полуосама 
а=320м (по даљини) и b=48 м (по правцу), што по даљини износи тек 
око 1,2% од даљине гађања. 

Са слике 3.1.1 која представља приказ снопа путања са 
карактеристичним пратећим категоријама, се види да се поједине 
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путање пресецају па чак и преплићу. У стварним условима је то 
немогуће приказати на графичким приказима разумних размера из
разлога који су очити.  

На слици 3.1.1, средњу путању обележава подебљана црна крива, 
сноп путања је представљен фамилијом наранџастих кривих, центар 

растурања је означен словом Ц и црвеним квадратићем, док је ватрени 
положај означен као Вп. 

Сваки графички приказ неког маленог, произвољно кратког сегмента 
снопа путања био би представљен низом паралелних прваца. 

Због тога, приликом прорачуна односно графичког представљања по 
вољи изабраних кратких крајева или репова путања како се то још 
уобичајено зове, ти исти крајеви (према Лекланше-у—репови путања) 
могу бити представљени правим линијама без икаквог приметног 
утицаја на тачност графичког приказа или прорачуна. 

3.2 Систем мера којима се природно растурање падних 

тачака пројектила умањује 

Како је већ речено, растурање је природна и неизбежна појава.  

Тим више, потребно је како пре тако и током гађања примењивати све 

расположиве и доступне мере да би се растурање падних тачака 

пројектила умањило и свело на прихватљиву могућу меру. 

Првенствено се то постиже повећањем квалитета производње 

материјала и муниције и то смањењем толеранција у току израде, 
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применом најквалитетнијих тренутно могућих и расположивих 

материјала, брижљивошћу завршне обраде, тријажом бојевих 

комплета муниције и њиховом категоризацијом која се односи на 

првенство употребе у заданим условима. 

Горње мере обавезују пре свега произвођаче ратног материјала. Друге 

мере проводе послуге оруђа предвођене њиховим, војним прописима,
стриктно ограниченим старешинама, а све то у циљу умањења 

природног растурања пројектила —исти их прописи обавезују да 

бирају барутна пуњења по партијама, сортирају их и чувају у 

приближно једнаким условима, што се односи и на пројектиле који се 

подвргавају истом тријажу према партијама, ознакама масе и успут 

брижљиво лишавају присуства страних честица из околине.  

Пуњења се прекривају и чувају од утицаја атмосферских услова а 

посебно у погледу спољне температуре јер код предметног оруђа 

излагање пројектила мајском пролетњем сунцу и на кратко време 

може изазавати промене домета и до 0,5 км а немаран однос према 

наведеној мери може да резултира и леталним последицама по послугу 

а разорним по само оруђе (овде; топ 130 мм М46). 

Пуњење се врши прописно и униформно, пре сваког се гађања 

проверавају нишанске справе и други инструменти, отклањају мртви 

ходови на механизмима свих нишанских справа и мерних 

инструмената а особита се пажња посвећује тачности и униформности 

нишањења у складу са примљеним командама надређеног. 

Строго се придржава законски прописаног режима ватре, а оруђа се не 

држе напуњеним дуже времена него је је то неопходно (превентивна 

мера која спречава да претходно загрејана цев подигне температуру 

погонског пуњења  на нежељени ниво). 

Оријентисање оруђа у основни правац се увек изводи најбољим 

тренутно доступним методом, оруђна се платформа се припрема 

брижљиво (посебно се то односи на предметно оруђе, топ 130 мм М46) 

а оруђе се на платформу поставља тако се се спречи његово померање, 

одскок или поскакивање, јер се код предметног оруђа занемаривање 
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горе изнетих чињеница може платити разликама у домету од неколико 

стотина метара. 

У својој експертизи, проф. др Берко Зечевић приказује послуге 

инкриминисаног топа као игноранте без нужних помоћних средстава 

и знања а истовремено их свесно оптужује да су у размаку од годину 

дана, наводно, послали са различитих ватрених положаја два (2) 

пројектила која су међусобно пала на међусобном одстојању од осам 

(8) метара на трг „Капија”, користећи ту чињеницу као доказ да су 

поменути то и урадили. Као да сва могућа зла припадају истим 

виновницима, а свако опаљење истој послузи. 

Ако би све то, по др. Берку, било тачно онда су те послуге били 

професионалци »par exellance« а не расчупани полудивљи људи арти—

аматери који гранатирају немоћне цивиле сваком расположивим 

приликом, а што се тиче имплементације горе поменутих мера за 

смањење растурања, оне су у овом, предметном, случају морале бити 

на најпрофесионалнијем могућем и доступном нивоу, јер је постигнуто 

смањење природног растурања (Вд) са 80 на 8 метара, тј. 10 пута, према 

експертизи дежурног вештака тужилаштва, проф. др. Берка Зечевића. 

Каква је ова тврдња такви су му и следећи, високо—научно 

образложени, у следећим поглављима приложени докази, што ће 

најбоље осветлити редови који следе. 

3.3   Закон растурања падних тачака пројектила  

Изучавањем  појаве природног растурања погодака долази се до 

закључка да се током манифестовања те појаве срећемо са случајним 

грешкама мерења у већој или мањој мери, као и да се те грешке 

појављују, испољавају и покоравају – нормалном закону. 

Треба свакако да се истакне да се током гађања испољавају инеке 

случајне грешке које се не могу подвести под случајне грешке 

мерења, као што су грешке које изазива одскок цеви оруђа у датом 

тренутку као на пример, неједнак степен подмазивања или квалитет 
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чишћења пројектила, али се у укупности ове грешке испољавају у виду

случајних грешака мерења. 

Као резултат истовременог дејства свих набројаних чиналаца који 

узрокују растурање падних тачака пројектила наступа отклон падних 

тачака пројектила у односу на центар растурања који се потчињава 

нормалном (Гаус-овом) закону грешака. 

Због тога се закон растурања падних тачака пројектила (погодака) 

јавља као нормални закон и формулише се на следећи начин: 

3.3.1 Што је мање одступање падних тачака пројектила (погодака) од

центра растурања то је већа вероватноћа такве појаве; истовремено са 

повећањем случајног одступања падне тачке у односу на центар 

растурања, вероватноћа такве појаве се смањује; 

3.3.2 Одступања падних тачака пројектила (погодака) од центра 

растурања једнака по апсолутној вредности а супротна по 

предзнаку су једнако вероватна; вероватноћа добијања позитивног 

одступања је једнака величини негативног једнаког по апсолутној 

вредности; 

3.3.3 Одступања падних тачака пројектила (погодака) од центра 

растурања има свој практични интервал. Одступања која по својој 

величини прелазе тај интервал мало су вероватна. 

Сумарно се закон растурања падних тачака пројектила (погодака)

формулише као; неравномерно, симетрично и просторно 

ограничено растурање падних тачака пројектила око средње путање, 

око ње а никако не у односу на неку другу путању, а истовремено се 

просторно димензионише и представља само и искључиво оним 

карактеристикама, тј. почетним и централним моментима првог и 

виших редова (математичко очекивање, дисперзија, средње 

квадратно, средње вероватно одступање и.т.д.) растурања пројектила 

који се односе на ту дотичну средњу путању. 

Због чега су читаоцу ових редова потребна сва ова објашњења на 

релативно скученом простору? То је овде приказано само због тога што 

је проф. др Берко Зечевић,  дежурни вештак Тужилаштва БиХ,  баш 
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закон растурања падних тачака пројектила (погодака) користио 

да би доказао где је био ватрени положај инкриминисаног оруђа 130 

мм М46 које је наводно испалило смртоносни пројектил на трг 

„Капија” у Тузли, иако пише, говори, тумачи и сведочи другачије. 

Када овде буде детаљније приказан метод проф. др. Берка Зечевића, 

озлоглашеног дежурног вештака Тужилаштва БиХ, професора 

Универзитета у Сарајеву, сваком ће лаику бити јасно да је за дежурног 

вештака Тужилаштва БиХ, један те исти Гаусов нормални закон, а 

упркос његовом значењу за све остале, мање или више упућене, 

равномеран, несиметричан и просторно неограничен— дакле, 

потпуно произвољан и потчињен само волунтаризму и тренутачним 

прагматичним потребама поменутог човека. 

Сваки иоле разуман човек, суочен са оваквим „доказима“ уваженог 

професора мораће да призна; припадник академске заједнице и по 

основној вокацији (како се сам декларише, експерт за терминалну 

балистику), може овако нешто да напише само при постојању бар 

једног од два темељна разлога — један је крајња и унапред 

смишљена злобна или зла намера са јасним циљем а други—

најприземније и голо морање. Није моје да судим! 

3.4 Основне карактеристике растурања пројектила 

У пракси се растурање падних тачака пројектила обично разматра у две 
међусобно нормалне равни— хоризонталној у нивоу оруђа и 
вертикалној постављеној нормално на правац гађања ( види слику 
3.4.1). 

Будући да се растурање падних тачака пројектила покорава 
нормалном закону, пресек снопа путања са поменутим равнима даје 
слику растурања падних тачака пројектила у тим равнима која има 
облик пуне елипсе растурања. 

Растурање падних тачака пројектила у вертикалној равни се 
карактерише средњим вероватним одступањем по висини, Vv и 
средњим вероватним одступањем по правцу Vp.  
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Додатно, растурање падних тачака пројектила у хоризонталној равни 
карактерише се средњим вероватним одступањем по даљини, Vd, и 
средњим вероватним одступањем по правцу Vp. Вп и Vp, су, у 
даљем тексту, ознаке за вероватна скретања по правцу и треба их 
тумачити у контексту, Не смеју се замењивати ознакама за ВП, Вп или  
VР(Vр), које означавају „ватрени положај” ако су ове негде остале као 
такве. Контекст обично не дозвољава никакве забуне ове врсте. 

Средња вероватна одступања по правцу Vp, у обе равни имају 
једнаке вредности (види слику 3.4.1).  
За практичне намене се растурање падних тачака пројектила у 
хоризонталној равни представља елипсом чије у полуоси једнаке 
величини од 4Vd,  и 4Vp  (четири средња вероватна одступања 
по даљини и правцу) у односу на центар растурања, у оба смера. 

Средње вероватно одступање по висини, Vv, се овде не разматра јер је 
ван предметног интересовања. 
У току своје експертизе вештак тужилаштва проф. др. Берко Зечевић 
користи управо такву слику растурања падних тачака пројектила 
коју представља елипса 4Vd, и 4Vp, да би доказао своје 
инкриминације и кривицу оптуженог.  Иначе, за строжија практична 
истраживања али и теоретска, разматра се слика растурања пододака 
са 5Vd, и 5Vp, а за строга научна истраживања и до 6Vd, и 6Vp. 
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Дакле, средње вероватно одступање или само средње одступање 

падних тачака пројектила дуж датог правца,  Vd или Vp појављује се 

као као основна карактеристика растурања падних тачака 

пројектила, а у роду артиљерије се користи као једна од базичних и 

оријентационих  мера. 

Строго узевши, средње одступање падних тачака пројектила по 
даљини, Vd и средње вероватно одступање по правцу Vp, везани су 
корелативно и нису у потпуности међусобно независни.  

Ипак, та корелациона веза је врло слаба (закривљеност слике 
растурања падних тачака пројектила је закривљена за око 30 у односу 
на правац гађања) па се, у пракси, поменута корелативна веза 
занемарује без значајних утицаја на добијене резултате прорачуна. 

У димензионом погледу средња вероватна одступања падних тачака 
пројектила дуж датог правца, Vd или Vp носе димензије мерених 
величина и тако се и изражавају.  

Димензије су у метрима јер се њима мери удаљеност двају величина по 
даљини и правцу (висини). 

Средња вероватна одступања су специфично артиљеријска мера и 
представља изведене мере из дисперзије и средњег квадратног 
одступања вредности случајне величине—тј. појмова из статистике и 
теорије вероватноће.  

Специфичност средњих вероватних одступања је садржана у 
чињеници да се 50% опажаних резултата неке стохастичке варијабле  
(овде растурање пројектила унутар горе дефинисаних равни) налази 
унутар ± Вд као и ±Вп (Вв), а друга половина ван овако одређених 
интервала. 

Само ради кратког подсећања, средње квадратно одступање вредности 
случајне величине или σ, једнако је квадратном корену из 
дисперзије,√𝑫, вредности случајне величине, док је средње 
вероватно одступање једнако 0,67499 или 0,6745 средњег квадратног 
одступања, σ.  
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Слика 3.4.2.  Изглед слике растурања пројектила у равни 
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Коефицијент о,6745 је прелазни коефицијент и износи 𝝆√𝟐 , где је 𝝆 =
𝟎, 𝟒𝟕𝟔𝟗𝟗. 
Када се слика растурања падних тачака пројектила (погодака) прикаже 

графички и прилагоди предметним потребама, добија графички 

приказ као на слици 3.4.2. У крајњим (десно-лево и горе и доле) 

колонама и редовима су нанесене, предметним потребама 

прилагођене), вероватноће погађања одређених појасева дужине Vd

даљини и ширине  по правцу Vp и изражене су у процентима ( 25%, 

16%, 7%, и 2%).  Унутар појединих квадратића на слици нанесене су 

вредности вероватноћа погађања неког од изабраних квадратића.   

Слика 3.4.2.a Слика растурања пројектила у реалним условима каквим их је, за дан 

25. 05. 1995. године, описао др. Зечевић. Слика растурања по даљини је 630, 4 м а 

не 760 м чиме др Берко греши најмање 129,6 м, када распоређује своје потенцијалне 

ватрене положаје, али је уствари илустрација која показује колико је методологија 

којом се служи вештак тужилаштва неутемељена у теорији и пракси. Мешањем 

резултата из табличних и нетабличних услова могу се доказивати врло различите 

ствари, углавном несагласне и нетачне. А тек падни угао од 60,70 у стварним 

условима гађања? Па нема ни целих 610, а Зечевићу треба бар 700 да пребаци „голф”! 

Димензије тих квадратића су Vd х Vp, а вредности вероватноћа уписане 
унутар њих се добијају множењем ветоватноћа са ободних редова и 
колона.  
Тако на пример, ако се под што приближније  истим условима испаљује 
произвољан број пројектила, вероватноћа да ће неки од њих погодити 
простор oзначен словом I,  биће 6,25%, простор oзначен словом  G,  

0,04%,  а словом С— 4% итд. (види слику 3.4.2). 
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3.5. Растурање датог тренутка  

Раније је у овом поглављу описан скуп утицаја и узрока који изазвају 

одступање падних тачака пројектила. Ти утицаји су подељени у три 

главне групе са поделама унутар сваке. 

Видљиво је да су ти узроци различити а главне групе разлика који 

узрокују (растурање) одступање падних тачака пројектила од центра 

растурања (средње путање) носе технолошка, техничка, просторно—

топографска, метеоролошка и оперативна обележја. 

У ма којем датом тренутку времена свака од наведених група и свака од 

њихових подгрупа може да емитује тај или онај фактор или узрок, или 

више њих једновремено, који ће утицати на путању пројектила 

мењајући његову падну тачку од опаљења до опалења. 

Скуп тих утицаја није могуће униформно обухватити. Због тога, а да би 

послуга оруђа имала базичне представе о понашању система оруђе—

пројектил—услови—човек, израђују се Таблице гађања које, по 

природи ствари, нуде неке прописане референтне услове, да би оруђна 

послуга могла да оријентише. 

Строго узевши, услови прописани Таблицама гађања никада нису у 

потпуности испуњени — стварни се услови могу само приближити

табличним у већој или мањој мери.  

У предметном случају а за инкриминисано оруђе – топ 130 мм М46, 

стварни, предметни, услови гађања су у великој мери блиски 

табличним условима ако се изузме просторно— топографска 

компонента узрокована надморском висином ватреног положаја.  

То се и данас може проверити јер та оруђа после 1996. године нису 

дејствовала, док су њихову категоризацију као врхунску забележили и 

истражитељи Унпрофор-а истог тог несрећног 25.05. 1995. године. 
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То, у предметном случаја олакшава рад, јер су сама оруђа упркос 

актуелној спољној запуштености, била у тренутном техничком стању 

које је одлично и са новим цевима.  

Из горе реченог произлази директно; стварни услови гађања могу 

суштински да се разликују од табличних, а тако је и било у конкретном 

случају, посебно у топографско-просторном смислу.  

При томе се, природно, и растурања падних тачака пројектила у 

стварним и у табличним условима обавезно разликују.  

Та разлика може иде и до 1,5 пута нагоре или надоле у односу на 

податке из Таблица гађања. 

Раније је већ било написано да с, у према експертизи дежурног вештака 

тужилаштва, проф. др Берка Зечевић,а те послуге биле састављене од 

изузетних професионалаца будући да су, што се тиче имплементације 

горе поменутих мера за смањење растурања морале бити на врхунски 

могућем доступном нивоу, јер су постигле смањење природног 

растурања (Вд) са 80 на 8 метара. (Тако бар тврди др Зечевић). 

Дакле, оне (оруђне послуге саме по себи као наводни извршиоци) 

нису генерисале узроке повећаног растурања. 

Истини за вољу, то није описао само дежурни вештак тужилаштва, 

проф. др Берко Зечевић.  

Нико не спори чињеницу да је на дан Тузланске трагедије једна 

неименована артиљеријска јединица са југоистока гађала Тузлански 

аеродром (источним делом војишта није командовао генерал 

Новак Ђукић нити је за ту зону био одговоран). 

Наводећи посебно оспособљеност официра, који је руковао ватром у 

датом случају са даљине веће од 10 км (што је екстремна даљина за 

извршиоца гађања који гађа визуелно не користећи техничка средства- 

максимална визуелна даљина за набољег извршиоца гађања износи 

једва 4 км), и његову дубоку посвећеност задатку рушења аеродромске 

писте без наношења повреда персоналу на аеродрому,  Унпрофор га 

описује као некога ко је у свом послу »extremеly good« а његова оруђа 
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означава као функционално и технички нова и са новим цевима —

»new barreled guns«. 

Но, без обзира на речено, растурања падних тачака пројектила у 

стварним и у табличним условима обавезно се разликују, због чега је 

успостављено јединствено правило— закон: 

»Средња вероватна одступања одређена за конкретне услове 

гађања представљају карактеристике растурања пројектила датог 

момента« 

То непосредно значи; ако у неком датом тренутку посматрано ма коју 

путању пројектила или више њих које су остварене у нетабличним 

условима онда растурање тих путања одређују средња вероватна 

одступања одређена само за те конкретне услове (нетабличне, 

тренутно дате услове) и ни једно друго средње одступање не може бити 

Tablica 3.5.1

Daljina gađanja DG=26 600m, tablični uslovi, ZVP=0m, ZC=0m, gađa se u pravcu 

severa 

ElO 
Vr. leta 

Vd Vp Padni ugao Θ Padni ugao 

41,0 81,6 s 80 12 61,980 10-33 hilj. 

Daljina gađanja DG=2 6600m, ZVP=275m, ZC=229m, 0stali uslovi kao u Tuzli 25.05. 

1995. godine, temperature baruta 150C, oruđe novo 

38,1 77,8 s 77,3 10,7 59,70 9-95   hilj. 

Daljina gađanja DG=2 6600m, ZVP=275m, ZC=229m, 0stali uslovi kao u Tuzli 25.05. 

1995. godine, temperature baruta 170C, oruđe novo 

37,2 77,1 s 76,7 10,6 59,20 9-87 hilj. 

Daljina gađanja DG=2 6600m, ZVP=1500m, ZC=1500m,   vatreni položaj i cilj na 

Kopaoniku, gađa se prema istoku temperature baruta 150C, oruđe novo 

30,12 67,2 s 66,9 8,1 52,10 8-69 hilj. 
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одређено као репрезент који детерминише понашање дате путање\а 

када је растурање пројектила и сагласност почетних елемената (угломер, 
даљинар и месна справа) у питању. 

Цео горњи трактат је и написан да би читалац постао бар донекле 

фамилијаран са појмом средњих вероватних одступања одређених за 

конкретне услове гађања и карактеристикaма растурања пројектила 

који карактеришу растурање у тим конкретним условима гађања или 

датог момента. 

Из Таблице 3.5.1  се види да су у различитим условима гађања на истој 

даљини (26 600 м) елевације могу разликовати чак до 110 у односу на 

табличне податке, времена лета преко 20%, вероватна скретања преко 

16%, падни углови до 19% и тако даље. То може да изгледа мало али 

стварни подаци су разорни; када пројектил опаљен у условима из 

последњег реда Таблице 3.5.1 стигне на циљ на даљини од 26 600 м, 

пројектил опаљен у условима из трећег реда а на исту даљину (од 26 

600 м) заостајаће просечно и до 6480 м, а слика растурања датог 

момента ће се разликовати за више од 90 м.  

Податке овог типа је користио дежурни вештак тужилаштва проф. др
Берко Зечевић да би доказао где је био ватрени положај предметног, 
инкриминисаног оруђа 130 мм. Међутим, он у својој експертизи нигде 
не користи;  

—слике растурања датог момента; 
—он не користи ни табличне карактеристике растурања; 
─он не користи било које смислене карактеристике растурања; 

Да би ствар била још гора он фалсификује основне податке из 
Таблица гађања да би доказао своју невероватну тезу а за једну, 
тада већ непостојећу, комбинацију пројектил—упаљач посве
различитих балистичко—летних особина а који који при томе нема 
никакве везе са предметним случајем.  

Тако креира виртуалну стварност којом доказује нечију тешку кривицу. 

У чему се огледа та виртуална стварност? 

Карактеристике растурања су мере.  
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Било каква манипулација са мерама имплицира свест о кривим 
или намештеним резултатима мерења. (Fallere nostra vetant!) 

Последице оваквог намештања о чијем исходу зависе људски 
животи, посебно су тешке. 

Обим овде поменутих манипулација, поред свега, има и изузетно 
тешке последице на људе, а посредно, и на околину. 

Бирање мера које су практично неутемељене, па чак и непостојеће и њихова 
примена у својству научних аргумената који ће служити као основ за пресуду, 
не смеју бити прихваћене из разумљивих разлога, а баш то је урађено у 
предметном случају! 

Недовољно за било какву сумњу, крајње неутемељено за оптужбу, 
непримерено и подло за презентовање суду у виду доказа и људски 
дубоко срамно као основ за оптужбу! 

Топови130 мм М46 ВРС данас 
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3.6. Сведочење др Зечевића вештака тужилаштва —
Злоупотреба науке и онтолошко насиље 

3.6.1 Одређивање места инкриминисаног оруђа 

Вештак тужилаштва је у својој експертизи више пута доказао да је 
нестручан и некомпетентан за било какво вештачење сличног типа.
Пет пуних страница ( види његову експертизу– стране 81–85, односно
преко 5% укупног текста) су посвећене појмовима тачности и 
прецизности и све су дословце преписане, додуше, углавном су тачне и 
вреде за све само не за онога ко их је преписао. 

Преписано је то негде са Интернета, али вештак тужилаштва
преписано није прочитао или је потпуно криво разумео. То је могуће 
због нијанси у употреби појмова и неразумевања у преводу, али, са 
друге стране, овај човек то ни код куће није никада усвојио. 

То је видљиво у готово сваком реду текста његове експертизе, а посебно 

је изражено на поменутим странама — 81–85. 

Апсолутно је немогуће да мушкарац силује жену јер је научно 
веома строго доказано да жена са подигнутом сукњном бежи 
бар 5,7 пута брже од нушкарца са спуштеним панталонама —
а све то по моћним (ту нема зезања) незамјењивим 
америћк’м истраживањ’ма —како би то рекао проф. др. 
Берко Зечевић! 
Нема доскочице, која би боље описала злоупотребу науке од 
стране горе поменутог човека, од ове. 

(Уз дубоко извињење свим припадницама лепшег пола, а 
посебно онима које сам у познао у рату а чије карактерне 

особине стоје као високе каријатиде недогледне а камо ли 
дохватне многим унуформисаним мушкарцима!) 
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Као прво, он није разумео основне појмове а узнастојао је да их тумачи 
не обазирући се на последице које његово сведочење чини другим 
људима. 
Појам »тачност«, као својеврсна статистичка мера карактерише, 
артиљеријски посматрано, случајну варијаблу — удаљеност средње 
путање од центра циља. 
При опаљењу једног пројектила удаљеност средње путање од центра 
циља је случајна величина, при сваком наредном опаљењу без 
коректуре, у истим условима, јавља се као понављајућа, неслучајна 
величина. 

Појам »прецизност«, када се посматра као мера, карактерише случајну 
ваијаблу — удаљеност једне падне тачке пројектила од друге при 
поновљеном опаљењу у истим осталим условима. 
Ма колико поновљених опаљења пројектила учинили у ма било којим 
условима па и у истим удаљеност једне падне тачке пројектила од друге 

је случајна величина, остаје случајна и непонољива и разликује се 

при сваком наредном опаљењу у истим условима и јавља се другачије 

у сваком извршеном гађању при ма којим условима као и унутар једног 

                                                               Слика 3.6.1  
Графичка представа појмова: тачно-прецизно, тачно-непрецизно, нетачно-
прецизно и нетачно-непрецизно, по нашој терминологији. У америчкој је то посве 
идентично али се нешто другачије преводи. Претпостављени елементарни циљ је 
у центру кончанице, распрснућа (падне тачке) су означена светло оранж бојом.  
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те истог гађања које је праћено испаљивањем више пројектила, па због 

тога то растурање представља непонављајућу случајну величину коју 

прате њене и само њене карактеристике; само њени почетни и 

централни моменти (мат.очекивање, средње квадратно одступање, 

дисперзија, средње вероватно одступање, мера тачности, мода, 

медијана и.т.д.). 

Карактеристике тачности и прецизности не смеју се и не могу 

замењивати како то, у свакој прилици, чини вештак тужилаштва проф. 

др Зечевић, па му је чак и циљ прецизан—а чиме се мери прецизност 

циља и која то мера казује какво је растурање циљева око неког главног 

циља, то вештак нигде не пише нити казује. 

3.7. Др Зечевић утемељитељ кривотворене форензике 
или силовање онтологије 

Под форензиком обично подразумевамо мултидисцплинарну 

делатност; примену различитих базичних грана наука у истраживању 

кривичних дела; претходно је, без икакве двојбе, установљено да 

кривично дело постоји — од те истине креће се уназад према узроцима, 

мотивима и методама подстрекача, виновника и ментора.  

Поступак је обично деонтолошки врло уоквирен —правила рада су 

строго записана, дужности форензичара су брижљиво сепарисане. 

Процедуре су блиске у свим сродним институцијама, правилни 

поступци су међународно препознати. 

Нема места измишљању или кривотворинама. За особе који те послове 

раде то је први и највећи од свих грехова. За људе. 

Дакле, нешто се десило, некакав злочин, што се утврдило без сумње

као стварно и постојеће у овом нашем свету, на овој нашој планети—

или бар у највећем његовом делу, затим се враћамо узроцима да 

пронађемо кривца(е).   
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То нешто што се десило, скуп околности и факата који се подвргава 

форензици мора да буде онтолошки ван сваке сумње и увек и нужно се 

изводи из структуре постојећег и бивствујућег.  

Не могу се кривити ни кажњавати људи за дела или последице која се 

у датим условима, доказано, на овом нашем свету, на овој планети и у 

овом времену, људским ресурсима не могу извести. 

Иза сваке кривице треба да стоје докази о делу и свеопшта свест да 

такво дело уопште може бити почињено у датим условима. Тек тада се 

може тражити кривац. 

Докази др Зеечвића, као што су виђени мали зелени, сновиђења или 

подметања типа „заслужио је, даћу ја њему” не долазе у обзир и на 

судовима се редовито не признају као ваљани и употребљиви. 

Осим, можда, на једном месту и једном суду. Суду основаном на 

безакоњу. Суду основаном да суди унапред прокаженима; бираних са

намером, изабраних за храну политички осветољубивима и гладнима. 

Када вук поједе јагње то није кривица, то је природна појава. Јагње не 

може да захтева правду или браниоца, а вук, по природним законима, 

није крив. 

Но, и поред тога, јавиће се многи спремни и добро оружани ловци који 

ће кренути на вука. Да правду истерују. Да поравнају тасове ваге. 

Да га казне за злочин. И учиниће то кад или тад, па и онда када су све 
овце на броју. Казна је униформна, и првенствено је смртна. Вук је
повредио или ће можда некада и да повреди интересе ловаца. 
Свакако га пре тога треба убити! Обавезно пре, никако не после.

Код вештака тужилаштва проф. др Берка Зечевића су сви докази и 

наука утемељени на интересима и само на њима.  

Да су друга, срећнија времена— форензичари би могли само да се 

међусобно прегоне и надгорњавају да би утврдили узроке и мотиве 

толике личне заинтересованости.    
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Све друге „доказе” би надлежни одбацили са потсмехом и индигнацијом 

исто онако како је суд у Ден Хагу одбацио тужбу из БиХ против Новака 

Ђукића – случај без доказа, какав он и јесте формално и у суштини. 

Да ли је то мржња или зла намера, или се ради о пуком и приземном 

приморавању, сазнало би се знатно касније. У ово последње је много 

лакше поверовати! 

3.7.1  Проналажење локације предметног топа 130 мм 
М46 или форензички фалсификат 

Послуга инкримисаног топа 130 мм М46 је, према  претходним 

документима и резултатима истраге, гађала са подручја Озрена и 

то негде са источног подножја те  планине. 

Пројектил наводно испаљен са планине Озрен долетео је у Тузлу са 

запада, надзвучном брзином, прелетео паркирани аутомобил „голф” 

Мк1 са западне (леве) стране и експлодирао на тргу „Капија” на 

источној, (десној) страни истог тог возила, а непосредно уз предњи 

десни точак и тик уз предњи десни фар. 

Др. Зечевић почиње са својом истрагом 2007. године, 12,5 година после 

трагедије у Тузли и одмах закључује да је претходна комисија 

Унпрофор-а у 1995. години грубо лагала и грешно сведочила. 

Зато је његов први поступак долазак на терен и тражење форензичких 

трагова о месту оруђа после 12,5 година. То је одмах и учинио. 

Своје закључке човек и подупире властитим тврдњама и закључцима 

којима Суд безрезервно верује: 

1.  »Са топографске карте земљишта у датој зони и при распону 

азимута од 271±2,5 , може се јасно видјети да се да у непосредној близини 

се налази само једна саобраћајница и село под називом Пањик.« 

завршен први део цитата из судског транскрипта, и 
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»Да види, ми смо израчунали овде за различите углова лансирања  38, 39, 

45 степени зар не, да одредили смо који су падни углови при удару у 

препреку на основу чињенице да оружје је 30 метара изнад хоризонта

експлозије ... .. « 

- крај цитата  из унакрсног испитивања експерта тужилаштва .  

2.  »Узимајући у обзир утјецај атмосфере и осталих параметара и да 

је позицију ватреног положаја била изнад мјеста експлозије за око 30 м,

минимална удаљеност ватреног положаја (позиција нешто иза села 

Пањик је означена звјездицом) је: 

XVP=27.100±360 m« 

крај цитата из унакрсног испитивања експерта тужилаштва .   

Види сад! Одмах сада ће се дужина од  360 м, сама по себи  а 

после неколико редова текста, претворити у 380м  а све то почев 

од 296 колико је више или мање у стварности! Када бар те 

разлике не би морале да буду удвостручене! 

3.  Цитат из (11) 
»При разматрању могућих зона полазило се од чињенице да се топови 
вуку са камионима или гусјеничарима, да је њихова маса у маршевском 
положају око 8.000 кг и да због тога ватрени положај мора бити у 
непосредној близини саобраћајнице, да је приступ једноставан и чврст 
терен.«  – завршен цитат. 
4.  У завршним закључцима, на страни 93. и 94. своје експертизе, 

вештак тужилаштва пише-цитирано: 

«Топови 130 мм М46 су оружја која се вуку камионима или возилима са 

гусјеницама. Маса оружја је око 8т, тако да се могу транспортирати само 

преко јако чврстог тла и ватрени положај мора бити у близини 

саобраћајнице.« 

»Узимајући у обзир познате податке о пројектилу, упадном углу, 

препостављеним атмосферским параметрима на дан 25.05. 1995. год., 

узимајући у обзир да је позицију ватреног положаја била изнад мјеста 

експлозије за око 30м, извршен је прорачун трајекторија путања 
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користећи софтвер 3-ДОФ и одређена је минимална удаљеност ватрених 

положаја, и она је: 

XVP =27.100±380 m«.  

5. Током унакрсног испитивања вештак тужилаштва поновно 

тврди- цитирано: 

„Да гледајте, ми смо овдје за различите углове лансирања 38, 39, 45 

степени јели тако, прорачуном одредили који су то падни углови у 

тренутку удара пројектила у препреку полазећи од тога да је оружје било 

30 метара изнад хоризонта мјеста експлозије. . ..... ”- завршен цитат. 

Само два пасуса раније у истом стенограму стоји: 

„Не, не, ако сте ви добро проучили оно што сам ја писао ја сам врло 

пажљива особа никад нисте видјели ни у једном егзактно да кажем то 

мора бити тако, ја сам вама рекао азимут је у распону од 268,5 и 273,5 у 

томе да кажем распону азимута је био ватрени положај оружја и ја сам то 

нацртао и само сам рекао да постоји вјероватна значи вјероватна зона је 

село Пањик нисам рекао зона лансирања село Пањик то је велика 

разлика.” 

- завршен ортографски непромењен цитат.  

Положај топа се не може поставити било где где би то неко могао 
да пожели; оруђе има масу од око 8 тона заједно са вучним возилом 
око 21 тону, а дужина вучног воза прелази 21 метар. 

То је једина истина др. Зечевића у предметном случају. Он 
у потпуности мења првобитне закључке Унпрофор-а безочно тврдећи 
на суду да се они нигде не разликују. Зато он непосредно уз засеок 
Пањик на подножју Озрена, где постоји солидан пут  али само до 
поменутог засеока, после 12,5 година (са великом вјероватноћом –
по његовим властитим тврђењима) и уз  запањујућу виспреност
и прирођену проницљивост проналази трагове камиона и остатке 
заклона, и то на местима на којима никада није било ни једно оруђе.  

Не зна се да ли му је неко при томе помагао. Унпрофор тако нешто није 
утврдио, напротив. 
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За проф. др Зечевића је овде проблем решен, пут је ту, паз’те добро ал’
ово је сада јако важно гос’н судија, топ може бити ту иако није био ту, 
сада јел’те све знамо, посматр’о сам (лингвистика по др. Берку) —
кривац је овде дефинитивно познат и то је баш онај који и треба да 
буде, кога ми и хоћемо— командант  Тактичке Групе  »Озрен«—Новак 
Ђукић. 

Сада му је  још само требало да порекне све преостале раније налазе и 
судске списе. Зато вештак тужилаштва проф. др. Берко Зечевић  
успоставља и утврђује, и својеврсним манипулативним плотом 
ограђује,  бројне супротнe и међусобно контрадикторне тезе помоћу 
којих представља своју фантазмогоричку истину без икакве везе  са 
нашим, овоземаљским, стварним светом. 

То се види, како из његове експертизе, тако и из његових многобројних 
писаних и усмених изјава. Из тих изјава које су од стране тужилаштва, 
а после вештакове интерпретације и сведочења, презентоване Суду, а 
од њега безрезервно  и некритично прихваћене, истичу се следеће: 

Инкриминисано оруђе топ 130 мм М46 је обавезно +30 м изнад 
наводног циља на тргу „Капија”. Место одакле је дејствовало 
предметно оруђе, топ 130 мм М46, у предметном случају, налазило се 
на подножју  планине Озрен, у рејону засеока Пањик до којег води 
солидан пут . 

То место се у односу на наводну падну тачку пројектила на тргу 
„Капија” у Тузли, засеок Пањик се налази на западу, где се налазила
зона одбране 1. Крајишког корпуса (26,5 км западно од Тузле).
Командант Тактичке групе »ОЗРЕН« је у то време био пуковник Новак 
Ђукић. То су најбитније премисе на основу којих је у склопу наказне, 
фарсичне и фарисејске правде осуђен Новак Ђукић. Био је тамо. 

Од 1995. године до данас једина непромењена константа која је 
садржана у свим истрагама на основу којих ј донесена предметна 
срамна пресуда, је —„правац  запада” тј. смер одакле је, наводно, 
долетео смртоносни пројектил 130 мм. 

Све остале референце,  премисе и судски „неоспорно утврђени” факти 
су мењани крајње волунтаристички, како је коме у датом тренутку 
требало и онолико пута колико  је требало. Посебно је то радио др 
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Зечевић. Сведочећи у судском процесу против бившег председника
Републике Српске Радована Караџића 
пред ICTY у Хагу  он изјављује: 

»Ни у једној тачци налаз који је 
вршила међународна о.о.о. органи-
зација, заправо комисија Унпрофор-а и 
оно што сам ја са својим тимом урадио 
ни у једној тачци се не искључује. 
Нигдје се не постоји супротност. « –
цитат 

Ко буде пратио ове редове уочиће 
да се ништа, ама баш ништа, не 
слаже, па чак ни тај правац долета, и да је све потпуно супротно. 

»Ниси чуо како лажи грме док не чујеш Берка Зечевића! « 

Само флоскула садржана у изразу —„правац запада” — могла је да 
инкриминише команданта Тактичке групе „Озрен” тако да је скоро 
немогуће не приметити малициозну упорност у осуди једног човека за 
којег не постоје ни минорни докази о кривици. 

Из додатних Зечевићевих изјава и писаних тврдњи директно 
произлази још: 

3.7. А.) ватрени положај са којега је, наводно, гађан трг „Капија” 
налазио се у унутар сектора који затварају углоvи од 273,50 на северу и 
268,50 на југу, те унутар интервала омеђеног  даљинама: минималном 
26 720 и максималном 27 460 м, тј. у распону 27 100± 360 м. (380 м). 
3.7. Б.) Наводни ватрени положај надвишава наводну падну тачку за 
30 метара; 
3.7. В.) У непосредној близини наведеног ватреног положаја мора да 
постоји саобраћајница, јако чврсто тло и једноставан приступ. 
3.7. Г.) Из прва три услова произлази четврти чији је карактер у основи
балистички, а то је (по модулу), минимални падни угао од 620 који је 
вештак тужилаштва означио у предметом случају. 

Са једне стране се овај спољно-балистички фактор, тј. минимални 
падни угао од  620 (по модулу), који је вештак тужилаштва означио у 
предметом  случају, јавља као закључни показатељ за постојање 
горњих услова и као крајњи искуствени  индикатор на којем се 
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предметна тврдња „пројектил је долетео са западног правца и пао под 
углом од 620 у односу на хоризонт”, доказује или потпуно обара. 

Без колико толико тачно утврђеног падног угла не може се, без других 

постојећих параметара, са довољном тачношћу одредити ма каква 

смислена спољно—балистичка претпоставка о даљини долета било 

којег предметног пројектила или бар не таква која би могла бити 

довољна полазна основа за накнадно тражење извора ватре, посебно у 

случају када је околина кратера контаминирана учесталим а бројним

људским присуством, а сам кратер неколико пута затрпаван и и 

прекопаван још у време трагедије. 

Посебно се то не може утврдити боље и тачније после 12,5 година!

Употреба тако недоказаних чињеница никада и никако се не би 

смела користити за осуду човека! Бар од стране људи. 

Горе набројани услови су веома уско међусобно повезани па свако 
евентуално изостајање неког од наведених појединачних услова 
поништава све преостале чиме се и општа тврдња поништава. 

Непотпуност само неке од ових тврдњи  ̶  услова битно мења све остале 
и тако угрожава општу хипотезу оптужбе да су последице на тргу 
„Капија” узроковане дејством артиљеријског оруђа 130 мм М46
у предметним топографско-просторним условима.  

На основу својег, наказног, непостојећег, измишљеног, а неоспорно 
доказано флагрантно лажног и математички недоказивога, произвољног 
падног угла добијеног кривотворењем јасно утврђеног положаја 
аутомобила „голф” Мк1 на начин да се његово измишљено место како 
тако уклопи у провидне калкулације, добио је довољно за обману суда 
и властиту индулгенцију.  

Ту је, исто тако, и много других, природно једнако неутемељених 
поставки помоћу којих др.  Зечевић тражи дотични топ, али на начин 
на који то нико да сада није радио, уз  наду да никада више и неће. 

Зато ће овде бити тежишно разматрани Суду поднети докази о падном 
углу који је доказ »sui generis” а истовремено неоспорни научно
— технички, искуствени индикатор који обара или потврђује тезе 
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о долету пројектила, са једне, и утврђеном месту ватреног положаја 
фантомског оруђа, са друге стране.  

Остали параметри ће бити разматрани спорадично и по потреби. Тако, на 
пример, угловном сектору од 2710±2,5 нема потребе да се расправља у 
већој мери јер је апсурдно нетачан и нетачно одређен. 

Тај сектор ионако нема спољно —балистичког и терминално
— балистичког смисла што показују сви експерименти. 

  

Истовремено је др. Зечевић падни угао жиростабилисаног топовског 
пројектила догнао до граница крајњег бесмисла — све до минобацачки 
тешко или никако достижног угла од 860, па сам угловни сектор унутар 
кога би се могао наћи ватрени положај предметног оруђа и не игра 
било какву пресудну улогу—пројектил је могао да дође из било којег, 
по вољи изабраног правца, јер га на његовој путањи ништа није 
могло да заустави пре доласка до »циља«. 

Као грешка то би се још и могло схватити. Тешко би то било за
прихватање али не и потпуно немогуће, све док није све што познајемо 
као стварно у нашем свету, немогућим и дијаметрално супротним од 
истине начинио сам проф. др Берко Зечевић. 

Прва суштинска премиса проф. др Берка Зечевића после прихватања 
захтеваног вештачења, била је— минимални (кључна реч) падни угао 
пројектила је, по њему, био око 2 пута већи (или око 620) од оног који 
је одредила поменута комисија Унпрофор-а и одговарајућих 
ауторитета из БиХ, 1995. године (нешто већи од  31,60). Треба то 
упоредити са Зечевићевом изјавом од горе да ту нема разлике ни у 
једној тачки—ево овде једне од двоструких тешких, клеветничких 
лажи. Опет: 

»Ни у једној тачци налаз који је вршила међународна о.о.о. организација, 
заправо комисија Унпрофор-а и оно што сам ја са својим тимом урадио 
ни у једној тачци се не искључује. Нигдје се не постоји супротност. «–
транскрипт Беркове изјаве из Хага. 

Ово не би скретало значајнију пажњу да овај дежурни вештак 
тужилаштва није сведочио десетак пута у различитим судским 
случајевима при чему је падни угао увек био између 620 и 680

без обзира да ли је остварен топом, хаубицом или минобацачем.  
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И свако пут је то било једно, једино— оруђе—једино, једино
опалење—директан погодак—десетине мртвих. 

Каква страховита, божанска артиљерија!!  

„Ех, када би тако било, ни нас Кинеза не би више било на овом свету”, 
изјавио је једном приликом заменик министра одбране Кине. 

Трагедије са оволико мртвих као у улици Васе Мискина, па два пута на 
тржници „Маркале”, и на тргу „Капија”, због реткости појаве, називају 
се у свету који се бави овим проблемима —црни лабудови. 

Како само птице учесташе, па на бијело платно босанско јата 
црних лабудова слијећу? 

Је ли то усуд, случај или их, можда, мами неки опојан пејсаж? Да им 
није, ту у крају, неко  гнездилиште? Или има неко ко их ту обилно храни? 
Можда др Зечевић, алтруиста и познати орнитолог за вертикално 
слећуће, жироскопски стабилизоване,  топовске пројектиле? 

Без бриге, сазнаће се једног дана; провидљив је и урокљив проф. др. 
Зечевић! За нас нишче, смртнике а још и несмајане притом, стравичан 
Зечевићевски хаос је само још нама невидљива и неспозната истина! 
Можда ће нама  заосталима  некада, ако доживимо, и бити како он 
збори, али 1995. године могло бити није! 

Сваки пут, када се радило о минобацачу, само се једна ствар код 
Зечевића није разликовала—где год да је била падна тачка на асфалту, 
бетону, на калдрми или земљи, стабилизатор  мине би остајао у 

левку.  

Ту би га, пресрећног, на дну посве затрпаног левка, обавезно 
проналазио гениозно инвентивни проф. др Берко Зечевић да би га 
после проналаска(по властитим, бесрамним а ваљано документованим 
изјавама), нежно и брижљиво »ушушкавао« и бројним месним 
каменчићима подупирао (да се мали, неваљали несташко не 
помери и не побегне) да њиме обезбеди вештаков ингениозно 
непромењиви падни угао у интервалу од 620 па до 680.  

Био то топ, хаубица или минобацач,  др Берку  је свеједно. Само да се 
уклопи у виши онај закон по којем су сви падни углови од 62 до 680.  
То су божански углови и они дозвољавају свакојака манипулисања.  

Тако пројектили не запињу,  пребацују све и свашта, скок на нагибу је 
као и скок на даљинару, гранате се мотају како вештак пожели, 
избегавају кров пијаца и тезге па испод једних и других редовито 
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падају, прескачу аутомобиле и друга чудеса, могу да дођу, што је за 
њега најважније, из ма којег правца јер их ништа неће заустављати. 

Одакле оволико тешко оптужујеће речи? 

Када проф. др. Берка Зечевића питају на Суду (13 година после 
трагедије у Тузли) како то да је на тргу „Капија” много више камених 
коцки око места експлозије, него што садржи волумен самог кратера, 
уважени вештак тужилаштва проф. др. Зечевић са дубоко израженом 
емпатијом, одговара1- цитат: 

„Глед’те, ја сам то посмататр’о и нема одговора и то из једног разлога- 
морамо посматрати да је приступ мјесту догађаја настао тек после 
санирања повриједа људи и уклањања 71 мртвог тијела. Мис’м, можете 
да замис’те хаос који је наступио: ово је могао неко да носи, разноси, 
удара, бјежанија, војска долазила... То више нико жив не може да потврди 
такво стање. Значи, није ово фотографија мјеста догађаја непосредно 
после експлоз’је, него наредног јутра—кад је свануло, када су се 
уклонили трагови тијела и тако даље, и приступило анализи. И не би вам 
могао да кажем, било би непоштено с’ моје стране било какав одговор да 
дам. « 

Значи, по тој фотографији „није ово фотографија мјеста догађаја 
непосредно после експлоз’је, него наредног јутра— кад је свануло, када 
су се уклонили трагови ........ носи, разноси, удара, бјежанија, војска 
долазила... ” 

је он: после 12,5 година одређивао, правац долета падни угао и даљину 
гађања којима је теретио човека (на крају га и осудио). И савест му 
остала на миру? Тај човек никада не сања те коцке. Ни обим ни дубину 
кратера! Доношење додатног камења на место експлозије. Ништа? 

Вештак тужилаштва тај кратер никада није видео у оригиналном 
облику нити на оригиналној фотографији снимљеној непосредно 
после експлозије (а снимање  је почело одмах после експлозије и то од 
стране многобројних припадника Унпрофора и новинара куће Ројтерс 
који су спремно чекали догађај на тргу и сами то потврдили на суду), 
али проф. др Берко Зечевић се не обазире на недвосмислене скице 
полицијских органа и доказе утврђене на лицу места (записник  о 
увиђају са лица места са припрадајућим фото-документацијом и 

                                                            
1 Аудио снимак са суђења од 02.12. 2008. године, 1:57:20 – 1:58:20 
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осталим фактима), већ је на основу потпуно непроверених података 
манипулисао тим кратером да би одредио и смер долета пројектила. 

Па да погледамо како је проф. др. Зечевић »одредио«место где се 
приликом опаљења налазио топ 130 мм М46?  

Најпре је „одредио” падни угао пројектила, како се види из његове 
студије и одредио смер долета пројектила анализом кратера а после 
тога и лучни сектор горе наведених димензија из којега је, наводно,
гађало предметно оруђе. 

Слика 3.7.а. 

Кратер  о којем је реч, његове димензије као и изглед су очито постали 
упитни само неколико минута после експлозије, јер је тај такозвани 
»кратер« више пута затрпаван и поновно прекопаван у времену 
непосредно  после експлозије.  

Сви судски и полицијски докази без изузетка, а видео-снимци лица 
места посебно, показују, без икакве сумње, да је предметни кратер 
затрпан у првих пола часа после експлозије а до сутрадан 26.05. више 
пута копан и додатно, више пута затрпаван. 

То изричито признаје и сам вештак Тужилаштва својим изјавама на 
суду. То показује судска документација у целини.То указује на олако 
заобиђену истину коју нико на том Суду и није тражио. 
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Но пројектил је, наводно,  дошао слева и пао непосредно уз десни точак 
возила (види следећу слику, боље  рећи скицу урађену у тачној размери 
и потпуно према сценарију проф. др. Берка Зечевића).  

Зато се не може одредити падни угао без познавања места на којем се 
возило „голф” Мк1 налазило у тренутку експлозије. 

Слика 3.7.а, фотографија из фотодокументације ЦСБ Тузла. Пројектил 
је према наводима тужилаштва долетео са запада и његов смер доласка 
одређује посматрачево око и нека тачка које се налази између 
слова»А« натписа »АПОТЕКА« и  левог горњег угла путничког простора 
аутомобила „голф” Мк1. Центар кратера видљив испред предњег 
десног точка возила, са друге стране. Према документима тужилаштва 
и његовог вештака, од крајње десне изводнице аутомобилске 
каросерије и центра кратера има 16 центиметара, док је између центра 
кратера и предње десне пластичног браника одстојање само 7

центиметара. 

Ако се пак узме скица криминалистичког техничара Ирфана 
Џиновића, на коју се др. Берко не позива, иако иста фигурише као 
званичан документ на суду, од крајње десне изводнице аутомобилске 
каросерије и центра кратера има само 9 центиметара. 

Замислите сада ситуацију да сте присиљени да унутар тога простора 
поставите 67,1 цм дуг пројектил са пречником од готово 14 цм и да га 
још нагнете 280 према каросерији. 

Па он, инкриминишући пројектил, и сам једва вертикално стаје у тај 
простор! Како га нагнути према каросерији за 280, па да угао међу 
хоризонтом возила и падном тачком буде 620? 

Треба поновно погледати Слику 3.7.а обраћајући пажњу на кратер крај 
предњег десног точка. После тога треба замислити путању која долази 
са запада и над самом каросеријом—хаубом чини салто мортале 
заврћући да би се скроз усправила поред десног точка, па одмах потом 
још и нагнула над каросеријом па да падни угао буде 620. У 
предметном пројектилу се налази око 3,4 кг бризантног ТНТ 
експлозива. Како после такве експлозије може остати фар на 
аутомобилу и неуништен предњи десни точак? 
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Затим треба погледати фасаду зграде НИК иза аутомобила. Оа је 
нетакнута а лутке у излогу су остале у стојећем положају. Свака 
експериментална експлозија која је накнадно спроведена да би се 
провериле тезе тужилаштва и његовог вештака, поменутог професора
оптужне обмане (види ПОГЛАВЉЕ ЧЕТВРТО) уништава предњи 
десни део аутомобила ломећи предњи везни део возила у целости уз 
разарање и гуме и наплатка.  

Карактер  разарања је иреверзибилан; ни један део аутомобила се не 
може повратити у претходно стање. 

У стварним условима, а према дејству на зграде и људе, као да је 
крај возила, покрај возила „голф” Мк1, експлодирала ручна бомба!  

Али како је онда таква експлозија узроковала тако велике жртве 
и у тако стравичном квантитативном и квалитативном обиму? 

Одговори на два горња питања написана подебљаним фонтом 
представљају суштину парадокса—прозирног застора иза којег је 
скривена истина о догађају на Тузланском тргу „Капија”. 

Сво обављени експерименти показују огромну девастацију објеката 
који репрезентују зграде и људе на тргу. Посебно су та разарајућа 
својства експлозије пројектила 130 мм изражена око центра 
експлозије.  Тога у стварном догађају на том истом предметном месту 
нема; масовне погибије и оштећења објеката релоцирани су на веће 
удаљености од центра експлозије, и то како штете на објектима тако и 
степен, број, место и врста рањавања.   

Фасада зграде трговине „Капија”, пет (5) зграда око кафеа- fast food
објекта „Гулам” на удаљењима од 12-20 м и 17-20 м, респективно, 
оштећена су у, судски доказаном, неупоредиво већем степену од 
фасаде зграде конфекције »НИК«, чије се предња фасада налазила на 
удаљености од  ≈2,2 м од самог центра експлозије.  Како? Зашто?

При томе, да би парадокс био већи, неименоване, судске, последично 
одлично описане али по пореклу непознате физичке силе—експлозије 
су потпуно унаказиле десно и лево прочеље те исте зграде, као и 
околину, од приземља па до крова, оштећујући те фасаде (посебно 
стакла, лимене површине и фасадне облоге) парчадним дејством. 
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Како то? На који начин? По којем природном закону? Одговор је 
једноставан; било је више од једне такве експлозије. 

Како је проф. др. Зечевић манипулисао положајем предметног возила 
да би „доказао” постојање поменутог падног угла од 620, биће 
приказано надаље,  у наредним редовима. 

Ево доказа кључних за горе изнесене констатације:  

Ванред. проф. Јан Коменда, др. Лудек Једличка и др. Роман Витек, 

експерти   Министарства Одбране Чешке Републике и професори 

Универзитета у Брну у својој експертизи наводе следеће- цитирано: 

Током припреме експеримента позиција пројектила је верификована и 
измерена за статичко опаљење поред аутомобила „голф”. ЦЕ је приказан 
испред аутомобила на полицијској схеми. Стога, прва сцена је 
постављена на следећи начин: 
Позиција ЦЕ је окарактерисана у полицијској схеми нацртаној од стране 
Ирфана Џиновића као 2, 60 м од левог угла и 5, 60 м од десног угла зграде 
продавнице НИК (ширина зграде 6,55 м).  

Позиција аутомобила након експлозије може само да се процени са схеме; 

ЦЕ се налази испред десног предњег фара.  

Према сведоцима ауто је пре експлозије био паркиран уз тротоар, чија је 
ширина око 1150-1200мм од предњег зида зграде продавнице НИК. 

Међутим, у овој позицији је скретање лонгитудиналне осе пројектила у 
односу на хоризонталну раван било око 86° . 

Овај падни угао се не може постићи у стварној ситуацији током бојевог 
гађања из рејона Пањика.  

Максимални достижни падни угао при максималној даљини гађања од 
27481м, при табличним условима, је скоро 68° (за угао елевације од of 
51°). 

Aутомобил „голф”Мк I је паркиран уз тротоар, и његов предњи браник је 
био на удаљености 135 цм од левог угла зграде продавнице НИК, као што
је описано од стране сведока и полицијске схеме. 



135 

Слика 3.7.1.1 Проф. др. Берко Зечевић грубо и безобзирно фалсификује све основне 
утврђене чињенице! 

Пројектил не може да стигне у тачку СЕ (лево, доле) а да претходно не удари у 
моторни поклопац (хаубу) возила! 

Возило„голф” Мк1, у условима које је проф. др Зечевић сам поставио: 
— лева страна каросерије возила 47 цм од зида зграде НИК; 
— удаљеност центра експлозије од фасаде НИК-а— 226,4 цм; 
— каросерија аутомобила„голф” Мк1 је широка 163 цм; 
— Падни угао пројектила( дефинише се као угао нагиба тангенте на путању 

пројектила у падној тачки), износи Θ= 620.

При томе, како се види из ове слике, возило „голф” Мк1 не само да не може да се 
пребаци са 620, јер де то не може ни са 680, па чак ни са 740, што су ван сваке сумње 
утврдили сви домаћи и страни експерти који су истраживали конкретни случај, па су 
све постојеће а произвољне основе за осуду неутемељене физички—просторно и 
мерно и не могу се доказати ни у теорији ни у пракси. Довољно је узети горе наведене 
параметре и обичан дечији аутомобилчић и проверити наводе свевештог стручњака-
вештака Тужилаштва БиХ, утемељене на математичкој науци, и доброј пракси. 

Следеће слике то доказују без икакве сумње— сви кључни аргументи вештака 
тужилаштва др. Зечевића који служе као докази су фалсификовани!  
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Слика 3.7.1.2 Графички приказ немогућности прелетања пројектила преко 
аутомобила при постојању падних углова детеминисаних од стране вештака 
тужилаштва проф. др Берка Зечевића, па ни са знатно већим падним угловима, па 
чак и са   онима од 740, за дати оруђни систем, физички немогућим, како су то, после 
стварно изведених експеримената у реалним условима,  утврдили светски експерти!
Са водећим прстеном промер пројектила је врло близу 140 мм! Како поставити тело 
таквог пречника унутар 160 мм а са нагибом од 620?  

Пројектил је постављен испред аутомобила са носем усмереним у ЦЕ, и 
његова лонгитудинална оса у азимут 271°, што је проф. Зечевић 
дефинисао као смер долета пројектила.  

Проф. Зечевић је у свом извештају користио другачије димензије (2,65м 

од левог ћошка и 5,60 м од десног ћошка зграде продавнице НИК, а 

ширина зграде 6,50 м). Проф. Зечевић је такође дефинисао положај 

аутомобила пре експлозије као 470 мм од зида зграде продавнице НИК, 

и 1300 мм од левог ћошка зграде продавнице НИК. 

Овим горњим изјавама је приложена њихова слика 2.14. – која следи: 
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Слика 3.7.1.4 – уствари дорађена Слика 2.14 из чешке експертизе 

Са слике се види да, будући да се граната не може поставити у положај који је
одредио вештак тужилаштва исто како то и ради дотични вештак (као и у 
оригиналној Слици 2.14), то ће, када се она исправно постави тако да може да 
пребаци аутомобил, гледати у посве други смер различит од оног др. Зечевића за 
више од 150.  

Када се пројектил исправно постави на начин да његов врх (упаљач) гледа у 
дефинисано место (центар експлозије- показан жутом стрелицом, а по налазима 
полиције и судских званичника) па потом обори низ каросерију да са њом 
затвори падни угао од 620 (десно приказана маслинаста граната при чему се 
упаљач врхом ослања на дефинисану падну тачку), изводница пројектила уопште 
није унутар угловног сектора који је одредио др Зечевић. Угловна разлика је тако 
велика да у потпуности обесмишљава сценарио Тужилаштва и његовог вештака. 

Не сме се заборавити да центар металне меморијалне плоче на следећој слици 
представља обележје некадашњег центра експлозије што најбоље показује да; ни 
возило ни пројектил првобитно нису били у положају који је утврдио вештак 
тужилаштва, нити је он, током  своје од суда нетражене „реконструкције“, радио 
на тај начин. 
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Слика 3.7.1.5— најбоље ће објаснити лажи др. Зечевића. Теба видети како он 
фалсификује судске и полицијске доказе – возило помера унапред и далеко 
према згради НИК, избацујући врх пројектила на сам обод меморијалне табле а 
баш центар те металне плоче показује место експлозије. То ради само зато да би 
како тако добио падни угао од 620 који се бар некако некако уклапа у његове 
калкулације. 
Обавезно погледати куда гледа оса симетрије његовог пројектила у односу на 
додату (маслинасту) гранату на претходној слици. Изузетно je важно —пројектил 
је у сличном положају како су то и Чеси урадили за падни угао од 620. За падни 
угао од 620 другачије и не може, при чему чешки експерти, поновљено, изричито 
сведоче о некоректности сценарија др Зечевића (види почетак стране наредне 
стране и констатацију да се пројектил тако, са нагибом од 620, не може 
поставити). 

Тако су то и Чеси урадили, (Слика 2.14 из чешке експертизе) да би како
тако добили падни угао падни угао од 620, али они бар то и признају: 
»Стога је пројектил постављен у најближу могућу позицију, нос 
пројектила је померен у нову тачку– 14 цм улево од ћошка зграде 
продавнице НИК (у смеру паралелном са фасадом зграде) и 23 цм 
управно у односу на фасаду зграде продавнице НИК, тада је угао између 
лонгитудиналне осе пројектила и тла био 62°.Угао између лонгитудиналне
осе пројектила и тла је био око 74° у овом случају.«  цитат [3] 
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Др Зечевић не признаје ништа сем онога што њему и (његовима) треба! 

Уздужна оса центра пројектила је усмерена у исти правац како су то и 
Чеси урадили за падни угао од 620. За падни угао од 620 другачије и не 
може, при чему чешки експерти, поновљено, изричито сведоче о 
некоректности сценарија др Зечевића (види почетак стране и 
констатацију да се пројектил тако, са нагибом од 620,  не може 
поставити). 

То читаоци могу сами да провере; треба повући од носа пројектила 
праву линију дуж жлеба металне меморијалне плоче који нуди смер 
хоризонта (слика није изометријска)- па у односу на осу пројектила 
измерити падни угао – лако је видети да је др. Зечевић лагао о
минималном падном углу пројектила бар за - 60, и да на терену 
никако није могао да измери оно о чему сведочи. 

А ево како то исто у својој, од суда ненаређеној, фалсификованој и 
фаличној „реконструкцији” експертизи показује др. Зечевић на слици
3.7.1.5. У лажи су заиста кратке ноге! 

То јасно показује да ни он сам, вештак тужилаштва проф. др Берко 
Зечевић, у својој, од суда ненаређеној „реконструкцији“, није могао да 
постави пројектил са нагибом од 620 у односу на хоризонт, па га је 
поставио у једини могући положај (нагињући га уназад уз каросерију 
возила све док није добио унапред смишљени минимални падни угао 
падни угао падни угао од 620. 

Посебно треба погледати како је на Зечевићевој слици граната 
приљубљена уз даску својим оживалним делом, па је под њу још 
постављена и 2,5 цм-тарска даска што јој мења угао нагиба навише, а 
најмање за 60 у односу на угао од 620. 

Јозеф Шарон, [4] израелски форензичар са дугогодишњом праксом и 

један од уважених полицијских истражитеља за експлозије и пожаре у 

Израелу и иностранству, почев од стране 31. своје експертизе, пише:

. цитат: 
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Анализа и закључци: 

Према мерењима спроведеним од стране др Зечевића и која су додата 
поднесеном извештају, удаљеност кратера од зида зграде „НИК“ је 2,26 м. 
Пречник кратера, према мишљењу др Зечевића, је 50цм. 

Симулација положаја и величине кратера експлозије, у односу на возило, 
према мерењима наведеним у мишљењу др Зечевића. 

Овај положај је резултат одређивања пречника кратера експлозије–
50цм, и конфигурације кратера у односу на положај и угао удара 
пројектила.  

Може се видети, као што је претходно поменуто, да овај положај 
поставља кратер у потпуности ван граница страна возила.  

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. 

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.  

Померање возила на удаљеност од 1,15 м од зида зграде НИК (браон 
оквир) поставља га у потпуности у сагласности са оригиналним 
подацима о кратеру експлозије на тргу „Капија”.  

У овој ситуацији верзија Др. Зечевића јер, према његовом сценарију, 
пројектил је дошао са азимута од 270 степени и морао би да пробије хаубу 
возила пре него што је експлодирао.  
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Слика 3.7.1.6 Докази Јозефа Шарон-а о међусобним положајима аутомобила и 

центра експлозије пре и после догађаја 

Надаље се налазе цитати из експертизе француског форензичара Пјер-
Лик Лоран-а; 

Примећује се да је проф. Берко Зечевић поставио аутомобил на 0,47 м од 
зграде НИК. Није познато зашто је проф. Берко Зечевић поставио 
аутомобил тако близу зида.  

Он лично сматра да је тротоар широк 1,15м. Ово је важно зато што постоје 
графички докази, у наредном поглављу, да је аутомобил био уз тротоар а 
не напола на тротоару као што је то описао проф. Берко Зечевић.  

Не бих спорио да је ширина тротоара можда мало мања од 1,15м, рецимо 
1,0м на пример, али ни у ком случају ширина тротоара није била ни близу 
0,47м.  
Ово је велики проблем јер, да би се усагласили са стварним 
фотографијама лица места, морали бисмо да померимо аутомобил око 
0,5 м у страну према тргу (улево на горњој фотографији).  
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Слика 3.7.1.7 а Слика 3.7.1.7 б 

Поређење фотографија оштећења возила „голф” Мк1 из стварног, предметног 
(Слика 3.7.1.7 а) и једног од експерименталних догађаја (Слика 3.7.1.7 б). који 
документују исправност горе наведених констатација. Десно возило је експлозија 
гранате 130 мм одбацила према зиду и сломила му вешање, у стварном случају то 
није било тако. 

Посебно треба да се обрати пажња на положаје ветробранских стакала оба 
аутомобила. Лево (стварно) стакло је после експлозије на возачко-сувозачком 
простору а десно потпуно смрскано а делови разбацани испред возила, што
најбоље доказује да леви, стварни ауто није померан експлозијом за разлику од 
оног десно, из чега јасно и недвосмислено произлази необорив доказ—стварно се 
возило није налазило унутар ужег периметра дејства експлозије пројектила 130 
мм. 

Чињеница да је у Тузланском догађају 
браник савијен навише, без иден-
тификације продора фрагмената/са-
вијања/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- крај цитата, види слику 
лево.  
Изузетно је важно напоменти да је 
још током 2010. године, а на захтев
тима одбране, док је још важио 

жалбени рок на пресуду Суда БиХ, Технички Опитни Центар из 
Београда,  са правим  аутомобилом “голф” МК1 и са   активирањем 
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правих пројектила 130 мм извео опит на импровизованој сцени на 
полигону Никинци  

Слика 3.7.1.8 Позиционирање аутомобила „голф”
према реконструкцији на лицу места од стране проф. 
Берка Зечевића (скица бр. 59. страна 52. Извештаја 
проф. Зечевића). Остају питања: „Како су само 
изашли возач и евентуални путници из овог возила?
Ко паркира возило да му задњи део остаје на улици у 
дужини од преко 1,5 м”? 

Уствари — возило је и пре и после 
експлозије било уз ивичњак тротоара по 
свим материјалним доказима тужилаштва и 
полиције. 

Том приликом је ТОЦ утврдио да је сценарио проф. др  Берка Зечевића 
у случају „Капија” у целости погрешан.  

Снага резултата правовремено изведеног експеримента унутар 
компентетнтне и непристрасне организације са међународним 
угледом, била је довољна ако не за ослобађање оптуженог за а оно бар 
за одређивање супервештачења јер су вештаци оптужбе и одбране 
изнели супротње тврдње о догађају.  

Потпуно исто као и Технички Опитни Центар, утврђује и Јозеф Шарон: 

Према мишљењу вештака оптужбе, пројектил је експлодирао само 40 цм 

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).  

При томе је тачним и прецизним мерењима недвојбено утврђено, а 
то су касније потврдили сви страни и домаћи експерти без 
изузетка и мерењима и експериментима, да се аутомобил не може 
пребацити пројектилом 130 мм долазећим са запада све док се не 
ауто приближи на 35 цм од зида зграде НИК.   

То се није догодило и свака непристрасна особа може из тога да 
се увери какав је био карактер суђења оптуженог Новака Ђукића. 
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Примедба француског експерта П.Л. Лорана [5] ; 

»Али се примећује да је постављање аутомобила на начин на који је он то 
урадио једини начин да се добије падни угао мање или више 
компатибилан са далекометним пристизањем пројекти-ла 130 мм са 
запада«. 

Да би се сагледале све 
манипулације др. Зечевића, 
треба упоредити сличицу 
3.7.1.9 (као и Слика 3.7.1.5) са 
сликом 3.7.1.5 и поредити 
беле линије на калдрми које 
дефинишу изометрију слике 
али и правац долета 
пројектила када се он усмери 
тамо где је одредио др. 
Зечевић.  

Слика 3.7.1.9 
Али на слици 3.7.1.9 падни угао није 620 а није ни на слици 3.7.1.5, већи 
је и то далеко већи.  

Предњи десни крај експе-
рименталног (далеко одба-
ченог уназад) аутомобила 
„голф” после опита из марта 
2010 године које је спровео 
ТОЦ Београд са експлозијом 
стварног пројектила 130 мм, 
који, поред  осталога, показује 
посве други опсег оштећења 
возила и околине у односу на 
ствари догађај на тргу 
„Капија” у Тузли 25. 05. 1995. 
године. 

Цео поменути експерименат је обимно документован и доступан, под: 

»Дејство пројектила 130 мм- Извештај, од 31.03. 2010. Године «, док 
је сам експеримент изведен 26.03. 2010. године, са професионалним 
стручним мишљењем које следи: 
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3.7.1.9 Базична чињеница—примарни необориви факт— експериментално 
недвојбено доказан, потврђен од стране више страних и домаћих стручњака и 
показан у експертизи ТОЦ Београд 2010. године, док је за Новака Ђукића још 
важио рок за жалбени поступак, да се аутомобил и пројектил никако не могу
довести у позицију коју је описао вештак тужилаштва проф. др Берко Зечевић. Бар 
не на овој, нашој планети, јер је то физички неизводљиво! 

А зашто би и Чеси и Израелци и Французи бесплатно дизали цену Техничком 
Опитном Центру, тврдећи потпуно исто? Уосталом, иако би понеком можда и 
пријало, то Техничком Опитном Центру уопште није потребно. Са друге стране, 
манифестација такве несебичне помоћи није баш честа и приметљива појава. 

Ову кључну чињеницу је суд могао да провери без експеримената на терену; 
довољно је било у судницу донети дрвени ваљак налик пројектилу и прислонити 
га уз судски сто да се види да ли је угао др Зечевића истина или тотална лаж.  

Лако би се уверили!  

Али они на Суду нису ни хтели д виде Истину! Одбили су је априори, без гледања. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР – БЕОГРАД               

                                               
Ознака:                            Лист: 41 

ТОЦ–12–1320
ПОВЕРЉИВО 

На основу резултата експертизе и наведенх анализа даје се следеће: 
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 објектима 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 пројектила 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. 

Д И Р Е К Т О Р     
п у к о в н и к 
мр Мирослав Ђорђевић, дипл.инж. 

НАЧЕЛНИК СЕКТОРА
ЗА НАОРУЖАЊЕ
п о т п у к о в н и к 

Горан Стојановић, дипл. инж 

Оваква експертиза Техничког Опитног Центра, као резултат 
произишао из реално дефинисаног експеримента, био је једини налаз 
у то време који је експериментално проверен а није добијен теоретско—
схоластичким нагађањима и шпекулацијама оптужбе и одбране. Тај је 
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налаз достављен суду у важећем жалбеном року, али га овај није 
уважио одбацивши га као сувишан и непотребан, што доказује да 
генерал Ђукић није имао праведно и фер суђење. 

Па шта је и како је одговорио часни суд? 

Горе: Одговор суда БиХ на апелацију Новака Ђукића са приложеним доказима 
изведеним из урађених експеримената 

О, да, свакако да, поштована господо, судије и тужиоци! Знамо да нам 
Провидност Његова не дозвољава и у догледно време не намерава да дозволи да 
својим прескромним умом, дискусијама и логичним размишљањима докучимо 

колико то зубију стварно има коњ. 
Јер како је то зазорно и неприлично и научно неутемељено а логички бесрамно 

бројати коњске зубе директним и насилним увидом а не докучити број зубију 
његовијех расудбом логичком! 

Претходно изнетим закључцима и експертским мишљењима горе 
наведених људи— судских вештака— тешко је био шта додати. 

Но, поред тога, потребно је показати још неке варијанте које су се 
појавиле на суду. То су закључци из истражних радњи које је 
спровео Унпрофор. Зато ће доле бити додане три скице рађене у 
размери, углавном, у програму АUTOCAD.  

Прва (Слика 3.7.1.10 )  показује положај возила „голф” ако је оно 
после експлозије било на месту које је описала полиција и ставила 
у одговарајуће судске списе—наиме са  претпоставком  постојања
ширине плочника од 115  цм,  док је пројектил падао на „циљ“ баш 
са таквим углом како га је одредио др. Зечевић (620) 
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Слика 3.7.1.10  Слика показује положај возила „голф” ако је оно било на месту које 
је описала полиција и ставила у одговарајуће судске списе— уз  претпоставку  
постојања минималне ширине плочника од 115 цм,  док је пројектил падао на 
„циљ“ баш са таквим углом како га је одредио др  Зечевић (620). 

Експлозија је очито испод ортографске пројекције возила, а испред 
возила не може бити ако је калибар пројектила 130 мм, јер је ту 
слободан простор од тек око 8 цм! 

Друга слика (Слика 3.7.1.11) показује исто али под условом да је 
падни угао пројектила био онакав каквог га је одредио Унпрофор, 
док се сматра да је утврђено постојање минималне ширине 
плочника од 115 цм (сам др. Зечевић се изјашњава у својој 
експертизи да је предметни плочник у време трагедије био 
широк од 115—120 цм. 

Раније је речено да је Унпрофор првобитно истрагом 1995. године 
одредио да је предметни, смртоносни пројектил долетео са запада и 
пао под малим падним углом али већим од 31,60, (а то никако не 
може бити 400 или више будући да ту негде падни углови престају 
да буду »мали«) док сви остали материјални докази и очевидне 
чињенице потврђују да се возило „голф” Мк1 пре експлозије 
налазило уз плочник минималне ширине 115 цм. 
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Али др Зечевић изјављује на Суду да се он нигде не разлику је 
става Унпрофор-а! 

Сви судски списи показују и стручњаци без изузетака потврђују да је 
више него видљиво и доказано без било какве сумње да погађање неке 
тачке покрај или непосредно испред предњег десног точка возила 
„голф”, у описаним, предметним условима, једноставно, није могуће 
под условима које је поставило тужилаштво а тако ватрено заступао 
њихов вештак. 

Следећа  слика приказује  падни угао пројектила онакав каквог га је 
одредио Унпрофор (31,60), али са  претпоставком да је возило „голф” 
Мк1 пре експлозије било удаљено од зида зграде НИК само 47 цм, како 
је то без икакве оправдане и физички утемељене чињенице, 
заобилазећи све раније доказе, утврдио проф.  др Берко Зечевић док је 

Слика 3.7.1.11 Падни угао пројектила био онакав каквог га је одредио Унпрофор 
(31,60), али са  претпоставком  постојања минималне ширине плочника од 115  
цм. Падна тачка пројектила, како се види са слике, налази се испод возила. а 
пројектил удара у леви бок аутомобила и никако не може да га пребаци.

Упоредба слике 3.7.1.11 и претходне показује ко лаже и колико лаже. 
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пројектил падао на „циљ“ баш са таквим углом како га је он сам 
одредио (620). 

Треба ли поново напомињати да је са свих досадашњих слика више 
него видљиво и доказано без било какве сумње да погађање неке тачке 
покрај или непосредно испред предњег десног точка возила „голф”, у 
описаним, предметним условима,  па ма како комбиновали добијене 
налазе претходних истрага. 

Слика 3.7.1.12 
Поставка аутомобла према сценарију др Зечевића уз долет пројектила како је то 

утврдио Унпрофор. Види се да пројектил удара у леву страну возила. Како се зна, то 
се, у стварности, није догодило. 

Једноставн0 — ма откуда долетео, у описаним условима, појектил 
не може пребацити возило а да не експлодира на његовој хауби. 

То се није десило па је закључак јединствен и униформан за било кога 
ко се упознао са предметним случајем—за стручњаке, лаике и судије. 
Само проф. др Зечевићу то није било јасно! 
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Још пре почетка судског процеса, док је писао своју експертизу, др. 
Зечевић је увидео да ће у случају било каквог озбиљнијег напада на 
његову тезу о падном углу бити изложен невиђеној срамоти и 
порицању властите, макар и минималне, компентенције.  

Због тога се он у својој експертизи у писаној форми а касније, на Суду, 
и усмено ограђује: 

„Обзиром да је то гранични угао, а реално овај тип пројектил је 
жироскопски стабилизиран систем и ротира јако великом брзином око 
своје уздужне осе и при томе врши прецесионо и нутационо кретање, 
вјеројатније је да је падни угао био већи за пар степени.” - завршен цитат. 

Упоредба слике 3.7.1.12 и претходне две такође показује ко лаже и 
колико лаже. 
Дакле, већи од 620, тј. више него дупло у односу на Унпрофор. 
Међутим како год да је било нема разлика између њега и њих! 

„Нема никаквих несагласности између мене и Унпрофор-а”— тако 
изјављује вештак Зечевић. Шта њему значи реч „несагласност”? 
Јер на Суду, усмено, а према овереном транскрипту, изјављује: 

„...при падном углу од 62 степена, око 62  је домет био 27 километара и
128 метара, е то је то.”   

XVP =27.100±380m. 

Дакле, према уваженом вештаку тужилаштва професору, доктору 
експерту Берку Зечевићу и његовом математички—научно дубоко 
утемељеном и посебно „убједљивом” налазу, како суд БиХ наводи у 
својим пресудама, иако је минимални падни угао од 620на даљини од 
27 128 м, даљина на којој се он добија може бити и мања. Може то 
бити и на  даљини од 26 500 м а падни угао може бити и пар степени 
већи од 620, рецимо 630, 640 или 650! (Све црно на бело). 

Другим речима испод 27 100 м падни угао мора обавезно бити испод

620 али на мојој (Берковој, божанској) најмањој даљини од 26 500  

метара може бити и знатно већи од 620!  Рецимо 630, 640 или 650!

А и на 27 128 м је он, у заданим условима, тек око 620! (То сам 
доказао—машући топографским картама и Таблицама, виче др Зечевић). 
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Ма мора бити тај угао већи и на 26 500 м, како ћу доказати да се 
ватрени положај који  сам открих „са великом вјероватноћом”уопште 
не налази у сектору који сам вам преставио, јел’те гос’н судија? 

Ето научних налаза експерта Берку Зечевића, ево црно на бело, научно 
дубоко заснованих и убедљивих налаза, а све са новом математиком! 

Виђао сам свашта за време таштине моје. .!           ....Књига Проповедникова 

Са друге стране, а према преподобном и ингениозном дежурном 
вештаку тужилаштва професору Универзитета, доктору Берку 
Зечевићу, експерту и према његовом висиоко професионалном, 
математички—префињеном, фундаментално утемељеном налазу и 
разрешућој експертизи, те надасве посебно „убједљивом“ образложењу 
проблема заснованом и на његовој личној пракси (док је бјежао од 
граната у Сарајеву а по његовој изјави на суду)— падни угао мора бити 
већи од минималног за „пар” степени. У принципу, то је тачно! Али пар 
је, по нашим лаичким поимањима термина „бар 2” ако не и више, 
дакле 630, 640 или чак и 650! 

Нека тако и буде!  Нека буде и немогућих 860! 

Како је онда по богу, људима и нашим скромним и бедним поимањима 
света науке, могуће да се несрећно возило „голф” Мк1 не може 
пребацити ни са максималним падним угловима ни са најмање као и 
највеће даљине како то горњи графички прикази и прорачуни показују 
а сви страни и домаћи стручњаци потврђују? 

И треће: ако се нешто, нека препрека, не може пребацити чак ни са 
максималним падним углом—како се то онда ради са углом мањим 
од минималног? Како теоретски и практично непостижно 
„максимално” може да постане мање од онога што означавама као 
„минимално”? 

Не, посве је неупутно покушавати да се досегну висине поимања 
ингениозног, свакодневног вештака тужилаштва проф. др Берка 
Зечевића, јер дохвати тог блиставог, примораног ума стоје под самим 
надстрешницама поимања Његовог!  Како је то уопште могуће 
схватити обичном црву— смртнику? Додуше, ово последње тек треба 
да се докаже и биће обрађено у редовима који следе. 
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Трагедију на тргу „Капија“ није узроковао никакав артиљеријски 
пројектил! 

Другим речима, под условима које је поставило тужилаштво тако 
нешто није остварљиво за било коју комбинацију горе описаних 
услова. 

Узимајући у обзир изнесене чињенице и необориве просторно- 
топографске доказе, докази тужилаштва, посматрано са 
топографског становишта и становишта просторне анализе, 
представљају потпуно неутемељене, међусобно контрадикторне, у 
топографским релацијама, технички  просторно и тактички 
немогуће тврдње, по чему се види да су изведене потпуно 
произвољно и без икаквог проучавања ситуације са намером да се 
осуди унапред изабрана индивидуа.  

Суочено са осталим предметним фактима, посебно са фактом 
пребацивања предметног аутомобила и погађања његове 
насупротне стране и минималним нивоом оштећења предметног 
возила, тврдње и доказе тужилаштва треба у потпуности одбацити 
јер су очигледно произвољне, неутемељене, нетачне и недоказиве. 

Спекулације, фалсификате и обмане које су служиле да оснаже горње 
закључке и да увере Суд у истинитост својих теза приметили су сви који 
су се са овим случајем бавили на било који начин: 

После обављених детаљних стварних и симулационих истраживања и 
спровођења експеримената, у закључку свој експертизе, Јозеф Шарон 
[4], истражитељ из Израела, пише—цитат: 

»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. 

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.  
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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 3,64 кг експлозива, на 
удаљености од 40 цм од аутомобила, заврши са само пар продора 
фрагмената у бочни панел аутомобила и благим савијањем панела «.—
крај цитата. 

Експерт Пјер Лорен [5], експерт при Апелационом Суду у Паризу, 
Интернационалном Криминалном Суду за оружје, муницију, 
балистику, пиротехнику Инжињер Института за политехнику у 
Греноблу, магистар са постдипломских студија енергетике и бизниса, 
капетан морнаричких јединица (у резерви) у својој експертизи 
утврђује —цитат: 

Проф. Берко Зечевић је одлучио да постави аутомобил на 0,47м од зграде 
НИК, док је предњи део аутомобила био 1,3м испред јужног угла. Ово 
значи да је аутомобил паркиран, према пр оф. Берку Зечевићу, преко 
ивичњака са левим точком добрано на тротоару.  

На основу положаја који је проф. Берко Зечевић дао аутомобилу, он 
изналази да је падни угао пројектила морао бити макар 62° да би 
пројектил могао да погоди тло на одговарајућем месту а да притом не 
додирне аутомобил.  

Положај кратера и положај аутомобила „голф” су добро одређени 
од стране полиције. (и положај је био посве различит -прим прир.)  

На основу минималног падног угла, проф. Берко Зечевић је 
израчунао да је пројектил 130мм морао бити нишањен на 
максимални домет користећи максимално барутно пуњење из топа 
М46.  

Дванаест година након дешавања, проф. Берко Зечевић тврди да је 
пронашао трагове гусеница камиона и укопани ватрени положај у 
засеоку на положају који је израчунао. 
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Осим чињенице да је проф. Берко Зечевић морао намерно 
поставити аутомобил на 0, 47 м од зида да би омогућио падни угао 
(ПУ) потребне величине.  

Експеримент датиран 10. Фебруара 2016. потврђује да овај 
сценарио није компатибилан са ефектима које би 130мм пројектил 
требало да има на аутомобил са те удаљености.   

У реконструкцији случаја у Тузли, да би пројектил могао да долети 
са падним углом од 62° изнад „голф”-а, проф. Зечевић мора да 
помери тај аутомобил у страну макар пола метра према згради 
НИК.   

Стога, примећујем да проф. Зечевић изводи закључак о положају
аутомобила од намереног падног угла, уместо да рачуна 
минимални падни угао из познатог положаја аутомобила.  

Мерења, фотографије и снимци су ту да потврде да је положај 
аутомобила „голф” дат од стране проф. Зечевића нетачан.  

Ако је аутомобил правилно постављен као према фотографијама, 
пројектил би морао да долети вертикално, што ниједан 
жироскопски стабилисан пројектил не може.  

Слика 3.7.1.13 Горе лево: аутомобил „голф” Мк1 приређен за експеримент у 
фебруару 2016. године и постексплозивни резултат (десно) 
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Испред возила су две лутке (на једној се види број 3) које 
представљају двојицу погинулих полицајаца који су се нашли 
непосредно испред аутомобила у часу стварне експлозије.  

Њихове ране, по врсти и обиму, уопште не одговарају ранама које би 
наступиле да је на њихова тела дејствовала експлозија пројектила 13о 
мм, јер упркос чињеници да су ти несрећници погинули њихова су 
тела остала цела а чак им ни одећа није поцепана. 

Десно: Исто место после експлозије пројектила 130 мм истог дана. 
Предњи део возила је уништен у целости а и остали делови истог 
возила носе непоправљива оштећења.  

Лутке су искомадане дејством експлозије пројектила 130 мм и 
одбачене на супротни крај зграде, далеко од места где су, у стварном 
догађају, нађена њихова тела.  

То су приметили и стручњаци Чешког МО, што ће касније бити  
опширније  елаборисано, који тврде: 

„Uneven distribution of fragments’ hits on victims’ bodies showed by local
hits of certain parts of bodies by higher number of fragments, while other 
parts of body were hit by minimal number of fragments or were not hit at 
all. This anomaly was observed at higher or lower extent on victim’s No. 3, 
6, 10, 11, 14, 22, 26, 28, 30, 36, 42, and 61.“  [3] 

„Неједнака расподела погодака фрагмената на тела жртава испољених 
на одређеним деловима тела погођених великим бројем парчади док 
су други делови тела погођени минималним бројем или никако. Ове су 
аномалије у већој или мањој мери изражене на жртвама бр.. 3, 6, 10, 11, 
14, 22, 26, 28, 30, 36, 42, and 61. “ 

Жртве бр. 3. и бр. 36. су овде од кључног значаја јер се ради о људима 
који су били у непосредној близини експолозије док њихове ране 
говоре у прилог чињеници да су погинули од нечега што личи на
експлозију ручне бомбе, дакле нешто посве другачије, што потпуно 
искључује експлозију пројектила 130 мм као узрок њихове смрти. 

ОЧИТО СЕ РАДИ О ДВЕ ПОСВЕ РАЗЛИЧИТЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ КОЈУ СУ 
ДЕЈСТВОВАЛЕ НА СТВАРНИ И НА ОПИТНИ АУТОМОБИЛ! 
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3.8      Потрага за ватреним положајем топа 130 мм
          (или ламент испред Мегдебуршке већнице) 

Ко год прочита оптужницу Новака Ђукића заједно са експертизом 
вештака тужилаштва приметиће да из сваког реда те експертизе др
Зечевића, избија огорчени јаук: 

„Па зашто, зашто ме гоните? Јесам ли ја преварант или сте ви будале које 
по стотину пута на исти трик наседају?Погледајте себе, не зурите у 
мене“! 

Виспрени се барон, међутим, на кров попео увређен са потребом да се 
оправда, вештак тужилаштва се тамо пење са мржњом или под 
морањем а са намером да облати, оцрни и окриви! 

Иза лажова Минхаузена, који је више дворска луда а никако обична 
будала, извире праисконска истина са благом сетом и хумором 
која скреће поглед човеков на се и у се, иза проф. др Берка Зечевића 
остаје лаж, обеда, кривоклетство, фалсификат и мржња! 

На следећој слици је приказана топографска карта предметног терена 
размере 1:25 000. Карта проф. Зечевића је била лоша, овде је 
приказана квалитетнија али је на њу нанесено све што је на својој ненео 
вештак Зечевић, па и више. Карта садржи податке о сектору и и 
могућим ватреним положајима унутар тога сектора са припадајућим 
даљинама које се са карте могу очитати.  

На молбу грађана средњевековног Магдебурга да им 
покаже неки трик, легендарни немачки лажов и луда 
барон Минхаузен, обећа да ће им показати како лети. 
И сакупио се увелике свет Магдебуршки. 
На крову већнице, у дугом црном огртачу, стајао је 
барон и машући рукама, викао из свег гласа: 
„Сви ви за мене говорите да сам преиспољна будала. 
А да сте ви мени рекли да ћете голоруки летети, ја 
вам не бих веровао! А, гле, ви мени поверовасте! Сад 
гледајте ко је будала, ја или ви? 
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а.  »Са топографске карте земљишта у датој зони и при распону 

азимута од 271±2,5 , може се јасно видјети да се да у непосредној близини 

се налази само једна саобраћајница и село под називом Пањик.«- завршен 

цитат, и 

б. »Узимајући у обзир познате податке о пројектилу, упадном углу, 
препостављеним атмосферским параметрима на дан 25.05. 1995. год., 
узимајући у обзир да је позицију ватреног положаја била изнад мјеста 
експлозије за око 30м, извршен је прорачун трајекторија путања 
користећи софтвер 3-ДОФ и одређена је минимална удаљеност ватрених 
положаја, и она је: 

XVP =27.100±380 m.« 

в.  »Не, не, ако сте ви добро проучили оно што сам ја писао ја сам врло 
пажљива особа никад нисте видјели ни у једном егзактно да кажем то 
мора бити тако, ја сам вама рекао азимут је у распону од 268,50  и 273,50  у 
томе да кажем распону азимута је био ватрени положај оружја и ја сам то 
нацртао и само сам рекао... « 

Под а, б, и в. су кључне одреднице ватреног положаја како га је одредио 
вештак тужилаштва и ово горе у италик облику су његове оригиналне 
изјаве и писани документи. 

Ватрени положај предметног топа је био, дакле, на висини од 259 
м (заокружено на 26о м), ма где на минималном удаљењу од 27 100
па до 27 480 м од наводног циља и било где унутар сектора 
омеђеног наведеним даљинама и азимутима од 268,50 до 268,50. 

Ради бољег поимања садржаја топографске карте и у циљу избегавања да 
њени евентуални корисници мере и траже висине на карти, овде су 
додане нове висинске коте накнадном ревизијом карте а у складу 
са тада вaжећим (ДКС) државним координатним системом. 

На слици 3.8.1 је нанесен сектор др Зечевића унутар азимута 268,50 и 
273,50, и даљина од 27 100 па до 27 480 м од наводног циља на тргу.
Сектор даљина од 27 100 м па до 27 480 м је обојен наранчастом 
бојом, а лук минималних даљина од 26 720 м, жутом.  

Тамно љубичаста линија означава преварну минималну даљину трик-
сектор вештака тужилаштва коју је увео да би обмануо суд доказом да 
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се његов ватрени положај у Пањику који је сам, пронашао “са великом 
вјероватноћом“, (Vp_z) налази у позицији која одговара условима 
отварања ватре и унутар властито одређеног сектора, а знао је да не 
одговара и то сам потврдио у закључку своје експертизе на 93. страни: 

(XVP =27.100±380 m). 

Треба погледати јужни део сектора и посебно осмотрити надморске 
висине од 260 метара на даљинама од од 27 100 па до 27 480 м у том, 
наведеном интервалу. 

Где се налазе такве надморске висине? 

За даљине гађања од 26 720 и 27 100 м, једине тачке које имају 
надвишавање од отприлике 30 м (260, 257 и 255 м ) у односу на наводну 
падну тачку на тргу „Капија”  (на 229 м) налазе се дубоко у кањону реке 
Буковице, без икакве могућности да се ту спусти 8-тонско оруђе.  

Уосталом, тужилаштву се топло препоручује само незнатан, угодан 
шетачки, физички напор да се то провери приликом тражења оног 
ватреног положаја који је вештак тужилаштва наводно пронашао „са 
великом вјероватноћом”, означио на карти, па после преместио.  

Тај напор би уродио великим плодом, јер ако је неко на волшебан 
начин спустио предметно оруђе на неку од тачака где 260-та изохипса 
пресеца одређене границе интервала даљина, које је одредио вештак 
тужилаштва, тј. од 26 720 до 27 128 м, то оруђе се још налази тамо, 
будући да у БиХ нема дизалице која би га одатле извадила. 

Нема ни шире у великој Европи! Рука за дизање такве дизалице 
би требала да буде око 500 м дугачка а висина са које подиже и 
спушта 8-тонски топ на Вп, око 120 до 150 м.  

Где је: »приступ једноставном и чврстом терену? «; 

Где је: »преко јако чврстог тла и ватрени положај мора бити у близини 
саобраћајнице? «; 

Где је то оружје које је: »било 30 метара изнад хоризонта мјеста 
експлозије? 
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Слика 3.8.1 Сектор вештака тужилаштва на рељефној карти 

Ко сме и може да постави оволико тврдњи а да при томе ни једну од 
њих не може доказати?  Ко сме и може поставити оволико 
инкриминација а да ни не погледа топографску карту или терен да би 
се уверио у истинитост својих тврдњи. 
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Слика 3.8.1 а Сектор вештака тужилаштва, увећан, на нерељефној карти 
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Све речи и констатације уваженог професора које инкриминишу, и 
осуђују, а све су лажи, изван реалног света и ван сваке истине! А пута 
за прилаз нигде, ни од корова! 

Природно да такве надморске висине ватреног положаја ту не 
могу постојати. Добро, нека људи по својој вољи и за пробу једном то 
и ураде! Па саставе топ од делова доле, баш у реци! Шта могу да 
гађају? Ништа! А зашто би уопште током сукоба радили такве 
глупости? Па зна се, јел’те гос’н судија—толкује стручно др Зечевић. 

»Dа пребаце онај „голф” Мк1 и да му погоде насупротни точак. « 

Кривотвори своје напитке проф. др Берко а суд верује ли га верује. 

Са надморске висине од 300м, на ширини од око 500 метара северно и 
јужно од корита реке Буковице земљиште пада до корита река за 
преко 50 м. Нема никаквог пута сем неколико пецарошких стаза које 
се спустају до нивоа воде у реци, а данас ни њих нема нити се ко доле 
спуста. Ту нема ничега што би било ко могао да назове „пут”.

†Нема места у том сектору на којем би се могао посести ватрени 

положај топа 130 мм М46 на висини од 260 м, тј. нема места на којем 
би се могао посести ватрени положај а да његово надвишавање буде 
такво да се налази на +30м у односу на наводну падну тачку на тргу;    

†Према ономе што је написао сам вештак тужилашта, као и према 
ономе што је овде изнесено, нема ватреног положаја на даљини испод 
27 128 м, са надвишавањем  од +30 м у односу на наводну падну тачку 
на тргу, са којега би се гађањем у предметним условима, добио падни 

                                                                      .0угао пројектила једнак или већи од 62

†Ватрени положај који је вештак тужилаштва наводно пронашао „са 

), остао је ван сектора zVp_(и означио на карти ”великом вероватноћом
463 м у ближу страну, али је и он на надморској висини од 274м  (+45м
изнад наводног циља), због чега га треба неопозиво и одлучно 
избацити из даљег разматрања, будући да не долази у обзир као 
стварна опција.                                                                                                         
Сада није ваљан ни трећи  ватрени положај на даљини од 27480 м, 
јер једноставно није у рејону Пањик, чак и ако би га виле поставиле  на 
висину од 260 м! 
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И даље ће тражење бити залудно, не може се пронаћи оно чега нема, 

али се човек (људи) лако могу оклеветати када то некоме одговара. 

На Слици 3.8.2 приказана је топографска карта 1: 25 000, супонирана 

на сателитски добијен елевациони (висински) модел ( ДЕМ или Digital

Elevation Model), са приказом јужнод дела сектора. 

Слици 3.8.2 Топографска карта са висинама од око 260 м, а  на јужном 
крају предметног сектора. Алал му вера ко ту, у ову котлину, довезе и смести топ 
130 мм М46 и њиме млатара уоколо! Како тако са топом а како је тек  са његовом 
ватром? 
И одакле и уопште како да се са теретом од осам тона приђе овим местима? Са 
оволиким обиљем сјајних кршевитих и пошумљених путева. Без бриге, ако не 
можете и не знате како, др Берко зна! Јер уистину, уистину Вам кажем, Он само др 
Берка слуша, па само по и према њему ствари удешава и аминује. 

Ову слику треба додатно пажљиво погледати. На максималној 
даљини од 27480 м налази се кота 257 у самом кориту р. Буковица. 
Иза је натпис   за средњу даљину— »27 100«. Иза тога се назире жута 
линија која означава даљину који се односи на доњи крај интервала 
даљина које је одредио вештак, др Зечевић, од 26 720 м.  

Ту се јасно виде топографске ознаке за крас—изукрштане смеђе 
линије које су исто тако видљиве и лево (северно) од коте 257.  (лево и 
унапред). Како је могуће на оваква места поставити 8-тонско оруђе на 
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ватрени положај или још боље; како га уопште приближити оваквим 
местима на начин на које је то урадио вештак тужилаштва? 
На следећој страни, је сателитски снимак истог рејона.   

Ту се незнатно разликује угао погледа али то не мења нити замагљује 
стварност већ само потврђује да се на, од стране тужилаштва, 
предвиђеним местима никако не може посести ватрени положај који 
би требао вештаку тужилаштва или због надморске висине, или што  је  
још више погрешно и злонамерно погрешно, топографске даљине.  

Нека сами читаоци просуде ко би у ову јаругу на снимку довлачио 8 —
тонско оруђе, чак и када није артиљерац по основној професији?
Међутим, постоји још нешто знатно поразније.  

Уколико би се топ и ставио у поток реке Буковица на висину од 260 м 
и на даљину од 27100 м, тврдоглави балистички компјутер даје 
следеће податке као у Таблици 3.8. 

Ни изблиза нема минималног падног угла од 620, који као нешто 
најмање потребно, захтева сценарио проф. Зечевића. 

Повратак на топографску катру (Слика 3.8.1 или Слика 3.8.1а) показује 
да на даљини од 27 100 м (осим ако нису поновно умакали топ у воду, 
овај пута у поток Косамац на даљини од 27 100 м и на надморској 
висини на 270 м —види топографске карте, Прилог 2.1 и 2.2), да је 
реално могућа, стварна и у пракси достижна, надморска висина таквог 
положаја у опсегу од (437)400 до 305 метара, са навероватнијим оним 
чија је висина око 350-375 м (у самој средини сектора). 

Где је 260 м надморске висине вештака проф. др Зечевића? 

—Ако коза лаже, рог не лаже!— каже народ.  

Ко овде лаже; вештак Тужитељства др Берко или топографска карта?
Сви ће знати одговор, сем оних који тврдо верују да су у још доба 
Меркатора и Гауса карте и прављене само зато да у некој далекој 
будућности подрже  тумачења др Берка, ученог ахбаба Тужитељства!  

И таквих је далеко више него што је могуће замислити! 
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Слика 3.8.3 угао гледања се мало разликује, ознака L_maxd показује линију 
максималне даљине (оранж, у предњем плану на горњој слици) на којој је поменута 
кота 257. Ето топа проф. Зечевићу, ако је тамо био нека га слободно понесе кући за 
наредно сведочење, а има и нешто доброг ручног алата у РАП-у, лопата посебно.
Лево, у позадини се види засеок Мушевина, мост на р. Косамац и засеок Пањик. Е 
сада, устврдити да ватрени положај оруђа може бити у тачки L_maxd, а истовремено 
у рејону Пањика, крајњи је безобразлук и бескрупулозност. 

Таблица 3.8 

Даљина гађања 27 100 м, температура барута 150С 

висина Вп Падни угао Падни угао Вд 

260 м 10-27 61,60 80,5 м 

Даљина гађања 27 100 м, температура барута 170С (реално) 

260 м 10-22 61,3 80,0 м 

Даљина гађања 27 100 м, температура барута 170С (реално) 

350 м 10-12 60,70 78,9 м 

Даљина гађања 27 400 м, температура барута 150С 

437 м 10-19 61,10 72,9 м 
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Слика 3.8.4.а Поглед на северни део вештаковог сектора —ни на максималној 
(27480м) ни на минималној даљини (26720м) нема места за било какав ватрени 
положај. Центар тог дела сектора се протеже долином Косамца без икаквих 
приступних путева, јужно и северно (овде десно и лево) нема места ма за какве 
ватрене положаје. Треба запазити –нема Зечевићевог ватреног положаја у сектору. 

Слика 3.8.5 Не може се ни на врх доњег, јужног дела сектора сместити ватрени 
положај, око коте 419 не може јер је то задњи нагиб, али нека буде на врху брда на 
самом путу. Но, ту даљина није 27480 м, чак је ближа 27100 м, а како Таблица 
горе казује и ту је  и за непогодније услове, мања температура барута (од 150С ) 
падни угао суштински мањи од минимално потребних 620. 

За средину сектора више нема смисла рачунати! 

Да, заиста, проф. Зечевић ама баш никада, није погледао где то ставља своје 
потенцијалне ватрене положаје! А и зашто би када их може ставити где пожели.
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Слика 3.8.6 Сателитски снимак са означеним сумњивим местима могућих ватрених 
положаја на максималној даљини коју је предвидео вештак тужилаштва. Ознака 
»мах« показује максималну даљину од 27 480 м а бројеви испред азимут у односу са 
наводне падне тачке пројектила на тргу „Капија” на свако од овде приказаних места. 

Више пута поновљени прорачуни, после многих провера су показали 
да се минимални падни угао од 620  не може добити ни на крајњој 
даљини гађања. Максимално оствариви падни угао је знатно мањи од 

Горњи је положај на великом бочном нагибу и не може му се прићи, онај означен 
са 272_мах је у шуми а уназад не може због кућа у засеоку а и због тога што излази 
ван сектора, означени сумњиви Vp_5 је на задњем нагибу а о осталима се не треба 
ни говорити али ваља приметити како 270_мах лежи у кориту р. Буковица, како 
је и раније показано. На каквим су одвозним конопцима топ тамо спуштали и шта 
су у тој котлини радили са својим оруђем није др. Зечевић нигде рекао ни 
написао. 
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вештаковог минималног чак и у екстремним условима, па не може да 
обезбеди прелет преко аутомобила „голф” Мк1 без удара у поклопац 
моторног простора,  што имплиците тврди и сам вештак тужилаштва
који изричито признаје на страни 64. својег налаза и мишљења–
цитирано– »вјеројатније је да је падни угао био већи за пар 
степени.« 
Уколико се узме да је температура барута била блиска температури 
ваздуха, (170) што је врло вероватно и реално, због  чињенице да се на 
почетку експертизе наводи да је истог дана у времену од 2055 до 2100 

часова на град испаљено више граната (9) што имплицира врло 
утемељену, реалну претпоставку да је муниција за гађање била раније 
припремљена и изложена околној температури, добија се и на висини 
мањој од 400 м (на 375 м надморске висине ватреног положаја) и на 
максималној даљини од 27 480 м ( иако је и ту ватрени положај 
немогуће посести) падни угао мањи од 620, тачније 61,70 и Вд=80 м. 

Нема ни једног ватреног положаја чије би надвишавање над тргом 
„Капија" било ΔZ= 30 м, па  нема ни падног Θ који би био,  Θ≥620! 

Парцијални стручни закључци: 

Дакле, у  целокупном сектору обележеном обрнутим,АзГ0, азимутима: 

268,50≤АзГ0 ≤273,50 

са лимитним даљинама: 

26720 м ≤Дг≤27480 м 

не постоји ни једно место које задовољава постављене услове за 

могући ватрени положај, Ватрени положај, чија је топографска даљина, 
у односу на наводну падну тачку на тргу „Капија", једнака или блиска 
даљини  од 27 480 м (27 471 м), а посебно не постоји такво место чија 
би надморска висина била 250 (260) м. 

У целокупном сектору обележеном обрнутим,АзГ0, азимутима: : 

268,50≤АзГ0≤273,50 

са лимитним даљинама: 
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26720 м ≤Дг≤27480 м 

нема ватреног положаја са којег би се гађањем у предметним условима 
добио падни угао  Θ≥61,50, а камоли онај који би био Θ≥620.

Сви могући ватрени положаји у распону обрнутих азимута од 268,50 па 
до 273,50  а са топографском даљином, ДТ,  у интервалу од ДТ =26 720

м па до ДТ =27 471 м, имају надвишавање  ΔZ, у распону од +208 до + 45

м. (27 100±380 м.) 

Сви остали могући претпостављени ватрени положаји  са мањим 
надвишавањем, су на топографској удаљености једнакој или мањој од 
27 100 м, имају надвишавање над наводном  падном тачком веће од 30 
м, које у својим прорачунима користи вештак тужилаштва; 

Истовремено је недвосмислено доказано да, топографској удаљености 
ватреног положаја у односу на наводну падну тачку, једнакој или мањој 
од 27 100 м, како сам вештак тужилаштва показује (види Сл. 90.стр. 
76. његове експертизе), одговара падни угао мањи од Θ«620, што не 
обезбеђује пребацивање моторног простора аутомобила „голф” Мк1. 
Треба много више од 620! Треба бити толико велик да га не може бити! 

Све своје балистичке прорачуне вештак тужилаштва изводи под 
препоставком да је надвишавање ватреног положаја у односу на 
наводну падну на тргу  „Капија”, само  30 м, што све његове 
прорачуне чини грубо погрешним. 

Оваква грешка ( или више њих) је кардинална за ма који балистички 
прорачун. Висина положаја сама по себи испољава знатан утицај на 
домет под свим осталим једнаким условима, али поред тога додатно 
мења домет из чисто геометријских разлога – надвишавање ватреног 
положаја над циљем захтева додатнo смањење даљине гађања за 
величину умношка месног угла и табличне поправке домета за стварне 
услове гађања, према важећим таблицама гађања. 
У уобичајеном маниру теоријске спољне балистике, вештак тужилаштва  
„гађа”  Тузлу са југа негде из рејона села Плаховићи северо-западно од  
Кладња а не са Озрена, при чему га уопште не забрињава надморска 
висина ватреног положаја. 

Њему је то стално +30 м изнад падне тачке, али га не забрињава ни 
чињеница да у стварности, у предметном случају, гађа са запада на 
исток, где је потребно да се урачунају одговарајуће негативне поправке  
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даљине због ротације Земље, као и негативна поправка даљине због 
закривљености површине Земље, без обзира  на азимут гађања.  

Обе су поправке негативне, па  зато  даљину треба смањивати а са њом 
и падни угао исто тако јер је уско функционално повезан са 
елевационим углем. 

Ако се са запада гађа на исток добија се већи домет уз исте задане 
услове него ако се гађа са истока на запад. То вештак–балистичар  мора 
да зна, али очигледно занемарује. 

Из до сада изложеног , а на основу изведених  прорачуна, анализа и 
резултата бројних опита показује се да је могуће извести неколико 
нових али сада општијих премиса различите природе.  

Прва је артиљеријско–стручне природе и утврђује се важећим 
Таблицама гађања које је вештак навео у фусноти на страни 16. своје 
експертизе: 

1.)    Са сваког Вп који је био удаљен од наводне падне тачке пројектила 
на тргу „Капија”  од 27 100 м  па до 27 480 м на заданом упадном правцу, 
при заданом стању атмосфере и оруђа, могуће је гађати готово сваку 
тачку на тргу „Капија” искључивши узани трометарски  југоисточни 
коридор који заклањају зграде које се, грубо узевши, пружају општим 
правцем север–југ, као нпр. зграда тадашње продавнице „Капија”.    

Друга премиса (питање) је логичке природе : 

2.)   Зашто би послуга оруђа 130 мм М46 (максимално 10 људи 
укључујући и возача),  померала свој 8–тонски топ, по брдском терену 
са добро утврђеног, погодног и лако приступног, маскираног и лако 
напуштајућег Вп, у стању непосредне ратне опасности, са потпуно 
неометаном, надмоћном ваздушном армадом над главом, када са 
акуелног положаја може гађати готово сваку тачку на тргу „Капија”?

Да ли само зато да би пронашла такву удаљеност ватреног положаја 
са којег ће падни угао бити такав да задовољи потребе вештака 
тужилаштва и пребаци аутомобил „голф” Мк1? 

Трећа премиса – доказана чињеница  је тактичко–физичке природе : 

3.)  Унутар заданих азимута долета пројектила, примарно одређених, 
 који је вештак тужилаштва сам утврдио а касније није мењао, а у 
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интервалу од  27 100 м  па до 27 480 м, тактички је, у конкретним 
условима, немогуће поставити оперативан ватрени положај предметног 
оруђа који задовољава иницијалне услове вештака тужилаштва.  

Предметна путања ТФ пројектила  М79 или ОФ 482-М  са адекватним 

контактним упаљачима, који би могла да пребаци аутомобил „голф” 

Мк1 са падним углом од 620 или већим не постоји у датим 

топографским условима, за описне конкретне услове—при датом стању 

оруђа, муниције и атмосфере. 

Због тога, предметно гађање које се приписује топу 130 мм М46, није 

изведено ни са којег, од тужилаштва описаног ватреног положаја, ни 

под било којим азимутом гађања, са било које даљине гађања које је 

фабриковао вештак тужилаштва; 

Према томе ни последице експлозије на тргу  „Капија” не могу бити 

узроковане дејством било каквог испаљеног пројектила. 

Контраверзни начин одређивања могућих места ватреног положаја  је 
такође крајње упитан и математички потпуно неутемељен. 

Доњи редови најбоље доказују и показују да су кључни докази у случају 

„Капија“ — грубо кривотворени. 

Балистичар би требало да зна да је гађање у нестандардним условима 

значајно другачије у односу на гађање у стандардним, табличним 

условима условима. Нестандардни, предметни услови су такви да

повећају конкретни домет за преко 800 метара.  

Стога се елевација мора значајно смањити. Уз смањење елевације

смањује се и падни угао. Стручњак оптужбе је по занимању, наводно, 

такође балистичар. Упркос добро познатој чињеници да је то тако он 

то не желе да зна.  

Дакле, он намерно повећава вредност коју би требао да смањење. То

није довољно за њега, па он пише нову, другу изјаву: Друга изјава је на

страници 93, под бројем 7 и главни је инкриминишући аргуменат. Она

гласи: 
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XVP = 27 100 ± 380м 

Вд је сада 380/4, Вд = 95 м. Како је и где пронађена оваква вредност 

када се то, за задње услове, не може наћи у Таблицама гађања? Како је

утврђена оваква вредност објашњава се трећом изјавом.  

Трећа изјава се такође налази на страници 93, под бројем 13. Он 

(вештак тужилаштва), каже:   

»За 130 мм и пројектил 130 мм М79  при потпуном познавања

атмосферских параметара (температура, притисак, влажност, брзина 

ветра), масе пројектила, истрошености цеви топа итд, могуће је гађати 

циљеве у зони која се налази  до ± 4 Вд у односу на тачку  гађања (± 380м

у односу на даљину од  27 450м) «.... крај цитата. 

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

27 450!  Одакле сад потиче баш 27 450м? То само показује да се са 

даљине од 27450 м у Таблицама гађања, вероватно, извире нека

велика, до сада н епозната истина.  Погледајмо јој у очи! 

Узимајући таблице гађања(види тражи се вредност вероватног 
скретања по даљини, Вд, на даљини гађања од 27 450м.   

На његову жалост, узео је у прорачун податке из колоне 7 (жуто 
осенчена колона), а не из колоне 11, у којој фигуришу вредности Вд у 
метрима.  

И тако, вештак изводи директну интерполацију за даљину од 27 450м,  
унутар колоне 7, рачунајући: 

Вд(27 450) = [(
96,9 − 92,4

81
) ∙ 50] + 92,4 = 95, 178 ≈ 95 м 

па одмах затим: 

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

4 · Вд + 27 100 = 4 · 95 + 27 100 = 27 480 м. 
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Међутим, колона 7. не садржи величине Вд у метрима него време 
летења пројектила у секундама, па по научно утемељеном и 
математички уверљиво доказаном (тако се бар изјаснио суд БиХ) 
извештају–експертизи проф. др. Берка Зечевића ватрени положај 
може бити на даљини: 

Xvp = 27 100 метара – 380 секунди = 26 720 метара;
Xvp = 27 100 метара + 380 секунди = 27 480 метара. 

Овакав резултат не показује само крајњу неодговорност у раду вештака 
тужилиштва, већ и на то да његов у експертизу нико није озбиљно 
прочитао, нити покушао да оцени, а биће да је и сам вештак сматрао и 
био убеђен да то нико неће ни погледати.   

Али само овако може, нажалост!    

Како другачије добити вредност од 95 у колони 11? Другачије се овакви 
пропусти не могу правдати, али остављају бар трачак наде да је све то 
био превид. Али  ако је прочитано и усвојено па занемарено, тешко 
свима нама што под тасовима слепе богиње стојимо! 

Или је нешто прозаичније што више личи на Берка Зечевића? 

Да није опет неко тричаво фалсификовање? Ма јесте, само што  није 
тричаво јер шаље људе на дугогодишњуробију.  

Ко има прилике нека узме предметне Таблице гађања и стопу по стопу 
прати поступак примитивног кривотворења података праћен 
властитим а добро документованим изјавама. Писаним и усменим! 

Па дакако, и не може другачије са вештаком тужилаштва! 

Није ми познато, а сада не желим да учим, зашто адвокати судије и 
људи од права беже од речи „факсификат“? 

Јер ово што следи није ништа друго до огољени, примитивни и 
недостојан фалсификат и то гледано филозофски, правно и логички, 
пренесено и најбуквалније. Јер; фалсификат је лажни производ,, 
кривотворина или документ са лажним подацима, фалсификатор је 
субјекат који фалсификује и израђује такве податке, док је 
фалсификовање процес кривотворења, давања лажно(их)г исказа о 
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нечему доказивање или обарање неке тезе примерима за коју они не
важе.(логичко значење.)1

Нема греха из горњег описа који није кушао проф. Зечевић! Треба 
погледати следећу страницу па потом ону иза ње да свакоме буде јасно! 

Наредне слике и графике су преузете са сајта проф. Зечевића који је он 
пожурио да објави свету док је суђење Н. Ђукићу још трајало. То је 
требало да покаже какво је његово епохално и ново откриће. Да ли је 
знао какву је срамоту на врат навукао, не може се рећи.  

Међутим, иако идентичне, графике и таблице на сајту су му много 
читљивије и боље него у његовој штампаној експертизи па су отуда и 
узете. Пренете су овде са тога сајта јер су квалитетније, али им је 
садржај идентичан 

Ко буде пратио следећи текст и прилоге, тај ће видети потезе 
недостојне одраслог човека а камо ли вештака тужилаштва који 
одређује, потврђује или пориче нечију кривицу. Записом, потписом и 
међународним објављивањем тако недостојних података.  

Одакле је ове податке вадио проф. др Берко Зечевић, стављајући их 
у своју анализу на страну 85. и шта је са њима доказивао?  

Је ли све ово горе јесте или није еклатантан фалсификат? Нека се 
помоли неки човек—стручњак, са овога света, који ће да потврди 
да претходно поменуте Беркове таблице нису фалсификати! 

Јер исти се човек дрзнуо да покаже писани документ као што су то 
Таблице гађања, на мање или више, домицилном језику, покаже их 
Суду, наведе страну а потом тврди да тамо пише нешто што не 
постоји! 

А да ли је кривица само његова? Није. Онај ко би погледао могао би 
све што је потребно да види и да пресуди. Нико није ни вирнуо! 

Где су у Суду људи који у ово верују? Ко може да докаже да су ово 
изнад и на претходној страници валидни балистички подаци 
подаци за топ 130 мм М46 и њему припадајући пројектил М79?  

Нађите га, само тај може и сме да баци камен на НОВАКА 
ЂУКИЋА! 

                                                            
1 Види, Иван Клајн и Милан Шипка „Велики речник страних речи и израза „издање 
Прометеј 2007. године страна 1303. 
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Слика 3.8.6. Исечак из Таблица Гађања, страна 114. 

Где је проф, Зечевић пронашао 95 метара на даљини од 27 450 метара? Нека то 
докаже било којем средњошколцу и генерал Новак Ђукић ће на носилима сам 
отићи у затвор! Како је на 27 450 м нашао више него на 27480 када тога ни на

27 481 м нема?? 

Математичка наука! Високо уверљиви и на богатом искуству стечени налази? Зар 
таквиме не поклонити поверење? 

Чија је то интерполација и коме служи горе цитирани закључак из експертизе овога 
вештака? 

Исечак из Таблица Гађања: види се још да се елевацијом од 410 (колона 4), у 
табличним условима, добија домет од 26 600 м, а падни угао износи  10-33 (61,980- 
колона 9 и 11), али уз услов да нема надвишавања ватреног положаја и да се оруђе и 
циљ налазе на надморској висини од 0 м. Очигледно, на даљини од 26500 м, падни 
угао је 10-26 (61,560), па за циљ који је нижи за 30 м мора бити обавезно мањи, у истим 
осталим условима) дакле, вештак тужилаштва је кривотворио и податке из Таблица 
гађања, и то безобзирно, дрско и обилато, како се види из слике горе. 
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Слика 3.8.6а Ево још доказа о лажима и фалсификатима, где су ови подаци на 
предметној 114. или ранијим странама предметних Таблица гађања? Одакле је 
ове податке вадио проф. др Зечевић стављајући их у своју анализу на страну 85. 
и шта је са њима доказивао? Је ли ово горе или није еклатантан фалсификат?
Упоредите ове податке са подацима за пројектил М79 из Таблица гађања.  

Како је могуће оволико а некажњено лагази? 



177 

Слика 3.8.6. Исечак из Таблица Гађања, страна 170. Др. Зечевић узима податке са 

стране 170. ТГ за комбинацију оруђе —пројектил—упаљач који не постоји 0д 1985. 

године и приписује их другом пројектилу са 140 стране ТГ.  

Сваки лаик види изворни фалсификат јер се само овде у ТГ може наћи Вд=95 м, 

али на даљини од 26 452 м а не на 27 450 м!  Треба сада упоредити шта у 

својој експертизи пише др Зечевић и где је у горњој таблици пронашао 

податке за даљину од 27 450 метара? 

Километар разлике, трице и кучине! 
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Слика 3.8.6 б (Први део фотокопије страна 170. и 171. Таблица гађања) Додатни 
докази о лажима и фалсификатима, са питањем одакле су ови подаци на 
предметној страни [114.] чија доња половина садржи све податке за предметни 
судски случај и ли где је уопште ови подаци у предметним Таблицама гађања? 
Ово је место одакле је преписујући фалсификовао и тешко обмањивао Суд др 
Зечевић. Али ови подаци су подаци за комбинацију пројектил-упаљач ОФ 482М-
упаљач В90, а не за пројектил М79 и УТИУ М72 упаљач. 
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Слика 3.8.6 б (први део на претходних страни странице 170. Таблица гађања) 
избачени у СССР-у 1961.г. (види оригинал ТГ), у Бугарској 1976, а у СФРј су 
последњи примерци (2) који су били узорци испаљени годину дана после изласка 
ових Таблица гађања- 1985. године. 

У време Тузланске трагедије овог пројектила нема већ 10 година! 

Пажљиво упоређујте последње редове горњих слика са сликом 3.8.6 б да бисте 
видели одакле је крао податке вештак тужилаштва др. Берко Зечевић! Безочно 
крао и подметао као материјалну истину којом је тешко теретио човека! 

Горе се налазе подаци које је др Зечевић преписивао варајући и Суд 
и Тужилаштво.  

Треба упоредити нумеричке податке из задњег реда ове слике горе 
(Слика 3.8.6 б  ) са сликом 3.8.6. 

Тек толико па да се види превара! 
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На страни 188. и 189. и 190. су копије  странице 170. и 171. предметних Таблица 

гађања за 1995. годину већ 10 година непостојећи пројектил и упаљач.

Место одакле је, фалсификујући, преписивао податке проф .др. Зечевић. 

Пажљиво погледати последњи ред таблице – прва колона. Ту стоји максимална 

даљина гађања: 26 542 м. Одатле преписује др. Берко. 

А шта закључује на стр. 94. своје експертизе?  

»За 130 мм и пројектил 130 мм М79  при потпуном познавања атмосферских
параметара (температура, притисак, влажност, брзина ветра), масе пројектила, 
истрошености цеви топа итд, могуће је гађати циљеве у зони која се налази  до ± 4 Вд у 
односу на тачку  гађања (± 380м у односу на даљину од  27 450м) «.... крај цитата.  
Упореди са графиконом на стр. 187. и 189. — брижљивим упоређивањем података са 
стр 189. са подацима из последњег реда ове Таблице. 

Погледајте сада заглавље Таблице? Шта пише горе, који је то пројектил и који 

упаљач? Је ли то »130 мм М79« или тамо пише нешто друго и за пројектил и за 

упаљач? Не пише ли да је то ОФ482М пројектил и В-9о упаљач са свега 26 542 м 

домета?  

Да ли се могу тражити параметри за »даљину од 27 450м« у таблицама за пројектил 

а са максималним дометом од 26 542 м?  

Ко пронађе одговор може на високи пиједестал тик до проницљивог професора др 

Берка. Раме уз раме, балистичари! 
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3.9. Баш све све само не истина; 
       или како осудити човека 

Многа раматрања начина (метода) на основу којих је Тужилаштво-

Тужитељство БиХ бранило своју тезу о топовском артиљеријском 

пројектилу 130 мм као виновнику трагедије не тргу „Капија“, већ на 

први поглед, буди дубоко утемељене и логички потпуно оправдане 

сумње о постојању здравих намера у предметном процесу. 

Посебно у овим поступцима предњачи вештак тужилаштва, проф. др. 

Берко Зечевић. Тај се човек декларише као балистичар и стручњак за 

терминалну балистику, пре свега. Високо образован човека тога 

профила никако није могао да не зна неке базичне ствари које се 

директно односе на његову струку. 

Реверс новчића Магдебуршког 

После поменуте епизоде са бароном Минхаусеном, 
разилазе се бесни Магдебуржани. Млада мајка води 
кући свог шестогодишњег синчића. 
—Онај барон је баш права будала, није ли мајко? 
Мајка која сад више него добро зна ко је будала, пита:
—Је ли тако сине? Зашто то мислиш? 
—Па мајчице, рекао је истину, so was darf man nicht zu 
tun, (тако што се не сме чинити) баш никако не сме!
—Зашто, сине? – питала је мајка. 
— Сви људи су побеснели када су чули истину? Да није 
побегао ко зна шта би било. Не сме се истина говорити, 
мама! 
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У првом реду, он сам се изјаснио, и усмено и писано, да је ватрени 

положај инкриминисаног топа одређивао према унапред, опитно, 

одређеном падном углу. Тај угао је он, без присуства одбране 

оптуженог, одредио током „реконструкције” коју Суд никада није 

наредио, а када је њене резултате ипак прихватио прогласио их је 

»својеврсним и особеним  методом« наведеног експерта. Рецептом. 

Многобројним опитима у оквиру озбиљних и компетентних 
институција је без сваке сумње потврђено да је вештак померао то 
возило и мењао његову удаљеност од зида зграде НИК, да би добио 
њему и Тужилаштву потребне резултате, иако се услови под којима је 
то радио никако нису уклапали у првобитне материјалне доказе са 
лица места. 

На крају је тај угао одредио као минимални од 620 за даљину од 
27100м, а максимални од 670 и 41’, за даљину од 27480м. Доња 
граница овог интервала је, апсолутно а врло лако доказиво, 
фалсификована, подметнута, непристојно (НАМЕРНО) грубо погрешна, 
али то овде није тема. О томе је већ писано. 

Поставља се оправдано питање због чега, после одређивања 
падног угла и смера долета пројектила, није тражио место ватреног 
положаја у функцији падног и дирекционог угла? 

Због чега му је било потребно да у игру уводи растурање пројектила 
по даљини да би оправдао своју тезу? 

Вероватно растурање по даљини је врста мере.  
Ко је, у датим условима, подао право вештаку тужилштва да за једну 
базичну статистичко—вероватносну меру (вероватно скретање 
пројектила по даљини, Вд=0, 6745∙σх) узме потпуно неутемељену и 
непостојећу меру — фалсификовану, измишљену, у предметним 
Таблицама гађања, за наведену даљину, непостојећу, па да је 
после тога тако обилато примењује у предметном случају.  

При томе вештак потпуно игнорише деривацију—скретање пројектила 
десножљебљеног оруђа удесно за величину од 1 (једног) километра, на 
даљинама које је он суду представио. 

Узгред, ову, свим балистичарима познату, чињеницу др. Зечевић 
уопште није разматрао. 
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Деривација узрокује суштинску разлику између хоризонталног угла 
под којим је пројектил испаљен и угла под којим исти пристиже на 
циљ.  

Конкретна таблична деривација износи 28 хиљадитих улево, скретање 
пројектила због ротације Земље 6 хиљадитих улево, пола слике 
растурања по правцу (леве) још 1,5 хиљадитих, о,7  хиљадитих тачност 
ректификације нишанских справа по правцу, и 1 хиљадити најмање 
представља грешку у нишањењу по правцу, укупно 37,2 хиљадитих 
или 2,20. 

Може се допустити да су у реалним условима ова скретања умање, али 
не знатно.  

То показује да би пројектил који би био испаљен из рејона Пањик, 
према др. Зечевићу, пристигао на циљ под већим углом (274,20) који 
не припада Зечевићевом сектору или припада делимично али само 
једном половином слике растурања.  

Исти вештак је 4 пута смањио првобитни сектор према угловним 
мерама који је одредио Унпрофор, са 200 на 50, али није решио 
проблем удара гранате у бившој Мајевичкој улици пре пристизања на 
трг, што је непобитно доказано и теоретски и експериментално. 

Чак и површно разматрање анализе др. Зечевића показује да је у игру, 
непостребно али (зло)намерно, увео вероватно скретање пројектила по 
даљини, Вд од 95 м да би распоређивањем потенцијалних ватрених 
положаја по дубини образовао интервал који колико толико удовољава 
његовим прохтевима а у циљу добијања унапред намереног резултата. 

A. Од једног јединог опаљења и наводног пада пројектила на тргу 
сачинио је он статистику; 

B. Узео је максималну, у конкретним условима, потпуно 

непостојећу меру од 95 м и тако узети изведени стандард—
карактеристику случајне варијабле прогласио фиксном мерном 
јединицом коју је користио за све своје „прорачуне“ и просторни 
распоред потенцијалних оруђа на земљишту; 

C. Изведену меру случајне варијабле је при томе линеарно 
придружио (а потпуно недопустиво и нестручно) и прогласио 
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фиксном мерном јединицом за сваки од безброј потенцијалних 
теоријских ватрених положаја коју користи за своје прорачуне и 
просторни распоред потенцијалних оруђа на земљишту. 

D. Као да му није било довољно то што је већ урадио, за меру је 
додатно узео најстохастичнију величину— место поготка, 
распоређујући сада оруђа око погодака без разматрања тачке 
нишањења, растурања погодака и грешака које таква Еуклидска 
интерпретација предметног проблема доноси. 

Да се не дужи, перепција проблема др. Зечевића се огледа у следећем: 

Познато је да током дејства падне тачке пројектила растурају и 
не погађају исту тачку већ извесну површину; 

Ту површину можемо представити елипсом ако се ради о 
дводимензионалном проблему (коришћење контактног) и елипсоидом 
ако се ради о тродимензионалном простору (коришћење темпирног 
или радарског упаљача). 

У предметном случају барата се дводимензионалним простором 
па слику растурања преставља елипса растурања; 

Следећа слика нуди много бољи увид: 

Допустимо да средња путања , Sp, буде где је приказано горе негде на 
раскршћу  данашњих улица Хаџи Хасанаге Пешића и Трговачке  на 
удаљењу од 120 м, уопштено, на запад од тачке К, трг „Капија“, зграда 
НИК. 

На слику дела града Тузла нанесене су половине елипси растурања—
јединачне, и остале три. Да би се обезбедила максимална вероватноћа 
погађања, видљиво је да средњу путању треба померити за 120м
источно да би се поклопила са тачком К. 

А шта ради, др. Зечевић?  

Повлачи положај топа 380 м на запад, или још даље за 500 м од тачке 
К. Реално Вд на новој даљини износи 79 до 81 м у зависности од висине 
стварног ватреног положаја; у средњем 80 м.  
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Ту  се јавља још  4 х (95-80) м =60 м, зато јер др  вештак узима за Вд 
нереалну меру од 95 м. Укупно дакле 560 м или 560:80≈7 Вд.  

Слика 3.9.2 Сателитски снимак трга „Капија“ и аутомобил означен са „К”. 

Слика 3.9.1 

Смеђа боја –укупна елипса растурања др. Зечевића; плава- са положаја др. 
Зечевића на 26720 м, љубичаста на даљини гађања од 27480 м, а  у средини (црном 
бојом) са даљине од 27100м, са реалним вероватним скретањима (скретањима 

датог тренутка).   Плави правоугаоник у центру представља цео трг „Капија“ у 
истој размери.  

Чак и на овако поједностављено предствљеној слици се јасно види да по поставци 
др. Зечевића нема погађања елементарног циља са максималне и минималне 
даљине ни онда када је цео трг „Капија“ у питању, а о самом аутомобилу(у горњем 
левом углу плавог правоугаоника)  са 65 пута мањом површином  у односу на цео 
трг  да и не говоримо. 
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А при и овако представљеном односу (подбачајна средња путања) још 
увек постоји 15,6% вероватноће да циљ буде пребачен.  

Вероватноћа да ће сви погоци бити подбачајни у односу на овако мален 
циљ као возило, једнака је F(7)= 0,99999883=99,999117%. 

Горњи прорачун по руским Таблицама које предвиђају и до 20% мања 
средња вероватна одступања потпуно би унаказио метод др Берка 
Зечевића и све његове закључке. [F(7,8)]. И горњи га је уништио!

Зато, направите себи нову мету, професоре, да по несрећној Тузли 
више не млатите. 

Годинама гађајте господине Зечевићу, професоре, докторе јел’те 
терминалне балистике, гађајте свакодневно а целодневно. Дању и 
ноћу, докторе, без прекида, поведите собом тадашњњи ремонтни завод 
из Хаџића, нека вам на самом ватреном положају има сто топова вазда 
спремних са цевима новим новцијатим. 

Да послуга може да „ради” без застоја а у рејону тог драгог вам 
Пањика који сте за ту потребу преселили и који се сада, успут, 
налази на 27,1 или 27,48 километара, свеједно, од трга „Капија”. 

Аман, заман, професоре! 

Гађајте ван сваког режима паљбе, без предаха, без застанка, без паузе, 
без оброка, без мокрења, најбржом могућом паљбом, 8640 граната 
дневно. Нека веселници мењају стари топ оним с новом цеви 22 пута 
дневно без потребног времена да га смене на положају нека тако без 
престанка делују, нека пале свих 3 153 600 граната годишње за 
време Ђукићевог командантског мандата!   

Нећете погодити др Зечевићу, нећете ни једном!  

Настрану чињенице, које би сте и ви морали да знате и то по сваку цену, 
јер без тога вам посао гине, да после 40 узастопних граната испаљених 
пуним пуњењем, крајњи могући источни погоци, дохватаће, долетаће 
далеко од трга „Капија” према западу, најпре најдаље до линије моста 
са киповима, после још 3о-так опаљених до Пазара, после стотињак 
или неки више, до Мејдана, докторе!  
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Па како ћете са једним јединим пројектилом, како ви то овде 
сведочите и радите, а исто тако и у сваком случају у којем сте били 
стручни сведочок?  
У Маркалама два пута у Васе Мискина, овде и где све не? 

Наредна слика показује обрнуту ситуацију, али су закључци исти.
Невероватно је каквим се триковима послужио вештак тужилаштва да 
би доказао своју немогућу тезу да је, цитат:  »прорачунска зона позиције 
ватреног положаја топа 130 мм М46 (вјероватна зона је село Пањик, 
непосредно уз саобрачајницу и та је зона означена са звјездицом«—крај 
цитата, са стране 73. и 74. експертизе др. Зечевића односно, да 
се ватрени положај по удаљености налази унутар сектора који 
је дефинисао на претходној (73. и 74. страни), од: 

26.500 ≤XVP≤27.480 m. 
Доња граница сектора не може бити 26500 м, па минимално 
предвиђени  падни угао од 620 није могао да буде добијен гађањем 
са те удаљености, чак и под претпоставком да су резултати прорачуна 
приказани у следећој таблици веродостојни и тачни, а нису будући 
да нису урачунате поправке због ротације Земље);   

Слика 3.9.3 Сателитски снимак трга „Капија” и аутомобил означен са „К”. 
Средња путања, Sp налази се где је приказано, унутар Градског парка 1,5 Вд 
према истоку од тачке К.                                                                                                                
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Међутим, ти резултати су произашли из подметнутог грубог и свесног 
кривотворења, па су подаци са Сл. 88. потпуно невалидни јер су 
резултат реално непостојећих кључних чињеница које су послужиле  
као улазне варијабле за балистички прорачун. 

Овде нису кривотворене само улазне вариабле јер Сл. 88. вештака
тужилаштва представља двоструку манипулацију и подметање. Са Сл. 
88 се види да се минимално предвиђени падни угао од 620(-62, 0935)
добија на 26 671,4 м),а не на 26 500 м како то тврди др Зечевић.  

Зашто овде лаже минимално за 171 метар? Овде, дакле нису 
подметнуте само улазни прорачунски параметри него су, како се то 
добро види, намерно кривотворени и злонамерно интерпретирани и 
подаци који директно произилазе из вештаковог „прорачуна“, 
тј.нетачна је таблица сама по себи, па су Сл. 88. Вештака проф. др 
Зечевића као и приказана карта ништавни као докази заједно са 
подацима и резултатима унутар обе, чак и под претпоставком да су 
полазни услови за прорачун тачни.  

Но, будући да је сама таблица у целости прорачуната за нереалне и 
непостојеће услове, како ће одмах бити показано, овде се ради о 
трострукој манипулацији, јер не саамо да су основне полазне варијабле 
кривотворене,  а затим и „резултат“ да би одмах потом исти резултат 
био другачије реинтепретиран – овај пута као истинит. 

Које полазне варијабле су кривотворенe? 

Вештак тужилаштва је, по својој вокацији, морао да зна шта су то 
„таблични услови“ и подаци који се из њих добијају, а који су наведени 
у сваким Таблицама гађања. Али он у свој прорачун на Сл. 88. уноси 
следеће измишљене параметре и услове комбинујући их са постојећим 
стварним. 

УСЛОВ 1. „Циљ” на тргу »Капија« у Тузли се налази на надморској 
висини од 0 м, дакле негде на нивоу средње висине мора, тј.  било где 
али никако не у Босни и Херцеговини; то је зато што користи Таблице 
гађања са стандардним ваздушним притиском од 1000 мбар, што 
одговара нултој надморској висини  и по њима рачуна а не са стварним 
притиском и стварним топографским и метео условима— само због 
тога   грешка износи најмање 600 метара;  
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УСЛОВ 2. Оруђе које гађа се налази на надморској висини од 30 м; 

УСЛОВ 3.  Гађање се изводи са југа на север (ватрени положај негде на 
југу у ширем рејону Кладња, што се јасно види из резултата;                                                                                                                      

УСЛОВ 4.  Циљ у хоризонту оруђа, а елевациони угао раван табличном 
углу (што није тачно). (Види Таблице Гађања за топ стр 11. и 12.)

                                                                                     
па тако добијене податке комбинује са мање или више стварним:  

Таблична почетна брзина (из нове цеви са пуњењем које обезбеђује 
табличну почетну брзину); 

) , а није била;0 С (288К150б) =Температура барута (т

Пројектил облика, масе и тежишта нормалног;

Оруђе ново;

Приземни ваздушни притисак (Н )= 1000мбар;

УСЛОВ 5.  Приземна температура ваздуха (т0
v) = 150 С (288К), а није 

била; релативна влажност ваздуха 50%; 

УСЛОВ 6.  Атмосфера мирна (без ветра и падавина); 

Горе показано безочно подметање лажних података је тренутно 
испунило своју сврху и задобило судско поверење, па се одмах потом 
може напустити тако што се на страни 76. вештак тужилаштва 
исправља Сликом 90. из које се види да се у стварним условима, апри 
надвишавању топа од 30 м над падном тачком,  

ПАДНИ УГАО ОД 620 ДОБИЈА ТЕК НА ДАЉИНИ ГАЂАЊА ОД 27 128 М, ОДАКЛЕ 
ДИРЕКТНО ПРОИЗЛАЗИ ДА ДОЊА ГРАНИЦА СЕКТОРА НЕ МОЖЕ БИТИ НА 
ДАЉИНИ МАЊОЈ ОД 27 128 М, ДАКЛЕ НИКАКО НЕ НА 26 500 М. 

ЗАТО ЈЕ НАВЕДЕНИ ПОДАТАК — КЉУЧНА И ПРИОРИТЕТНА 
ИНКРИМИНИШУЋА ЧИЊЕНИЦА ПРВОГ РЕДА, КОЈА ВАТРЕНИ ПОЛОЖАЈ 
ОРУЂА СМЕШТА У РЕЈОН ЗАСЕОКА ПАЊИК, ПОДМЕТНУТА, ЗЛОНАМЕРНА, 
НЕИСТИНИТА И ПОТПУНО БЕЗВРЕДНА. 
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Слика 88. вештака тужилаштва 

М
ет

ео
 у

сл
о

в
и

 2
, 
у

0
 =

3
0

 м

Угао 

лансирања

Вријеме 

лета 

Падна 

брзина 

Падни  

угао 

Домет Тјеме 

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

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

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

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

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

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

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

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

Слика 88. Основни таблични подаци за пројектил 130мм М79 уз увјет 

висинске разлике између ватреног положаја и мјеста експлозије. 
(Према оригиналу из експертизе др. Зечевића) 

Одавде се види -61,370, на даљини од 26 488 м – а на даљини од 26671 м износи 
62,10 па директно произлази да на даљини од 26 500 не може бити достигнут 
минимални угао од 620, [па то се и из његових горњих података види] а одмах 
потом, аутоматски, ни на било којој мањој од те даљине за исте остале услове.
Од суштинског је значаја да се примети да др. Зечевић своје закључке базира 
на тврдњи да су његови подаци таблични за пројектил М79, када то није истина
(види оригинал (Сл.88), и, овде, смеђе обојен, наслов др. Берка у његовој 
експертизи. 

КАКВЕ ВЕЗЕ ИМАЈУ ТАБЛИЧНИ ПОДАЦИ СА УСЛОВИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ 

НА ПРЕДМЕТНИ СЛУЧАЈ И ЗАШТО ЈЕ ПРЕМА ОВАКВИМ ПОДАЦИМА 

ВЕШТАК ГРАДИО СЕКТОР У КОЈИ ЈЕ СМЕШТАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВАТРЕНИ 

ПОЛОЖАЈ КАДА ЈЕ ОВО ОБОРИО ВЕЋ НА НАВЕДНОЈ СТРАНИ?  

ВАТРЕНИ ПОЛОЖАЈ НИЈЕ БИО ТУ И НЕ МОЖЕ БИТИ ПО ПРОРАЧУНУ 

ТУЖИЛАШТВА А ЗБОГ НЕДОСТАТКА ПУТЕВА И ПОСТОЈАЊА РЕАЛНИХ, 

ЗНАТНО ВЕЋИХ НАДВИШАВАЊА НИ НА ДРУГИМ МЕСТИМА У ДАТИМ 

УСЛОВИМА.  
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Одавде непосредно произлази да ватрени положај који је вештак 
наводно пронашао уопште није у 
сектору који је он сам поставио као 
референтни оквир за прорачун и 
закључивање.           
У прорачун др Зечевића чији су резул-
тати приказани у горњим таблицама  
нису урачунате све  поправке које ра- 
чуна свало приученорачуначко одеље-

Те поправке нису могле да промакну 
једном балистичару, који без обзира 
на тврдњу да је гађано са запада, 
рачуна као да је, у предметном случају 
који вештачи, гађано са севера или 
југа. 

Четири непосредна закључка се 
намећу  сама по себи:

Вештак тужилаштва је рачунао са 
реално непостојећим подацима о 
надморској висини падне тачке  (0 м ) 
и ватреног  положаја ( 30 м), на страни 
74. његове експертизе, само са једним                      Слика 3.9.4
циљем; да свој ватрени положај који је 
наводно »пронашао са великом вероватноћом« и означио на карти 
звездицом »убаци« унутар сектора чија је доња граница 26 500 м јер 
се испоставило да тај ватрени положај уопште није одговарао 
критеријуму који је вештак раније поставио (види констатацију број 2.
и страну 76. експертизе вештака тужилаштва, др Зечевића).  
Другим речима; показало се да његов Вп уопште није унутар сектора 
који је сам детерминисао својим вештачењем. 

Исти вештак уопште није контролисао на карти, коју је сам приложио 
(види стр. 74.), колика је надморска висина ватреног\их положаја који 
би се налазио\зили на даљини од 27 128 м (да не говоримо о даљини 
од 27 282 м који за дате услове показују сви валидни прорачуни са 
истим програмом којим је наводно рачунао др Берко подмећући 

ње.
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лажне инпуте) од наводне падне тачке на тргу „Капија” а са којег\јих 
се, у стварним условима, добија тај минимални падни угао од 620.  

Да је то учинио лако би установио да се у предметним условима падни 
угао од 620, због физички много већих стварних надвишавања 
ватрених по-ложаја, гађањем не добија чак ни на крају максималног 
домета оруђа. 

У стварности, на даљини гађањa на којој се, према вештаку 
тужилаштва, постиже минимални падни угао од 620 (27 128 м – по 
њему), у врло ограниченом рејону, има додуше тачака које 
надвишавају трг „Капија” за 30 м, али се ту у пракси не може поставити 
ватрени положај јер се те тачке налазе унутар корита реке Буковица где 
једва да се низ крш спушта понека пешачка стаза. 

Слика 3.9.4, показује ситуацију, описану по др Берку.ћ.

У центру слике се налази ватрени положај V27,1 на удаљености од 27,1 

км од аутомобила „голф” Мк1 на тргу „Капија”, К. Средња путања, SP, 

налази се на центру циља, К. Прво опаљење (а и било је само једно) 

резултирало је директним поготком и трагедијом на тргу.  

То је претпоставка, али претпоставка коју је мало људи успело да види, 

или нико од њих.  

Ако се то и десило, срећници те врсте се могу набројати на прсте једне 
осакаћене руке којој бар четири прста недостају. Ако је неко то и 
доживео, тај никоме не говори— много више би му веровали када би 
приповедао да су га пет пута отели ванземаљци. 

Па тај, евентуално постојећи, а баш уникални бисерко који је ето 
класичном артиљеријом 20. века, ето, гађао елементарни циљ малих 
размера као што је то на пр. цео трг „Капија“,  са 27,1 км а при томе није 
направио никакву па ни елементарну грешку у нишањењу (припреми 
почетних елемената), па му је  још при томе редовно, природно 
растурање погодака изостало — е то је већ далека научна фантастика 
нашег времена.  

О прошлом веку да не говоримо! 
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Успут и ово—одсуство сваке па и минорне грешке подразумева 
одсуство било каквог људског деловања, при чему нико никоме 
не гарантује да ће при одсуству делања и надаље остати безгрешним.
И ово успут—најмања мера у артиљерији је 0,5 хиљадитих; 0-00,5! 

Могло би се заузети на нишанским справама али се то не догађа јер 
се командују само подаци у целим хиљадитима, 0-01! Помери ли се само 
један хиљадити десно или лево пројектил ће скренути са целог трга 
а по елевацији исто тако, а треба знати да достижни максимум 
у ректификацији нишанских справа не пада испод 0,7 хиљадитих. 

Али, допустимо да то буде онострана стварност др. Зечевића 
из маглине непојамне, коју ми још не можемо да докучимо! Нека 
тако буде — амин.  Израчунали смо трајекторију путања (sic!) исто 
као др. Зечевић у својој експертизи — ето, бар смо то успели! 

Оруђе је ново, каже др. Зечевић! Метео—услови су такви да то „не игра 
било какву улогу“– (види изјаву вештака на суду).  

Висина ватреног положаја је за вештака Зечевића непромењива 
варијабла +30 м, тј. — куд год да се крене Босном, 
земљом благородном, посвуда равно, богоугодно путовито — уназад 
можеш да ходиш без страха!  

Циљ је ту где и јесте, на тргу—не креће се, паркиран и укочен. 

Гађање се изводи са удаљености од 27 480 м (на слици лево). То значи 
да су извршиоци гађања и остали рачуначи и топографи престали 
да буду безгрешни, али су и даље остали одлични, јер елитни тадашњи 
артиљерци када одлично раде праве минималну средњу грешку на тој 
даљини ЕХ од ЕХ=275 м, а то значи да могу да погреше у распону 
од ±1100 м. Ови су погрешили +380 м. Када се одузму Зечевићеве 
крађе даљина, тек око 100 м. Чињеница —„циљ“ је „погођен”! Шта је 
ту је, не пориче се, казује безгрешни др Зечевић! 

Из тога директно произлази да је „циљ“ K, на тргу, погођен једним 
од најближих могућих погодака, V27,48, којим се то може остварити 
са те даљине гађања. Вероватноћа да се то деси је испод 1% и знатно 
мања од тога ако не одсуствује и грешка припреме по правцу. Треба 
да се памти — због овога су раније написани сви они досадни 
редови о растурању, у истом овом поглављу. 
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И обрнуто (на слици десно), грешка припреме је —380 м. Циљ је ту где 
и јесте — не креће се. Средња путања, SP, налази се на удаљењу од -

380м од циља, К. Одатле директно произлази да је сада „циљ” на тргу 
погођен са ватреног положаја Vz, једним од најдаљих могућих 
погодака Рz, који се уопште може остварити са даљине гађања од 
26720 метара.  

Вероватноћа да се то деси је сада далеко, испод 0,5% и знатно, мање од 
тога ако не одсуствује грешка припреме по правцу, зато што је у 
конретним условима (условима датог тренутка, описаним раније) 
растурање знатно мање на 26720 м него на 27480 м (14 до 38% ) у 
зависности да ли се ту радило о табличном растурању или растурању 
датог тренутка. А готово никакве вероватноће погађања нема са 
произвољним растурањем проф. др Зечевића од 95 метара! 
Може се иста ситуација разматрати и у обрнутом смеру. Из нама 
непознатих разлога оно оруђе које гађа циљ K са даљине од 27480 

метара због топографских, метео—балистичких услова и стања 
материјала може потенцијално ослабити до те мере да мора  заузимати 
на нишанским справама даљину од 27480 м да би се добацило на 
даљину од свега 27100 м. Средња путања, SP, налази се сада опет на 
центру циља, К.  

Прво опаљење (а и било је само једно) резултирало је директним 
поготком и трагедијом на тргу. Тада ће „погођени циљ” K бити погођен 
најефикаснијим делом елипсе растурања — и то са вероватноћом од 
око 5% када се као циљ посматра цео трг „Капија”. Само возило биће 
погоћено са вероватноћом бар 2х105 мањом! 

За тако нешто, као ни за било шта супротно, др. Зечевић није дао 
никакву, чак ни минорну, назнаку. Ништа, ама баш ништа! 

Метео—услови су такви да то „не игра било какву улогу”, оруђе је ново 
(цев му је заиста била нова а то се, углавном, једино и рачуна када је 
реч о домету), а послуга искусна, вешта и добро обучена. 
Да ситуација буде безмерно гора по вештака тужилаштва др. Зечевића, 
земљиште на даљинама преко 26700 м је крајње непогодно за 
поседање ватреног положаја предметног оруђа а висине су од 70 па до
180 м веће од оних који је дао вештак у својој експертизи услед чега 
мора да се смањују елевације током гађања, а метео—балистички 
услови иако такви да то „не игра било какву улогу”, знатно повећавају 
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потенцијалну способност оруђа, јер је температура ваздуха, 
а највероватније и температура барута већа од табличне што, 
узето заједно са повећаном висином 
ватреног положаја, дозвољава да 
се гађа путањама са мањом 
елевацијом при чему се падни 
углови спуштају и испод 600! Потребе за Вп—изворима ватре, на 
местима које је вештак одредио као потенцијалне кандидате узрока 
трагедије, једноставно, нема. 

Када се пронађу, ако се уопште могу пронаћи, са њих се не могу добити ни 
минимални падни углови 0д 620 са било које даљине гађања, што је 
доказано. Нема путање која би пребацила возило и пала тик до 
насупротног точка и још на свега 16 цм. Таква путања једноставно 
не постоји! 

Ни са једне тачке у предметном, тешко дискриминирајућем 
сектору описаном од стране др. Зечевића не може доћи путања 
која би на трг “Капија” пала са падним углом од 620 или већим, 
Θ≥620. Нема путање која може да прелети возило и падне на 
описано место! 

За професора др. Зечевића све растура и то све само по најновијим 
америчким стандардима, јер он је професор па мора то да прати. 

„Не, не, ако сте ви добро проуч’ли оно што сам ја писао ја сам врло 
пажљива особа никад нисте видјели ни у једном егзактно да кажем то 
мора бити тако, ја сам вама рекао.... и само сам рекао да постоји 
вјероватна значи вјероватна зона је ...“ – цитат са судског саслушања. 

Растурају и пројектили, е па пуца се, то се зна, јел’те гос’н судија! 
Само треба да се зна да се по најновијим америчким стандардима, 
(а како тврди проф. Зечевић) то растурање по даљини 
сада мери најновијм карактеристикама растурања које се  више 
не узимају из Таблица гађања већ се бирају онако, наоко и по 
вољи, како коме затреба, ма где се налазило и одакле да је 
дејствовало исто предметно а тиме осумњичено и окривљено оруђе. 

Још је боље и примереније да се за меру узме она највећа са краја 
ма којих Таблица гађања, увећа око 5% и тако се користи, а најбоље је 
ако се мере препишу са првог мјеста које под руку падне.    Зато 
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је он, сведок—вештак, узео да је Вд=95 м, а одувек се зна се да је 4х95 
м= 380 м (ако др. Зечевић не нареди другачије). Какве везе има то 
што такве мере нема у предметним Таблицама ни на крајњем 
домету, ни било где?  

Растурају возила и по блату и бетону и асфалту, за то и служе, а није 

ли и то одлично показано? Возило може да буде; уз плочник (лево), 

крај ивичњака, (или као ово 

средње у центру) или 

мало даље ил' ближе и 

према зиду или цели-

ном на плочнику све до 

47 цм од зид а зграде; 

(десно)—слика горе, а 

све према „уверљивим 

доказима” др Берка 

Зечевића. 

Нисте видели судске документе? Прилика је да их видите ако до 

сада нисте. А др Берко данас (2017. г.) тврди: „ Какве то има данас 

везе, је ли возило било до зида 45 или 75 цм? Све је то на нивоу 

статистичке грешке.” 

Па и било би када свака два цм удаљености не би носила 1 

степен падног угла! Биће више него јасно како се намештало 

возило „голф” Мк1 да се добије баш оно што некоме треба. Баш у том 

тренутку и само са једном намером— да се осуди одређени и само 

тај, раније већ изабрани човек!  

»Узимајући у обзир познате податке о пројектилу, упадном углу, 

препостављеним атмосферским параметрима на дан 25.05.1995. год, 

узимајући у обзир да је позицију ватреног положаја била изнад мјеста 

експлозије за око 30м, .. трајекторија путања (?) користећи софтвер 3-ДОФ 

и одређена је минимална удаљеност ватрених положаја, и она је: 

XVP =27.100±380 m. «  

Све, све, али одакле оних његових 380м =95мх4!  
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Први ватрени положај на 27100 м. Истина је да је др. Зечевић 

израчунао да је падни угао од 620 тек на 27128 м (ту је украо стотињак 

и више метара у минусу), па још намерно намерно заокружио на 

27100м! 

Узео је себи додатних 28 м одозго и још 148  м одоздо, то „ионако не 

игра никакву улогу”, и још преко 600 м, али ништа то не чини. 

Нашао је својевремено онај свој ближи положај у Пањику, показао га 

на карти тврдећи да је ватрени положај у рејону Пањика. Па, да ли је 

тај положај унутар сектора који је он сам одредио? Није! 

Даљина до тога положаја је мања од 26720 м и износи око 26660м. 

Зато је нацртао велику црвену (у оригиналу- белу) звезду да превари и 

тако докаже да је његов, пронађени ватрени положај на даљини од бар 

26720 м (да би се како тако нашао бар на крајњој ивици сопственог 

сектора). 
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»Не, не, ако сте ви добро проучили оно што сам ја писао ја сам врло 

пажљива особа никад нисте видјели ни у једном егзактно да кажем то 

мора бити тако, ја сам вама рекао.... ватрени положај оружја и ја сам то 

нацртао и само сам рекао да постоји вјероватна значи вјероватна зона је 

село Пањик нисам рекао зона лансирања село Пањик то је велика 

разлика. « -крај цитата др Зечевића на Суду БиХ. 

Слика 3.9.5 Десно на сателитском снимку: кота 260 и ватрени положај Vp_27,48,
десно у кориту реке Буковице, уједно једино место у интервалу од 26500 до 27480 
м где постоји висина од 260 м, само треба да се објасни како се ту може довести 130мм 
8-тонски топ без икакава пута, солидна тла једноставног приступа које као 
иницијални  услов детерминише др. Зечевић не постављајући питање извлачења тога 
оруђа. На слици лево је приказан ватрени положај који је доктор Зечевић пронашао 
са »великом вероватноћом« под водом у долини р. Косамац и мост на истој, где 
престаје једини, какав такав асфалтни пут, али је тај ватрени положај ван његовог 
сектора а и није на правој висини коју је он сам одредио. 

Сада, где је тај ватрени положај тачно, нека овде мери ко хоће и како 
хоће; онај ко тврдњу поставља има солидну одступницу. Координата
нигде, ни за коров.  Где је? Негде на краку звездице или посреди? То је 
још око неких 75 тричавих метера, што је то за тачност прорачуна када 
се све ради у километрима?  
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Потом је следећи ватрени положај стављен на даљину од 27100+380 м 
а то је једнако 27480 м.  

Сада је онај положај у Пањику на звезди, дaлеко изван сектора који је 
тај вештак сам дефинисао, па он не сме да црта на карти доњу границу 
(26 720 м) властитог сектора јер ће се видети превара.  

Зато је брисао доњу границу сектора (жуто) и додао ону ранију варљиву 
линију од 26 500 м, и све ће, по Берку сада бити потаман! 

Такво одређивање ватреног положаја показује да субјект који то ради 
не познаје оно што накнадно сведочи. 

На суду проф. др. Зечевић поносно тврди како последице експлозија 
не вештаче војници него стручњаци и то баш такви као што је он. 

Принципијелно, то је исправно, међутим, својим вештачењем он 
недвосмислено показује да није ни једно ни друго. 

Не иде то тако, годподине професоре!  

Да би гађали неки елементарни циљ, Ц, означен звездицом, а негде 
посред трга како ви тврдите, војници претходно одређују почетне 
елементе за гађање; при томе греше док одређују тачку нишањења.  
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Тачка нишањења, Тн (на слици 3.9.6) je тада удаљена од циља Ц зa 
вредност случајне грешке Xd по даљини, и Zd по правцу. Случајне 
грешкe припреме по правцу и по даљини Z и X,  смештају средњу 
путању у тачку Сп,  која је сада удаљена од циља за вредност случајне 
грешке по даљини х, и  по правцу, z. 

Око средње путање, Сп, растурају падне тачке пројектила Р, Р1,Р2, Р3
итд. Свака падна тачка је случајна величина али је карактеришу
вероватна скретања Вд и Вп која тренутно важе само за те услове 
гађања, само за ту средњу путању и само за то једно гађање. 

У предметном случају, има само једно опаљење, грешке припреме нема 
(неки би људи били веома сретни да им покажете таквог стручњака), 
тачка нишањења је на циљу, растурања нема, нема статистике, нема 
грешака мерења, довољно је узети неки измишљени Вд од 95 м и 
аплицирати га на цео сектор, а по вектору Тн-Рi. 

Премештањем положаја на друго место све се мења, тачка нишањења, 
средња путања, растурања, све друге грешке. Никада се не понављају 
растурања ни она датог тренутка ни она ваша измишљена, претерана, 
непостојећа и при томе још и наказно константна. 

Да стручњаци баш као што сте ви треба да гађају циљ са претходне 
слике, не дај боже, шта бисте као стручњак урадили када бисте 
учинили ма какву грешкицу, ма како ситну (опростите, природно ви то 
не можете да урадите као један безгрешан човек), али претпоставимо, 
да ли бисте и даље гађали »прецизан циљ« на »Капији«, и одакле бисте 
тада вадили ваше (не)вероватно скретање по даљини, јер вама оно по 
правцу и не треба, иако је на слици 3.9.6 приказана само јединична 
елипса растурања по даљини и правцу у којој би се, у случају гађања, 
пронашло само 20,3% погодака?  

Зато су вама положаји на одстојању од 4 х 95 м=380м, такав вам је и 
сектор, један човек, једна мера, једна наука, један незамењиви експерт! 

А где су путеви, где је приступ и солидно тле, а надасве Z=260 м? 

ЗАКЉУЧЦИ СА КРАЈА ЕКСПЕРТИЗЕ ДР ЗЕЧЕВИЋА: 

Закључци 
На основу захтјева тужиоца Тужилаштва-Тужитељства Босне и 
Херцеговина, Посебан одјел за ратне злочине, Регионални тим III, госп. 
Мирсада Стрике дефинираног кроз Наредбу за вјештачење број KT-RZ-
169/07 од 27. 11.2007. год. Извршена је Анализа увјета који су довели до 
масакра људи на тргу „Капија“ дана 25.05.1995 год у 2055 сати.
Утврђене су следеће чињенице: 
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1. Пројектил који је погодио град Тузла, локалитет звани „Капија” дана 
25.05.1995 год у 2055 сати је испаљен из артиљеријског оружја за 
индиректно гађање, топ 130 мм М46. 

2. Калибар пројектила је 130 мм, тип ХЕ пројектил 130 мм М79 или ОФ-
482 (руска ознска за исти тип пројектила). 

3. Вјеројатни правац долета пројектила је био Аз=2710±2,5 . 

4. Одређен је упадни угао ХЕ пројектила 130 мм у тренутку експлозије у 
интервалу: 

’и 410≤Θ≤67062

Следе цитати из експертизе стручњака чешког МО. [3]                   

је окарактерисана у полицијској схеми нацртаној од стране ЕПозиција Ц
Ирфана Џиновића као 2,60 м од левог угла и 5,60 м од десног угла зграде 

продавнице НИК (ширина зграде 6,55 м).     
                                                        

Према сведоцима ауто је пре експлозије био паркиран уз тротоар, чија је 
ширина око 1150-1200мм од предњег зида зграде продавнице НИК. 
.. Међутим, у овој позицији је скретање лонгитудиналне осе пројектила у 
односу на хоризонталну раван било око 86° . 

Овај падни угао се не може постићи у стварној ситуацији током бојевог 
гађања из рејона Пањика.  
Максимални достижни падни угао при максималној даљини гађања од 
27481м, при табличним условима, је скоро 68° (за угао елевације од of 
51°). 

»Проф. Зечевић је у свом извештају користио другачије димензије (2,65м 

од левог ћошка и 5,60м од десног ћошка зграде продавнице НИК, а 

ширина зграде 6,50м).  

Проф. Зечевић је такође дефинисао положај аутомобила пре експло-зије 

као 470мм од зида зграде продавнице НИК, и 1300мм од левог ћошка 

зграде продавнице НИК. 

..Позиција стране ауто-мобила „голф” Мк I је према била 470мм од зида 
зграде продавнице НИК и 1300мм од левог ћошка зграде продав-нице 
НИК. . . ......Пројектил је постављен на дрвену даску од 1 цола и постављен 
поред аутомобила.  
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Није било физички могуће (због присуства аута „голф” Мк I) поставити 
пројектил у позицију дефинисану у експертском извештају проф. Берка 
Зечевића— (угао између лонгитуди-налне осе пројектила и тла 62°, 
удаљеност носа пројектила од ћошкова зграде продавнице НИК 2,65 
метара и 5,60 метара. (види претходну слику) угао између 
лонгитудиналне осе пројектила и тла је био око 74° у овом случају«. –
цитат из експертизе стручњака чешког МО. [3] 

Следе 2 тврдње др. Зечевића: 

5. На основу упадног угла извршена је процјена зоне ватрених положаја 
оружја, односно минималног одстојање од мјеста пада пројектила. Из
Таблица гађања за топ 130 мм М46 за наведене упадне углове и за табличне 
увјете удаљеност је била: 

27.480 m≤VPX26.500≤



203 

6.Топови 130 мм М46 су оружја која се вуку камионима или возилима са 
гусјеницама. Маса оружја је око 8т, тако да се могу транспортирати само 
преко јако чврстог тла и ватрени положај мора бити у близини 
саобраћајнице. 

7. Узимајући у обзир познате податке о пројектилу, упадном углу, 
претпостављеним атмосферским параметрима на дан 25.05. 1995 год. 
узимајући у обзир да је позицију ватреног положаја била изнад места 
експлозије за око 30 м, извршен је прорачун трајекторија путања 
користећи софтвер 3-ДОФ са балистичким коефицијентима наведеним у 
таблицама гађања за топ 130 мм М46 и одређена је минимална 
удаљеност ватреног положаја и она је: 

XVP=27.100±380 м 

Иза ових наводе следе контрадокази из више извора: 

Ако је доказано, а јесте и то недвосмислено и изван сваке сумње и у 
више наврата, да су подаци о иницијално постављеном падном углу од 
стране проф. др Берка Зечевића фундаментално погрешни, циљно 
унапред монтирани и усмерени према унапред одабраном објекту-
особи, неутемељени у судским списима и стварности, онда ни према 
падном углу детерминисана даљина гађања представљена горе од 
стране Тужилаштва—Тужитељства БиХ не може бити тачна. 

У сектору који је суду испред Тужилаштва—Тужитељства презентовао 
проф. др Берко Зечевић не постоји даљина чија је висина 30 изнад трга 
„Капија“ у Тузли а да се ту може посести ватрени положај.  

У том истом сектору не постоји место ватреног положаја са којим би се 
гађањем добио падни угао од 620.  

Први падни угао Θ, Θ≥620 који је се може добити гађањем, у условима 
описаним од стране вештака тужилаштва, би био остварен са даљине 
од тек 27100 м по др. Зечевићу али и то није тачно. 

Са друге стране, проф. др Берко Зечевић обмањује суд БиХ до крајњих 
граница али и далеко преко њих; у својој експертизи је написао да је од 
градских метео—служби у Тузли добио податке о стању атмосфере на 
дан 25.05. 1995. године (на суду се усмено изјаснио да то и не игра неку 
велику улогу, али да је, ето он искористио и тај податак), а горе у т.7. 
пише:                                                 

»Узимајући у обзир познате податке о пројектилу, упадном углу, 
претпостављеним атмосферским параметрима на дан 25.05. 1995 год. 
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узимајући у обзир да је позицију ватреног положаја била изнад места 
експлозије 30 м...                                                                                                                   

што је двострука обмана и лаж јер »претпостављени« параметри нису 
добијени параметри, а при томе нема ни једног положаја који  би био 
на наведеној висини.  

То је уосталом и раније али и у овом поглављу показано.  

И где је сада, у овим секторима и рејонима др. Зечевића „солидан пут“ 
и »чврсто тло« и ватрени положај  уз пут?  

Где је једноставан приступ ватреном положају до којега је могуће 
довући топ само тешким војним тегљачем?  

Посебно, где је ту у реци или у потоку, како год хоћете, то несрећно 
Пањик-село?  

То и није село, то је засеок села Васиљевци за онога ко уме да чита 
топографску карту. Јужни део његовог сектора (а сам га је одређивао) 
је у три друга села али ни у Васиљевцима ни у Пањику није! 

Др Зечевић је то знао али је, из непознатих разлога, то наврат нанос 
заборавио.  

Но у таквој организацији насеља се и сада живи и борави, па би 
образовани грађанин те државе то морао да зна. 

То нису ствари које се заборављају када се једном науче.  

Дакле, или нису научене када је било време или су намерно 
пренебрегнуте. 

Вештак Тужилаштва, проф. др Берко Зечевић се никада није ни мало 
потврдио да сазна на коликој се површини протеже засеок Пањик. 

То му није ни требало, је он сам тврди да је положај морао бити поред 
солидног пута а такав је само крај тог засеока.  

Ако на неким другим местима затреба ватрени положај а ту нема пута, 
то горе по пут, па које год то место било и на којој се надморској висини 
налазило од времена  анализе др Берка па надаље, биће Пањик, зваће 
се Пањик или само „рејон Пањика”, тако и никако другачије. 
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Нека овде Тужилаштво—Тужитељства БиХ са својим вештаком покаже, где је у 
северном делу сектора вештака тужилаштва (потез, засеок Мушевина –доле 
десно – кота 350 –лево) положај са надморском висином од 260 м? Па чак је и 
онај низ-брдо-висећи (црвена звездица), који је Берко сам пронашао »са великом 
вероватноћом«, а потпуно  ван свог властитог сектора од  26 720 до 27 480 м и на 
већој висини од оне по њему наведене! И где је у том сектору »солидан пут« и 
»чврсто тло« и Вп уз пут и још  на висини од 260 м? Посебно, где је, уопште, то 
Пањик-село?   
                                            

   Доле је приказан исти предео гледан из донекле различитог угла.
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Нека и овде Тужилаштво—Тужитељства БиХ покаже са својим научно—убедљиво 
поткованим вештаком, где је у јужном делу сектора вештака тужилаштва (потез, 
засеок Мушевина –доле лево – кота 419 –десно) ватрени положај 8-тонског оруђа са 
надморском висином од 260 м? Да нису можда на оних неколико тачака у кањону 
реке Буковица на максимално даљини у шуми и сред крша где ни пешачке стазе а 
камо ли пута нема?  Ако је топ неко некада ту и спустио нека га др. Зечевић слободно 
носи кући, просто му! Може човек тако и да се осамостали, властити посао да отвори, 
квалификације има, овакви се вештаци сада траже! Па да напусти проклети посао 
који га доследно и упорно гони на овако страшна кривоклетства!  

Слика доле – поглед на цео сектор са запада према граду Тузла 
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Јужни део сектора вештака тужилаштва (потез, Миљево брдо–лево – кота 419. и 400. 
–десно) Где је ватрени положај 8-тонског оруђа са надморском висином од 260 м? 
Да нису можда опет на оних неколико тачака у кањону реке Буковица на максималној 
даљини у шуми и сред крша где ни пешачке стазе а камо ли пута нема?  Ако је топ 
неко некада ту и спустио, Зечевићев је довека. Ако не пронађе одговарајућу дизалицу, 
у Европи или шире, нека га доле у рупи сам демонтира завртањ по завртањ! Има 
страва добре отпорне точкове од пенасте гуме, не могу се избушити, душу дало за 
вештаков „голф” V. Lifetime warranty, distinguished Мr. Professor, there's no better 
tires. Ама нека му и ту буде и нека буде још источније према коти 260! Али где је ту 
Пањик, е то нико не зна, када су та  места у атару много већег насеља Тумаре?

Карта неопозиво каже да је ово или у засеоку Мушевина који припада 
селу Мићијевићи, док је, овај горе, јужни део сектора у селу Тумаре. 
Ех, да Пањик у току рата није постао општина?  

Нико сем ретких одива из Тумара (засеоци Церик, Брдо, Подгај, Њиве, 
Јасик) не би ни знао где је Пањик! Имају они свој добар пут од Јасика 
уз реку Фојницу, не треба им онај од Пањика!  



208 

Нека и овде вештак или било ко други покаже, где је у Пањику ватрени положај 8-
тонског оруђа са надморском висином од 260 м? Да није у кориту »Косамца« где је 
црна тачка— кота 260? Или југоисточније? Па то ни сам др. Берко није смео да 
напише.Тај бујични поток (река га зову) у висини Пањика оштро пада са 300 на 256 
м и нико код Пањика и уоколо куће уза њ не гради на висини мањој од 270 м. Ко 
неће да очас без куће остане, ни топ ту не полаже! Дакле, др. Зечевић је нешто 
пронашао па на другом месту нацртао? Где је његова звездица, на којој висини?  Је 
то овај његов низбрдоклизећи Vp_z посред кућа у засеоку?  Је ли то +30 м изнад 
„голф” а на »Капији« или он не сведочи истину?  Је су ли им стакла остала цела 
после паљбе, као и у Тузли, или су их сељани усраним метлама терали са свог прага? 
Какав је то топ који одавде даје падни угао од 620? Је ли то исти онај који је описао 
др. Берко или неки посве други? Берков одавде нуди падни угао од 590, а он треба 
минимално 740 да би пребацио „голф”. Је ли то био топ или минобацач? 
На мосту Косамачком је тачка чија је даљина до трга „Капија“ једнака  26 820 м. Ту 
престаје атар засеока Пањик и престаје солидан пут. Висинска кота 270 је тачно на 
даљини од 27 100 метара, посред воде а сам Зечевић доказује да се падни угао од 
620 налази тек на 27128 м  и са висине од 260 м а не 270 м (успут, као и обично, 
греши јер је Θ≈620, у конкретним условима, на преко 27 200 м, али нека му буде). 
Све даљине, дакле, чак и знатно изнад 27 100 су такве да је падни угао  са њих 
знатно мањи од 620 и не испуњавају ни минималне услове за прелет преко возила 
„голф” Мк1. Љубичаста линија показује измишљену вештакову доњу граничну 
даљину до средишта Пањика и она 26 500 м. Зато – или је ВП био у рејону Пањик 
а падни угао  само 590, или је био ван њега, ван било каквог пута, а на даљинама 
већим од 27100 м, где опет нема гађањем добијеног падног угла који би био једнак 
или већи од 620.  А Зечевићу, да би уронио у какву такву могућност блиску истини, 
треба бар неких 700—так или више!  Бар што се гађања„голф”-а тиче!                                                                            
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Уосталом, и запрежне кочије и моторна возила од Тумара према 
Пањику морају обилазно према истоку путем Бријесничко—Туријским 
па назад на запад према Пањику а камо ли 21 м дуги и 21 тону тешки 
топови 130 мм. 

Обрнутог пута нема и сва је прилика задуго га бити неће! 
           

8. Са топографске карте земљишта у датој зони и при распону азимута од 
2710 ±2,5, може се јасно видјети да се да у непосредној близини се налази само 
једна саобраћајница и село под називом Пањик.  (Цитат др Зечевића) 

Напомена: Констатације под редним бројевима 9. и 10. нису везане уз случај 
и неће бити посебно коментарисане. 

11. Еквивалентни радијус смртоносне зоне за ХЕ пројектил 130 мм М79 
је око 27 м, при чему сваки циљ површине од 1м2  на том одстојању прими 
удар од минимум једног фрагмента који располаже са кинетичком 
енергијом од мин. 80 Ј. (према закључцима др Зечевића – цитат) 

Насупрот томе стоји одговор стручног тима чешког МО: 

»На неколико места у експертском извештају се тврди да је радијус 

смртности пројектила 27 м за живе мете узета са стране 29 тог извештаја....       

(Мисли се на експертизу др. Зечевића, прим. прир.).  

Ова информација је искривљена и има само ограничену тачност за 
вертикални удар пројектила. Претпоставља се да је пројектил погодио 
трг „Капија” са углом од 62° што је прилично другачије од угла 
90«                        
Зависност је базирана на резултатима теста у арени стандардизованог у 
бившој Југославији, и стога у Србији и БиХ. Резултати теста су стога 
примењиви само за релативно поређење ефеката пројектила разних 
калибара и дизајна. Ови тестови немају значаја за практичне употребе.
»Резултати ових тестова не могу да се користе као аргумент 

Тужилаштва. « 

ван. проф. Јан Коменда,  др Лудек Јеличка, др Роман Витек, Брно 2015. 

12. У Анализи је јасно назначена ефикасна смртоносна зона која у 
потпуности одговара ефектима уништења  људских циљева који су се 
десили дана 25.05.1995 год у 2055 сати на тргу „Капија“.- др Зечевић.

Насупрот стоје утемељени налази из заједничких истрага: 
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»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 130 мм. 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 је пријављен.« 
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”. 
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.  
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. ..Нема информација о положају осталих 
жртава. Ипак, њихова тела су дефинитивно нађена на тргу, а не близу зграде 
НИК. 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. 
..Као што је поменуто 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. Драматичне 
разлике између ових ефеката поништавају могућност да је експлозивна 
направа цилиндричног облика величине пречника пројектила 130 мм 
експлодирала близу возила „голф”.  
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.. 
Ови Тестови и други спроведени од Срба у различита времена доказују да је 
ово одређење непорециво тачно, без обзира на угао и азимут експлозије 
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пројектила на месту где се тврди да се експлозија десила на тргу „Капија” 
25.05.1995., близу зида зграде НИК поред возила „голф”.... 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”. 
 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 3,64 кг експлозива, на удаљености од 40цм 
од аутомобила, заврши са само пар продора фрагмената у бочни панел 
аутомобила и благим савијањем панела. 
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. 

Јозеф Шарон
Или како надаље пишу чешки експерти [3]: »После овога, може се узети 
у обзир запрљање експлозијом друге експлозивне направе која садржи 

нестандардни експлозив (нпр. ANFO- амонијум нитрат/лож уље). Велики 

број жртава није сагласан са експлозијом једног артиљеријског 

пројектила средњег калибра.. ...Сумирајући резултате квалитативне 

анализе може се рећи да од укупно 71 убијене жртве у масакру, није 

примећена аномалија само на 26 жртава, тј. 37% жртава. Код преосталих 

45 жртава (63%) примећене су неке од горепоменутих аномалија. Код 18 

жртава пронађене су вишеструке аномалије.  

Ово је неуобичајено велики број. што не потврђује верзију Тужилаштва о 

разлогу смртоносних рана документованих на тргу „Капија” у Мају 1995.

Прави број фрагмената у телима жртава је у просеку 9 пута већи од 

теоретског броја погодака у тела жртава који резултују из примене 

аналитичког модела растурања фрагмената на Тузлански трг „Капија”. 

Разлике између теорије и праксе се продубљују са повећањем даљине од 

ЦЕ. Ово су путокази који показују према чињеници да је другачији, 
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моћнији тип муниције или импровизоване експлозивне направе, или чак 

неколико мањих направа, експлодирао на тргу „Капија.” 

Ван. проф. Јан Коменда, др Лудек Јеличка, др Роман Витек, Брно 2015. 

Е сада, после овога, треба ли и даље веровати др. Зечевићу да је у 
његовој: 

  »анализи  јасно назначена ефикасна смртоносна зона која у потпуности 
одговара ефектима уништења  људских циљева који су се десили дана 
25.05.1995 год у 2055 сати на тргу „Капија”, како он сам тврди горе? 

Да ли је истина дијаметрално супротна или није? Одговара ли или не? 

13. За топ 130 мм М46 и пројектил 130 мм М79 у увјетима потпуног 
познавања параметара атмосфере (температура, притисак, влажност, 
брзина вјетра) масе пројектила, истрошености цијеви топа итд.  могуће 
је гађати циљеве у зони која се налази до±4Вд у односу на тачку гађања 
(±380 м на домету 27.450 м), а по правцу ±4Вп (лијево или десно од 
правца гађања 56 м) 

14. Са топом 130 мм М46 и пројектилима 130 мм М79 а није могуће гађати 
појединачне циљеве у урбаним дијеловима, а да при томе не наступи 
колатерална штета по становништво. 

Наравно да није могуће. Ова претходна констатација (бр 14.) је општа, 
невезана директно са случајем и остаће без коментара). 

Међутим, констатација из другог пасуса са ове стране, заведена од 
вештака тужилаштва под бројем 13. на страници 94. његове експертизе 
је есенцијално—ноторни, одвратно дрски, а надасве примитивни и
најзлонамернији фалсификат. 

Само због ове фалсификоване тврдње, сваки би објективни суд на свету 
поништио предметно суђење. 

Та тачка 13. закључака др Зечевића је огромна срамота за њега али и за 
институције из које је таква изјава произашла и било би неупоредиво 
боље да се никада није ни појавила. 

Овако, оставила је као научни и правни нонсенс и стидну, безочну лаж, 

огромну празну и измишљену констатацију која нигде не постоји нити 
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Копија стр.  114. Предметних Таблица гађања на које се и др. Зечевић позива.Где су 

подаци на које се под 13. навео госп. Зечевић? Где је човек који ће се усудити да каже 

да ово није ноторни фалсификат? Није ли ово зла намера да се обори супротна теза 

тези „није био пројектил“објашњавајући то аргументима и документима који се на 

предмет не односе (фалсификат логичког типа)? Какозовемо тавог човека? Одакле су 

преписани подаци за које се горе тврдида су: „за топ 130 мм М46 и пројектил 130 мм 

М79 у увјетима потпуног познавања параметара атмосфере (температура, притисак, 

влажност, брзина вјетра) масе пројектила, истрошености цијеви топа итд.“—када су 

овогоре подаци из Таблица гађања за услове који се не односе на случај „Капија” и на 

неки посве другачији пројектил знатно мањег домета?  

се може успоставити на овој планети, јер иста публикује непостојеће, 
измишљене податке и барата њима као чињеницама које служе за 
осуду човека. Није то био једини „бисер” у експертизи др Берка, јер има 
и онај о рачунању максималних одступања погодака оруђа у условима 
потпуног непознавања процедуре о којој се говори и пише. 
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3.10 Не сме се заборавити

У Кривичном законику Србије, члан 358. а нема разлога да се исто у КЗ 
БиХ знатно разликује,стоји: 

(1) Ко довођењем у заблуду наведе надлежни орган да у јавној
исправи, записнику или књизи овери штогод неистинито што 
може да служи као доказ у правном саобраћају, 

казниће се затвором од три месеца до пет година. 

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко овакву исправу, 
записник или књигу употреби иако зна да су неистинити. 

Једне снежне и хладне јануарске ноћи ходио неки човек 

своме циљу када га пси нападоше. Посегну он за 

каменом да их отера; кад гле, лед камење за земљу 

приковао. И поче онај нападнути човек да куне:  

»Нека је проклета она земља где су пашчад пуштена а 

камење везано!«

По народном предању приписано Растку Немањићу
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Не може се више гонити др. Зечевић, чували су га до застаревања дела. 
Али се може ослободити невини и морално осудити кривац. То нико не 
спречава. 

Исто тако, давање лажног исказа Члан 335.(1)  КЗ,  дескриптивнији и 
више примењив у предметном случају: 

Сведок, вештак, преводилац или тумач, који да лажан исказ пред 
судом, у дисциплинском, прекршајном или управном поступку или у 
другом законом прописаном поступку, казниће се затвором до три 
године.(2)  

Казном из става 1. овог члана казниће се и странка која приликом 
извођења доказа саслушањем странака у судском или управном 
поступку да лажан исказ, а на овом исказу буде заснована одлука 
донесена у том поступку.(3)  

Ако је лажан исказ дат у кривичном поступку или је дат под заклетвом, 
учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.(4)   

Ако су услед дела из става 3. овог члана наступиле нарочито тешке 
последице за окривљеног, учинилац ће се казнити затвором од једне 
до осам година.(5)   

Учинилац који добровољно опозове лажан исказ пре него што се 
донесе коначна одлука, може се ослободити од казне. 

Ово последње се већ десило. Судски су вештаци повукли своје 
првобитне исказе формално и директно (писано) или имплиците, и 
невини су пошто је крвников посао обављен.  

За жртву, ионако не хаје нико. 

Толико о законима. Тек када се боље погледају ови прописи види се 
зашто људи олако прибегавају лажним сведочењима. 

Потребно се само мало склонити после злодела свога и све ће то брзо 
застарети. Казна иде ономе коме сам је наменио, а вештаков ће образ 
чистим остати. 
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Доле се налазе, писане и током судског процеса много пута поновљене, 
тврдње проф. др. Берка Зечевића, које дефинишу основне оптужујуће 
чињенице која су, у суштини, пресудиле генералу Новаку Ђукићу, као 
у диспозитиву његове пресуде, а које би га, на сваком суду са минорно 
присутним стидом, ослободиле. 

Проф. др. Зечевић је ставио једну од ових констатација два пута у своју 
експертизу, на страну 85. и у финалном закључку под 13. на страну 93. 

Ова тврдња одређује даљински интервал ватреног положаја топа 130 
мм у распону од ±380м у односу на средњу даљину од 27100м и доказује 
„реалност” те чињенице. 

Из реченог директно следи закључак који проф. др. Берко Зечевић 
ставља на страну 93. у закључак своје експертизе под редним бројем 7. 
— а после тога и под 13. 

7.  Узимајући у обзир познате податке о пројектилу, упадном углу, 
претпостављеним атмосферским параметрима на дан 25.05. 1995 
год. узимајући у обзир да је позицију ватреног положаја била изнад 
места експлозије за око 30 м, извршен је прорачун трајекторија 
путања користећи софтвер 3-ДОФ са балистичким коефицијентима 
наведеним у таблицама гађања за топ 130 мм М46 и одређена је 
минимална удаљеност ватреног положаја и она је: 

XVP=27.100±380 м 

13. За топ 130 мм М46 и пројектил 130 мм М79 у увјетима 

потпуног познавања параметара атмосфере (температура, притисак, 
влажност, брзина вјетра) масе пројектила, истрошености цијеви топа 
итд.  могуће је гађати циљеве у зони која се налази до±4Вд у односу на 

тачку гађања (±380 м на домету 27.450 м), а по правцу ±4Вп (лијево 

или десно од правца гађања 56 м). 

Сада се љубазно моле долепописани:
Суд БиХ и Тужилаштво-Тужитељство БиХ, Уставни суд БиХ; 

Било који Суд Републике Србије и Тужилаштво за Ратне злочине 
Р. Србије као  и Уставни суд Србије; 

ICTY  у Хагу који је предметни случај одбио као случај без доказа 
а сада се грубо меша у њега, да са г. Сержом Брамерцом на челу, 
а уз било чију помоћ на свету, покаже: 
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A. Где се, у било којим Таблицама гађања, изданим било где у 
свету, било када, од било којега ентитета и на било којем језику и 
писму, за предметну комбинацију »топ 130 мм М46 и пројектил 130 
мм М79« могу наћи подаци из констатације 13. и како је ове и овакве

податке пронашао др. Зечевић те презентовао као предметно—
валидне, и на тај начин доказао умешаност Новака Ђукића у
предметни злочин? 

B. Да ли су балистички прорачуни проведени од стране др. 
Зечевића а који последују резултате под 7. и 13. тачни или 

кривотворени, те да ли се његове тврдње смеју прихватити као судски 
докази? 

C.  Где су у интервалу под 7. налази ватрени положај за 8-тонско 

оруђе који надвишава трг „Капија” за 30 м, а да се на њему може

посести ватрени положај топа и гађати са њега и постоји ли физички 
такав положај? 

D.  Јесу ли констатације под 7. и 13. из закључака др. Зечевића 

ноторни фалсификати или нису, те да ли се као кључни физички 
докази користе подаци из предметних Таблица гађања и за предметни 
пројектил, или напротив, за неки предметно непостојећи? 

E. Јесу ли подаци др. Зечевића са 73, 74, и 85. стране његове 

експертизе фалсификати или нису? 

F. Је ли, у складу са раније доказаним фалсификовањем падног 
угла, и овде фалсификованом карактеристиком растурања, одређен 
лажни ватрени положај предметног оруђа? 
Или можда није? 

Ако тај хиротронисани позитивно одговори на ова питања макар и у 
најмањем свом, елементарном, атомском, делу и при томе представи 
потврду ставова вештака тужилаштва, др. Зечевића, нека први човек, 
сваког од ових судова заједно са самоодређеним или хиротронисаним 
начелником међу њима, подигне и баци први камен на Човека. 

Други, највећи и најтежи камен, бациће сам на се дотични осуђени, 
признајући тако своју кривицу, дозвољавајући, не...не... усрдно молећи 
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да што теже камење баце и сви остали све док, он зликовац, не напусти 
овај врли свет препун праведника. 

3.10. 1 Додатни технички детаљи и објашњења 

Више пута до сада је показано како експертиза проф. др Берка 
Зечевића на стр. 85, и други део са његовог сајта на Интернету, када је 
пожурио да објави податке о Тузланској Капији као свом епохалном 
открићу, пуна нетачних фалсификованих и кривоклетних података. 

Ко има прилике нека узме предметне Таблице гађања и стопу по стопу 
прати поступак примитивног кривотворења података праћен 
вештаковим властитим записом, потписом и међународним 
објављивањем—ко нема такву прилику требаће му увид у редове који 
следе.  

У таблици 3.10.1 су подаци узети из Таблица гађања из којих је 
преписивао др. Зечевић. И фалсификовао, наравно, приписујући 
техничке податке једног система другом. Циљ: окривити човека.  

У следећој (Таблица 3.10.2) се налазе исти подаци али урађени према 
подацима из руских оригиналних Таблица гађања Трећег издања из 
1961. године. 

Разлог овима и раније наведеним разликама унутар ових Таблица 
гађања лежи у томе је да су у СФРЈ произвели потпуно оригиналан 
властити пројектил и упаљач који се није у потпуности поклопио са 
извором— у балистичком смислу, дакако, због чега нису могли да само 
препишу Таблице гађања. 

Поређењем података из ових двају Таблица се јасно види да Таблице 
гађања урађене у СФРЈ обавезују своје кориснике да рачунају са преко 
20% већим растурањем тренутно фугасних пројектила од оног које су 
прописали Руси, који се никако не сме оптужити да су у овом погледу 
били попустљиви. 

Сви дуги који су радили своје таблице гађања су донели потпуно 
идентичне резултате као и у руским Таблицама гађања: Кинези, Чеси, 
Немци, Пољаци, Бугари, Пакистанци, Румуни, Мађари, Индијци, 
Египћани, и да се не набраја.  

Они нису изводили истраживања; једноставно су реплицирали 
изворне таблице гађања. 
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Tаблицa 3.10.1 

Да не би правили обимне Таблице гађања од преко 1000 страна а за 
сваку пројектилску варијанту засебно, што би било потпуно 
непрактично, објединили су податке за свој и руски пројектил и 
упаљаче. Опити су показали да, у коначници, руски пројектил ОФ 482 
–М са једним степеном елевације мање (500) има домет од 10 м већи од 
југословенског пројектила М79 при елевацији већој за један степен 
(510).  

Пројектил M79  или  ОФ482-М  
југословенске Таблице Гађања, ВИЗ, 1984.г. 

Упаљач В —90 Упаљач 
УТИУ М72  или РГМ2 Разлика у односу на таблично 

растурање са упаљачем В -90 
Даљина Вероватно скретање по даљини, Вд,  

Таблично Таблично Реално Таб. реално 

15000 57 40 39,6 70,2% 69,5% 

16000 60 43 41,6 71,7% 69,3% 

17000 62 46 43,8 74,2% 70,6% 

18000 64 49 46,2 76,6% 72,2% 

19000 67 52 48,9 77,6% 73,0% 

20000 70 55 51,7 78,6% 73,9% 

21000 73 58 54,7 79,5% 74,9% 

22000 76 61 57,9 80,3% 76,2% 

23000 79 65 61,3 82,3% 77,6% 

24000 82 68 64,9 82,9% 79,1% 

25000 85 75 68,8 88.2% 80,9% 

26000 89 77 73,1 86,5% 82,1% 

26452 95 80 75,3 94,12 79,3% 

27000 — 85 78,2 ∞ ∞ 

       
27450       

— 90 80,0 ∞ ∞ 

27481 — 92 81,0 ∞ ∞ 
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Таблица 3.10.2 

Поређење стандардних (табличних) података о растурању по 
даљини (Вд) - између оригиналних руских Таблица гађања 3. 

издање 1961. године, и југословенских Таблица гађања из 1984. 
године Вд (ј) - за пројектиле са контактним упаљачима 

Пројектил ОФ482-М са упаљачима РГМ-2 или В-429 и 
Пројектил М79 са упаљачем УТИУ М72 

Даљин
а 

Таблични подаци Реални (актуелни) подаци          
Разлика 

Вд Вд (ј) Вд Вд(ј) 
[м] [м] [м] [м] [м] [м] % 

15000 35 40 34 39,6 -1 -2,86 
16000 38 43 36 41,6 -2 -5,26 
17000 40 46 37 43,8 -3 -7,50 
18000 42 49 39 46,2 -3 -7,10 
19000 44 52 41 48,9 -3 -6,82 
20000 46 55 42 51,7 -4 -8,70 
21000 49 58 44 54,7 -5 -10,20 
22000 51 61 46 57,9 -5 -9,80 
23000 55 65 51 61,3 -4 -7,27 
24000 62 68 55 64,9 -4 -11,29 
25000 63 75 57 68,8 -6 -9,52 
26000 69 77 63 73,1 -6 -8,70 
26542 74 80 68 75,3 -6 -8,11 
27000 82 85 75 78,2 -7 -8,54 
27450 90 90 80 80,0 -10 -11,11 
27481 92 92 81 81,0 -11 -11,96 

Напомена: 

Разлика се односи на растурања по даљини између 
табличних и стварних услова гађања у метрима и 
процентима које фигуришу у руским Таблицама гађања. 
Разлике између истих података за пројектил ОФ482-М са 
упаљачем В-90 и података за пројектил М79 и упаљач УТИУ 
М72, налазе се у  Таблици 3.10 1. 

Када су узму у обзир реалне даљине гађања и реална 
растурања на тим даљинама (око 75 м) уместо оних 

невероватних и непостојећих 95 м др Зечевића, онда је он, 
строго узевши повећао слику растурања за двеста (200) м 
што је по дубину отприлике два пута више од дубине трга 
Trafalgar square у Лондону, 38 пута већег од трга „Капија”. 

Зашто – то само он зна! 
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Због тога је растурање по даљини веће код руског пројектила само на 
максималној даљини (већој од оне коју нуде југословенске Таблице 
Гађања) — на свим осталим растурање према руским Таблицама 
гађања (и свим осталим иностраним репликама истих Таблица), мање
је од југословенског најмање за 10%, а креће се, понегде,  и преко 20%. 

Ово потпуно побија сваки сценарио који је урадио др. Зечевић, који је 
овде, ма који документ употребили, сведочио лажно, што је овим 
непобитно доказано, јер и при 20% 
већим растурањима од оних којеон 
користи, наводно по југословенским 
Таблицама гађања, не може да добије 
захтеване резултате  

Такве резултате који би потврђивали 
његов сценарио не могу се добити 
потпуно независно од тога које Таблице 
гађања или који пројектил или упаљач 
користи. 

Са следеће слике 3.10.1 се види да се 
последња 3 упаљача разликују од првог, 
при чему су последња три готово једнака 
по облику, маси, навоју и функцији. Тако 
пише и у Таблицама гађања и то је др. 
Зечевић морао да зна. Правио се да не 
зна; дакле, није хтео да зна.  

Слика 3. 10. 1 Поређење упаљача РГМ2, В-429 и 
УТИУ М72 са упаљачем В-90. 

Са друге стране, пројектили М79, произведени у СФРЈ нису могли да 
буду опремљени овим упаљачем јер га у наоружању није било од 1985.
године.  
Са другим Таблицама гађања било би то паразније; уствари ни са 
једнима се то Берково добити не може, само би у другом случају, са 
руским таблицама гађања, резултати били то поразнији по вештака 
тужилаштва.  
Још само неколико речи о упаљачима које злоупотребљава др Зечевић, 
приказаним на овим сликама. 

цв 

цв 
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Само три последња упаљача су компатибилна, међусобно замењива и 
могу се користити како са домаћим пројектилима М79 тако и са руским 
ОФ482-М, док се упаљач В-90 може користити само са за то посебно 
приређеним пројектилима ОФ-482-М. 

При томе је упаљач В-90 балистички толико различит да радикално 
мења домет пројек-тила и балистичке параметре његове путање, па 
смањује домет за око 1 (један) километар у односу на оба пројектила 
опремљена са преостала три упаљача. (Види облик и дно В-90) 
Све је то балистичар, како се декларише др. Зечевић морао да зна, а ако 
и није знао тренутно, што је посве допустиво, могао је да се упозна само 
летимичним увидом у Таблице гађања када су ове постале судски 
докуменат али и раније, јер им је имао приступ. 
Упаљач В-90 има различит оживални део, цилиндрични део је 
различитог пречника и дужине а и навој се разликују, док му је маса 
појединачно највећа од свих осталих, горе. (480 гр.) 

Он је избачен из наоружања 
пошто је замењен близинским 
упаљачем БУ-130-М83, (радар-
ски упаљач), којем привремена, 
радна ознака „130” у називу 
указује да се његова примена 
тада ограни-чавала само на 
пројектил 130 мм М79, домаће 
производње, али само на онај 
чије је лежиште било посебно 
прилагођено а наливање екс-
лозива (шнековање) другачије. 

Совјети су престали да користе 
овај В-90 упаљач са 
пројектилима ОФ482-М одмах 
после изласка Трећег издања 
својих Таблица гађања, 1961. 
године, Бугари су га напустили 
крајем 70-тих година, док су у 

СФРЈ последњи примерци тога упаљача испаљени у мају 1985. године 
на полигону Црвена земља код Книна.  
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Таблице гађања издање 1984. године, рађене су док је развој упаљача 
БУ-130-М83 био у завршном ста-дијуму а на стоку је постојало само 
још 48 пројектила ОФ482-
М ору-жаних тим осебујним 
темпирним упаљачем. 
Стандардни пројектили 
М79 и ОФ-482М са 
упаљачима РГМ2 и УТИУ 
М72 ( упаљач В-429 никада 
није био у наоружању 
артиљерије ОС СФРЈ нити 
су у одговарајуће установе 
СФРЈ били достављени 
примерци) имали су домет 
од 27481 м и 27490 м 
респективно (према руским 
Таблицама гађања), а 
пројектил ОФ482-М са 
упаљачем В-90 26542 м, тј. 
939 или 949 метара мање од 
истих пројектила са 
поменутим компатибилним 
упаљачима. 

Како је др. Зечевић пронашао место за преписивање и кривотворење и 
зашто је то радио, заслужује посебан есеј и стручњаке другог профила. 
Искључено је да је у питању била нека случајна погрешка.  

Нумеричким садржајем попуњене слике 103. и 104. из експертизе др. 
Зечевића осликавају јасну намеру, а посебно онај дискри-минаторни и 
малициозни пасус о растурању пројектила М79 са упаљачем УТИУ 
М72, којем претход-ном приписује податке за ОФ482-М са В-90. 

Никада није урађена таква комбинација нити је могла бити урађена 
услед физич-ких и техничких разлога, па да растурање по даљини буде 
95 м на даљини од 27450 м, тј. на домету којег под овом претпоставком 
нема и који се ни издалека не може постићи ни са оригиналним 
пројектилом и упаљачем, а све се односи на пројектил ОФ-482М са 
упаљачем В-90, е то је заис-та врхунска фарса, само када још о њој не 
би зависио нечији живот! 
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Распад југословенске државе је, поред осталог, обележило и усвајање 
пројекта минијатуризованог близинског упаљача габарита РГМ2, В-
429 и УТИУ М72, који се сада могао користити и са руским 
пројектилима ОФ-482М и са домаћим М79 (и другим калибрима цевне 
артиљерије за подршку), али 1995. године ни један од тих пројектила 
није опремљен минијатуризованим близинским упаљачем. 
Стандардни, минијатуризовани близински упаљач БУ-130-М83 се 
никада није појавио у БиХ са било којим пројектилом, јер је то све било 
још у стању технолошког развоја. (Види Таблице гађања, страна 39, 
напомена, претпоследњи пасус, где је видљиво да се реализација 
оваквог упаљача тек очекује као нека будућа, очекујућа опција.
Уосталом, никада нико није ни устврдио да је било гађано неким 
примарно неконтактним упаљачем! Није, бар по судским списима, а 
како се види није ниђано никаквим артиљеријским пројектилом ни 
упаљачем! 

3.10.2 Питања са јасним одговором 

Је ли ватрени положај био у рејону засека Пањик, за којег др. Зечевић 
тврди да је унутар њега био предметни топ —извор ватре? 

Није! 

Је ли атар села Пањик удаљен 26720 м од центра трга „Капија”?
Није! 

Је ли центар атара села Пањик удаљен више од 26720 м од центра трга 
„Капија”? 

Није! 

Је ли село Пањик удаљено 26720 м од центра трга „Капија”? 

Није! 
Је ли село Пањик удаљено између 26720 м и 27480 м од центра трга 
„Капија”? 

Није! 
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Јесу засеок Пањик било где унутар горњег интервала између 26720 м 
и 27480м? 

Није! 
Је ли село Пањик удаљено 27480 м од центра трга „Капија”? 

Није! 
Јесу ли тачке које спајају кружницу са полупречницима удаљености од 
27100 м у рејону засеока Пањик? 

Нису! 
Јесу ли тачке које спајају кружницу са полупречницима удаљености од 
26720 м у рејону засеока Пањик? 

Нису! 
Јесу ли рејон засеока Пањик унутар периметра 26720 до 27100 м у у 
односу на трг „Капија“? 

Није! 
Је ли ауто на тргу „Капија“био на оном месту на које указује проф. др 
Зечевић уиме Тужилаштва БиХ? 

Није! 
Је ли ауто према проф. др Зечевићу на тргу „Капија“ био на оном месту 
на које указују материјални докази? 

Није! 
Може ли се у рејону засеока Пањик пронаћи место за оперативан 
ватрени положај 8-тонског топа 130м на висини од 260 м а да се он не 
налази у кориту неког потока или реке? 

Не може!  

Може ли се ван рејона засеока Пањик, у интервалу од 26720 па до 
27480 м, а у пуном угловном сектору др. Зечевића пронаћи место за 
оперативан ватрени положај 8-тонског топа 130м на висини од 260 м а 
да се он не налази у кориту неког потока или реке? 

Не може!  
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Може ли се у рејону коте 260 унутар корита реке Буковица на 
даљинама од 27100 и 2748о м пронаћи место за оперативан ватрени 
положај 8-тонског топа 130м и може ли се ту спустити такав топ? 
Не може! 

Може ли се у рејону засеока Пањик пронаћи место за оперативан 
ватрени положај 8-тонског топа 130м на 260 м а да том положају путем 
приђе тешко вучно возило КРАЗ са прикаченим топом? 

Не може!  

Је ли вештак тужилаштва у својој експертизи потврдио да се падни 
угао од 620 добија на даљини од 26500 м? 

Није! 

Је ли вештак тужилаштва у својој експертизи потврдио да се падни 
угао од 620 добија на доњој граници његовог сектора који је сам 
поставио на даљину од 26720 м? 

Није! 

Је ли вештак тужилаштва у својој експертизи потврдио да се падни 
угао од 620 добија на даљинама мањим од оних које је сам поставио као 
доњу граници сектора на даљину од 26720 м? 

Није! 

Је ли вештак тужилаштва у својој експертизи потврдио да се падни 
угао од 620 добија доњој граници сектора који је сам поставио на 
даљину од 27100 м? 

Није, напротив! 

Је ли сам вештак тужилаштва у својој експертизи Сликом 90. потврдио 
своје властите податке са слике 88 о истом субјекту?  

Није! 

Је ли сам вештак тужилаштва својом експертизом Сликом 90. 
потврдио своје властите податке са слике 88?  
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Није! 
Је ли сам вештак тужилаштва својом експертизом утврдио да се возило 
„голф” Мк1 може пребацити са падним углом од 620 у датим условима? 

Није, порекао је! 

Да ли се уопште са простора сектора који је детерминисао др. Зечевић, 
може добити падни угао једнак или већи од 620 са којим би се као са 
минималним, могао да пребаци аутомобил „голф” Мк1? 

Уопште не може! 

Може ли пројектил, у стварним условима, да падне на место које је 
одредио др. Зечевић? 

Уопште не може! 

Је ли на трг „Капија“, на описано место, пао пројектил 130 мм? 

Није! 

Јесу ли бројни експерименти страних експерата утврдили да су 
поставке др. Зечевића коректне? 

Нису, напротив! 

Да ли квантитативно-квалитативна анализа рањавања потврђује 
сценарио др. Зечевића? 

Не потврђује, напротив –потпуно обара! 

Јесу ли стравичне последице на тргу „Капија“ 1995. године, последице 
експлозије, испаљеног пројектила 130 мм на описаном месту? 

Нису! 

Да ли је генерал Новак Ђукић одговоран било како за експлозију на 
тргу „Капија“ и је ли за њу крив? 

НИЈЕ! 
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3.11 СУМАРНИ НАЛАЗ ИЗ АНАЛИЗЕ ДОСТУПНИХ СУДСКИХ 
СПИСА И ПРОСТОРНО-ТОПОГРАФСКЕ АНАЛИЗЕ 

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

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

Проф. др. Берко Зечевић је посветио анализи трагичног догађаја у 
Тузли свега 30 страна од 94 стране текста, док су преостале  64 стране 
преписане некритично са Интернета. 

При томе су стране 58, 59, 62,63, и 64 пуне непроверених и 
неутемељених и лажних  података а стране 74,75 и 76, као и страна 85. 
(30% ефективне анализе) који су доказано најобичнији злонамерни 
фалсификати и за собом повлаче и фалсификовање минимум 2 х 12 
страница Таблица гађања. 

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

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

Неприхватљиво одређивање места ватрених положаја; 
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Неутемељена процена узрока у односу на ефекте на тргу „Капија”.   

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

Стварна позиција аутомобила „голф” Мк1 разматрана је уз потпуно 
одсуство основних елемената физике експлозије као да током 
експлозије никаква спољна сила није дејствовала на предметни 
аутомобила.  

Та сила износи  преко 240КN за предметни пројектил 130 мм, дакле, 
бар 32 пута је већа од тежине аутомобила, (маса аутомобила износи 
750кг ), док је возило у Тузли остало на месту; 

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

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

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

Балистички прорачуни вештака тужилаштва изостављају битне 
параметре који фигуришу код сваког рачуначког одељења у 
артиљеријској јединици. Рачуначи у артиљерији урачунавају многе 
поправке (посебно узимајући у обзир надморске висине циља и 
ватреног положаја) које у експертизи вештака нису урачунате.  

Зато су сви балистички прорачуни вештака тужилаштва невалидни јер 
су засновани на претпоставци да ма где био могући ватрени положај 
увек остаје на таквом месту да је у односу на трг „Капија” – изнад 30 м, 
што је грубо погрешно; 

У складу са стварном ситуацијом на терену и оном изведеном 
коришћењем топографске карте, ватрени положаји на удаљености 
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већој од 27 100м, налазе се на надморским висинама од 335 до 437м, па 
је разлика у надморској висини између тих ватрених положаја и платоа 
трга „Капија” од 106 до 208м, респективно.  

То је надвишавање од 3 до 7 пута веће од оног које, у својим 
прорачунима, користи експерт тужилаштва. Збога тога ови прорачуни 
треба да буду проглашени ништавнима заједно са последицама које из 
њих произлазе; 

Ефекти на тргу „Капија” нису ни у чему сагласни са ефектима који се 
очекују од те врсте артиљеријског пројектила, ни са трасолошког ни са 
терминално–балистичког аспекта, а исто тако не одговарају 
координатном закону уништења одређеном за тај пројектил на основу 
више десетина хиљада експеримената које је извео произвођач  
изворних Таблица гађања, оруђа и муниције.  

Стварна фрагментациона густина је доказано била просечно 9 пута 
већа од експерименталне  и теоретске а појединачно и преко 80 пута 
већа, а доказано је и коришћење нестандардног (невојног) експлозива; 

У површном разматрању места могућих ватрених положаја од стране 
вештака тужилаштва, прави ватрени положаји нису узимани у обзир 
тј. она места на којима су се оруђа заиста налазила па положај ни 
једнога од њих није тачно откривен иако се њихови остаци још и данас 
могу видети, а виде се и на сателитским снимцима терена.  

(На основу заплењених докумената и живих сведока-учесника могао 
се, без нарочитих напора, пронаћи све и један стварни ватрени положај 
као и конкретни положај на којем су били топови 130 мм М46 
приликом догађаја у Тузли); 

Ма одакле би на предметно место експлозије долетео пројектил 130 
мм, његова парчад нису могла да се нађу на у мртвим угловима и на 
просторима којима недостаје оптичка видљивост у односу на центар 
експлозије  као што су оба бочна зида зграде «НИК», улица Н. Тесле, 
на згради «Борац» и на углу код зграде »Лутрија БиХ».  

Ове чињенице је и сам вештак тужилаштва описао али их (намерно) 
није доводио у питање јер обарају целокупни његов сценарио и бацају 
посве другачији поглед на узрок трагичног догађаја у Тузли дајући му 
посве друге димензије, услед чега страни експерти једногласно 
захтевају нову међународну истрагу; 
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Сви налази недвосмислено упућују на експлозију направе чији убојни 
потенцијал увелико превазилази убојни потенцијал гранате 130 мм, 
уједно указујући да постоји не једно него више места на којима су се 
десиле одвојене али  синхроно активиране експлозије. Из овога 
произлази једногласно и  необориво, следеће: 

МИШЉЕЊЕ 

Докази тужилаштва су неутемељени:
правно; 
тактички; 
технички; 
топографски;  
са становишта Теорије гађања, и 
спољно— балистички.  

Ма где да се налазило предметно артиљеријско оруђе 
130мм М46, у предмето дефинисаном сектору и  у предметним 
условима атмосфере и материјала од 25.05.1995. године, 
располагало је могућношћу да гађа трг „Капија”, без икакве 
потребе да премештањем демаскира ватрени положај и да 
напреже материјал и људство без икакве потребе; 

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

СТРУЧНИ ЗАКЉУЧАК: 

МАЈА 1995. ГОДИНЕ У 2055 САТИ, НА ТРГУ „КАПИЈА” У 
ТУЗЛИ, НИЈЕ  ЕКСПЛОДИРАО НИКАКАВ ИСПАЉЕНИ 
ПРОЈЕКТИЛ А ПОСЕБНО НЕ ОНАЈ КАЛИБРА 130 мм. 
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Што се тиче анализе са становишта балистике на циљу, тзв. 
терминалне балистике, њима су посвећена следећа 2 
поглавља која једнако неопозиво доказују да је сценарио 
Тужилаштва БиХ, у предметном случају, фундаментално 
погрешан и неутемељен у стварном физичком свету, а на 
њему заснована пресуда – монтирана, срамна и неодржива. 

Слика са стране 23. француског вештака П.Л.Лорана, којом он поставља неколико 
оправданих питања о томе откуда потичу оштећења на фасадама зградама које је он 
на горњој скици обележио црвеним линијама а које не могу објаснити као последице 
експлозије пројектила 130 мм испред зграде НИК. 

Тврдећи да су оваква оштећења а на показаним местима, у доброј мери описана од 
стране полиције, суда и Тужилаштва а да нигде нису објашњена, немогућа по својој 
природи и да се не могу објаснити никаквим рикошетима ни путањама примарних 
нити секундарних парчади – он сугерише нову истрагу као најприхватљивији 
поступак. 

При томе, на неколико места у својој експертизи, овај судски вештак се враћа на ова 
оштећења као на главни контраиндикатор који суштински побија сценарио проф. др 
Зечевића, при чему у свом раду препоручује независну међународну истрагу која би 
дефинитивно утврдила шта се десило на тргу „Капија“у Тузли тога 25. 5. 1995. године, 
јер по њему, правилан одговор на ово питање баца посве ново светло на цео догађај. 
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ПРОГОНИТЕЉИМА  
МОЈИМА

ПОСЛАНИЦА  

Зашто ме гоните? Зар нисте чули онога који ме за зло велико 
оклеветао, оптеретио и осудио  да већ јавно збори да то грдно дело за 
које ми пресудише нисам ни наредио ни учинио, да Суд правог кривца 
никада није пронашао, да су мене намерно подметнули и низ воду 
пустили те да ми нису хтели помоћи именовањем правог кривца којега 
сви одреда знају? Нисте чули? Па почујте, људи, неће Вам зато великог 
труда требати. 

А Ви други који своје нисте изгубили, зашто ме Ви гоните? Јесте ли то 
намерни да крвљу туђе деце епитафе на моме гробу пишете? Да прва 
киша над каменом спере вашу кривњу и срамоту. Да имате нечију 
велику и неподношљиву невољу да над њоме горке сузе лијете? Литије 
да носите, гробовима невиних да ходочастите? Слово да им држите, 
грехове властите у бездан да гоните. 

А руке, чиме ћете руке опрати? ... јер је вода Понтија Пилата одавно 
пресахла. 
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А Ви несрећници што без невине деце остадосте, зар сте оглувели па до 
неба вапијуће гласове своје деце не чујете?   

Они хоће да знају више него и Ви и ја заједно. Да се смире и умире. Да 
Ви досегнете Истину о њиховој жртви. Да схватите цену Спознаје и 
разлучите своје од туђих грехова. Да се отресете неразумне мржње. Да 
прави кривац за њихову трагедију главу помоли и траг свој покаже.
Јер, gens una sumus! 

Ја са Вама плачем због губитка Вашег али не могу да плачем као Ви, 
јер су теже сузе Ваше.  

И још; Ви људи, којима је велика несрећа, сасекла родне младице и 
покосила младо лишће, јесте ли се запитали чије су дугове ваша рођена 
деца враћала дајући своје животе; коме су тужни данак плаћали—
неким Вашим ранијим омразама или мојем крволочштву? Џевада2

питајте, ко је и како „црвену” Тузлу кажњавао, даће Вам одговор.   

Дао не дао, нико на овом свету овакву казну као Ви није заслужио.  

Исти људи наметали су казне и Вама и мени само што Ви то нећете да 
видите! 
` 
Зашто ме онда још упорније гоните?  

Јесте ли се икада упитали како то да такав страшни наум и масован 
покољ достигне циљ а без амена Његовог? И где се налазе људи који се 
над друге људе уздижу и мрзе и убијају само мржње ради а без истине 
пред очима? Без жудног трагања за Истином и сакривајући познату 
Истину?  

Не знам, консултујте Књигу и последње речи Пророкове. 

Јесте ли се запитали како то да та моја граната поби тек једну десетину 
(6) несрећника ту на месту где паде, а на свакога од њих десетеро (10) 
погуби далеко од својег места пада?  

                                                            
2 Џевад Галијашевић експерт за тероризам који тврди да је „црвени“ и непокорни 
град Тузлу кажњавао Алија Изетбеговић због широког опозиционог деловања у 
предметно време али и раније. 
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Чему уопште служе гранате? Да бију по властитој деци тако да место 
пада поштеде убијајући све оно наоколо, зар не? 

Ако сам такво оружје имао и намеру да вас рањавам, што га целог 
целцатог у блиску а одаљену реку Јалу не свалих па да никога од Вас у 
Тузли не преостане?  

Јер ја, крвник мрачни, убијам само тамо где не погодим, а по милости 
и познању божанског Тужитељства Вашега..... 

Знам само да Вам ваша слепа и бесциљна, црна мржња утеху неће 
донети.  

А после те мржње —шта ћете да чините када Вас погоди Спознаја? Где 
ћете пронаћи довољно кајања? Како ћете у гробове своје деце гледати? 
Како ће тада гласити фатиха Ваша? 

Да сам ја крив за смрт њихову, да ли бих Вам, дубоко жалећи заједно 
са Вама, ово писао или бих равнодушно и у муку тамном ћутећи 
користио оно златно време што ми је још дато, а како тако —опет не по 
вољи мојој?  

А не говорите ли Ви:  »Што ће нама твоје жалење, бедни крвниче«? 

Можете ли то исто рећи када о бистром сјајном дану у небо погледате? 
Можете? Онда и даље на мене бацајте клетве; по својој вољи и науму. 
Јер клетве ће Ваше стићи до циља својега само што тамо неће бити 
мене. Па ће те клетве тако и враћати на онога који куне кривога. 

Зашто би ја, убица и џелат несмиљени, време губио да се Вама 
обраћам? Шта је то што тиме добијам? Шта ће невином Ваш опрост? 

О, да ли Ви то можда хоћете да кажете да сам преиспољна кукавица и 
да се Људске казне бојим?  

Какве казне? Витке црне даме са дугом Косом која одавно и без 
скривања око мога прага обиграва? 

Други су моји страхови и Ви их не познајете. 

А у мојем срцу мржње нема.  
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Не мрзим Вас који ме гоните по налозима својих служби јер Ви тако 
свој и хлеб своје деце прибављате. 

Не осећам мржњу ни за Вас који ме гоните као соколари дивљач—
спорта и ужитка ради, нека вам је просто! 

Не замерам ни Вама што ми име не можете изговорити јер су Вас 
грозним лажима окружили и напили напитком отровним па Истину 
сагледати не можете. У све чудовишне лажи и дела немогућа што на 
мене бацише ви поверовасте без питања. Када се о мени ради, све је 
могуће. Око дела мојих чуда нема. Има ли онда у Вас неких правила? 

Не мрзим ни Вас што овако мислите; „Зло се превелико десило“! Нека 
неко буде осуђен, па ма ко то био, прав или крив, боље ико него нико.  
Зар се никада не сетите да сте то могли бити и Ви? 

А добро знам да Вас је много таквих. Не, не мрзим ни Вас, Вама који 
тако мислите и зборите ионако је довољно тешко и без мржње моје. 

Ни Вас који би били сурово гоњени да ја не постојим, разумем Вас 
добро; избегавате властиту бедну судбину, јад, јед и срамоту велику.  

Због чега у мојем срцу нема мржње?  

Нема; јер док сте Ви и родитељи Ваши и моји савијених леђа и одраних 
колена, жуљевитим длановима гулили свој свакодневни посао, и 
шкргућући зубима изговарали свој уобичајени тежачки „Ако, нека....” 
мене су у школи у топлом, сувом и ситом учили и упућивали на  Реч, 
Мисао и Писмо. 

Тако за све оне који се прабакиног девојачког презимена по мајци 
одавно не сећају или га никада нису ни знали јер није било онога ко би 
то могао за Њих да запише, данас могу да забележим шта сигурно није 
ако не и како је било.  

Да Речју, Мишљу и Писмом потврђено оставим могућу Истину за оне 
који ће доћи.  

Да се одужим свима онима који су својом муком омогућили да појмим, 
уобличим, напишем и тако написано оставим роду својем. То је био мој 
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дуг. Све до времена у којем ће то имати неки смисао. Све док она велика 
звезда не изрони и све не избрише! 

А и Ви што сте ми у страху своме великом, вољно или невољно, 
властиту децу давали и поверавали на чување када је било тешко и 
стани ил’ пани, када на мене данас ваљате дрвље и камење и када ме 
ружите и пљујете, кога то нагрђујете— мене или Њих— децу своју? 

Па докле сте спремни да ходите пратећи своју безумну и безразложну 
мржњу? 

Пазио сам ту Вашу децу више него своју властиту јер уз властиту 
никада и нисам био— кад год је требало да будем са њима држава је 
тражила да на неком другом, важнијем, месту будем. 

Хоћете да чујете моје страхове? Па да Вам кажем чега се то децоубица 
плаши, да и Ви против њега достојно оружје прибавите? Да му истом 
мером вратите за зло његово. 

Страх мој највећи, за Вас је мален и безначајан.  

Моја ноћна мора је Ваша исказана а нескривена намера.  

Намера да сви Ви који ме мрзите, по сумњи, из спорта, из незнања из 
ненавиде, из страха да се ваша скривена дела не сазнају и не казне, или 
из чистог равнодушја, очекујете да ја Вама и сам себи признам да сам 
негде дубоко у себи све оно што нисам и да сам сва зла из ваших клетви 
и клевета заиста починио.  

Да поред свега што се десило и што сте ме наружили, осудили, 
оклеветали, осакатили и унаказили—живот ми уништили, сам себе 
додатно на страшну казну осудим, безмерно гору од оне на коју ме Ви 
осудити можете. А све поради Вашег спасења.  

Да затрем властито натражје и потомство признањем неучињене и 
незаслужене, туђе кривице и срамоте, да сам себе довека осудим на 
лажну и неправедну казну, а за опрост Ваших великих грехова и Ваш 
унутрашњи мир. 

Да се свесно жртвујем у име свих Вас и мира у обе куће што и даље под 
истим кровом стоје иако Ви то не видите? Под кровом на који и потоп 
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и огањ у истом трену долазе и којега невоља грдна једним јединим 
скутом обавија, а јауци се међусобни више него добро разумеју. 

Јер докле допире Ваш вид оштри и предвиђање Ваше?  Само до моје 
кривице и до привременог успеха којим Вашу властиту кријете. 
Penentensiate, non est culpa mea. (Покајте се — није моја кривица!) 

Не сећам се јесте ли ме већ канонизовали? Јер како ћу свецем постати 
ако претходно не напустим овај свет Вас врлих? Ако га својим 
нестанком не поправим па да се Ви обрадујете? 

Али ја знам, неће мени главе доћи тај страх мој велики будући да моје 
лажно признање, нико од Вас чути неће.  Посебно не уиме спасења 
било кога од Вас горе набројаних.  

То се ионако не може признати а и да се учини; какво би то било; било 
би отужно и безвредно, јер да ли ви Лаж или Истину тражите? 

А ви који Лаж тражите, каква је вредност нечијег признања за Вас онда 
ако је признање истинито.  И опет, Ви који Истину тражите, шта ће 
вама лажна признања? 

А и тешко је и саслушати моју истину о тешким и кужним делима 
других. До сада Сте их све мени приписали, опрали Сте се! Миришу ли 
сада миром, спокојом и веселом свежином хаљине Ваше? 

Ви чујете само моју одбрану, па зато сами будите судије, молим Вас! 
Камен у руке праведници!  

Ако сте у праву, долетеће Ваш камен на моју главу, циљу својем, на 
даљине које сада и не сањате.  Да, јер је то тако са камењем које Истина 
баца! 

А мени ће главе доћи моји властити греси и једно моје »ЗАШТО?«  

Јесам ли Вас већ питао, имате ли Ви, онако уопштено, било какве 
грехове?  

Било какве, велике или мале, праведници? 
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4. ПОГЛАВЉЕ ЧЕТВРТО 

4. ЗАКОН УСПЕШНОГ ДЕЈСТВА ПРОЈЕКТИЛА 

Ефекти дејства пројектила на околне објекте у стварности 

и после опита 

Тренутно дејство гранате (мине) је такво дејство по циљу које се 

остварује парчадима гранате (мине) после експлозије. 

Тренутно дејство гранате (мине) се користи углавном за неутралисање 

(уништење) откривене живе силе непријатеља, као што је то пешадија у 

рејонима прикупљања, на маршу, послуге код оруђа и сл. У даљем 

разматрању, под појмом откривене (незаштићене) живе силе као циља 

подразумеваћемо одвојеног човека (људе) у стојећем или лежећем ставу. 

Једновремено са парчадима, када дође до експлозије гранате појављује 

се и ударни талас (притисак), који, такођер, наноси оштећење циљу.  

Радијус дејства ударног таласа је знатно мањи од радијуса дејства убојне 

парчади (за откривено људство). Због тога се код разматрања тренутног 

(ударног) дејства по откривеном људству, а и по неким врстама борбене 

технике, разматра само дејство убојних парчади а дејство ударног таласа 

не узима у обзир. 
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Тренутно дејство може бити код ударног или код темпирног гађања. Да 

би се код ударног гађања постигло тренутно дејство подешава се упаљач 

на такво дејство, или на успорење ради добијања рикошета. 

Код подешавања упаљача на тренутно дејство експлозија гранате је 

тренутна скоро у самом моменту сусрета са површином земље или са 

другом препреком. При томе ефекат дејства гранате (мине) зависи од 

састава тла и земљишта у рејону циља, а и од угла под којим се граната 

сусреће са препреком.  

Без обзира на тренутност дејства гранате код сусрета са препреком, у 

препреци се ствара левак и део парчади одлази у његове зидове.Што је 

мекше тло у рејону циља у толико ће дубљи бити левак и слабије дејство 

тренутне гранате.  

Најпогоднији услови за постизање што ефикаснијег дејства тренутне 

гранате су тврдо тло и равно земљишите у рејону циља. 

Ефикасност дејство тренутних граната у великој мери зависи од угла под 

којим се граната сусреће са препреком. Ако је препрека равна земљишна 

површина, онда ефекат тренутног дејства гранате зависи од величине 

падног угла.  

Најефикасније дејство тренутне гранате се постиже код експлозије на 

хоризонталној површини под углом Θ блиским 90° или под углом Θ= 
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90°, (али не у пракси, јер такав стварни падни угао не постоји) јер се тада 

убојна парчад равномерно разлећу по кругу (Слика 4.1).   

                                                      

На тврдим подлогама (камен, бетон, асфалтни пут) обично се и не 

формира левак, већ се уочавају само незнатна оштећења површине 

подлоге, јер се пројектил распада на парчад пре него што успе да 

продре у препреку. Оштећења на подлози, углавном, потичу од 

парчади пројектила.  

Левак знатнијих димензија се примећује само ако је упаљач био 

подешен на инерционо или дејство са успорењем (фугасно дејство).  

Са смањењем величине падног угла, нагло опада број убојних парчади 

који дејствују по циљу..  

То се објашњава тиме што се, код малих падних углова, парчад која лете 

наниже, забијају у земљу, а парчад која лете вертикално у вис описују 

стрму путању и код пада губе ударну енергију због савлађивања силе 

отпора на пењућем краку своје путање.  

Дејство по циљу ће остваривати само парчад која лете у страну. Карактер 

разлетања убојних парчади при малом падном (ударном) углу је 

приказан на слици (Слика 4.2.).  

Тренутно дејство гранате по различитим циљевима се оцењује помоћу 

координатног закона успешног дејства, који успоставља завис-ност 

између одређеног степена вероватноће неутралисања (уништења) циља 

и удаљености  експлозије гранате од њега. 
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Методика одређивања координатног закона успешног дејства на основу 
резултата опитних гађања (експлозија граната у рејону циља) се састоји 
у следећем: 

После припреме посебне метне ситуације, са специфичном 

четвеространом или шестостраном оградом за прихват парчади после 

експлозије, врше се опитна гађања (изазивају експлозије) у рејону циља, 

односно пос-тављене метне шеме.  

Аналитички облик координатног закона успешног дејства код 

тренутног дејства гранате се одређује рачунско—опитним путем на 

основу резултата испитивања експлозија у рејону циља.  

Поред опита у огради некада су се изводила  и гађања по опитним 

животињама, а у оба случаја унутар ограда између опитних животиња се 

постављала мерна опрема— бројни мерни инструменти за мерење 

других значајних параметара експлозије. 

Гађања (експлозије граната) се обављају јединачном паљбом са таквим 
падним угловима који одговарају заданим даљинама гађања. После 
сваке експлозије се обележава изазвано неутралисање (уништење) 
циља. 
Рачуна се да је човек избачен из строја, ако убојно парче поседује ударну 
енергију довољну да пробије суву јелову даску дебљине 25 мм 
(кинетичка енергија око 100 Ј). 

Знајући укупан број мета и погођених циљева, одређује се учесталост 
погађања у сваком сектору за све ограде.  

После обраде резултата великог броја опитних гађања (експлозије 
граната), израчунава се учесталост погађања циља у зависности од 
његовог удаљења од тачке у којој се десила експлозија. Нађена 
учесталост на такав начин, на основу закона великих бројева, сматра се 
вероватноћом погађања. 

На слици 4.3. показано је распростирање вероватноће неутралисања 
(уништења) циља (погађања циља), добијено на основу опитних гађања, 
када је циљ захваћен зоном разлетања убојних парчади гранате.  
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На слици је за координатни почетак узета тачка експлозије пројектила 
у односу на коју су показани делови земљишта површине ΔSi ; када се 
циљ налази на тим површинама, вероватноћа његовог погађања биће 
равна Pi .  (Скала je приказана доле).  

Ако за координатни почетак узмемо центар циља и из тачака са 

координатама Xi , Zi , које одговарају центру дела елементарних 

површина обележених са ΔSi , и поставимо одговарајуће ординате Pi, 

онда ће површина која обједињује врхове тих ордината представљати 

координатни закон успешног дејства пројектила по циљу, G(x,z), код 

тренутног дејства пројектила (види слику 4.4.) 

Слика 4.3 



244 

Закон успешног дејства G(x,z), је најпотпунија карактеристика 

тренутног дејства пројектила, али је његово коришћење за оцену 

успешног дејства у пракси, а посебно за изражавање показатеља 

ефикасности гађања, везано са  великим потешкоћама.   

Слика 4.4. 

Израчунавање вероватноће погађања  и уништења захтева мукотрпне 

прорачуне уз алтерацију више случајних варијабли чије се веза са 

функцијом не изражава преко елементарних функција, па се користе 

методе нумеричке интеграције за добијање квалитетних резултата.  

Ипак, када се ради о оцени успешног дејства појединачних 

пројектила, на ограниченом простору, закон  успешног дејства 

G(x,z) даје најпотпуније и најпоузданије резултате.  

Поменуте тешкоће, везане за оцену тренутног дејства пројектила и за 

израчунавање показатеља ефикасности гађања, су захтевале да се иде на 

замену стварног закона успешног дејства законом чија је тачност 

приближна тачности стварног закона успешног дејства. 

Суштина  замене, а по предлогу В. Е. Лебедејев–а, састоји се у томе да 

обим који је ограничен површином и равни X0Z са Слике 4.5.  

сматрамо једнаким обиму паралелопипеда чија је висина једнака 

јединици, а да је однос страна правоугаоника који се налази у његовој 
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основи, сличан односу површина на којој се стварно налазе убојна 

парчад односно.: 

Слика 4.5. 
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После показане замене стварног закона, аналитички израз закона 

приближне тачности може се написати у облику: 
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Страну  правоугаоника  означену са  2lz, уобичајено зовемо изведеном 
дубином, а страну 2mz –изведеним фронтом, док површину Sz= 2lz·2mz 
називамо изведеном површином, или изведеном зоном тренутног 
дејства. 

Полазећи од добијене зависности за приближни закон, може се извести 
његово формулисање на следећи начин: циљ ће сигурно бити 
неутралисан (уништен), ако се експлозија не догоди ван граница 
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изведене зоне 2lz·2mz, а неће бити неутралисан (уништен), ако се 
експлозија догоди ван граница те зоне. 

Због тога се изведена зона успешног дејства тренутног пројектила зове 
још и изведеном површином циља, а линијске размере изведене зоне 
успешног дејства – изведеним размерама циља (нпр.  човек  ван 
заклона). 

Пошто се при погађању изведене површине циља (изведене зоне 
тренутног дејства), стварни циљ избацује из строја, то је вероватноћа 
погађања макар и једним поготком у ту површину уједно и вероватноћа  
неутралисања (уништења) циља. 

Прорачун величина показатеља ефикасности помоћу закона успешног 
дејства приближне тачности, знатно су једноставнији него код 
коришћења стварног закона. То омогућава да се изведе закључак о 
могућности и сврсисходности замене стварног законом успешног 
дејства приближне тачности.  

Код те замене, у својству карактеристике тренутног дејства пројектила 
узима се величина изведене површине Sz. 

За израчунавање бројног значења Sz, поступа се на следећи начин:
знајући простирање вероватноће тренутног дејства у зони разлетања 
парчади гранате или мине (види слику 4.4.), изналази се математичко 
очекивање тог дела површине на којој ће циљ бити уништен, по 
формули: 
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iZ pSiS где је: 

Sz – изведена зона (површина) тренутног дејства; 
ΔSi – део површине, у чијим је границама вероватноћа уништења 
једнака Pi. 

Код прорачуна показатеља ефикасности гађања и при решавању других 
питања неопходно је знати не само величину, већ и линијске размере 
изведене зоне по фронту и дубини.  

Због тога се и представљају као производ фронта, 2mz,  и дубине, 2lz, 
односно као: 
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ZZZ lmS 22 

Величине 2mz и 2lz се узимају таквима да њихов однос одговара 
стварном односу фронта и дубине зоне разлетања парчади.  

За већину граната (мина) тај се однос узима као : 

1:22:2 ZZ lm

На горе показани начин израчунате величине изведених зона 
успешности дејства за разне калибре наведене су у таблици  (4.1.) 

Анализа података из Таблице 4.1. омогућава да се дође до следећих 
закључака: 

①Изведене зоне тренутног дејства се повећавају са повећањем калибра  
пројектила; 

②Изведене зоне тренутног дејства за минобацаче су отприлике два 
пута веће од изведених зона за гранате истог или приближног калибра.
На пример, за гранату од 122 мм изведена зона за стрелца у стојећем 
ставу износи 800 м2, а за мину 120мм, Sz= 1570 м2. 

Ово потврђује предности минобацача код гађања незаклоњене живе 
силе.  

Добијени закључак је, такође, у потпуној сагласности и са раније 
установљеним чињеничним стањем (Слике 4.1 и 4.2) да се 
најефикасније дејство тренутне гранате постиже код експлозије на 
хоризонталној површини под углом, Θ= 900, јер се тада убојна парчад 
равномерно разлећу по кругу, али аналогно се не догађа и у пракси јер 
таквог падног угла у пракси нема јер се не може добити, посебно са 
жиростабилисаним пројектилом.  

Минобацаче карактеришу падни углови блиски Θ =900, разлетање 
парчади је равномерно у кругу, а само мањи део иде у вис и на доле, због 
чега је у овим условима минобацач истог или приближног калибра 
ефикаснији.  

Добијени закључци су очекивани и могли су се препоставити без 
посебних истраживања а на основу практичних искустава, но прави 
значај изведене зоне показаће се тек у каснијим разматрањима. 
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Таблицa 4.1. 

Величине изведених зона тренутног дејства за незаклоњено људство 
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85 28 10 280 19 7 130 

100 31 13 400 22 9 200 

122-130 40 20 800 24 13 310 

152 43 22 950 26 14 360 

М
и

н
о

б
ац

ач
и

120 56 28 1570 39 19 740 

160 63 36 2270 41 21 860 

240 94 46 4330 58 34 1970 

ВБР средњи 43 21 900 36 18 640 

Горња разматрања су готово у целости преузета  из књиге групе аутора 

са Лењинградске Артиљеријске Војне Академије под општом 

редакцијом генералмајора артиљерије А.И. Матвеев–а: 

»Теория стрельбы наземной артиллерии«, учебник, Ленинград, 
1966.год. и забелешки са двогодишњих предавања на тој Академији од 
1982 – 1984. године. 

То би било неважно да на основу изведених зона уништења за разне 
пројектиле из Таблице 4.1. нису урађене све норме утошака пројектила 
за достизање потребних ефеката на циљу и потребе за ангажовањем 
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броја артиљеријских јединица које те норме могу да изврше у одређеном 
временском року. Те норме фигуришу, у мањем или већем обиму, код 
свих великих и савремених армија.  

На основу овако изведених зона успешног дејства пројектила су 
одређена правила и практичне препоруке за одређивање потребних 
количина муниције (норме утрошка муниције) за различите даљине 
гађања и за друге конкретно  испољене услове у току самих гађања. 

Још је важније да су те препоруке урађене у земљи у којој је оруђе 130 
мм произведено, као, уосталом, и таблице гађања и муниција и да их 
користе сви они који та оруђа имају у наоружању,  а користе их и за друга 
оруђа из бившег СССР–а, било да су купљена или рађена по  лиценци. 

Исте такве норме се користе и за оцену успешног дејства пројектила на 
различите циљеве и за  пројектиле ма где били произведени (нема 
много произођача у свету– тек једва 20–так), и у досадашњој пракси 
поменуте норме нису показале одступања од горе показаног 
координатног закона успешног дејства. 

Исти закон успешног дејства гранате који лежи у свим набројаним 
правилима и практичним препорукама за прорачун потребних 
количина муниције за достизање потребних ефеката на циљу. 
Користи се и данас у Руској Федерацији, Украјини, Кини, Индији и у 
многим другим земљама које поседују артиљеријска оруђа произведена 
у бившем СССР–у.  

Гледано генерално – користи се још увек у артиљеријама већег дела 
планете, масовно и што је најважније, дефинише предметну појаву. 

Како је раније већ речено, координатни закон успешног дејства 
успоставља зависност између одређеног степена вероватноће 
неутралисања (уништења) циља и удаљености  експлозије гранате од 
њега.  
Изведена зона, Sz (изведена површина циља), која је добијена као
карактеристика координатног закона говори нам да ће циљ 
(незаклоњен човек) бити избачен из строја ако се нађе на површини која 
одговара површини те зоне, али са одређеном вероватноћом у 
зависности од удаљења на којем се нашао у тренутку експлозије. 
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Појам "избачен из строја", никако не подразумева искључиво само 

смртоносне повреде. 

Искуствена расподела ратних повреда указује на до 30% смртоносних 

повреда, док се преосталих 70% односи на рањавање.  

Од ових 70% опет се у истом односу 30% : 70%, појављује број тешко 

рањених (неповратни губици) и лакше рањених (повратни губици). 

И сам координатни закон дејства тренутног пројектила урађен је на 

основу те искуствене расподеле за степен наношења губитака од 22–

25%. 

Координатни закон дејства није рађен за случајеве високе 

концентрације људи на малом простору, али веома добро карактерише 

учинке дејства пројектила и у таквим случајевима.  

Висока густина људи дејствује двојако: порастом броја озледа у 

непосредној близини експлозије али и заштићеношћу оних удаљенијих 

од ЦЕ који су заклоњени људима испред себе.  

Квантификација утицаја броја људи на  карактер озледа је отежана али 

не и немогућа, а њен квалитет углавном диктирају трошкови. 

Повећањем броја опита у парцијалним мањим секторима око 

експлозије са сукцесивним постављањем лутака (на пример, од 

балистичког гела и сл.), могуће је добро проценити обим повреда и 

подврћи их анализи која даје одговор на утицај утицаја броја људи на 

број и  карактер задобијених озледа.  

За случај дејства експлозије на тргу »Капија« у Тузли, могле би се 

написати многе опширне студије, али за то нема потребе; овде се ради о 

томе да су учинци на тргу »Капија« потпуно супротни основним 

постулатима дефинисаним Координатним  Законом  Ударног Дејства 

артиљеријског пројектила са тренутним упаљачем. 

— Прво: Према судским списима, упаљач пројектила је био подешен на 
тренутно дејство, а падни угао изузетно велик за топ, подлога се 
састојала од гранитних коцки:  – откуда кратер φ50 цм и дубине 20 цм?  
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Са друге стране, а према добро познатим чињеницама, у случају када 
постоји кратер овакве дубине (20 цм или нешто дубљи), у каменој 
подлози и уз непосредно присуство великих опструирајућих металних 
површина возила у непосредној близини, убитачно дејство пројектила 
биће сведено на половину до трећине максималног; 

—Друго:  Количина материјала око предметног кратера вишеструко 
премашује волумен самог кратера, материјал подлоге на коју је наводно 
дејствовао пројектил 130 мм један од најтврђих познатих природних 
материјала на којима се могу наћи распоређени људи; 

—Треће:  Дистрибуција повреда код људи и оштећења на објектима 
дијаметрално су супротни ефектима добијеним на основу теоријских и 
практичних спознаја о дејству артиљеријског пројектила.  

—Четврто: Распоред људи на тргу «Капија» је био густ и то униформно 
густ—на ужем простору трга површине 12х35 м (и мање због заузетих 
тротоара), налазило се, по наводима, око 800 људи; на ширем простору 
са ушћима сливних улица до 1500 па чак и 3000 њих (тврде УН)—зато 
се, око самог центра експлозије, мора рачунати са минимално 2 човека 
на м2.  

У тим околностима стварна, описана експлозија је образовала више 
локалних центара губитака са изузетно повећаном густином продуката 
експлозије на различитим местима и на различитим удаљењима од 
центра експлозије; то се никако не може приписати пројектилу 130 мм. 

Средњи број дејствујућих убојних парчади на више различито удаљених 
места око експлозије имао је 9 пута већу густину погодака у људе у 
односу на ону коју образује експлозија пројектила 13о мм (при чему се 
током експеримената стварни број распрслих делова пројектила 
повећава 2 пута да би се урачунао утицај секундарних фрагмената које 
је експлозија истргла из околине), док је горе поменута стварна густина 
локално и од 80—100 пута већа (види простор око “Гулам”  кафе-а и 
трговине »Капија«). Ово је потпуно несвојствена појава коју 
артиљеријска,  и уопште људска,  пракса и ратно искуство не препознаје 
и не може да прихвати као стварну појаву.  

Потпуно је непознат феномен скоковитог дејства парчади 
артиљеријског пројектила  унутар неке површине или простора и то 
тако да се повећавају густине парчади по мери удаљења продуката 
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експлозије од циља, а на начин да се формирају локални центри 
груписања фрагмената на различитим местима а између ових центара 
остаје нетакнут, мртви ( нетучен) простор. 

—Пето: Сви основни показатељи говоре јасно да се не ради о једној 
експлозији контејнираног експлозива какав је артиљеријски пројектил, 
већ све указује да се уопште не ради о ма којем познатом пројектилу. 

То најбоље показују двојност, односно многостраност начина 
испољавања последица експлозије на околину и људе уопште. Зграда 
НИК најближа ЦЕ и аутомобил „голф” Мк1, непосредно уз центар 
експлозије, најлакше су оштећени продуктима експлозије.  

Насупрот томе, зграда »Самоизбор« је најтеже оштећена и то само у 
приземљу (најмање 20 метара дужине стакла висине око 2 м је 
разорено, ствари унутар продавнице поразбијане, роба оштећена и 
разбацана на начин да је избацивана према вани, као и лутке, столови 
савијени у истом смеру и то нормално на правац доласка ударног таласа 
експлозије), а удаљеност појединих делова зграде »Самоизбор« од ЦЕ је 
6-12 пута већа у односу на фасаду зграде НИК удаљену само 2 м од ЦЕ.  

Истовремено, дуж фасаде зграде у »Самоизбор«, где су материјална 

оштећења највећа, опште нема људских жртава сем на самом улазу (10-

12 м од ЦЕ) где је погинуло 11 људи што је двоструко више него у центру 

експлозије.  (ЦЕ, чит. центар експлозије). Неприродно! 

Горе описане  појаве су, по својим карактеристикама, неприродне, 

потпуно несвојствене дејству контејнираног бризантног експлозива   

унутар кошуљице пројектила и наводе на закључак да је на тргу 

»Капија« 25.05.1995. дејствовало више експлозивних направа мање 

снаге распоређених на простору трга и активираних истовремено или 

симултано, јер се само тако може објаснити потпуно непрепознатљив 

»скоковити« облик дејства за пријављени ариљеријски пројектил.  

—Шесто: Тамо где не би требало да се испољи значајнији ефекат – јавио 

се максимални ефекат и обрнуто – преживели су људи удаљени мањој 

од два (2) метра од центра експлозије изложени дејству смртоносног 

ударног, па чак и топлотног, таласа експлозије, а о парчадном да не 

говоримо.  
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Исто тако, сви докази указују на чињеницу да су људи масовно гинули 

на већим удаљеностима од центра експлозије које препознајемо као 

локације које се налазе ван периметра убојног потенцијала дотичног 

пројектила. 

—Седмо:  Преко 60%  погинулих и рањених има ране из више праваца 

без пробоја тела, а чак 15 људи (21%) претрпели су ране из четири 

правца. Постоје два места — са по шест погинулих; око ЦЕ и код кафеа 

„Гулам“ (6 људи) а кафе »Гулам« је 17 м од ЦЕ.  

На удаљености од 10—12 м од ЦЕ гине два пута више људи у односу на 

број погинулих око ЦЕ и то на две локације: 11 на улазу у зграду 

»Самоизбор« и 12 испред улаза у кафе »Леонардо«.  

Ови последњи би се могли и схватити — били су на правцу 

најсмртоноснијег дела фрагментационог снопа, али ови пре њих, код 

улаза у »Самоизбор« су непојмљиви — други, локално највећи, број 

погунулих (11) налазио се на правцу дејства наслабијег дела 

фрагментационог  снопа у којем дејствује укупно само око 10%

фрагмената од којих је мање од једне двадесетине, или око 5%, убојно.  

Четири човека непосредно уз и око ЦЕ носе разарајуће повреде 

типичне за блиски контакт са извором експлозије а три човека 

носе исте повреде код 17 м удаљеног кафеа »Гулам«, где није 

пријављена никаква експлозија. 

Само ове, горње једва две стране текста, које у потпуности произлазе из 

доступних судских докумената, а без ичега другог, биле су довољне да 

бришу поменту срамну оптужницу. Али циљ је био осудити а не пронаћи 

истину и праве кривце. Јер за истину не хаје нико. 

Тамо где је најмање погинулих људи као дуж излога продавнице 

„Самоизбор“ објекти су тешко разарани, роба је избацивана из 

продавнице према вани као и изложене лутке, демолирана је 

унутрашњост, сва светла—плафоњере и зидна и плафонска огледала, 

док погинулих људи није било. 

Са друге стране, у непосредној близини центра експлозије где би 
разорни и парчадни ефекат пројектила 130 мм био максималан, какав 
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је и био током експеримента, у стварном догађају је на два метра 
удаљености су остале неоштећене лутке у излогу НИК-а и цео оквир 
излога и улазних врата. 

На фасади зграде са удаљености од 2,25 м од центра експлозије 

остала је нетакнута фасада док су две насупротне фасаде тешко 

оштећене парчадима, што представља немогућ и неприродан 

догађај—Слика 4. 11 показаће и објаснити много више. 

Како је већ речено, најпотпунија карактеристика успешног дејства 

пројектила на циљу је предстaвљена (К)оординатним (З)аконом 

(У)спешног (Д)ејства (закон уништења—неутралисања, КЗУД)  циља. 

Сам закон успешног дејства је представљен функцијом која образује везу 

између вероватноће неутралисања (уништења) циља и удаљености 

падне тачке пројектила од циља.  

Уколико разматрамо циљеве за чије је неутралисање (уништење) 

потребно више од једног поготка онда је закон успешног дејства 

представља функција која успоставља везу између вероватноће 

неутралисања (уништења) циља и броја погодака који је погодио 

разматрани предметни циљ. 

Треба увек имати у виду да је у оквиру војног разматрања проблема 

успешности неког пројектила на циљу приступ нешто другачији –

особеност војне службе нужно намеће нешто различиту класификацију 

повреда које се сматрају уништењем.  

Губитак уд(ова)а, већа или значајнија оштећења  вида или слуха, снажне 

контузије, оштећења вилица и зубију и слично избацују човека из строја 

на дуже или краће време и у војном се погледу  оправдано представљају 

као уништење разматраног објекта (човека) мада он (са невојничке 

тачке гледишта) може бити у потпуности сматран повратним губитком  

чији живот није нужно или комплетно уништен, при чему се дотична 

особа после опоравка и лечења може представити као функционално 

људско биће у већем или мањем обиму. 

Оваква разлика у третману жртава не може да угрози квалитет 

разматрања закона успешног дејства пројектила, у конкретном случају, 
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нити може угрозити резултате разматрања који се постижу поменутим 

војним приступом класификацији, будући да се овде може дозволити 

потпуно идентичан притуп у којем се разматрање тешких повреда које

функционално онеспособљавају човека, на дужи или краћи временски 

рок, у ма ком погледу, могу посматрати као његово потпуно уништење. 

Такав приступ чини сваки постављени опциони, експериментални 

сценарио критеријумски сложенијим и строжијим будући да обухвата и 

у прорачун уводи и оне повреде или оштећења које не морају нужно 

бити летална или потпуно разарајућа, што поставља условни 

терминално-балистички праг на вишу квантитативну и квалитативну 

раван. 

Закон успешног дејства који успоставља везу између вероватноће 

неутралисања (уништења) циља и удаљености падне тачке пројектила 

од циља, зове се Координатни Закон Успешног Дејства пројектила 

(КЗУД). 

Код ударног гађања (а предметно гађање је тако описано и 

представљено од стране Тужилаштва БиХ и његовог судског вежтака 

проф, др. Берка Зечевића, тј. као гађање које је обављено тренутним, 

|контактним|упаљачем) координатни закон успешног дејства 

пројектила је функција G(x,z) где су величине  x и  z у на центар циља. 

Графички се функција G(x,z) представља као површина која се уздиже 

над равни  X,Y,0, како је то приказано на слици 4.6, а основне 

карактеристике Координатног Закона Успешног Дејства пројектила су 

следеће: 

Функција G(X, Z) је позитивна и G(X,Z) ≥ 0. Овакво одређење 
произлази из чињенице да је овај закон сам по себи веза између 
положаја циља и вероватноће његовог уништења а вероватноћа је 
позитивна величина, тј. 1≥G(x,z)≥0; 
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Слика 4,6 

У тачки X=Z=0  и у тачкама које се налазе у границама циља, 
G(X,Z)≤1, што директно произлази из чињенице да се при 
експлозији пројектила у границама циља исти уништава или 
неутралише са већом или мањом сигурношћу или потпуно. 

У границама непосредно уз центар експлозије (означено 
базом правоугаоника ccа 2,7 х 2,2 м или  ≈ 6м2 не може да 
преживи ни једно живо биће (сисар) а вероватноћа његове 
потпуне деструкције (уништења) биће по вољи блиска 
јединици када се у датој нултој тачки експлозије разматра 
експлозија топовског пројектила 130 мм М46 ма под било 
којим падним углом (треба да се води рачуна да су осе  X и Z
постављене под углом од 900  али да су на цртежу приказане 
изометријски); 

У падним тачкама пројектила које се налазе ван површине 
циља G(X, Z)=0.  Падне тачке пројектила које се налазе унутар 
граница изведеног циља циља приказане су елипсом на слици 
4.6.  

Како је видљиво и речено непосредно раније за падне тачке 
пројектила које се налазе ван површине циља (елипсе) G(X, 
Z)=0, циљ неће бити уништен – неутралисан, тј. вероватноћа 
његовог уништења – неутралисања биће по вољи блиска 
нули; 
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Приликом експлозије пројектила ван граница неке површине 
Q , G(X,Z=0 односно циљ на тој површини не може бити 
повређен, тачније речено верватноћа да ће такв циљ бити 
неутралисан (уништен) је по вољи блиска нули; 

Ако у било којем правцу по осама X и Z имамо удаљење првог 

поготка од циља 𝑅1 = √𝑋1
2 + 𝑌1

2  и другог  𝑅2 = √𝑋2
2 + 𝑌2

2  при 
чему је R1>R2 oнда је обавезно 𝐺(𝑋1, 𝑌1 ) < 𝐺(𝑋2, 𝑌2 ) одакле 
директно произлази да је функција G(X,Z)  опадајућа 
функција. 

Ово последње својство је пресудно (као и остале набројане основне 
карактеристике закона), посебно у предметном случају, и само по 
себи а без икаквих наредних доказа у потпуности деинкриминише 
осуђеног. 

Уједно, ово својство координатног закона успешног дејства у 
потпуности обара тезу тужилаштва и његовог вештака проф. др 
Берка Зечевића да је на тргу „Капија”, у Тузли 25.05. 1995. 
експлодирао артиљеријски пројектил 130 мм М46 и нанео 
описане повреде људима и оштећења на околним објектима. 

Последња од основних одредница КЗУД нам казује да летални 
учинци пројектила нужно опадају са удаљењем посматраног циљног 
(гађаног) објекта од ЦЕ. Зато се, у пракси, не може пронаћи случај 
или ситуација у којој би убојни учинци били повећани са повећањем 
даљине посматраног објекта од ЦЕ и обратно, а нарочито не 
насумице локално повећани на више места и на различитим 
удаљеностима.. 

Упркос овом природном закону, сценарио др. Зечевића је више него 
пребогат ситуацијама у којој се летални продукти пројектила 
суштински повећавају по мери увећања удаљења поготка од 
циља.  

То директно противуречи горњем базичном правилу 
координатног закона уништења, чије се основно физикално 
својство исказује и дефинише опадајућом функцијом. 
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Уједно, ова особина КЗУД се појављује и као основни индикатор—
искуствени објекат на којем се нека тврдња манифестује или обара; у 
овом случају се обара тврдња да је на тргу »Капија« експлодирао 
артиљеријски пројектил. 

Обарање такве тврдње је одмах и примарно утврђено и искључује 
потребу за даљим испитивањем у том смеру када се дефинитивно 
установи да дејство неког конкретног или претпостављеног пројектила 
на живу силу и објекте не следи КЗУД или да од њега знатно одступа, а 
посебно када од његових базичних принципа-закона радикално 
одступа, а у конкретном случају се радикално одступање резултата 
установљава на први поглед. 

Чак и при површној трасолошкој анализи доступној према судским
документима, видео снимцима са лица места, прегледу видео и фото 
документацције из КБЦ Тузла, као и изјавама сведока, лако се долази до 
спознаје да ни један од 5 (пет) прописних услова sine qua non који 
карактеришу експлозију артиљеријског пројектила на описаном месту 
на тргу »Капија« није испуњен. 

Напротив, ефекти на тргу »Капија« су дијаметрално супротни КЗУД-у 
и основним, добро познатим, законима физике експлозије који 
карактеришу сваку па и експлозију пројектила 130 мм М46. 

Разматрање експерименталних резултата и анализа судских списа 
показују крајње неодговоран приступ проблему уз негацију свих базних 
аргумената, од стане његовог вештака, али и Суда у целини. 

Тако на пример; није учињен ни минимални напор да се људске жртве 
квантификују по месту претрпљених губитака иако је место било 
непосредно снимано чак са 13 јавно пријављених камера и бар још 5 
илегалних.  

Без, бар приближне, спознаје где је ко страдао сваки је сценарио био 
прихватљив; сви су погинули испред зграде НИК. 

У недостатку било каквих података о месту погинулих и обиму њихових 
повреда у односу на место рањавања, др Зечевић примењује соломонско
решење које нема никакво право да носи ово име сам зато што га овај 
човек упражњава. 
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                                                                               Слика 4.6.а  
Скоковити координатни закон уништења, појава непозната, несретнута и потпуно 
неиспитана; што даље од центра експлозије то је опасност већа! Минимална 
леталност се испољава у центру експлозије и непосредно око њега, а пораста 
изразито по мери удаљења објекта од центра експлозије у тачки ЦЕ. У полупречнику од 
3,5 м од центра експлозије, губици су мањи од 14%, док унутар полупречника од 10,5
м расту на  50%, a убојни je, реално остварени, периметар дејства већи 3,6 пута од 
онога који остварује експлозија пројектила 130мм. Овако на циљу не дејствује 
артиљеријски пројектил. Највећи број тешких бласт повреда које индицирају блиски 
контакт са центром експлозије (±3,5 до 5,5 м) од центра експлозије  не настају на том 
месту већ на двоструко до седмероструко већим удаљеностима!  При томе треба имати у 
виду да је реални периметар бласт повреда у стварности, био практично 
преполовљен присуством аутомобила и зидане фасаде зграде НИК. Упореди 
стварну криву густине губитака (жута боја). 
Он (вештак тужилаштва), повлачи круг радијуса 27 м из центра 
експлозије, па све што се нађе у том кругу биће погођено бар са једним 
убојним фрагментом на   1 м2. 

То је невероватно нетачно и провизорно и не одговара истини; жртва 
Сава Степановић је погинуо од тешке бласт повреде на глави на 
удаљености од око 30 м  од центра  експлозије а између њега и тога центра је
било бар 50 редова људи по изјавама суда и других службених
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фактора, док су на наредној, 8 м већој удаљености, људи рањавани 
искључиво у пределу стопала и потколеница. 

Сличан горњем је и случај погибије девојке Мариновић Пере на 
удаљености од ко 22 м од центра експлозије. Она се налазила на месту 
где у 10 изведених опита са експлозијо правог пројектила није дошао ни 
један једини фрагмент, нити је било која постављена лутка погођена. 

Уопште, феномен погибија од тешких повреда са вишеструким 
погађањем људи из више различитих праваца а који су се налазили  на 
великим удаљеностима од центра експлозије, сам по себи оповргава тезу 
о дејству артиљеријског пројектила. 

Проблем постексплозивног разлетања парчади је комплексан, али се за 
неке потребе може поједноставити. Пројектил се, по техничким 
подацима, током експлозије, распада на око 5000 парчади, а парчад која 
није погодила препреку је, у потпуности, ван просторија трга у времену 
испод стотог дела секунде.  

Посматрано просторно, на удаљености од 17 м од ЦЕ (као кафе „Гулам”
нпр.), наћи ће се у једном моменту 5000/173 парчади или приближно 1 
парче на 1м3. Чак и теоријске и експерименталне провере дају блиске 
резултате за ову удаљеност. 

Како се онда може десити да код тога кафе-а „Гулам” наслон једне 
столице површине 0,25м2 буде пробијен чак 13 пута, или да на 
удаљености од преко 20 метара од центра експлозије један човек буде 
погођен чак 7 пута у потколеницу једне ноге површине 0,04м2, када је то 
густина 25х7=175 пута већа од реалне, теоријске и експерименталне !?
Оба ће случаја бити накнадно опширније описана и илустрована. 

Слика казује више од хиљаду речи, па препустимо да слике саме говоре. 

Последична компаративна објашњења биће давана како буду биле 
приказивање постојеће слике из наредне стравичне галерије; стварне и 
експерименталне. Упоређење могу урадити они који то буду читали уз 
минимална објашњења и позивање на одговарајуће изворе. 
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Слика 4.7 Изваци из снимака ултра брзом камером различитих фаза 
експерименталне експлозије на тргу Капија где је видљиво експлозивно разарање 
фронталних, фасадних стакала на згради „НИК“ без изузетака током сваког опита 

Слика 4.8 Наставак из снимака ултра брзом камером различитих фаза 
експерименталне експлозије на тргу Капија где је видљиво експлозивно разарање 
горњих, спратних стакала на згради „НИК“ без изузетака током сваког опита.
Сваки пута репликовано ломљење доњих стакала са тешким оштећењем 
продавнице се подразумева. 
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Слика 4.9 Изваци из снимака ултра брзом камером различитих фаза 
експерименталне експлозије на тргу Капија са погледом на видљиво експлозивно 
разарање свих фасадних стакала на левој бочној страни зграде „НИК“  

Слика 4.10 Наставак из снимака ултра брзом камером различитих фаза 
експерименталне експлозије на тргу Капија где је видљиво експлозивно разарање 
доњих и горњих, спратних   на десно бочној страни зграде „НИК“ без изузетака 
током сваког опита. Оштећења у стварном случају се дијаметрално разликују 
показујући да приликом стварног догађаја на описаном месту није дејствовао 
пројектил 130 мм. 
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Слика 4.11 Слика после стварне експлозије на тргу; ошито парчадно разарање левога 
бочног спратног стакла зграде НИК са низом зидних оштећења. На слици доле - 
десна фасада исте зграде са многим убојима и парчадним ломљењем стакла (чак и 
на зазиданом прозору) на месту потпуно заклоњеним од експлозије.  
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Слика 4.12 Компративни снимци оштећња различитих возила: горе стварни голф 
Мк1 после експлозије у средини експериментално возило после дејства пројектила 
130 мм из 2015. г. (Исто возило из два угла)- доле возило  после једног од наред- 
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Слика 4.13 Детаљи експериментално оштећених возила после активирања гранате 130 
мм крај њега а по сценарију др.Зечевића. Упоредити са не0штећеним предњим точком 
предметног возила голф са претходне слике оштећеног стварног возила голф Мк1 

Слика 4.14 Детаљи експериментално оштећених возила после активирања гранате 
крај њега а по сценарију др.Зечевића- горе; после опита чешких стручњака из 
фебруара 2016. године., а доле после израелског опита.  Предњи десни крај возила је 
неповратно сломљен а точак разорен експлозијом уз мноштво пенетрација.
Упоредити фарове горњег возила са потпуно демолираним предњим крајем Ово су
произвеле дијаметрално различите експлозије и не само једна експлозија. 
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Слика 4.15 Прочеље зграде „НИК“ после експлозије 25. о5. 1995. Неоштећена фасада 

(посебно левострана) око натписа „АПОТЕКА”; лутке у излогу остале у стојећем 

положају, незнатно оштећене. 

Слика 4.16 Прочеље зграде „НИК“ после једне од експерименталних експлозија; 
поређење резултата води према једном једином утемељеном закључку- на 
предметном месту у Тузли није дејствовао пројектил 130 мм јер се ове штете не могу 
упоређивати 
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Слика 4.17 Улаз (горе) у продавницу „Самоизбор” и њена фасада) доле, све тешко 

рушено уз велике метеријалне штете. На улазу овде је место погибије највећег броја 

људи дуж уништених (надесно) излога их нема. 

Слика 4.18 Продавница » Самоизбор« у стварном догађају (горе) и  њена фасада са 
излозима после једног од експеримената, слика (доле) – неоштећена фасада и излози  
посебно приземље, , после два експеримента сви фрагменти су фокусирани на спрат 
а не на приземље зграде. Поглед на неоштећену фасаду зграде-макете са излозима 
после експерименталне експлозије у марту 2015. године (доле) фотографисан је из 
супротног смера. 
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Слика 4.19 Поглед на део улице и на кафе „Гулам“ из смера зграде НИК,  ујутро после 
експлозије. 13 рупа на наслону столице од о,25м2, на 17 м од ЦЕ, где густина парчади 
не прелази 1 парче/1м2. Овде их је било 60 до 120 пута више. 

Слика 4.20 Поглед на кафе „Гулам“ дуж ул. Партизанске из истог смера, после после 3. 
опита са експлозијом стварног 130 мм пројектила- без икаквих оштећења на репликама 
зграда. Треба се подсетити да су стварне зграде овде претрпеле тешка оштећења.– После 
опита- без икаквих оштећења.  

пробој 

стола  2 

пута 
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Слика 4.21 Продавница „Самоизбор”- њена доња фасада са излозима после 9. опита 
(горе) - неоштећена  посебно приземље, (доњи де слике); сви фрагменти су 
фокусирани на спрат а не на приземље зграде како је то било у стварном догађају. 
Потврда и на другим сликама. 
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Слика 4.22 Продавница „Самоизбор”- њена доња фасада са излозима после стварног 
догађаја (горе улазна врата са почетком излога –удесно, доле – тешко оштећени излози, 
посебно у приземљу, дакле, дијаметрално супротно у односу на стање после вишеструко 
поновљених експеримената. 

Слика 4.23 Продавница „Самоизбор”- њена доња фасада са излозима после више 
изведених експеримента сви фрагменти су фокусирани на спрат а не на приземље 
зграде како је то било у стварном догађају.  На слици доле, после стварне експлозије; 
тешка оштећења, посебно приземље- поредити са сликом 4.18 и 4.21  
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Слика 4.24 Поглед на комисион продавницу у ул. Партизанској из истог смера после
после 12. опита са експлозијом стварног 130 мм пројектила- без икаквих оштећења 
на репликама зграда. Поновно треба подсетити да су стварне зграде овде претрпеле 
знатна оштећења а овде су та оштећења безначајна, комисиону продавницу, доле, 
исто место у стварном догађају. Разликама не треба коментар. 
Теже су оштећени објекти удаљени 12 м од ЦЕ од оних удаљених 2 м. 

Слика 4.2.1 Поређење крша од кратера експлозије у смеру зграде НИК 
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Налази страних вештака о оштећењу објеката 

После ове стравичне галерије, своје мишљење би мењао сваки неверни 

Тома. Упркос томе, поред слика које значе хиљаду речи свака, чак и 

најумнијама међу нама треба конкретан ослонац у објашњавању 

појединих слика и њихових садаржаја— не због несхватања читалаца 

него због тога што они, засути фотографијама а неупознати са 

предметом, могу да се изгубе.  

Због тога, па надање ће бити приказани налази страних вештака о 

оштећењу објеката са детаљним обавештењима. 

Оригинална означавања биће преузета од аутора, само што ће 

оригиналним ознакама бити додан допунски индекс - 4.2. 

Налаз израелског експерта Јозефа Шарона: 

4.2  Поређење оштећења испред зграде НИК 

Закључак: 

Резултати теста ојачавају горепоменуто у Поглављу A овог Извештаја, 
на основу чега се може закључити смер растурања фрагмената уз 
Центар Експлозије. (Поглављу A, извештаја Ј. Шарона прим. прир.) 

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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Слика 4.2.2 Крш, камени фрагменти и тешка оштећења пута и тротоара испред зграде 
НИК и разарање ветробрана возила– резултати теста, горе. Доле; стварни догађај 
Крш, минимални камени фрагменти на тротоару испред зграде НИК—оригинални 
догађај. При догађају на Капији слика растурања фрагмената на тлу је била раширена 
у тачно супротном смеру– показује (врх).(вертекс троугла)   

пројектил са 

запада 

пројектил са 
истока 

(реално стање) 
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Као што је наведено, испред зграде НИК је био тротоар широк 1,15 
метара и око 5цм виши од нивоа улице. Ивичњак је био 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. 

Прва локација - 17 места крупног фрагментационог оштећења,су 
пронађени 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. 

Иницијални положај фрагментационог ширење указује не кретање 
фрагменета према горњим деловима зграда. Слике на којима ће то 
бити још видљивије следе.  

На слици 4.2.6 је приказана стварна фасада зграде НИК после догађаја 
од 25.05. 1995. године. Са те слике се види:  

Доњи леви део фасада је без оштећења што никако не може да се деси 
у случају када крај зида, на удаљености од 2 м, експлодира пројектил 
130 мм.   

Само 4 места фрагментационог оштећења на центру фасаде зграде,  и 
то на висини од око 10м, су јасно видљива на овој слици.  

Ипак, у тузланском догађају није било очигледног фундаменталног 
оштећења излога– дрвени рам је остао на месту, мало покривен са
гарежи, лутке су остале усправне, и није било очигледне штете на 
одећи на луткама. 

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. 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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Слика 4.2.3. Тротоар испред зграде НИК: 
(1.) Пре експерименталне експлозије 
(2).) одмах након експлозије 
(3) Након чишћења– тешка оштећења се виде на ивичњакуи на самој површини  
        тротоара 
(4) Тузлански догађај При Тузланском догађају једва да је видљиво икакво значајно      

оштећење на тротоару и путу испред зграде НИК, насупрот центру експлозије. 

И овде, такође, постоји фундаментална разлика између резултата Теста и 
Тузланског догађаја. 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. Карактеристике оштећења на фасадним зидовима 
зграде НИК указују фундаменталне разлике између типа фрагмената, 
њиховог броја и места оштећења.  

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.  

У прилог овоме иде и чињница да полиција није снимила овај део 
изблиза.Приликом увиђаја на тргу "Капија" у Тузли увиђајна екипа није 
регистровала поготке гелера на левој страни продавнице "НИК" [69], а 
фотографије из фотодокументације потврђују да на левој страни 
продавнице »НИК" нема значајнијих оштећења. 
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Слика 4.2.4 Тешкa оштећењa и гарежно запрљање доњег дела зида зграде НИК 
испред возила после експлозије. Ничега сличног није било у стварном догађају, па
полиција то није ни могла да региструје у својим записимаа и изјавама. 

Из фотодокументације се добро види да је полиција снимила све 
карактеристичне трагове на фасадама, али овај нису, што упућује на 
закључак да они нису учинили јер на њему није било карактеристичних 
трагова.  

Непостојање карактеристичних трагова гелера насталих распрскавањем 
задњег дела пројектила непобитан је доказ: 

На тргу "Капија" у Тузли критичног дана није експлодирао 
пројектил 130 mm или њему сличан пројектил. 
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Слика 4.2.5 Десни фасадни зид зграде НИК са непомереним и неоштећеним 
оквирима излога после стварне експлозије, уз многобројна оштећења сферичног 
облика, посебно на дрвеним деловима врата (обележено стрелицом) и на фасадном 
зиду. Овде на улазу није могло да преживи ни једно људско биће. На слици доле се 
виде експериментална оштећења; оквири врата избачени и сломљени; крупна 
парчад велике кинетичке енергије су разарала и десни део фасаде на знатно већој 
висини од ове овде горе приказане—без округлих оштећења. У Тузли су 2 човека ту 
погинула ту(полицајци) али од знатно слабије експлозивное направе. Овако 
драматичне разлике у стварним последицама на тргу „Капија“ у односу на ове које су 
овде приказане а које производи 130 мм пројектил нису смеле да буду заобиђене 
током суђења од стране суда и тжилаштва а посебно стручног сведока. 
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Слика 4.2.6 При догађају на Капији – нису пронађена фрагментациона оштећења на 
левој страни фасаде зграде, посебно не на њеним бочним странама како се то види 
из докумената суда и полиције.  

Само 4 места фрагментационог оштећења пронађена су на центру фасаде зграде, на 
висини од око 10м (види ознаку). Одсуство оштећења која би бар мало личила на 
добијена експериментална оштећења су најбољи индикатори који јасно казују да на 
дотичном месту на тргу није експлодирао артиљеријски пројектил 130 мм. 

Лева страна предње фасаде је потпуно неоштећена. 
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Слика 4.2.7 При догађају на Капији нису пронађена фрагментациона оштећења 
(елисама означена експериментална крупна, стрелицама многобројна ситнија) на 
левој страни и фасаде зграде, посебно не на њеним бочним странама како се то, више 
него добро, види из докумената суда и полиције. Само 4 места фрагментационог 
оштећења пронађена су на центру фасаде зграде, на висини од око 10м. (претходна 
слика из судске фотодокументације  то показује ) 

Одсуство стварних оштећења која би бар мало личила на добијена експериментална 
оштећења су најбољи индикатори који јасно казују да на дотичном месту на тргу није 
експлодирао артиљеријски пројектил 130 мм. 

Важна напомена: Без обзира на то који опит посматрамо под условима које је дало 
Тужилаштво БиХ, (а било их је 11 под строго таквим условима) ова су опитна 
оштећења готово идентична, репликабилна и увек искључиво дијаметрално 
супротна од оних у предметном случају на тузланском тргу „Капија”. 
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Слика 4.2.7 Горе; припреме за тест, доле - резултати теста - Карактеристике оштећења на 
фасадним зидовима зграде НИК указују фундаменталне разлике између типа 
фрагмената, њиховог броја и места оштећења. 

      Слика горе:     
       Припрема за тест; Јозеф Шарон, Израел, лево; П.Л. Лоран, 

Француска, десно 
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Слика 4.2.8 Фасада зграде продавнице "НИК" извесно време након експлозије
(Прим. прир.  Непосредно, тек који дан после трагедије, трг расчишћен и без чаршава, 
виде се тешка оштећења калдрме невидљива у судској документавији и одсуство 
оштећења фасаде »НИК«-а.Ово нису нити икако могу бити  последице експлозије 
пројектила 130 мм тик уз зид зграде 

Слика 4.2.9  Елиптично 
распоређени трагови на 
фасади зграде продав-нице 
"НИК" који настају услед 
удара гелера дна пројектила 
130 mm ОФ-482 који долеће 
из правца по азимуту ≈272° и 
удари у тло са падним углом 
од 62° 

Tо није регистровано 
у стварном догађају. 
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Анализа штета на објектима коју су урадили чешки
експерти са Универзитета у Брну

Oштећења фасада зграда

Начин оштећења узрокованог на фасадама зграда фрагментима 

ВЕ пројектила 130мм је такође веома другачији од праве 

ситуације на Тузланском тргу „Капија”.  

Делови фасада који не гледају у место експлозије нису уопште 

погођени фрагментима. Такође, неки делови фасада близу места 

експлозије нису погођени упркос чињеници да су на тргу „Капија”

били погођени већим бројем фрагмената.  

Зид је погођен великим бројем фрагмената који не могу доћи од 

пројектила експлодираног испред зграде продавнице НИК. (као 

у случају фасаде дућана „Капија”.) 

Густина фрагмената је велика, пробоји у зид су кружног облика 

што одговара управном удару фрагмената у зид. Овај налаз је у 

конфликту са очекиваним смером кретања фрагмената од 

зграде продавнице НИК који је тангенцијалан; угао очекиваног 

смера удара фрагмената растурених од ЦЕ на фасаду је 

приближно 15° (мерено из равни фасаде).  

Поређење са правом ситуацијом у Никинцима на следећој слици 

4.2.10, показује да су фрагменти од места експлозије погодили само 

горњи део зграде и са знатно мањом густином. Пробоји у зид су 

издужени у смеру кретања фрагмената, фрагменти су погодили 

зид скоро тангенцијално.  

Очигледно је да фрагменти који су оштетили фасаду зграде на 

Тузланском тргу Капија нису могли имати порекло у

претпостављеном месту експлозије испред зграде продавнице 

НИK.  
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Слика 4.2.10 Специфичан шаблон фрагмената на простору испред Тузланске 
продавнице „Капија” (лево) са значајним кружним дефектима изазваним 
масивним фрагментима на зидовима приземља (Тузла 1995., јутро након 
експлозије). Поглед на простор испред продавнице „Капија” (десно)- након 3 
експлозије пројектила 130мм- без значајних дефеката у приземљу (издужени 
дефекти се виде на првом спрату – кружни |п.прир.|, како се види -  не постоје) 

Током другог експеримента су коришћени дрвени зидови висине 2м 

и ширине 4м (површина 8м2) уместо лутака у дефинисаним 

позицијама. Укупно 6 зидова (зидови- означени W1 - W6), 

направљених од меких дрвених дасака дебљине 1 цол, је постављено 

на трг на удаљености од 7 до 21м од центра експлозије.  

Раван зидова је у свим случајевима била управна на линије које 

повезују центар зида и центар експлозија. Зидови су постављени на 

места где је забележен већи број жртава на релативно малим 

просторима. Пројектил је постављен на дрвену даску од 1 цола и 

постављен у дефинисану позицију (падни угао 62° и смер који 

одговара правцу долета пројектила од 271°, дефинисано од проф. 

Берка Зечевића) – исто као и за први експеримент.  

Штета нанесена продавници НИК током теренских тестова је 

попуно другачија у поређењу са штетом нанесеном правој 

продавници на тргу Капија.  
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Аутомобил „голф” Мк I овде коришћен је већ био оштећен првим 
експериментом, па штета аутомобила није процењивана у овом 
експерименту. Граната је активирана електричним детонатором бр. 8.                                 

Oштећење излога продавнице НИК експлозијом

     Слика 4.2.11  Детаљ излога НИК-а  са минимално оштећеном надстрешницом 

Током теренских тестова продавница је тешко оштећена; продавница 
НИК након праве експлозије на тузланском тргу „Капија” је 
имала само мало оштећен рам излога и сломљено стакло на 
излогу.  
Такође треба поменути да су пластичне лутке, које се користе за 

излагање излагање одеће која је на продају и које су стојале унутар 

радње, оштећене фрагментима и да су пале на под.  

Лутке у правој продавници НИК након праве експлозије на 

Тузланском тргу Капија нису оштећене фрагментима и 

наставиле су да стоје у стандардном положају унутар излога.

Очигледно је минимално оштећење надстрешнице изнад излога 

продавнице НИК.  

Да је артиљеријски пројектил експлодирао близу испод 

надстрешнице, иста би била оштећена у далеко већем обиму.  
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Слика 4.2.12 Схема трга „Капија˝ са означеним местима зидова W1-W6, A-G 

зградама на тргу Капија˝, DF– смер долета прoјектила, CE– центар експлозије, VW–

аутомобил „голф” Мк1 
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Слика 4.2.13 Зид постављен на ћошак  непосредној близини „Кафеа Леонардо” 
    7м од ЦЕ 

     Слика 4.2.14 Зид постављен на ћошак  на улаз продавнице „Самоизбор”, 10м од ЦЕ

трг и улице 
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Слика 4.2.15 Позиција зида постављеног на 12м од ЦЕ у непосредној близини зграда 
F и G (зид је делимично скривен иза аута голф који је постављен између пројектила 
и зида) 

Слика 4.2.16 Зид лево у позадини у непосредној близини зграде Лутрија БиХ, 
испред десно на углу зграде Капија˝  и лево од кафеа „Леонардо˝. Виде се и 
трагови дејства претходне опитне експлозије на згради али изнад приземља. 
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Слика 4. 2.17  Позиција зида десно, на ћошку зграде  испред кафеа »Гулам« а иза 
улаза у зграду »Самоизбор«; позади кафеа »Гулам« испред летње баште.   

Зид бр. 1 (W1) је постављен 7 метара од ЦЕ испред ћошка зграде E са 

Кафеом Леонардо. Зид бр. 2 (W2) је постављен 10м од ЦЕ испред 

ћошка зграде C– „Самоизбор”.  

Зид бр. 3 (W3) је постављен 12м од ЦЕ између предњег дела зграде G–

Обућа Београд и ЦЕ.  

Зид бр. 4 (W4) је постављен 16м далеко од ЦЕ поред зграде E– Лутрија 

БиХ, а зид бр. 5 (W5) је постављен 18м далеко од ЦЕ поред зграде C са 

кафеом „Гулам”.  

Последњи зид бр. 6 (W6) је постављен 21м далеко од ЦЕ између 

зграда C и E на центру трга „Капија˝. 

Горње слике показују поставку зидова пре експлозије. 
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Слика 42.1 8 Позиција зида бр. 4 напред десно  и бр. 6 
лево и иза, који су хватали фрагменте који су летели према кафеу „Капија˝ 

Овде, из практичних разлога, нису показани зидови после експлозија 

и бројања погодака. Зид W1 је постављен између експлодираног 

пројектила и Кафеа Леонардо.  

Овај зид показује значајно већи деструктивни ефекат фрагмената 
него што се десио у стварној ситуацији на овом делу трга „Капија”,
где је идентификована већа група преживелих.  

Зид W2, постављен на ћошак зграде C је погођен прилично 

равномерно са релативно мањим бројем фрагмената, и већина њих је 

перфорирала зид . У стварној ситуацији на овом месту је било 

жртава (укупно 11 убијених) и преживелих (5 особа), што не 

одговара ефекту експлозије пројектила на зиду.  
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Зид W3 је штитио простор у улици Б. Аџије између зграда F и G, где 

је нотирано 2 жртве и двоје преживелих. Зид W3 је погођен 

неједнако, мањом количином фрагмената, поготово у свом средњем 

делу. 

Ефекат фрагмената на зид поново не одговара ефекту 

екплозије на живе мете. 

Такође, ефекти неколико фрагмената на зид W4 постављен уз зид 

зграде E различити од ефеката у Тузли, где је укупно 4 људи убијено 

а троје је преживело на овом месту.  

Зид W5 је погођен са неколико фрагмената, поготово у свом горњем 

левом делу. Десни доњи део зида W5 уопште није погођен.  

Овај налаз није у сагласности са 5 потврђених жртава на овом 

простору на Тузланском тргу „Капија”.  

Тих 5 жртава је требало да седе иза столова, испред кафеа 

„Гулам”. Њихова позиција одговара доњем десном ћошку зида 

W5.  

У другу руку, зид W6 испред Кафе-сластичарне „Капија”, на 

удаљености 21м од ЦЕ, показује само неколико погодака фрагмената 

у својем вишем делу. 

Овај експериментални налаз није у сагласности са званичном 

фотодокументацијом од правог догађаја- у простору овог зида 

документовано је 6 жртава. 

Укупан број погодака (пробоја) и укупан број перфорација су 

документовани на сваком зиду након експлозије.  Добијене густине 

фрагмената су коришћене за упоређивање ефеката експери-

менталне експлозије и експлозије на Тузланском тргу „Капија”, са 

резултатима добијеним из теоретског модела растурања фраг-

мената. 
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Погађaњe зидовa фрагментима је овде приказано само нумерички; 

за фотографије треба видети оригинал. [3] 

Погоци (пробоји) су означаваи црвеном бојом са предње стране, на 

задњој страни зида су перфорације означене истом бојом.  

Дрвени зидови су дали очекиване резултате о густини и просторном 

распореду фрагмената ВЕ пројектила 130мм у изабраним 

смеровима.  

Ови резултати су веома различити од ситуације забележене на 

правом тргу „Капија”. 

Након поређења ефеката фрагмената на зидове са њиховим правим 

ефектима на тузланском тргу „Капија”, може се рећи да су ефекти 
фрагмената у потенцијалној сагласности са стварношћу само у случају 
зида бр. 5 (постављен 18м од центра експлозије).    

Али у свим осталим случајевима постоје мање или веће разлике 

између експеримента и стварности.  

Највећа диспропорција је у случају зида бр. 1, где је шанса за 

преживљавање, у односу на позицију пројектила, била 

минимална, али је 12 људи преживело експлозију на овом месту 

у стварној ситуацији.  

Слична диспропорција је такође и у случају зида бр. 4. 

У другу руку, у случају зидова бр. 3, 4, и посебно бр. 6, број 

убијених жртава је већи него што следи из ефеката фрагмената 

на зидове током експеримената.  

Очигледно је из свих раније изведених а овде, из практичних 

разлога, неприказаних истраживањ, да су теоретске густине 

фрагмената у доброј сагласности са правим густинама. 
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Теоретске густине поља фрагмената се одређују рачунањем са 
коришћењем модела растурања фрагмената, описаног раније о 
документу [3].  

За њихово одређивање су у обзир узети сви фрагменти пронађени у 
тесту у јами и специфичне крајње енергије за елиминацију мете 
0.5 МЈ.м-4.2. [3] 

Делимични закључци [3]
На основу анализе експерименталних резултата представљених у овом 
поглављу, могуће је изјавити да постоји већи број значајних 
противуречности између ефеката експлозије на Тузланском тргу 

„Капија” и његовог модела у Никинцима, поготово: 
 штета на ауту бр. 1 („голф” Мк I)), 
 позиција аута бр. 1 („голф” Мк I) након експлозије, 
 запрљање аута бр. 2 изазвано експлозијом, 
 штета на ауту бр. 4 (застава), 
 кратер изазван експлозијом, 
 штета на фасадама зграда, 
 штета на излогу продавнице НИК изазвана експлозијом [3].
Ове тачке су у директном конфликту са моделом Тужилаштва и 
не потврђују чињеницу да је артиљеријски пројектил испаљен 
са позиције западно од Тузле експлодирао на Тузланском тргу 
„Капија”  у Мају 1995. 

Јозеф Шарон [4] ће још да примети и опише једну кључну разлику: 

Догађај на Капији (угао „Самоизбор”- а, доле погр. запад, п. прир):

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.  
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Надаље, очигледно је да ова фундаментална разлика 
недвосмислено указује да нема подударности између положаја 
пројектила према Др. Зечевићу и резултата експлозије у Тузли. 

Проводећи свој други опит, проверавајући варијанту доласка 
пројектила из југоисточног правца, из правца Тузланског аеродрома, 
Јозеф Шарон [4]  пише: 

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.  

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 1. 

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. 

Ова фрагментација је значајно повећала број жртава као резултат 
секундарне фрагментације и рикошета металних фрагмената.  

Резултати 3-Д скенирањa зa експерименте према сценарију вештака 
тужилаштва. 

Укупнa фрагментација  са прегледом  људских фигура  и објеката. 
Црвени сноп представља ударе до висине од 1,80 м,  зелени сноп
представља ударе изнад  висине од 1,80 м.  

Цилиндри представљају локације људских фигура.  

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

Плаво — област и штете само услед фрагментације;
Зелено  заштићене  зоне у смислу условне безопасности за људе. 

Зона дејства пројектила 130 мм после експлозије; обојене линије показују 
најлеталнија места унутар зоне успешног дејства.  

Зона дејства пројектила 130 мм после експлозије- поглед са северозапада; обојене 
линије показују најлеталнија места унутар зоне успешног дејства, али најјасније 
указују на један факт; не може експлодирати са запада долазећи пројектил а да не 
остави ожиљке на згради крај које је дејствовао. 
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Зона дејства пројектила 130 мм после експлозије; поглед са јужне стране- обојене 
линије показују најлеталнија места (црвене, плаве и љубичасте линије) унутар зоне 
успешног дества, али се очито види одсуство фрагментације код кафе-

посластичарнице „Капија”. 

Резултати такође указују да не може експлодирати са запада долазећи пројектил а 
да не остави ожиљке на згради крај које је дејствовао и то значајне, а  на њеној 
прислоној фасади.  

То показују зелене линије којима су регистровани фрагменти спојени са центром 
експлозије у експерименталим условима. Постексплозивне фрагменте и места 
њихових удара регистровао је 3-Д ласер. 
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Анализа налаза– фрагментација 

а.  »Уопштено је пронађено да су карактеристике фрагментације у 
оба Теста врло сличне што се види из штете на зидове зграда, осим 
неколико фундаменталних разлика: 

б.  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. 
  ц. 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 
продавницид. 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. 

е. 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.. 

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. 

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.«- Крај инсерта из ширег 
цитата Јозефа Шарона.[4] 

Поређење између Тестова 1 и 2 у односу на обим повреда фигура људи 
показује следеће: Обрада резултата свих тестова који су изведени по 
сценарију др Зечевића а са стварном експлозијом на тест сцени, за 
пројектил 130 мм, показују разарање; потпуну девастацију тела (лутака 
које замењују људе)  
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  Слика 4.2.19 Горе: Тешко разорена фасада зграде НИК  и аутомобил при доласку 
пројектила са истока.  (опит од 11. о2. 216. године.  

Ништа слично сеније десило у Тузли али се тим мање десио обрнут догађај- долазак 
пројектила са запада. (Прим. прир) 

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

у степену од 6%, погибељ од фрагментације од 85% и  од ударног таласа 
8,8%. Расподела повреда у стварном случају је драматично различита; 
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посебно што се тиче повреда од ударног таласа, где би требало да од 71  
погинуле особе само око 6% процената погинулих, тачније (5,7%) носе 
такве повреде.  

Међутим, само је код кафеа»Гулам«, 17 м далеко од ЦЕ и код улаза у 
»Самоизбор« (10-12 м), респективно, повреде од ударног таласа (тзв. 
бласт повреде) претрпело 9-еро људи или 12,7%, а наредних 5 особа 
(7%) чак на удаљеностима од 2о-30 метара, а само код ЦЕ такве 
повреде је имало 6-еро  људи (8,5%).  

Укупно, дакле, у стварном случају, најмање 28,2% погинулих (20 
људи) су претрпели повреде од ударног таласа, или 3 пута више од 
очекиваног теоријског и експерименталног. 

Овакве повреде од ударног таласа (тзв. бласт повреде) не могу да 
задобију људи удаљенији од  3-6 м од ЦЕ. Ова последња граница је 
и максимално могућа за дејство пројектила 130 мм, а најчешће је 
валидна нека средња; касније ће то бити детаљније објашњено.  

Појава оваквих повреда на даљинама од 10, 17 или 27 м је 
немогућ догађај, јер се то никада није десило у људској 
пракси, а такав и јесте цео Тузлански догађај када се посматра са
становишта једне експлозије једног јединог артиљеријског 
пројектила 130 мм. 

Можемо претпоставити да је већи број (могућих, прим прир) жртава 
резултат додатне фрагментције 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 у њиховом доњем 
делу, у поређењу са Тестом бр. 1 где је била концентрисана на горње 
делове зграда. 
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Фото М.П. Североисточна фасада бивше зграде »НИК« (десно), лево улаз у бившу 
продавницу »Самоизбор«, десно у позадини фасада бивше трговине »Капија« и 
Лутрије БиХ. Стање из октобра 2014. године. 

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. 

Зашто је важна напомена под 10. израелског експерта? Ко год да 
прочита горње напомене. биће му јасно да је неупоредиво лакше било 
бранити сценарио према којем је пројектил дошао са истока јер је обим 
штета и рањавања, иако реално неадекватан појави која је узроковала 
трагедију на тргу „Капија“ био неупоредиво ближи ефектима на тргу од 
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ситуације када пројектил долази са запада. Зашто то није урађено?
Јасно је зашто.  

У источној зони није био командант Новак Ђукић кога је 
требао оптужити по сваку цену, па ма шта да се стварно 
десило. 

Неки терминално – балистички и трасолошки 

показатељи 

Дејство пројектила на циљу оставља трагове који су последица 

ударног таласа експлозије, термичког ефекта и парчадног дејства. 

Овде ће се разматрати само део трагова парчадног дејства који се 

налазе у фото–документацији ЦБС Тузла, а које су приписане 

наводној  експлозији пројектила 130 мм, дана 25.05. 1995. године. 

На графици бр. 36. налазе се 2 беле нумерисане елипсе, 7 белих 

нумерисаних кругова 4 бела круга без бројних ознака. Ово су ознаке 

које указују на оне трагове (оштећења на згради) који потпуно 

искључују могућност да су последица дејства ма којег артиљеријског 

пројектила, а посебно оног од 130 мм.  

На тој графици су трагови на фасади објекта бивше адвокатске  

кацеларије »Пашић» који су приписани наводном дејству пројектила 

130 мм. Посебно се tu истичу следећи трагови који у потпуности 

искључују могућност да су последица експлозије артиљеријског 

пројектила, а означени су нумерисаним и круговима без ознака.   
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Слика 4.2..20 (фотографија бр.36 из фотоархиве ЦСБ Тузла) 

Трагови на фасади тадашње адвокатске канцеларије "Пашић" приписани
наводном дејству пројектила 130 мм. 
Не сме се заборавити да ударни талас 

експлозије долази према овој фасади, са десне стране на слици, под 
                                                                               малим углом, око 150. 

1. Олук савијен у смеру извора експлозије; 

2. Пробој олука из правца супротног од правца простирања 
експлозије; 

3. Ма која експлозија испред зграде „НИК“, не може да узрокује 
овакво оштећење а да остави нетакнуту ивицу зида која спаја 
ознаке 4 и 7. Ово су такође, ван сваке сумње, трагови дејства 
објеката који су долетели  из правца супротног од правца 
простирања експлозије; 
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4. Оштећења на зиду (ознака 5) на месту које је олуком заклоњено а 
без икаквог видљивог трага оштећења олука са стране која је 
окренута према центру експлозије; 

5. Пробоји олука (ознаке 8 и 9) из правца нормалног на правац 
простирања експлозије, исто важи и за ознаку 6. Парчадном дејству 
пројектила потпуно су несвојствени округли убоји налик на оне 
добијене дејством пројектила ручног ватреног оружја; 

6. Изубијан олук без пробоја - што се не може приписати парчадном 
дејству пројектила. Парчад на удаљењу од 10 м од центра 
експлозије још увек имају брзину преко 700 м/сек и овакво 
оштећење олука не може им се приписати. Сви изведени 
експерименти са активирањем стварног пројектила 130 мм 
показују пробоје олука који су неправилног облика и врло оштрих 
ивицa; 

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

СПИСАК ДРУГИХ СУМЊИВИХ И ЧАК НЕМОГУЋИХ 

ДОГАЂАЈА У СЛУЧАЈУ "КАПИЈА" 

Случај трг "Капија" је само један карактеристичан пример како се 

велика балканска трагедија претвара у судску фарсу. Упркос свим 

расположивим доказима и неспорним чињеницама које су стајале на 

судском столу, суд није желео да их види а да се не говори о уважавању 

ових доказа и чињеница.   

Према сведочењу многих преживелих сведока, два човека су у време 

експлозије се налази на месту где се на слици могу видети отворена 

врата„голф” Мк1 возила.  
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Они су били наслоњени на кабину аутомобила и јели кокице. Трећи 

човек, под утицајем алкохола, био је још ближе експлозији. Он је, 

наводно, плесао на хауби истог аутомобила.   

Сва тројица су преживела са лаким повредама. 

Двe следеће слике показују како је огромним грешкама и 

злоупотребама био засут суд у овом случају. Са оваквим подметнутим 

доказима, какву је одлуку могао да донесе?  

Просторна ситуација на "Капија" тргу дан после експлозије. Лева 

страна предње фасаде "НИК" зграде, само два метра даље од 

експлозије није оштећена, али лева бочна фасада исте згради носи 

многе ожиљке направљене од гелера од дна до врха. 

Јасно је да овакво стање ствари испољава низ практично немогућих 

догађаја које стручна пракса неће прихватити и у оквиру професије не 

могу бити прихваћени на било који начин.  

Случај "Капија" трг се појављује као веома, веома опасан преседан 

судске праксе и својеврсни малициозни прецедент, по којем ће од сада 

па надаље бити дозвољено да се верује да број људских губитака као и 

штете на објектима расте са повећањем од удаљености од експлозије и 

обратно.  

Гледајући доказе и наводе тужилаштва, од сада па надаље, потпуно нов 

и до сада потпуно непознат, а од стране тужилаштва заснован, 

професионални закон, важећ само на Балканском полуострву, гласи:  

Правило бр.1 -»Артиљерци од сада надаље– обавезно да улажу 
надљудске напоре да би промашили своје циљеве што је више 
могуће, јер се таквим поступцима постиже максимални ефекат на 
циљу«.  

Нема физичке могућности да гелери и други различити продукти 
експлозије поштеде предњу страну зграде а да нападну обе бочне, осим 
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ако неко жели да докаже да је експлозија артиљеријске гранате 
формира фрагменте који лутају мало напред па тако мало улево или 
удесно и свуда око зграда у комшилуку, а то се на претходним сликама 
итекако видело, на 4.11 посебно. 

То је огромна заблуда која не може бити случајна; преобилно је 
документована у судским списима да би могла остати непримећена и 
неуважена као суштински факт који обара предметну оптужницу. 

Слика 4.2.21 
Посебну пажњу треба обратити на начин ломљења бочног спратног стакла које не 

може да узрокује описана експлозија са фронталне стране зграде 

Међутим, тужилаштво и његов вајни вештак су на високом 
математичко-научном нивоу доказали да су таква манифестације 
сасвим могуће и потпуно реалне својој природи, како у пракси тако и у 
теорији.  
Ако бисмо везали очи и прихватили такве тврдње тужилаштва, 

прихватили би овај случај као преседан по којем би се онда 

успоставило једно ново правило које би важи само за балканску 

артиљерију, а то премудро правило гласи:  
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Правило бр.2: »Ако желите да истовремено уништите источну и 

западну страну неког објекта, гађајте јужну, што јужније то тужније. 

И обрнуто! Комбинације бирате сами«! 

Дакле, што јужније– то тужније и за јадне зграде и одрпанце у њима 
јер ће штета на источној и западној страни поменутог објекта 
бити знатно већа, па чак и неупоредива! 

Нема простора за презентацију многобројних грешкака и 
малверзација којима се у овом случају служило тужилаштво и њихов 
вештац.  

Погледајмо само један од сумњивих и чак немогућих догађаја, 
тј. погледајмо чињеницама у очи7.  

Ту је утврђено да је “највећа груписаност лица, погинулих и рањених, 
било је на местима где се седело...“, и „Анализом вредности растојања 
када се узме у обзир најгори могући исход, односно случај када се у 
разматрање узме рефлектовани ударни талас вероватноћа смртности 
од 99% је за растојање до 4,2 м од ЦЕ, а граница оштећења плућа, што 
се узима за праг смртности се налази на растојању од 6,5 м од ЦЕ.  

Већина жртава на тузланској Капији са бласт повредама првог реда 
налазимо на растојањима већим од овог израчунатог. ...“завршен 
цитат.  
Није ли то директна примена већ поменутог правила бр.1?   

Тамо где се, током жестоких борби, у непосредној близини експлозије 
пронађе тек пета од чизме или капа несрећника, ту се, у предметном 
случају, тек на лакат од центра експлозије, пије, плеше и једу се кокице.  

                                                            
7 Судски вештак Др. Мирјана Анђелковић Лукић, дипл. инж: Налаз и мишљење, 
Стручно и експериментално разматрање догађаја на Тузланској Капији који се 
догодио 25.05.1995. год у 2055 сати, страна 61.  
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Најбезбедније је, изгледа, што ближе месту где граната експлодира. И
обрнуто, тамо где удаљени људи редовито преживљавају овде ће се 
гинути од ударног таласа.  

Слика 4.2.22 Улаз у продавницу "Самоизбор" 
после експлозије од 25. маја 1995 

Највише је, дакле, мртвих и тешко рањених било тамо где се седело, ма 
колико то било удаљено од експлозије. Дакле, што је циљ нижи то је 
угроженији!  Зато се треба попети што више, нпр. бар на барску 
столицу.  

На поменутој столици, окренут леђима према излогу продавнице 

»Самоизбор«, седео је човек и пио неко пиће.  

Он је гледао у само лице стравичног догађаја– експлозију, непосредно, 
са удаљености од нешто више од 8 метара, док је лицем и предњим 
делом тела био директно окренут према челу једног од 
најсмртоноснијег, левог, снопа парчади. Рањен ја са леђа, познато је. А 
иза панела од поменутих дасака остају рупе– види се да су панели 
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избацивани из продавнице бочно према према ударном таласу 
експлозије1 види слику 4. 2.23.  

На удаљености око 2 м од улазних врата зграде ˝Самоизбор”, тј око 11 

м од центра експлозије се налази плави аутомобил „застава-101”. 

Упркос чињеници да је возачким стаклом окренут према центру 
експлозије, аутомобил је само лако оштећен, али 6 метара даље низ 
улицу гине 5-еро људи и једно трогодишње дете који су седели на 
столицама кафеа »Гулам«.  

Црни би се случај могао побринути да се тако нешто ретко каткада и 
деси, али судски списи су неумољиви; 3-оје од ових 6 погинулих 
показује строко идентификоване и добро препознатљиве знакове који 
указују да су били у блиском контакту са центром неке експлозије.  

Ту, на том месту нико није пријавио никакву експлозију; међутим, 
околина је неупоредиво теже оштећена од оне у периметру пријављене 
експлозије. 
Како је то могуће? Одговор је једноставан; у светлу претходно 
понуђених чињеница—никако! 

Не сме се заборавити да су, како поменути ауто тако и кафе, били
заклоњен великим бројем људи у међупростору.  

Не треба ни поменути да се на фотографијама из архиве ЦСБ Тузла 
одлично види да је један од столова у том поменутом кафићу пробијен 
одоздо на горе, јер је то показано на другим местима и у анализама 
везаним за овај случај. 

Једна истина се не може избећи и та истина обавезује све до суда и
тужилаштва у овом предмету. Ко погледа неке од докумената из 

                                                            
1 Попарић Миле, дипл маш.инж. „СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ 

УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА У ВЕЗИ СЛУЧАЈА ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА" У 

ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, страна 114.  Слика 95. 
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поменутог предмета мора видети бар једну неоспорну чињеницу која
се појављује као снажан контраиндикатор.  

Ова чињеница, представљена је кроз упорне покушаје тужилаштва да 
докаже да је могуће да су ефекти експлозије то већи и штетнији по
животну средину, како удаљеност од експлозије расте.  

Таква тврдња није нигде експлицитно наведена, али је прихваћена у 
свим ситуацијама у којима ју је требало одлучно одбацити.Нико се, 
током процеса, није бавио карактером рана које су људи претрпели. 
Суду и тужилаштву, дакле особљу искусних професионалаца није 
дозвољено да пропусте такве ствари тако једноставно.  

Након горе поменутих и доказаних чињеница и изнесених 
контрадоказа додатно доказивање се мора сматрати ирелевантним и 
сувишним. 

Главне чињенице су одавно доказане и према њима, главни неживи
актер у овој драми, артиљеријски пројектил од 130мм мора нужно бити 
искључен као и секундарни- аутомобил „голф” Мк1 јер ово возило по
многим основама провоцира дубоко засноване сумње. Нажалост само
најважније од свега није могло бити искључено. То је престанак живота
бројних младих људи.  

Суд није доказао чије је возило то било.  Нико није питао зашто ово
возило има регистарске таблице бивше, одавно непостојеће државе, 
другачије од свих осталих аутомобила на месту трагедије. 

Сви ови подаци су се лако могли проверити.  У неколико места у
судским документима показује се да је возило „голф” Мк1 имало 
регистарску таблицу ТZ     1 10-777.  

Ова ознака је ознака бивше СФР Југославије у следећем формату: прва 
два слова за град, након чега следи петокрака, па долазе бројеви (пет 
или шест бројева у зависности од величине простора за регистрацију).  

Бројеви су били подељени централном међуцртицом.  
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Разумно је претпоставити да су такве регистарске таблице биле у 
употреби у БиХ још одређени временски период после априла 1992.
године, јер није било других.  

Међутим, на територији БиХ те таблице су биле замењене најкасније у 
априлу 1993. године, до када су сва три ентитета заменила своје 
регистарске таблице, како се то види са наредних слика из тог периода.  

Током 1994. године на делу територија које су биле под контролом 
Армије БиХ, уведене су нове регистарске таблице које су заједно са 
свим осталим таблицама остале важеће до краја 1998. године од када 
међународна управа за БиХ уводи нове таблице које и данас важе. 

Пуну усклађеност са горе наведеним  регистарским  таблицама  
документује и возило „застава 101” плаве боје- са стварног места 
злочина са ознаком ZV-10028 А, такође, у истом формату као што је 
приказано на сликама горе.  

Са друге стране стоји испољена крајња незаинтересованост како суда 
тако и тужилаштва за овако важну чињеницу.   

Град Зворник је у предметном времену био под контролом Војске 
Републике Српске, али су избеглице из Зворника могле да користе и
продуже регистрацију својих возила такође и у Тузли.  

Ко се усудио, да током рата пред полицајце у цивилу (у складу са 
изјавама многих присутних сведока), упркос полицајцима у униформи
довезе нерегистровано возило (или још горе, возило са такозваним 
"српским таблицама") на  средину  трга испред "НИК" зграде где је 
паркирање у то време било строго забрањено?  

Из горе наведеног лако је закључити да у то време ауто „голф”  Мк1 није
регистрован најмање последње две године, а зависно од почетка 
регистрационог периода можа чак и три и по године. 

Шта би такав возач доживео?  Ко жели да зна, нажалост, и данас после
22 година може то да испита као возач властитог возила са туђом 
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регистрацијом и утврди какав би био став гомиле али и полиције према 
њему и према таквом возилу.  

То знатно више, него неки други директни а окривљујући физички
докази, којих иначе у овом случају уопште нема, говори о позадини и 
мотивима предметног судског спора и о чињеници ко је иза њега њега 
стајао, у којој мери и са каквим намерама. 

Појава дуго нерегистрованог возила као кључног аргумента који је у 
вези са овако крупним трагичним положајем, погибија двојице 
полицајаца непосредно поред тог истог возила те узимање у обзир 
изјава више сведока да је крај тога возила униформисана и полиција у 

Слика рег. табл. СФРЈ за Тузлу до 1992.
(тип као и предметне рег.т.) ) 

Слика Прелазних рег. табл. на 
територији под контролом Арм. БиХ.

уведене током 1994. 

Слика рег. таблица Републике 
Српске, 1992.-1998. 

Прелазне рег. таблицe, на теритирији 
Херцег Босне 1992.-1998. 

Слика прелазних рег. табл. на 
територији под контролом Армије БиХ, 

увођене током 1992. до 1994. 

Слика рег. таблица које се и даље 

примењују, иако пред сменом (1998.) 
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цивилној одећи била од поподнева па све до експлозије, није нешто 
што би само побудило трачак сумње. 

Предметно место је на самом тргу »Капија« и паркирање је ту било 
строго забрањено. Чак и да није било тако, присуство већег броја 
службеног особља и све остало везано уз то возило као нпр. пад 
пројектила на немогуће место уз каросерију возила уз минимална 
оштећења је крајње сумњиво.   

Према изјавама сведокаа које су судски запримљене и заведене, 
показује се да је присуство униформисане и неуниформисане полиције 
у непосредној близини поменутог аутомобила било видно у значајној 
мери све од његовог доласка на трг па до експлозије. Индикативно је, 
такође, да поменути припадниви реда уопште нису обраћали пажњу на 
то возило. 

Уосталом, познато је да су ту и погинула два припадника ЦСБ Тузла, 
непосредно уз возило „голф” Мк1. 

Још је сумњивији каснији однос у непосредно предузетој истрази 
следећег дана где се тај аутомобил готово и не спомиње, до потпуне 
игноранције у оној 12,5 година одложеној.  

Истини за вољу, посве је могуће да проф. др Берко Зечевић после готово 
13 година од предметног догађаја и није могао да пронађе власника 
дотичног возила; возило је можда и престало да постоји као такво, али 
његово потпуно занемаривање током првобитне истраге је неопростиво.  

Овакав след догађаја представља основ за дубоко утемељену сумњу 
која, не без разлога, пориче службено представљену верзију 
предметног догађаја.  

За људе који посматрају, не и за оне који су цео поменути трагични 
догађај из 1995. године брижљиво  планирали и извели.  

После свега овога са високим нивоом поверења потврђује се 
професионални стручни налаз који гласи:  
Из свега горе наведеног, последице које су се испољиле на "Капија" 
тргу у време трагедије су дијаметрално супротне у односу на 
уобичајену артиљеријску праксу, ранија стручна сазнања, као и на 
конкретне,  експериментално  добијене податке.  
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У више поновљених опита се стално јављају појаве које, без 
изузетка, указују на неутемељеност сценарија тужилаштва БиХ у 
случају Ђукић, те да: 

У целини, ни једна од последица које су се појавиле на Тузланском
тргу »Капија« не може се приписати директном дејству
артиљеријског пројектила 130 мм, осим ако се детаљи трагичног 
догађаја не посматрају потпуно изоловано на новоу појединачних 
необјашњивих детаља, као на пример, на нивоу једног, 
евентуалног пројектилског фрагмента који је могао бити 
прикупљен ма где било, јер суду никада нису показани никакви 
оригинални фрагменти прикупљени прописаним начином.  

У предметном случају, чак ни оваквог минорног доказа нема, јер је 
др. Зечевић, без провере, прихватио нечију тврдњу да „негде тамо, 
код некога” постоје неки фрагменти, које нико на суду није видео. 

На тргу „Капија“, изван сваке сумње, 25.05. 1995. године није 
експлодирао артиљеријски пројектил 130 мм М79 ни било који 
други.  

Необјашњиве противуречности које произлазе из односа 
стварних, минорних и експериментално добијених, тешких 
оштећења објеката директно указују да предметне људске губитке 
није могла узроковати једна једина експлозија артиљеријског 
пројектила на пријављеној позицији. Експлозија артиљеријског 
пројектила 130 мм чини немерљиво веће штете на околним 
блиским објектима од стварне експлозије која је дејствовала 
предметног дана на тргу „Капија” и апсолутно  никакве штете на 
удаљеним објектима, као „Лутрија Бих”, „Борац”, Јеврејска улица 
(тада Николе Тесле), ма колико пута да се експерименат изводи. 

Али та иста експлозија опитног артиљеријског пројектила не чини 
никакве штете на обе бочне фасаде зграде НИК за разлику од 
тешко оштећене предње фасаде где је била експлозија, са једне 
стране.  

Та иста експлозија не добацује своје продукте до кафеа „Капија” , 
као у реалном случају, (пребацује га) а камо ли да тамо рањава 
велики број људи по стопалима и потколеницама. Све баш све је 
супротно од онога што је коришћено као базична аргументација. 
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Са друге стране, лутке-репрезенти људи на тргу, после експлозије 
опитног артиљеријског пројектила 130 мм су неопредиво мање 
оштећене у односу на људе у стварном догађају.  

То показује:  „Знатно снажније убојно средство од оног које је 
дејствовало испред зграде НИК, локално, наноси и мање жртве и 
мање штете, а реално, немерљиво слабије убојно средство (40 пута 
мање експлозива) наноси и веће жртве и веће штете” 

Горњи суд садржи „contadictio in adjecto”; обе су супротстављене 
премисе контрадикторне и физички не могу истовремено 
постојати. 

Еклатантан пример: У реалном случају, два полицајца оба 
позиционирана  унутар пречника од 2 до 3 м од центра експлозије 
нису претпела бласт повреде већ само ситне озледе од фрагмената 
који као да потичу од ручне бомбе; одећа на њима није била 
поцепана. У реалном случају, левострана фасада зграде НИК, 
такође позиционирана унутар пречника од 2 до 3 м од центра 
експлозије, је оштећена са већим бројем фрагмената који указују 
на постојање парчадног ломљења стакла. Током експеримената 
таква појава апсолутно изостаје. У реалном случају, аутомобил 
„голф” Мк унутар пречника од 0,4 м је само минимално оштећен. 

Оправдано питање: „Како неупоредиво слабија реална експлозија 
узрокује тако леталне последице које знатно надмашују више пута 
снажније опитне експлозије?” 

За сваког објективном посматрача и истраживача то значи само 
једно; стварне жртве не тргу „Капија” у Тузли није наносила 
експлозија једног артиљеријског пројектила 130 мм, већ више 
просторно распоређених мањих експлозивних направа.  

Гледајући на последице експлозије у Тузли 25.о5. 1995. које се 
односе на штете на објектима, уочавају се дијаметрално супротне 
разлике између стварне и експерименталних ситуација. Разлике су 
испољене у таквој мери да су закључци страних и домаћих 
експерата једногласни; на предметом тргу није експлодирао 
артиљеријски пројектил 130 мм М79 ни било који други. 
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Све оптужбе против генерала Новака Ђукића су политички 
конструисане и лажне, непроверене и недоказане, а цео тај процес 
је дао легалитет политичком прогону најниже врсте који ће остати 
запамћен као срамотно правно и људско зло овога века и поднебља 
и после дугог временског периода. 

Суд и Тужилаштво су у потпуности пропустили прилику да докажу 
шта се уствари десило те кобне вечери 25.05. 1995. године, на тргу 
»Капија« у Тузли. 

Десно; Излози бивше зграде Самоизбор« чија је фасада мало мењана, лево прочеље 
зграде трговине »Капија«, напред десно бивша а сада знатно преуређена зграда НИК 
конфекције са меморијалним плочама на тлу и прочељу, у позадини, у центру слике, 
зграда преко које је наводно »прелетео« инкриминисани пројектил 130 мм пре свог 
пада испред зграде »НИК«. Фотографија са Гугл-а нуди добру представу о величини 
целог трга на којем је наводно било 800 људи у време експлозије. 
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ЈЕДАН САРАЈЕВСКИ
РАЗГОВОР  

Рани март 2008. године у Сарајеву. Ситан се снег просуо по граду, 
забелео околину; стао је, али не одлази. Не топи се. Стегао мраз, мало 
је људи напољу. Само се ветар разиграо празним улицама. 

Пред високом старом зградом, у центру, обојеном марија-терезија 
жутом, зауставио се црни Пежо 406. Из њега је хитро изашао млад 
човек, без капе, кратко ошишан. За њим старији човек, умотан у 
зимски капут, са вуненом капом на глави. 

Проф. др. Берко Зечевић, главом и брадом, дежурни судски вештак 
Тужилаштва-Тужитељства БиХ. И Суда, такође. Свега. 

Попели су се широким каменим степеницама старог здања до другог 
спрата. Доктор је разгледао; био је раније овде, али не на овом спрату 
и некако му се учинило да некада није било улаза на овај спрат. 

У предсобљу намештеном веома скромно, за столом је седела 
средовечна жена. Ваљда нека секретарица. 

Није подигла главу, није га ни погледом удостојила. Само је климнула 
главом према високим, двокрилним смеђим вратима и загледала се у 
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властите нокте. Младић који је допратио доктора се повукао, тихо 
затворивши улаз за собом. 

По дочеку је доктор Зечевић закључио да ово неће бити неки „разговор 
угодни народа словинскога”. Није ни слутио шта би могла да буде тема 
разговора. Нико му о томе ништа није рекао. На брзину и на силу су га 
привели. Зато је покушао да се некако припреми, настроји и наоштри, 
али времена није било. Полако је скинуо зимски капут и вунену капу и 
овлаш загладио косу. 
Просторија у коју је ушао била је преко десет метара дуга, 
минималистички намештена, скоро потпуно гола. Никога у њој. 

Касе уграђене у зидове, прекривене панелима од ораховине у виду 
врата. Чупави резеде зелени тепих на огромном поду, на другом крају 
широк храстов сто, иза њега столица, зачудо не фотеља него баш 
дрвена столица, само мало раскошнија и масивнија.  

На празном столу велики командни телефон и једна керамичка посуда 
пуна заоштрених графитних оловака. 

—Овога тренутно држи нека стваралачка немоћ, биће лако са њим—
досетио се доктор Зечевић. 

Иза стола огромни стаклени прозор из једног дела. Сеже од пода по 
плафона. Споља, при дну тог прозора расцветало се иње; ухватило и 
стегло парче сиве крпице, приковало је доњим делом за стакло док онај 
горњи, слободан, крај вијори на ветру. Једина несавршеност у овом 
леденом и негостољубивом простору. 

Поред масивних ливених радијатора, унутар те просторије било је 
неугодно хладно. Као да ту борави неко ко се на хладноћу привикао. 

У другом углу конференцијски сто са десетак столица али се доимао 
сићушним и маленим у овако огромном простору. Толико је успео да 
види проф. др. Берко Зечевић. 
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Иза једних од више бочних врата изашао је висок и мршав човек у 
елегантном сивом оделу. Брисао је руку о руку као да их је недавно 
прао. 

—Неки нови Понтије Пилат!—прошло је доктору кроз главу. 

Човек је сео за сто, узео у руке неки папирић и почео да га пресавија. 
Ћути, ништа не показује, не гледа посетиоца, понаша се као да овога и 
нема. 

—Добар дан! — огласио се доктор. 
Онај иза стола је незнатно подигао главу. Споро, веома споро. 

—А ви сте?— лагано и отегнуто, хладним гласом, толико хладним да се 
др. Берку учинило да се она вијорећа крпица споља заледила или бар 
на тренутак зауставила. 

—Доктор Берко Зечевић, професор Универзита у Сарајеву, молим, 
звали сте ме...— представио се судски вештак. 

—Тако што? Мени то баш и није познато, ја вас звао нисам, то ви сами 
себи ласкате. Вас су ухитили и привели, јако се чудим да то до сада 
нисте извољели примијетити. 

—Па зашто сам онда овдје? Мислио сам да сам нешто потребан.. 

—Потребан? Ви мени? Знате ли колико? Исто онолико колико једној 
ординарној жаби кишобран.— шкрт и хладан осмех расуо се 
просторијом. 

Уплашио се др. Берко. Нико није са њим овако разговарао још од раних 
студентских дана, па је помислио како ово неће на добро изаћи. И 
уједно; овде се не сме превише јогунити. 

—Но, дајте! — огласио је онај иза стола. —Како сте извољели чути, ја 
вас нисам звао, реците онда због чега сте уопће овдје? 

Др. Берко је ћутао. 
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—Значи, ви сте дошли овдје да чујете питања. Дообро.  Јесте ли ви,
молићу, недавно Тужитељству и суду БиХ поднијели неку своју 

експертску анализицу о случају „Капија”? — док је говорио сагињао се 
вадећи одебљу фасциклу негде испод стола. 

—Јесам, да, одговорио је др. Зечевић. 

—Можете ли ви то да измјените у писаној форми и да при томе 
понудите нешто смислено том Суду БиХ?  Умјесто те..те.. ваше 
одвратне, фалсифциране и наивне, мјешавине? 

—Како да измијеним? Све је предано, протоколисано, прочитано, па ја 
ускоро вјештачим и усмено, на суду јел’те... 

—Онда ми више немамо о чему разговарати, гос’н Зечевић! Само да 
знате. Ко својим папирима не може управљати њиме ће ти исти папири 
управљати. Оштро, неприлично грубо. 

Тишина је поновно зацарила просторијом. 

—Па вам прогнозирам како ћете извјесно ускоро свиједочити са 
лисичинама на рукама. Мада, и то има неке предности. Када се човјек 
потписује окованих руку потпис се криви и може се касније лакше 
занијекати. Реците, драги мој докторе, зар није тако? 

—Молићу лијепо, ја најоштрије протестирам, ја сам ту своју експертизу 
радио у складу са својим најбољим сазнањима... 

—Слушате ли ви уопће себе? Та ваша сазнања....sicut in caelo2, ма 
немојте, молим вас...Немојте тако примитивно да хиперболишете, 
нисте на правом мјесту, а и није право вријеме за то. Ви сте човјек који 
није свјестан својега тренутног положаја. Или можда желите да вам га 
одмах покажем? 

                                                            
2 Као на небу ( латински) 
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Застао је на трен па продужио:— Јесам ли ја оспорио да сте ви то 
радили у складу са својим најбољим сазнањима? Нисам. Проблем је у 
вашим сазнањима. Њих су мени други људи нарисали као нешто 
неупоредиво боље од овога што сте исказали. А што сте исказали, 
молићу лијепо, докторе?  Ово—показао је на фасциклу. —И ја вама сада 
чиним најбољу услугу да вас извучем из дрека у којем се налазите. Али 
ви то још не видите, зар не? Па тако непроницљиви, зашто сте уопће 
овдје долазили? 

Проф. др. Берко Зечевић је ћутао. Имао је и зашто. Појма није имао 
зашто је овде уопште долазио. Зашто је доведен, заправо. 

—Да нисте можда ви неки редов који се журно и задихано одазива на 
десетаров позив? Нисте ли ви слободан академски грађанин без газде? 

—Молићу лијепо, ја најоштрије протестирам, ја сам бивши замјеник 
команданта на мјесту високог офици..... 
Није успео да заврши. 

—Ама, ушутите већ једном и заклопите ту своју ташту губицу. 
Престаните одмах, да ми преиспољну скромност својега ума продајете 
као официрску част и морал. Одмах, разумијете ли? Опет се у говна 
уваљујете и за собом друге потежете а то не видите. На мјесту високог 
официра, зар не?  

—Ја, ја ...замијењивао... заустио је др. Берко—али је онај наставио. 
Полако као да посмртно слово чини. 

—Ох, како то сада кажу, ВД, је ли? Замјењивали, па сте официру друге 
зараћене стране били експерт-свједок оптужбе, је ли? По којем закону? 
Што раније не рекосте? Не би сада били овдје. Они су вас, мудри 
докторе, ту и чекали, пустили да свједочите безброј пута и да тајите 
првобитну истину о својем официровању.  

То је било тачно. Остао је без одговора др. Зечевић. 
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—Сада вас због ваших прошлих, плаћених лажи држе у шаци и ви 
свједочите што год да вам кажу. Срам вас било! Поновно су вас звали, 
требате им за неко ново кривоклеће? Зато ушутите ако не желите да 
одавде летите али не ван, већ унутра. Дубоко унутра! Ко вас је гонио да 
свједочите. Патриотизам или зелена боја америчких новчаница, 
реците? Можда шаренило еура? 

—Молим, ја протес.... 

— Зато вам и прогнозирам како ћете ускоро свиједочити са 
лисичинама на рукама. Када се у вама пробуди какав такав човјек, када 
се успротиви даљем бесмисленом и неприпремљеном лагању, тек ћете 
тада осјетити шта су људске муке. 
Говорио је тако полагано да се доктору чинило да му тај глас придикује 
још од детињства – полагано али упорно. Док је говорио извадио је 
другу фасциклу. Сиву. Из ње је извадио фотографију и пружио је према 
доктору. 

—Познајете ли овога човјека, овдје у средини? 

—Да, то је потпуковник Тарнер, имена му се не сјећам. 

— Је ли вас тај човјек контактирао под конац прошле године? 

Др. Зечевић је потврдно климнуо главом. 

—Да ли вам је са невиђеном лакоћом скинуо са грбаче инспектора 
Мутапчића који је посвједочио гдје је био онај „голф”  послије 
експлозије, па још успут и компромитовао тога високог полицијском 
службеника ЦСБ Тузла, који је у ноћи трагедије устврдио да је 
експлозија била испод возила? Одаљио га од процеса, је ли или није?
Гледај мене, два питања у једном! 

Др. Зечевић се само преместио са ноге на ногу. 

—Шутите, потврђујете, то је добро. Јесте ли добили Ирфанову скицу 
коју сте могли да тумачите са много више креативне неодређености? 



                                  

321 

Могли сте експлозију да одбаците толико далеко под било којим углом 
да нико не би могао да писне. Је ли тако? 

Др. Берко је немо гледао испре себе. Све је то било тачно. 

—Тумачићу ово као позитиван одговор. Само још да вам кажем како 
сте се ви баш за Мутапчићеву скицу ухватили. Прије но што сте мотку 
заср... замазали темељито за вас је било све спремно и припремљено. 
Српски ватрени положаји Церово брдо- с. Врбак. Српски стари и 
ослабљени топови. Знаци на тлу, вертекс угла према западу, падни угао 
мали; или граната са истока а падни угао велики. Зар се нису они из 
Беогада одмах досјетили, срећа да им ваш суд није доставио податке о 
гађању зрачне луке.... И за то треба да захвалите Тарнеру. 
—Да, али није било речено.......—међутим, онај други је несмиљено 
настављао прекидајући свако одупирање невиђеном лакоћом: 

—Потврда високог ранга била је иза вас и уз вас; потврда која не 
оставља мјеста за сумњу у виду АНЕКС-а Ф. За сваки случај, напад и са 
истока из правца зрачне луке Тузла а већ према томе кога убудуће 
треба да окривимо – трупе са истока или са запада. Није ли вам Тарнер 
све то рекао? 

—Све ми је он то рекао, господине али ми није рекао како да са тако 
малим углом пребацим високу зграду, а рекао ми је изрично да тражим 
извор ватре на западу... 

—Па сте ви то на Пањик турали и обнављали српске топове, новим их 
градили, зар не? Вршили нужду у властити новчаник. Стављали 
њихове тешке топове тамо где Срби ни пешице, поради себе, не иду. Уз 
брда их пењали, властити сценарио поганили и што све не? Је ли 
балистичару? И ко говори о тој згради коју граната са Врбака 
мимоилази а са Пањика не? Ко, Зечевићу? 

—Ја сам сва своја знања употребио да докажем оно што сам написао... 

—Опет ви са својим ус...им знањима, Тарнер је то и онда знао и сада зна 
боље од вас.  
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За разлику од вас он није морао да мијеша цинк и сумпор да би градио 
своје ракете, он је увијек правим горивом располагао. Он се у магију не 
разумије али се у свој посао разумије; у магију се не мијеша. Не рачуна 
се докторе нетко тко о свему зна понешто, као ви, већ онај тко о нечему 
зна све! 

—Ја ћу то на овом суду и доказати, да.... да сам ја био у праву. 

—Можда! Према свецу и ореол. Какав вјештак, такав и суд. Тако сте и 
ви добили суд какав заслужујете. А све је било припремљено као 
беспријекорни перформанс. Само сада, добићете и ви један свој, а 
типично Даутовски процес. Од срамоте нећете моћи главу да окренете.
Опет др. Берко није могао да ма шта каже.. Није знао што је то
Даутовски процес. 

—Питате се шта је то Даутовски процес? То је судија Даут судио Сава 
Јанковића на 15 година робије јер је имао огледалце. И што? 
Морали су да га пусте кад тад а огромна, невиђена, брука остала на 
свим тужиоцима, судијама и на БиХ— Опет је нешто вадио из оне 
фасцикле. 

— И ви мислите доцо да онај ваш београдски колега, како се оно 
зваше.... не.. не.. ах.. ево, Момчило, што је за вас радове писао, неће 
препознати ваше ситне лоповлуке и лажно свједочење? 

—Молим вас лијепо, тај поменути то читати неће, а радове ми није 
писао јер ја нисам могао већ што ми се није дало а он је био вољан, 
јел’те, а ја сам се у то вријеме већ био одрекао тих четничких студија.... 

— Можда, али ја на то гледам другачије. Видите, ја тамо препознајем 
само човјека који је нетражено и без обавезе написао бар један рад 
више од вас.  

Др. Зечевић је заустио да каже како је он и овако доста тога написао, 
али није стигао. Онај за столом је монотоно настављао своју несмиљену 
тираду. 
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—А кога сте ви мислили да варате када сте то дозволили, себе или њега. 
Или Универзитет? Јесте ли ви, докторе, заборавили да имате посла са 
образованим представником једног народа који се индустријализовао 
тако да је са воловских кола скочио директно на топовске лафете?  

Почело је, дакле, са општим, почела је бар нека конверзација наместо 
грдњи. Осмелио се доктор, чекај, зна и он понешто. 

— Чуо сам ја да они и овдашњи четнићки агресори сада нешто клепећу 
око тога да сам ја вар’о са аутом а ватрени положај топа гуро у неку 
рупетину у вукојебину невиђену, лажуњо, и све тако. А ја се томе не бих 
чудио, ја сам дуго живио са том сортом још од прије, молићу.  Знам ја 
за што су они све способни и нашто су спремни; чудо једно немјерно!—
развезао др Берко, одједном му осећај страха попустио. 

За дивно чудо, онај са друге страна није рекао ништа, није у реч упадао. 
Равнодушно је мотао неки папирић и гледао у сто... 

—Једном цркву заноћ разградили и опет преподигли а на другом 
мјесту, а нека им попина цигле биљежила, све једну по једну. И 
никакво чудо не би било да та пасја сорта, нама уинат, расклопи ону 
топовску скаламерију, тутне у неку јаму, без приступне стазе и богазе, 
те одатле по нама распали да нам ону и ондашњу љепоту од Узашашћа 
Кристовог, поквари. 

—Ваше Узашашће? Па, дајте, па и босански је преводиоц превео то са 
„Вазнесење“. Није него. Ма погледај ти само мога љупког докторчића 
како је запливао у пучко предање! Придикујете, зар не, докторе? 
Почиње на мене утјецати а, видите, ја бих тога вашег попину 
неупоредиво боље оцијенио него вас. Тај је са неколико доступних му 
бројева непогрешиво разлучивао циглу од баптистерија од оне из 
цинтора3 и олтар од звоника и реплицирао њему богоугодно а ви из 
заокруженога, готовог и богоугодног измет створили!  

—Али ја сам то под силу радио, пријетили су ми..... А сад ви мени за све 
приговарате?  

                                                            
3  Цинтор –црквена ограда- искв. немачки, од Kirchen Tor  (црквена ограда) 
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Они нас бију на километре а ви мени мјерите на милиметре или 
центиметре!                                                      

—Ма, не реците ми, драги докторе! Сада сте ме баш озбиљно 
растужили.  А када сам ја нешто слично рекао, молим лијепо? 

—Али онај Тарнер мени све Озрен, па Озрен, само зато што је тамо неки
ј...ни Новак! Мислите ли ви да је мени било лако да све оне 
инсинуације, нонсенсе и небулозе доказујем математички са јаким 
ентузијазмом, па јел' те? Срећа моја да су тамо све сами папци, 
дријемају послије ракије у дубоком пјанству и апатији. 

Хтео је још да каже како њега његови, ошишани до коже, пиштољима 
тискају; они са истока га на нож чекају, не може он више тако болан, 
сад и они из Хага, наврли ко луд на брашно да и надаље лажуња за 
њихов ћар. Сломио се, готово се расплакао доктор. Мислио је да каже 
али није писнуо. Није доспео али је хтео да викне како му жбири 
добацују: 

— У супротном— кабур, Берко! Без пенџера и вајата. Муком зрачи па 
вијештачи. Гори Беркане да би другима свијетлио. 

Није рекао али онај други што мисли погађа, одговара: 

—Ви по обичају претјерујете, а то никако не приличи вашем 
академизму који то и није. Мислите ли да је Босна тако кожовита 
земља у којој је безброј кожних капута увијек спремно да прогоне такве 
ситне, биједне а продане, душе? 

—Како је погодио о чему сам хтио да говорим, проклет био!— али 
саговорник наставља: 

—Е, па варате се, ни једна земља нема тога довољно, па пажљиво бира 
колико и куда такве шаље. Никада не залуду, никада на криве адресе, 
већ право куда треба. Ни код вас нису гријешили, без бриге будите. 

— Овај проклетник зна све— помислио је доктор-вештак. 

Зато је закључио да је залуду било какав говор. Покорност је овде 
много боља опција. До неког другог времена, док не стигне да се 
припреми.  
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—И не треба ми боље, сам сам се у ово умијешао да припомогнем.
Помоћи сам хтио, нисам знао да иза кожних капута, што ме онако 
лијепо дочекаше и примише, толико пиштоља вири!  Па све онахко по 
леђима тапшу а очима круже, по тјемену му траже место гдје се 
најлагодније погађа, а кроз смијех зборе:  

„Знаш ти лијепо наш добри и још паметнији Беркане, шта те чека, је 
ли, за ону нашу праву правцату а шта за ону другу, опћу истину! Вамо 
мед и млијеко, хава чиста, ханума мирисна, окупана и мехка како 
долићи, хладовина испод рајског дрвета Арширахман паше, намо 
олово, јал у чело јал потиљак, ништа лично, ба? “ 

Па још шаку скупе кажипрст испруже у потиљак му га набијају, 
»пуфф« вичу, послије у прст дувају и по коси га милују! Било. 

—Не могу ја да кажем да смо имали неки плодоносан разговор. Него 
ако ви до понедељака одлучите да нешто мењате, оставите то код 
тајнице, ја нећу бити овдје. До виђења! 

—Молим Вас— завапио је Берко др. Зечевић, ја сам за нашу ствар доста 
учинио.... 

—Да, да, иако сте обични вишеструки конвертит који више и не зна гдје 
треба да се врати. Колико сам примијетио ви сте у свом повратку до 
сада стигли тек до Узашашћа Кристовог, само не знам по којем 
календару. Мада признајем, чуо сам о вама и неке опће позитивне 
ствари.  

—Нисам то мис...—опет доктор није стигао да изговори. 

—Али то вам не замјерам, па морали сте, то иде са вашим прирођеним 
способностима, није вам ни било другог излаза осим кључа.  

Мада ја лично мислим и убијеђен сам да сте ви импотентни јер сте 
цјелокупну ону вашу ствар дали за ову нашу ствар. Па реците, де 
реците, не задржавајте ме! 

—Ако припадне овдје неки амерић’ки званичник из ЦИА-е или тако, 
турите ме ту, негдје близу у групу за дочек да ми тај човјек руку пружи 
и да то ТВ камере сниме, да се они са оне стране поплаше и својих 
гадних дјела одрекну.  Јер видим, ви то можете. 

—Биће учињено! У име ваших досадашњих заслуга.  
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─Погасите свјетла по одласку да ми тајницу не замарате, нешто ми се 
тешко опоравља у новије време! И замијените тај лосион, забога—
одговори онај и некако као злокобна сенка нестаде из кабинета. 

Фото М.П. октобар 2014. Десно угао зграде Лутрије БиХ (и данас је на истом месту) 
Лево је бочна лева страна зграде кафеа-посластичарнице „Капија“, десно низ улицу 
у позадини је место где је оштећена фасада на продавници „Борац”,  (поглед на леву 
страну улице која се пружа одмах лево од жутог  натписа „Лутрија” па у дубину, где 
никако не могу да допру гелери испред зграде „НИК“, што може д уочи сваки 
посматрач. 
Но баш ту је (лева страна улице) оштећен излог трговине „Борац” али и где је нађен 
део људског тела (стопало) које је очито било у блиском контакту са експлозијом на 
удаљености од више од 40 м од центра експлозије. 
Оштећен је био и цео зид на којем је сада натпис „Лутрија”, иако је и он заклоњен у 
односу на центар експлозије. 

Круг и стрелица: Место где је, на 40 м од центра експлозије на 
посве заклоњеном месту, пронађен доказ да је ту неко био у 
директном контакту са експлозијом (људско стопало), али је 
исто тако оштећен гелерима недоступни доњи део фасаде. 
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У кабинету, намештеном по оној другој, одавно испробаној и 
провереној, бирократској варијанти, завладао je потпуни, а опет 
претећи мир. 

И поред те мукле тишине, часни се доктор Берко Зечевић, није могао 
отети утиску да овај, сада празан, али тако непријатан простор и даље 
режи на њега, пљујући тираду циничних спрдњи и омаловажавања. 

Јесам ли вам већ рекао да је прва варијанта она када сто поставе одмах
ту поред врата да ненадани призор захвати улазећег јадника одједном 
и изненада, за разлику од друге варијанте када иста, обогаљена 
јединка, у големом страху, прелази огроман простор од врата па до 
пресудног места.  

Отишао тај човек, остао сам самцијат Берко проф. др Зечевић,
окренуо се зиду, од силних врата састављеном, и ојађен, завапио:  

„Носи се у џехенем, гаде један, погани гнусна, сине шејтанов, ех што ја 
то дочеках, да зaвисим о сину једног смрдљивог инсана што је из гована 
за Смаил-бег ефендију шалитру вадио, јајима кокошијим отпјењив’о а 
после својим језиком куш’о да преслана не буде, да газијин барут не 
овлажи.  

Да ми опстанак зависи о папку ниједном, о месару болан из Праче 
или Аџића што је дотуро Алији кладањску јапију за кућу па сад, под 
новом влашћу, ни мање ни више но до неког врховног кадије догур’о!”  

Ћела вештака тужилаштва, часног доктора Берка, професора 
Зечевића, купала се у обиљу зноја.  

Није се обазирала на посвемашњу хладноћу. 

Она сива крпица, на прозору споља, посве се заледила и умирила. 
Унутар просторије постало је непријатно као и вани.  

Уздизало се рано и хладно мартовско вече над Сарајевом.  
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Чувени Суд БиХ и његово Тужилаштво; ту се судило Новаку Ђукићу. 

Не зна се тачно и није могуће разлучити ко је тужио а ко је судио мада је по резултату 
готово извесно да је горе поменути човек имао и свих осам тужилаца и ниједног 
браниоца. Не меже сам човек ту много да учини; судбина му је извесна. 

Само срамота остаје навек ! 

Овде, на овом Суду, је било посве природно да неки ватрени положај оруђа буде у 
засеоку Пањик на 260 м надморске висине које постоје само на нивоу воденог тога 
званог  Косамац која протиче поред тог истог Пањика! Ту, на том Суду, је било могуће 
и посве природно да тај исти топ буде и на 27480 метара и на висини од 437 м и да 
још увек буде у рејону Пањика који се налати један километар ближе Тузли! 

Ту, у овој згради горе, и само ту, било је могуће да граната тога топа, када експлодира, 
не наноси тешке бласт повреде ту где је пала него десетинама метара даље, и све ниже 
и ниже повреде по мери удаљења од центра експлозије. 

А, по природном поретку ствари, требало би бити да су Суд и Тужилаштво врховни 
браниоци Човека, Права и тренутно доступне Правде. 



ПОГЛАВЉЕ ПЕТО 

5. КВАНТИТАТИВНА И КВАЛ ИТАТИВНА АНАЛИЗА 
РАЊАВАЊА 

Главни и најобимнији део експертизе стручњака са Универзитета у 

Брну  односи се на квантитативну и кавалитативну анализу рањавања 

људи на тргу „Капија”.  

Густина поља фрагмената, тачније густина поља ефективних 

фрагмената, се на одређеној удаљености од ЦЕ одређује бројем 

ефективних фрагмената додељеним унитарној површини растурања. 

Густина поља фрагмената стрмо опада са повећањем даљине 𝑥 од ЦЕ

због повећања површине растурања и губитка енергије фрагмената 

током њиховог кретања, тј. пад у броју ефективних фрагмената.  

5.1.Вероватноћа елиминисања мете 

Претпоставља се да је за елиминацију (мртав, озбиљно рањен) живе 

мете довољан погодак макар једним ефективним фрагментом. Број 

фрагмената који погоде мету има карактер насумичне варијабле од 

доле поменутих својстава, када се на одређеној даљини од ЦЕ 

пројектила разматра константна густина поља фрагмената унутар 

појединачних сектора растурања: 

Број фрагмената који погоде мету на одређеној даљини од ЦЕ зависи 

само од површине мете и на њега не утиче број фрагмената који не 
погоде мету; шанса погађања елементарне мете једним фрагментом је 
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велика у поређењу са шансом погађања ове површине са два или више 

фрагмената. Изолованом насумичном варијаблом горе поменутих 
својстава управља Поасонова дистрибуција према којој је вероватноћа 
погађања мете m фрагментима дефинисана као                                               

                                                
                

𝑝𝑚 =
𝜀𝑚

𝑚 !
 𝑒−𝜀 

где je 𝜀– средња вредност броја фрагмената који погоде мету при датој 

густини поља фрагмената. 

Варијабла 𝜀 је, у овом случају, дефинисана као продукт густине поља 

фрагмената на позицији мете и смањене површине мете. Тачно је, у 

случају где мета лежи унутар j-тог сектора расипања на даљини x од ЦЕ 

пројектила и где је густина поља фрагмената 𝛥𝑗 дефинисана 

једначином (22) 

𝜀 = 𝜀𝑖𝑗 = 𝛥𝑗 𝑆𝑐 
  

где је  𝑆𝑐 
 - површина мете. Величине површине мета типа живе силе 

зависе од величине интересног дела и оријентације људског тела у 

односу на пројектил у тренутку експлозије. За процену рањавајућег 

ефекта фрагмената може се узети у обзир цела предња страна људске 

фигуре у стојећем положају, чија је површина пројекције око 𝑆𝑐 
= 0,5 

– 0,8м2 (у зависности од типа фигуре и њене висине). За процену 

смртоносних ефеката фрагмената могу се узети у обзир само витални 

делови људског тела, чија је површина приближно 𝑆𝑐 
= 0,25м2. 

Површина мете 𝑆𝑐 
= 0,8м2 је коришћена за рачунање параметара поља 

фрагмената. 

Претпостављајући да је за достизање жељеног нивоа елиминације 

живе силе довољан погодак једним ефективним фрагментом, 

вероватноћа елиминације је једнака вероватноћи поготка интересне 

површине мете макар једним ефективним фрагментом. Замењујући у 

једначину (25) 𝑚 = 0 добија се вероватноћа да мета неће бити погођена 

ниједним фрагментом. 
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𝑝0 = 𝑒−𝜀 . 

Вероватноћа супротног феномена, тј. поготка мете макар једним 

фрагментом, је одређена једначином 

𝑝1 = 1 − 𝑒−𝜀 .           

Могуће је изразити, у сагласности са једначином (26), вероватноћу 

елиминације живе силе 𝑝1 у j-том сектору растурања, као функцију 

удаљености од ЦЕ пројектила 𝑥 у форми 

𝑝1𝑗(𝑥) = 1 − 𝑒
−𝛥𝑗𝑆𝐶  

Из добијених података о вероватноћи елиминације 𝑝1𝑗(𝑥) могуће је 

нацртати површине вероватноће поготка диференциране мете у 

појединачним секторима растурања. 

5.2. Анализа рана нанесених жртвама Тузланског масакра 

Коришћењем доступних информација, поготово кратке фотографске 

документације из пост мортем прегледа тела мртвих жртава, 

експериментално добијених фрагментационих карактеристика ВЕ 

пројектила 130мм, ефеката фрагмената овог пројектила на заменске 

мете анализираних током експеримената  у ТОЦ Никинци, изведене су 

квалитативна и квантитативна анализа.  

Квалитативна анализа је представљена у пасусима следећег 

потпоглавља. Ово потпоглавље је праћено квантитативном анализом, 

чији су резултати представљени у табелама које овде неће бити 

приказане (прим.прир).  

Уз поштовање специјализације аутора овог извештаја, током анализе 

нагласак је стављен на балистику рањавања и техничке критеријуме а 

не на медицинске критеријуме. 
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Табела 5.2.1 Двоструке густине Hp поља ефективних фрагмената [број 
фрагмената /м2] у појединачним секторима растурања S7 – S13 и 
даљинама од 1 до 30м (густине су одређене за све фрагменте и 
специфичну граничну енергију 0.5 MJ.m-2) 

Укупно 71 особа (60 мушкараца, 10 жена, и 1 дете) су умрли у 

Тузланском масакру. Nа основу сведочења преживелих сведока bило је 

могуће одредити, положаје за више од половине жртава (око 60%)  на 

тргу»Капија«,  у тренутку експлозије. Нажалост, то није било могуће за 

преосталих око 40%. Следи попис жртава са познатим положајима у 

односу на центар експлозије, 

У њој је идентификациони број, име, пол, и удаљеност жртве од ЦЕ у 

метрима Dex, одређено по сведочењима сведока који су преживели 

масакр. 

Д 
[м] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S7 741 185 82 46 30 21 5.4 4.1 3.2 2.6 2.2 1.8 1.6 1.3 1.2 

S8 509 127 57 32 20 14 10 8.0 6.3 5.1 4.2 1.3 1.1 0.92 0.80 

S9 595 149 66 37 24 17 12 9.3 7.3 5.9 4.9 4.1 3.5 3.0 2.6 

S10 1440 360 160 90 58 40 29 23 18 14 12 10 8.5 7.3 6.4 

S11 1347 337 150 84 54 37 27 21 17 13 11 9.4 8.0 6.9 6.0 

S12 600 150 67 38 24 17 12 9.4 7.4 6.0 5.0 4.2 3.6 1.1 0.94 

S13 1556 389 173 97 62 43 32 24 19 5.5 4.6 3.8 3.3 2.8 2.4 

Д 
[м] 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

S7 0.78 0.69 0.61 0.55 0.50 0.45 0.32 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 

S8 0.70 0.62 0.56 0.50 0.45 0.41 0.37 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.12 

S9 0.82 0.73 0.65 0.58 0.53 0.48 0.44 0.40 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 0.19 0.18 

S 
10 5.6 5.0 4.4 1.4 1.3 1.2 1.1 0.96 0.89 0.82 0.75 0.70 0.65 0.61 0.57 

S 
11 5.3 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 0.99 0.90 0.83 0.76 0.71 0.65 0.61 0.43 0.40 

S 
12 0.83 0.74 0.66 0.59 0.53 0.48 0.44 0.40 0.37 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 

S 
13 2.2 1.9 1.7 1.5 1.0 0.95 0.86 0.79 0.73 0.67 0.62 0.44 0.41 0.38 0.36 
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Величине представљене у Табела 5. су коришћене за поређење правих 

и теоретских ефеката фрагмената. 

После опита са луткама и оградама (оборима), уз активирање три 

пројектила 130 мм, те  после спровођења обимне и детаљне регресионе 

анализе, поменути тим је дошао до следећих резултата – цитат:1

Преглед жртава са познатим даљинама од ЦЕ 

Бр. Презиме, име Пол Dex Бр. Презиме, име Пол Dex 

3 Хасановић Сенад M 3 37 Росић Јасминко M 6 

4 Рамић Фахрудин M 15 39 Мујић Самир M 3 

5 Мариновић Пера Ж 18 40 Рахмани Раиф M 28 

6 Мостачевић Шабан M 4 41 Јахић Алмир M 17 

12 Ђапо Амир M 7 43 Мујбашић Азур M 9 

13 Ђузел Амир M 15 48 Марковић Ненад M 9 

18 Вуковић Мустафа M 11 49 Хакић Хемдија M 17 

19 Хујдуровић Аднан M 6 50 Стјепановић Саво M 30 

24 Калесић Сандро M 18 54 Поњавић Русимир M 10 

25 Хоџић Недим M 8 55 Хидановић Алем M 8 

26 Борић Индира Ж 16 57 Курбеговић Вања Ж 5 

27 Механовић Сулејман M 6 58 Стојичић Јелена Ж 16 

28 Курбашић Дамир M 6 59 Хрустановић Хасан M 4 

29 Тадић Илинка Ж 7 60 Хаџић Аго M 8 

30 Нухановић Селма Ж 5 61 Чаушевић Селма Ж 8 

31 Мехмедовић Един M 8 63 Милић Адријана Ж 8 

35 Бошњаковић Илвана Ж 5 64 Ћирак Самир M 16 

36 Алиспахић Адмир M 3 66 Мурселовић Елмир M 17 

Квалитативна анализа рана 
Основа за ову анализу била је фотографска документација из пост 

мортем прегледа тела жртава извршена од стране форензичких 

                                                            
1Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČ KA, Dr. Roman VITEK: Expert report on 
Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of Defence, Faculty of Military Technology, 
2015:  страна 112. 
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испитивача из маја 1995., која је била део званичне документације 

случаја. 

Лош квалитет слика смањује информациону вредност ових 
докумената, такође и чињеница да број озбиљних рана није детаљно 
фотографски документован код већине жртава– поготово на жртвама 
бр. 10, 20, 31, 40, 55, и 60.  Очигледни су нивои рањавања изазваних 
експлозијом од једног поготка, једним фрагментом преко вишеструких 
рана од фрагмената масивних откинућа ткива, до потпуних уништења 
тела на појединим жртвама. 

Абнормалности следе из анализе рана појединих жртава: 

  неједнак распоред погодака фрагмената на телима жртава, који је у 
конфликту са стандардним ефектом ВЕ артиљеријског пројектила, 
поготово на већим даљинама, 

 погоци на тела жртава из више смерова, што је неуобичајено након 
експлозије једног пројектила, 

 екстремно разарајуће ране на телима неких жртава које не 
одговарају рањавајућем потенцијалу артиљеријског пројектила 

130мм,                                                                                                                    
 запрљање коже и одеће (карбонизација) неких жртава што је тешко 

објаснити.                                                                                            

Детаљи појединачних горепоменутих ставки: 

a) неједнак распоред погодака фрагмената на тела жртава показан 

локалним погоцима одређених делова тела већим бројем 

фрагмената, док су остали делови тела погођени минималним 

бројем фрагмената или уопште нису погођени. Ова аномалија је 

примећена у већој или мањој мери на жртвама бр. 3, 6, 10, 11, 14, 22, 

26, 28, 30, 36, 42, и 61. Неједнака покривеност неких тела 

фрагментима може бити изазвана, осим других ствари, и са 

делимичном заштићеношћу тела жртве насумичном препреком 

(намештај, зидови зграда, ауто), заштићеношћу другим људима 

присутним на тргу, или положајем жртве у тренутку експлозије 

(нпр. седење, клечање, савијање...). Заштићеност свих 

горепоменутих жртава, или њихов различит положај током 
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експлозије (из лежећег положаја) су мало вероватни узроци ове 

аномалије. 

b) погоци на тела жртава примљени из више смерова су очигледни на 

жртвама бр.  2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 22, 25, 33, 46, 55, и 61. Процена овог 

феномена може бити искривљена чињеницом да није могуће 

непорециво идентификовати пенетрације и перфорације изазване 

фрагментима из доступне фотодокументације и нацрта рањавања. 

c) многа тела жртава показују екстремно разарајуће ране, често оштро 

ограничене што није типично за ране изазване фрагментима, 

поготово ране изазване експлоијом ВЕ пројектила. Поготово жртве, 

пронађене на већим даљинама од ЦЕ, показују озбиљне ране које је 

врло тешко објаснити. Наиме, могуће је утврдити: 

релативно велики број екстремних рана праћених масивним 

губицима ткива (жртве бр. 2, 10, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 43, 45, 

47, 50, 55, 57, и 61), 

бројне разарајуће ране на доњим удовима, нпр. жртве бр. 1, 7, 

13, 14, 22, 30, 34, 35, 38, и 39, 

трауматске ампутације оба доња уда (35 и 39), 

трауматске ампутације оба горња уда (33 and 37),

екстремне ране на глави, страни, и доњем уду на жртви бр. 

57, нема очигледних погодака фрагмената (типични ефекат 

импровизоване експлозивне направе постављене у контејнер 

који не прави фрагменте); артиљеријски пројектил не може 

да изазове ове ране на живу мету јер мета мора да буде у 

непосредној близини ЦЕ да би претрпела ране од ударног 

таласа и стога би морала бити погођена фрагментима по 

целом телу јер је густина поља фрагмената на овим даљинама 

екстремно велика (стотине фрагмената по квадратном 

метру), 

екстремне ране на глави жртве бр. 58, иако тело не показује 

ниједан погодак фрагментом, 

жртва бр. 45 показује обимне отворене ране грудног коша и 

трбушне дупље, 

жртва бр. 37 показује раздвајање  

жртва бр. 11 показује потпуно уништење главе, 

жртве бр. 53, 56, и 62 су претрпеле потпуно уништење 

читавог тела, слично као бомбаши самоубице; даљина од ЦЕ 
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није позната за ове жртве– али опсег њихових рана одговара 

непосредној близини ЦЕ, 

потпуно разарање тела жртве бр. 63 која је била 8м од ЦЕ–

овај ефекат је искључен у односу на карактер фрагмената 

који се растурају и ефекат ударног таласа изазваног 

експлозијом скоро 4кг експлозива, 

потпуно разарање читавог тела жртве бр. 64 која је била 16,5м 

далеко од ЦЕ– овај ефекат је потпуно искључен због разлога 

наведених горе. 

Екстремне ране на жртвама праћене знатним губитком меког ткива 

могу бити изазване или ефектом ударног таласа или великим и 

тешким фрагментима. Тешки фрагменти масе 50г и више су релативно 

ретко представљени у групи фрагмената- експлозија пројектила 130мм 

прави око 100 фрагмената масе веће од 50г (10-та – 13-та масена класа), 

тј. приближно 2% свих фрагмената и приближно 3% свих ефективних 

фрагмената. Стога је вероватноћа поготка овим фрагментима веома 

мала, осим других ствари због чињенице да велики фрагменти настају 

посебно у задњем делу пројектила 130мм, и након експлозије 

преојектила крећу се натраг, приближно у смеру лонгитудиналне осе 

пројектила (накриво навише, супротно смеру кретања пројектила) ван 

интересне зоне. Ови фрагменти нису могли погодити жртве на 

Тузланском тргу „Капија”. 

d) многе жртве су претрпеле запрљање коже и одеће (карбонизацију) 

црним агенсом на неким деловима тела (жртве бр. 2, 3, 6, 14, 16, 34, 

35, 44, 52, 55, 60 и 63). Ово запрљање може бити изазвано 

дисперзијом прљавштине са места експлозије (мало вероватно), 

или спаљивањем и угљенисањем тела током експлозије. Друга 

варијанта може да се узме у обзир  када жртва није предалеко од 

места експлозије пројектила, тј. у домету ватрене кугле и димних 

продуката детонације експлозивног пуњења (приближно 3м). Али 

то је искључено код једног броја запрљаних жртава. После овога, 

може се узети у обзир запрљање експлозијом друге експлозивне 

направе која садржи нестандардни експлозив (нпр. ANFO- 

амонијум нитрат/лож уље). 
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Велики број жртава није сагласан са експлозијом једног артиљеријског 

пројектила средњег калибра, осим осталог и због: 

претпоставља се да је пројектил након удара експлодирао у 

непосредној близини паркираног аутомобила, који би се 

понашао као штит против фрагмената мање кинетичке енергије; 

смрт жртава бр. 43 и 48 које су стојале иза аута је стога у 

супротности са претпоставкама, 

ЦЕ је истовремено био врло близу зиданој згради која би такође 

својим чврстим зидовима заустављала групу фрагмената,

пројектил је експлодирао на отвореном, што ограничава ефекат 

ударног таласа на живе мете, 

релативно мали простор између зграда на тргу „Капија” и у 

суседним улицама не дозвољавају окупљање великог броја 

људи. Број људи на тргу „Капија” у тренутку експлозије, према 

Тужилаштву 1000–1500 људи, не изгледа реалан, види 

илустративну Error! Reference source not found. из експеримента у 

Никинцима. Укупна површина трга (укључујући одговарајуће 

спојеве улица) је око 1200м2, што значи за претпостављени број 

1000–1500 људи присутних у тренутку експлозије, просечно 1 

особа по квадратном метру. Ова густина је карактеристична пре 

за изборе него за четвртак  вече када се људи проводе у 

одвојеним групама на улицама испред кафеа. При овој густини 

је и кретање врло ограничено. 

у случају прихватања горепоменутог броја присутних људи на 

тргу „Капија” у време експлозије, људи близу ЦЕ би деловали 

као људски штитови и то би искључило убијање људи на већим 

даљинама од ЦЕ. Тежак фрагмент велике кинетичке енергије 

може да пробије два или више тела. али је број таквих 

фрагмената релативно мали у укупној групи фрагмената.

смртоносна зона покривена смртоносним фрагментима је 

релативно мала, ограничена зидовима блиских зграда, посебно 

сектори покривени врло ефикасним бочним снопом који се 

крећу од ЦЕ хоризонтално лево и десно (везано за 

претпостављену раван долета пројектила). Ако артиљеријски 

пројектил погоди трг са падним углом 62° онда ће фрагменти из 

задњег дела (који се креће ка „голфу” Мк I) бочног снопа 

погодити тло (вероватно би рикошетирали од тла у ауто „голф”  
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Мк I). Фрагменти из предњег дела (који се крећу према тргу 

„Капија”) бочног снопа би се кретали навише (њихов ефекат је 

очигледан на горњим деловима фасаде модела зграде Е). 

у бочним секторима је ефикасност поља фрагмената 

максимална и животи присутних људи би били екстремно 

угрожени фрагментима артиљеријског пројектила. Док је било 

доста људи у сектору десног бочног снопа, леви бочни сноп је 

скоро читав био оријентисан у зграду А (зграда продавнице 

НИК). 

фрагменти десног дела бочног снопа су погодили простор ћошка 

зграде и Кафеа „Леонардо”  у Партизанској улици. Ту је, 

изненађујуће, преживело приближно 8 људи на даљини до 10м 

од ЦЕ у три најефективнија десна бочна сектора растурања 

(приближно 40 људи је преживело на даљини до 10м од ЦЕ).

фрагменти левог дела бочног снопа су погодили зид зграде 

продавнице НИК, улаз улице Мустафе Мујбеговића и супротну 

зграду са телефонском говорницом. Само је минималан број 

људи био присутан у овом смеру јер није било кафеа (укупно 4 

људи је убијено у овом смеру). 

било је много убијених жртава у непосредној близини ћошка 

зграде према „Самоизбору”  и Кафеу „Гулам” (укупно 8 жртава), 

у смеру осе пројектила са релативно малом ефикасношћу поља 

фрагмената пројектила, 

убиство 8 људи у смеру према Кафеу „Капија” је очигледно 

нереално; 8 људи је убијено на даљини од преко 20м од ЦЕ и у 

близини Кафеа „Капија”, што је изван могућности ВЕ пројектила 

130мм. 

Сумирајући резултате квалитативне анализе може се рећи да од укупно 
71 убијене жртве у масакру, није примећена аномалија само на 26 
жртава, тј. 37% жртава. Код преосталих 45 жртава (63%) примећене су 
неке од горепоменутих аномалија. Код 18 жртава пронађене су 
вишеструке аномалије. Ово је неуобичајено велики број. што не 
потврђује верзију Тужилаштва о разлогу смртоносних рана 
документованих на тргу „Капија” у Мају 1995. –крај цитата чешких 
експерата. 

2цитат:–Ту се такође констатује 

                                                            
2 Идем, страна 119 до 120. 
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Број раскорака и аномалија у деструктивним ефектима експлозије на 

неким жртвама (фрагменти, ударни талас, и талас врелине) следи из 

анализе рана жртава. Постоји очигледан раскорак између правих 

бројева фрагмената који су погодили тела жртава и теоретских 

бројева фрагмената који су могли да погоде тела. 

Прави број фрагмената у телима жртава је у просеку 9 пута већи од 
теоретског броја погодака у тела жртава који резултују из примене 
аналитичког модела растурања фрагмената на Тузлански трг 
„Капија”. 
Разлике између теорије и праксе се продубљују са повећањем даљине 
од ЦЕ. Ово су путокази који показују према чињеници да је 
другачији, моћнији тип муниције или импровизоване експлозивне 
направе, или чак неколико мањих направа, експлодирао на тргу 
„Капија”. 
Коришћење нестандардног експлозива потврђују ране жртава 
бр.53, 56 и 62, који су претрпели потпуно уништење читавог тела, 
слично као бомбаши-самоубице. Нажалост, удаљеност од ЦЕ није 
позната за ове жртве. Опсег њихових рана одговара непосредној 
близини ЦЕ. 
Резултати анализе могу бити пристрасни због нетачности која потиче 
од коришћења некомплетних информација о ранама појединачних 
жртава (некомплетна фотодокументација, недостатак вербалног описа 
рана, субјективност процене…). Али упркос свим овим могућим 
нетачностима, могуће је резултате анализе узети у обзир као довољно 
репрезентативан узорак који потврђује доле дату експертску изјаву. 

Квантитативна анализа рана 

Квантитативна анализа рана је заснована на набрајању 
квантитативних индекса ефеката фрагмената и њиховог међусобног 
упоређивања. Квантитативна анализа је извршена само за жртве 
познатог положаја у односу на претпостављени ЦЕ (укупно 37 жртава).
На основу резултата квалитативне процене, направљен је модел 
квантитативне процене рана, заснован на делимичној квантификацији 
појединачних типова аномалија. Индекс аномалија рана i, дефинисан 
по долепоменутој суми, је изабран за квантификацију 

𝑖 =  ∑ 𝑖𝑘
5
𝑘=1   , 

где ik – делимични индекси аномалија рана набројени по пет 

изабраних критеријума. Сваки индекс може достићи цео број од 1 
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(стање без примећених аномалија) до максимума (одговарајући 

нестандардним, врло аномалним налазима); делимични индекси су 

дефинисани на следећи начин: 

индекс i1 – ниво неједнаке покривености жртве погоцима 

фрагмената (i1 = 1 - 3), 

индекс i2 – ниво погодака жртве из различитих смерова (i2 = 1 - 

3), 

индекс i3 – ниво сагласности жртвиних рана, ефикасности 

пројектила, и положаја жртве у односу на ЦЕ (i3 = 1 - 5), 

индекс i4 – ниво запрљања површине тела жртве (i4 = 1 - 5), 

индекс i5 – ниво сагласности праве густине фрагмената са 

теоретском густином, у односу на положај жртве (i5 = 1 - 10). 

Индекси i1 – i4 су набројани коришћењем информација из поглавља и 

табелa које овде нису приказане. На њих очито утиче субјективни 

приступ аутора. 

Било је потребно одредити квантитативне индексе ефеката 
фрагмената и да се изведе њихово међусобно поређење за одређивање 
индекса i5 за појединачне жртве. Број погодака фрагмената на тела 
жртава, или густина поља ефективних фрагмената су изабрани као 
основни компаративни параметар. Приближан број правих погодака 
фрагмената NS на тела жртава је одређен из доступне 
фотодокументације жртава. Симбол no* означава жртве за које није 
могуће одредити број погодака фрагмената због екстремно 
разарајућих рана. Густине HS су рачунате коришћењем процењене 
површине која је погођена фрагментима на телу жртве. 
Величине теоретске густине поља фрагмената HP су рачунате 
коришћењем аналитичког модела описаног у четвртом поглављу 
рада[3] и треба видети оригинал. Следеће вредности су узете као 
уносни параметри за тај модел: 

падни угао 62° (овај угао дефинише положај пројектила у време 

експлозије), 

фрагментационе карактеристике ВЕ пројектила 130мм одређене 

експериментално према Чешкој методологији у 70-тим 

годинама прошлог века у бившој Чехословачкој (детаљи у 

оригиналу рада). Сви фрагменти, укључујући фрагменте масе 

мање од 0,5 г сматране као потенцијално неефективни, су узети 

у рачуницу, 
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специфична граница као критеријум „отпорности” живе мете 

против ефекта фрагмената је узета у рачуницу са величином 0,5 

MJ.m-2, тј. пола од стандарда (смањивање отпора мете у пракси 

значи повећање густине поља фрагмената). 

Величине HP представљене у следећој табели су преузете из табеле 
резултујућих густина. Израчунате густине су коришћене за 
одређивање теоретског броја погодака жртава фрагментима Np. 

Табела  представља величине Nf, тј. бројеве погодака у појединачне 
лутке које су коришћене као замена за жртве при експериментима у 
Никинцима. 

На основу знања о параметрима поља фрагмената ВЕ пројектила 
130мм, израчунате су теоретске (израчунате) густине поља фрагмената 
Hp, на местима где су се жртве налазиле у време експлозије. За сваку 
жртву, у зависности од њене позиције у односу на ЦЕ, одређен је сектор 
растурања (који одговара падном углу пројектила), где се жртва 
налазила. Теоретска (израчуната) густина поља фрагмената Hp је 
одређена за овај сектор растурања и дефинисана удаљеност од ЦЕ Dex. 
Следећа табела садржи величине Nf, тј. број погодака у појединачне 
лутке које су коришћене као замена за жртве при експериментима у 
Никинцима. Укупно је коришћено 37 лутака, 7 од њих је оштећено 
током експлозије пројектила ударним таласом или фрагментима, на 
такав начин да није било могуће проценити број погодака Nf. Слово D 
се користи уместо броја погодака за ове лутке. 

Односи Hs/Hp = Ns/Np и Ns/Nf су израчунати за поређење погодака 

фрагмената на жртвама, теоретског модела, и експеримената. Односи 

су представљени у последње две колоне следеће табеле. Просечна 

величина односа Ns/Np је 9,1, тј. жртве су погођене, у просеку, девет 

пута већим бројем фрагмената него што је предвиђено теоретским 

моделом. Просечна величина односа Ns/Nf је 3,1, тј. процењене жртве 

су погођене, у просеку, три пута већим бројем фрагмената него 

одговарајуће лутке током експеримента. 

Значење скраћеница коришћених у Табели: 

Dex – удаљеност жртве од ЦЕ, 
Ns – приближан број фрагмената који су заиста погодили тело жртве, 
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SB – приближна површина тела жртве погођена фрагментима 
(максимална разматрана површина тела 0,8м2), 
SF – површина лутке (мушко 0,82м2, женско 0,66м2), 

Табела 5.2.2 Преглед изабраних жртава са карактеристикама 
фрагментационог ефекта 

Si – сектор растурања фрагмената (i = 7 - 13), 
Hs – права густина фрагмената одређена из броја погодака у тела 
жртава (Hs = Ns/SB), 

Бр. Dex SB SF Ns Np Hs Nf Si Hp Hs/Hp Ns/Nf 

5 18 0.2 0.66 6 0.1 30 1 9 0.65 46.2 6.0 

6 4 0.7 0.82 25 9.1 36 D 12 36 1.0 - 

12 7 0.8 0.82 10 9.6 13 D 10 29 0.43 - 

13 15 0.6 0.82 10 1.4 17 26 11 6.0 2.8 0.4 

24 18 0.3 0.40 1 0.1 3.3 0 8 0.56 6.0 ∞ 

25 8 0.7 0.82 10 2.2 14 2 7 4.1 3.5 5.0 

26 16 0.2 0.66 3 0.2 15 - 9 0.82 18.3 - 

29 17 0.6 0.66 5 0.5 8.3 2 9 0.73 11.4 2.5 

35 5 0.7 0.66 17 5.5 24 -  8 20 1.2 - 

40 28 0.5 0.82 4 0.05 8.0 - 8 0.17 47.1 - 

41 17 0.6 0.82 2 0.2 3.3 1 8 0.62 5.4 2.0 

49 17 0.6 0.82 4 0.5 6.7 3 9 0.73 9.1 1.3 

50 30 0.2 0.82 2 0.02 10 -  8 0.12 83.3 - 

54 10 0.6 0.82 10 1.4 17 7 9 6.0 2.8 1.4 

55 8 0.6 0.82 8 1.9 13 5 7 4.1 3.3 1.6 

57 5 -  0.66 no* 0 ne* 5 7 30 ne - 

58 16 -  0.66 no* 0 ne* -  8 0.7 ne - 

60 8 0.6 0.82 12 1.9 20 9 8 8.0 2.5 1.3 

61 8 0.5 0.66 12 1.6 24 -  7 4.1 5.9 - 

63 8 0.8 0.66 10 2.6 13 0 7 4.1 3.0 ∞ 

64 16 0.3 0.82 3 0.2 10 1 8 0.7 14.3 3.0 

66 17 0.6 0.82 8 1.1 13 7 11 1.7 8.3 1.1 

71 17 0.4 0.66 7 0.2 18 4 8 0.62 28.2 1.8 
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Hp – теоретска (израчуната) густина фрагмената, одговарајућа 
позицији жртве, одређена рачунањем са коришћењем модела 
растурања фрагмената, 
Np – теоретски број фрагмената који су могли да погоде тело жртве, 
Nf – прави фрагменти који су погодили лутку.  

Поређење величина Ns и Np, тј. рачунање односа Ns/Np за појединачне 

жртве, даје величине индекса i5 у складу са раније одређеним 

вредностима.  Резултати су представљени табели индекса која следи.  

Ту  су неки од небитних редова изостављени само зато да би табела 

стала на једну страницу. Изостављени редови никако не могу променти 

значај података које ова табела нуди. (п.прир.) 

Табела 5.2.3 Величине индекса аномалија с обзиром на праве и 
теоретске бројеве погодака на жртавама 

Величине индекса резултујућих аномалија i су између 5 и 26. Боја 

ћелије која садржи резултат индекса i показује разлику од нормале 

(бела боја– нема пронађених аномалија, жута боја– безначајне 

аномалије су пронађене, црвена боја– пронађене вишеструке 

аномалије у ефектима фрагмената). Величине индекса i могу бити 

субјективно тумачене на следећи начин: 

=5 i p/ Ns N

1 мање од 1

2 1 – 2

3 2 – 4

4 4 – 6

5 6 – 8

6 8 – 10

7 10 – 25

8 25 - 50

9 50 - 100

10 више од 100
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i = 5–7 – без очигледних аномалија у ранама жртве, стандардни 

ефекат пројектила, 

i = 8–10 – мање значајне аномалије у ранама жртве, мало 

нестандаран ефекат пројектила, 

Табела 5.2.4  Величине индекса аномалија појединачних жртава ( 
Напомена: Индекси мањи од 9 су изостављени намерно) 

No. i1 i2 i3 i4 i5 i 

3 2 1 1 4 1 9 

5 1 2 1 1 8 13 

6 2 3 1 2 1 9 

13 1 2 3 1 3 10 

25 1 2 2 1 3 9 

26 2 1 1 1 7 12 

29 1 1 1 1 7 11 

35 1 1 3 5 2 12 

39 1 1 5 1 1 9 

40 1 1 1 1 8 12 

49 1 1 1 1 6 10 

50 1 1 1 1 9 13 

55 1 2 3 2 3 11 

60 2 1 2 2 3 10 

61 2 2 3 1 4 12 

63 1 1 5 2 3 12 

64 1 1 3 1 7 13 

66 1 1 1 1 6 10 

71 1 1 1 1 8 12 

i = 11–16 – значајне аномалије у ранама жртве, нестандаран 

ефекат пројектила, 

i = 17–26 – веома значајне аномалије у ранама жртве, вишак, 

врло нестандаран ефекат пројектила. 

просечан индекс i је 8,9, што упућује на нестандаран ефекат 

пројектила на тела жртава. Нема аномалија у ефекту пројектила на 

телу само на три жртве (бр. 27, 48, и 59) од  37 процењених жртава. У 
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другу руку, једна четвртина од свих процењиваних жртава је 

процењена са значајним аномалијама. 

Делимични закључци 

Број раскорака и аномалија у деструктивним ефектима експлозије на 

неким жртвама (фрагменти, ударни талас, и талас врелине) следи из 

анализе рана жртава. Постоји очигледан раскорак између правих 

бројева фрагмената који су погодили тела жртава и теоретских бројева 

фрагмената који су могли да погоде тела. Прави број фрагмената у 

телима жртава је у просеку 9 пута већи од теоретског броја погодака у 

тела жртава који резултују из примене аналитичког модела растурања 

фрагмената на Тузлански трг „Капија”. Разлике између теорије и 

праксе се продубљују са повећањем даљине од ЦЕ. Ово су путокази 

који показују према чињеници да је другачији, моћнији тип 

муниције или импровизоване експлозивне направе, или чак 

неколико мањих направа, експлодирао на тргу „Капија”. 

Коришћење нестандардног експлозива потврђују ране жртава бр. 53, 

56 и 62, који су претрпели потпуно уништење читавог тела, слично као 

бомбаши-самоубице. Нажалост, удаљеност од ЦЕ није позната за ове 

жртве. Опсег њихових рана одговара непосредној близини ЦЕ. 

Резултати анализе могу бити пристрасни због нетачности која потиче 

од коришћења некомплетних информација о ранама појединачних 

жртава (некомплетна фотодокументација, недостатак вербалног описа 

рана, субјективност процене…). Али упркос свим овим могућим 

нетачностима, могуће је резултате анализе узети у обзир као довољно 

репрезентативан узорак који потврђује доле дату експертску изјаву. 

На основу доступних информација, поготово фотодокументације из 

пост мортем прегледа тела жртава, могуће је, с’ обзиром на резултате 

квалитативне и квантитативне анализе представљене у овом 

Поглављу, изјавити да већи број тела жртава показује нестандардне 

ефекте фрагмената и других деструктивних фактора експлозије, 

што не потврђује закључке Тужилаштва да је узрок смрти 71 особе 

на тузланском тргу „Капија” 25.05.1995. био експлозија на тлу 
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једног артиљеријског ВЕ пројектила калибра 130мм испаљеног са 

удаљености од око 27км.  

У односу на резултате представљене у овом Поглављу, може се 

изјавити да је дистрибуција фрагмената на простору трга „Капија”

током масакра друкчија од дистрибуције фрагмената добијене 

приликом експеримената- крај цитата.—Крај анализе чешких 

експерата... 

Поред наведеног, истиче је се jeдан посебни случај који се може уочити 

само пажљивим прегледом видео-снмака урађених непосредно после 

трагедије. 

Испред плавог возила, који се налази одмах до угла зграде 
„Самоизбор”,  лежи људско тело. 

Увидом у снимке камера које су документовале догађај види се да је 
дим емитује из тешко сломљене ноге жртве, и то дуго времена након 
експлозије.  

Ове околности указују на то да је извор дима није био резултат дејства 
металних фрагмената који су додирнули ногу жртве.  

Шта више, поред места са којега се извија дим види се објекат је који
изгледа као танки и делимично округли метални предмет дужине око 
10-15 цм. 

У овој фази предмет није идентификован, и то питање треба даље 
испитати, јер је јасно да он не потиче од 130 мм пројектила.3

Др. Мирјана Анђелковић Лукић [7], судски вештак, стручњак са 

дугогодишњим стажом у војно-техничким установама, дизајнер експлозива 

и контролор његове употребе у војне сврхе у својој експертизи, а после 

провођења више експеримената са експлозивом током 2014.године, 

одлучно утврђује да на тргу „Капија” није дејствовао 130 мм 

пројектил, већ више експлозивних направа.4

                                                            
3Извор [4] 
4Судски вештак др Мирјана Анђелковић-Лукић, дипл.инж за област узроци пожара, 

експлозија и хаварија-експлозиви„STRUČNO I EKSPERIMENTALNO RAZMATRANJЕ 

DOGAĐAJA NA TUZLANSKOJ KAPIJI KOJI SE DOGODIO 25.05.1995. GODINE U 20.55.SATI” NALAZ I 

MIŠLJENJE 2014, стране 59-62. 
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Процењени правци са којих су деловале експлозивне направе- цитат: 

Експерименти на војном полигону Никинци, који су детаљно 

приказани у документу „Утврђивање дејства убојних средстава под 

приближним условима који су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25. 

мај 1995. године у 20.55 часова“, Извештај о полигонском испитивању, 

бр.-ТОЦ-12-1385, од 23.09.2014. године  показали су да поред белог 

„Голфа“ на тргу „Капија“ није експлодирала граната 130 мм, већ да 

је то била експлозија мање количине експлозива. То је приказано и 

у истом Налазу. (тачке 1.15, 1.16 и тачка 3.51).  

Слика 5.2.1 Метални предмет на нози унесрећеног који никако није могуће 

довести у везу са телом 130 мм пројектила 

На основу анализе места где су се налазиле особе у тренутку погибије 

и рањавања као и страдали од бласт повреда, и других   страдалих од

различитих повреда, нпр. рањени у доње екстремитете ) може се са 

максималним степеном сигурности закључити да на тузланској 
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локацији званој „Капија“ тог 25. маја 1995. године,  није експлодирала 

једна експлозивна направа код продавнице ’НИК’ (поред белог 

’голфа’), већ да је било још неколико експлозивних направа 

распоређених на одређеним местима. 

С обзиром на то да се не може тачно лоцрати место где су биле 

постављене експлозивне направе, али на основу броја погинулих и 

рањених може да се претпостави с које стране су дошле експлозије, 

чији су претпостављени правци дејства приказани на сл.23 „Скица 

Капије“. Црвеном звездицом је обележена доказана експлозија поред 

десног точка белог „голфа“ испред продавнице „НИК“, а жутим 

стрелицама су приказани могући правци деловања других експлозија.    

Табела број 8. Број рањених и погинулих према местима страдања
(број погинулих варира код кафеа „Леонардо“ и „Самоизбор“-а варира)

Место на ком 
су била 

рањена и 
смртно 

страдала лица 

Удаљеност 
места  од 

ЦЕ  
(м) 

Удаљеност 
места од 

ЦЕ 
 (м) 

Број 
смртно 
страда

-лих 
особа 

Број 
рањен

их 
особа 

Укупно 

„НИК“ 3-6,5 2,5 -6 6 7 13 
„Леонардо“ 6-16,5 5-9 11* 14 25 

„Самоизбор“ 7,5-16,5 5-10 12 9 21 

„Гулам“ 15-20 15-18 6 3 9 

Кафе „Капија“ 26-35 28-30 2 12 14 
Обућа„БГД“ад 13 9 1 1 2 

Лутрија БиХ 23 16-19 4 1 5 

„Сељанка“ 10 1 

Продавница

„Астра“ 

28 m 1 

рањени погинули    
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Трагови ових експлозија нису регистровани, (или се на њих није 

обратила пажња после експлозије) тако да се претпоставља да су 

експлозивне направе биле подигнуте у односу на тле.Истовремено 

активирање експлозивних направа може да се изврши на више начина, 

а узастопност експлозија са кашњењем од неколико милисекунди 

једне у односу на другу, људско ухо не може да разазна, те их чује као 

једну. 

Десиле су се дакле експлозије на правцима: а) од продавнице ’НИК’, 

где је потврђено место експлозије – поред десног точка белог ’голфа’, 

обележено црвеном звездицом, б) из смера са мање удаљености испред 

продавнице ’НИК’, ц) из смера кафића ’Леонардо’, д) из смера кафића 

’Гулам’ , из смера ’Самоизбор’, е) смер према продавници ’Лото’, одакле 

се деловало по гостима кафе сластичарне ’Капија’. 

Правци експлозије су претпостављени на основу анализа фотографија 

објеката након експлозије и броја жртава приказаних у табелама 

оригинала овог налаза. У Табели 8 су приказане жртве, погинули и 

рањени у доње екстремитете, према месту где су страдали и удаљености 

од центра експлозије. 

Усмеравање дејства експлозије означава главни правац ударног 

таласа, али ефекти експлозије се са повећањем растојања од центра 

експлозије, смањују, натпритисак пада испод вредности 1 бара и 

значајно се смањује вероватноћа настајања тешких повреда, али се оне 

не искључују како услед примарног тако и услед секундарног и 

терцијарног дејства експлозије. 

Израчунати параметри за ударни талас гранате 130 мм приказани су у 

Табели 9  која овде није дата.  

За случај активирања гранате 130 мм ТФГ М79 или (ОФ 482 М) у центру 

експлозије (ЦЕ), израчунати су ефекти дејства натпритиска ударног 

таласа (бласт дејства) на људски организам. 
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Анализом вредности растојања када се узме у обзир најгори могући 

исход, односно случај када се у разматрање узме рефлектовани ударни 

талас вероватноћа смртности од 99% је за растојање до 4,2 м од ЦЕ.  

Граница оштећења плућа, што се узима за праг смртности се налази на 

растојању од 6,5 м од ЦЕ.  

Већина жртава на Тузланској ’Капији’ са бласт повредама првог реда се 

налазе на растојањима много већим од овог израчунатог, па се само 

на основу овог прорачуна: 

може искључити граната 130 мм ТФГ М79 ( или ОФ 482) као узрок 

смрти од експлозије на месту тузланска ’Капија’ 25.5.1995, што је и 

експериментално утврђено. 

Из Табеле 8 се види да је највећа груписаност лица, погинулих и 

рањених, била на локацијама где се седело (кафићи), тако да се  

издвајају групе са погинулим и рањеним око НИК-а, кафеа ’Леонардо’, 

продавнице ’Самоизбор’, око кафеа ’Гулам’ и кафе сластичарне

’Капија’, и око Лутрије БиХ – крај цитата из рада: Судски вештак др 

Мирјана Анђелковић-Лукић, дипл.инж за област узроци пожара, 

експлозија и хаварија-експлозиви: 

„СТРУЧНО И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО РАЗМАТРАЊЕ ДОГАЂАЈА НА 
ТУЗЛАНСКОЈ КАПИЈИ КОЈИ СЕ ДОГОДИО 25.05.1995. ГОДИНЕ У 
20.55.САТИ” НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ 2014, стране 59-62.  

Поједини истакнути детаљи повређивања и погибије људи су 
међусобно толико подударни да је свака коинциденција потпуно 
искључена. Тако на пример, стручњаци са Универзитета одбране у 
Брну тврде:5

„Нестандардни ефекат је такође очигледан из поређења експлозивног 
ефекта пројектила на лутке бр.3 и 36 и експлозивног ефекта на жртве 
које су биле веома близу ЦЕ. 

                                                            
5Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on 
Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of Defence, Faculty of Military Technology, 
2015: страна 61. 
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Док су лутке бр.3 и 36, као и лутка бр. 39, биле потпуно уништене након 
експлозије пројектила 130мм, ране на тузланским жртвама (3– Сенад 
Хасановић и 36– Алиспахић Адмир) не одговарају њиховим 
позицијама у односу на ЦЕ.“ 

Потпуно идентично мишљење даје и израелски стручњак:6- цитат:  

Овде је од посебног значаја упоређење резултата експлозије на 
жртвама (3– Сенад Хасановића и 36– Алиспахић Адмира), два 
полицајца који су у моменту експлозије били на улазу у зграду „НИК“, 
врло близу возилу „голф”.Ту се јавља фундаментална разлика између 
два сценарија. Током експеримента су лутке које су замењивале људска 
тела су биле изложене снажном ударном ефекту експлозије пројектила 
130 мм. 

Илустрација– у оригиналу- Сл.23. Претпостављени правци дејства експлозија  су 

означени жутим стрелицама, а доказано место експлозије је означено црвеном 

звездицом поред „Голфа“. 

                                                            
6 Извор[4], страна 104. 
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Са друге стране, у оригиналном догађају, евидентно је да су ове 

жтрве биле повређене од оружја неупоредиво мање снаге које 
производи мању али масивнију фрагментацију (као ефекат ручне 
бомбе или сличне направе) која садржи експлозив са негативним 
балансом кисеоника, као ТНТ који продукује интензивно зачађење. 
Или је тако, или центар експлозије није био тамо где је пријављен.
– крај цитата. 

„Исто такве фундаменталне разлике се налазе између двају 
локационих мапа рањавања - у стварном случају су многи рањени на 
површини између центра трга и кафеа ’Капија’ лоцираног на јужном 
крају трга.  

Резултати опита недвојбено доказују да парчад која су погађала 
овај простор нису могла доћи од пријављеног места експлозије и да 
то није у складу са одређењем правца гађања и падног угла 
пројектила, због тога што тако постављен пројектил расипа своју 
парчад изнад дотичног простора. Шта више, фотографије жртава 
показују рањавање већине жртава у доње делове тела што 
противуречи свим резултатима тестова.“7

Чак и сама процена леталности пројектила према сценарију 

др.Зечевића је доведена у питање. Чешки експерти су у случају 

испоставили другачије мишљење. 

„Ни резултати тестова ни модел предложен од стране др Зечевића, 

не разрешава питање мнобројних жртава на површинама ван 

ефективног подручја фрагментације за дати пројектил, а посебно 

код кафеа ’Капија’ и кафеа ’Гулам’.”8

»На неколико места у експертском извештају др.Зечевића се тврди да 
је радијус смртности пројектила 27 м за живе мете« (Слика 3.1, узета са 
стране 29. извештаја— др. Зечевића п.п). 

                                                            
7 Исто, страна 98. 
8col Yoseph Sharon: Tuzla_Kapija_Eksplosion_Investigation, page 154. 
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Ова информација је искривљена и има само ограничену тачност за 
вертикални удар пројектила. Претпоставља се да је пројектил погодио 
трг ’Капија’ са углом од 62° што је прилично другачије од угла 90°. 

Штавише, овај радијус је одређен за специфичне услове– одговара 
радијусу од ЦЕ где густина поља фрагмената достиже 1 фрагмент/м2, 
тј., један ефективан (смртоносан) фрагмент ће проћи кроз сваки 
квадратни метар у кругу пречника 27м.  

Зависност на слици др. Зечевића је базирана на резултатима теста у 
арени стандардизованог у бившој Југославији, и стога у Србији и БиХ.  

Током овог теста пројектил експлодира у вертикалном положају и 
ефекат фрагмената се процењује из четврт-кружних дрвених зидова 
постављених на различитим даљинама од ЦЕ. У односу на поставку 
теста очигледно је да су неки зидови изложени најмасивнијем бочном
снопу фрагмената, што није реалистично за стандардно коришћење 
оруђног система (током гађања није могуће постићи падни угао већи 
од 80°).“9

И надаље – цитат: 

„Резултати теста су стога примењиви само за релативно поређење 
ефеката пројектила разних калибара и дизајна.Ови тестови немају 
значаја за практичне употребе.  

Резултати ових тестова не могу да се користе као аргумент 
Тужилаштва.”10

Права слика леталности пројектила изгледа како је приказано у 

наведеном раду чешких аутора. 

Изводећи допунско вештачење са експлозивом кроз седам 
експеримената, судски вештак др Мирјана Анђелковић-Лукић, судски 
експерт за област узроци пожара, експлозија и хаварија- експлозиви, 
закључила је:11

                                                            
9Assoc. prof. Jan KOMENDA, Dr. Ludek JEDLIČKA, Dr. Roman VITEK: Expert report on 
Tuzla’s 20:55, 25th May 1995 event, University of Defence, Faculty of Military Technology, 
2015: страна 83. 
10 Исто, страна 90. 
11Судски вештак др Мирјана Анђелковић-Лукић, дипл.инж за област узроци пожара, 
експлозија и хаварија- експлозиви, ДОПУНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ „СТРУЧНОГ И 
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M.5. МИШЉЕЊЕ 

M.5.1 
На основу доказа Тужилаштва на тузланском тргу „Капија“ 2M.5. маја 
199M.5. Године погинула је 71 особа. За све погинуле особе постоји 
службена медицинска документација коју је урадио тим др. Зденка 
Цихларжа, по наредби судије Емина Халилчевића. На основу 
доступних докумената, види се да на погинулим особама није вршена 
обдукција ни рентгенско снимање, већ је извршен само спољни 
преглед погинулих.  
Скице са погоцима, које се налазе у медицинској документацији Завода 
за судску медицину и патологију КМЦ, Тузла, су омогућиле да се 
утврди са колико страна је усмрћена особа погођена: на скици 1 
„Капија“ особе које су добиле поготке с једне стране означене су жутом 
бојом, особе погођене с две стране су означене зеленом бојом, особе 
погођене са три стране означене су плавом бојом а особе које су 
погођене с четири стране означене су црвеном бојом.  
M.5.2 
Највећи број погинулих је био на углу испред продавнице „Самоизбор”, 
укупно 11 особа од који су 5 задобиле тешке бласт повреде, затим 
испред кафеа „Леонардо” – 10 особа; код излога продавнице „НИК” –
6 особа 412 са тешким бласт повредама, код кафеа „Гулам” – 6 особа, од 
тога 3 са тешким бласт повредама. Поред ове велике групе, погинулих 
је било и на другим локацијама: 4 особе код Лутрије БиХ, 3 особе код 
Кафе сластичарне „Капија”, 2 особе код радње „Обућа” Београд, 1 особа 
на углу код продавнице „Сељанка”.  
M.5.3  
Код појединих погинулих, поред бласт повреда опажала се и 
нагарављеност тела и лица. Бласт повреде и нагарављеност тела се 
задобијају на малим удаљеностима од места експлозије, у зависности 
од количине експлозива.  

M.5.4 
Највише људи је страдало на углу око улаза у продавницу „Самоизбор“, 
где су се на тротоару уз продавницу продавале кокице, семенке и 

                                                            
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ РАЗМАТРАЊА ДОГАЂАЈА НА ТУЗЛАНСКОЈ КАПИЈИ КОЈИ СЕ ДОГОДИО 
25.05.1995. ГОДИНЕ У 20:55.САТИ”НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ“ ,БГД. април 20 16. 
12 Судски вештак др Мирјана Анђелковић-Лукић је лично ауторизовала ову измену. 
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сокови и на том месту се окупљао велики број људи; место је приказано 
на слици 1. 
M.5.5 
На основу изгледа излога продавнице „Самоизбор” с предње и бочне 
стране где су   кокице, сокови и семенке и посебно на основу броја 
погинулих, а удаљених од наводног места експлозије гранате 130 мм —
белог „голфа“,закључује се да је нека снажнија експлозивна направа 
деловала испред самог улаза у продавницу„Самоизбор”.  

M.5.6 
Испред продавнице „Самоизбор“, све особе су задобиле тешке ране, 
али су све добиле поготка са више страна, тако да су се уствари нашли 
у унакрсној ватри. Од рикошета гелера од гранитне коцке или од зида 
продавнице, не могу да се добију тако страшне бласт повреде. 

M.5.7 
Испред продавнице „НИК“ 4 од 6  (испр. прир) погинулих, погинуло је од 
тешких бласт повреда што указује да су били у непосредној близини 
деловања ударног таласа и ватрене кугле одексплозије. Сви страдали 
испред продавнице „НИК“ изузев Мујић Самира, имали су поред бласт 
повреда и нагарављеност делова тела, углавном лица. Ово указује да су 
све те особе у тренутку смрти биле у непосредној близини експлозије и 
да је на њих деловала, поред бласт ефекта ударног таласа и ватрена 
кугла која настаје експлозијом . 

M.5.9 
На зиду с десне стране врата продавнице „НИК“, као и на улазним 
вратима опажа се нагарављеност, што указује на близину експлозије.  

M.5.10 
Сви погинули су се налазили у простору око или близу аутомобила 
бели „голф“ паркираног поред продавнице „НИК“ и сви су имали бласт 
повреде, опекотине и гареж по лицу и телу. 

M.5.11 
Испред кафеа „Гулам“ погинуло је шесторо људи. Троје од њих су 
задобили тешке бласт повреде, а на једној особи (Нинић Дијана, бр.71) 
се запажа и нагарављеност тела . 

M.5.12 
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Све страдале особе су се налазиле или у башти кафеа „Гулам“ за столом, 
или су биле у његовој непосредној близини. Тешке повреде, као и бласт 
повреде које је задобило троје од шесторо преминулих указују да 
никако нису могли да буду погођени парчадима гранате 130 мм, нити 
да задобију тешке бласт повреде од експлозије код „НИК“-а јер су сви 
били преко 15 метара удаљени од наводног места експлозије гранате.  

M.5.13. 
Плава „застава” 101, ЗВ 100 28 А, која је била паркирана уз тротоар 
испред улаза у кафе „Гулам” имала је сломљено задње стакло, отворена 
предња десна врата код возача, испао фар на десној предњој страни и 
пробој на левом горњем углу ветробранског стакла од неког мањег 
предмета избаченог експлозијом. 

M.5.14. 
Ауто се налазио ближе углу продавнице „Самоизбор”. Предње 
ветробранско стакло је прекривено прашином и земљом и само је у 
горњем десном углу пробијено, рупа као од метка. Прашином је 
прекривен само леви део аутомобила и кров, с десне стране се запажају 
ситне масне мрље.  

M.5.15 
Ова прекривеност аутомобила земљом показује да је у његовој близини 
деловала нека експлозивна направа затрпана земљом на коловозу иза 
аутомобила „застава 101“ с његове леве стране, постављена тако да 
делује дуж зида баште кафеа „Гулам“ и бочно. Прашином и слојем 
земље био је прекривен цео аутомобил с леве стране , кров и предње 
ветробранско стакло, као и стакло на предњим левим вратима. Ова 
прашина не потиче од малтера који би одбила експлозија јер би то онда 
била белосива прашина . 

M.5.16 
Са максималним степеном сигурности се може закључити да је на 
малој удаљености иза аутомобила „застава 101“ с његове леве стране 
постављена експлозивна направа . У Записнику о увиђају се наводи да 
су гелери погодили „железне ролетне којима су прекривена два 
прозора од продавнице „Сељанка“. Гелери од наводно експлодиране 
гранате никако нису могли да погоде гвоздене ролетне под правим 
углом како се види на фотографијама које је снимио СББ Тузла. 
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M.5.17 
Велика група погинулих налазила се на месту кафеа „Леонадо“ и код 
адвокатске канцеларије „Пашић“. На том месту је погинуло 10 особа. 
Шест особа је погођено са четири стране, две особе са две стране и једна 
особа са једне стране. Ове особе као да су се налазиле под унакрсном 
ватром, која је деловала из различитих праваца.  

M.5.18 
Сви страдали су се налазили на различитим удаљеностима од центра 
експлозије, наводног пада гранате 130 мм, и то од 6 до 17 метара, али 
све особе су биле веома близу кафеу „Леонардо“. Удаљеност од „центра 
експлозије“ је велика да би све особе задобиле тешке експлозивне 
повреде, а већина њих са четири стране. Ово указује на постојање 
експлозивне направе на овој локацији која је убила десеторо људи код 
кафеа „Леонардо“и још две између „Обуће” Београд и 
водоинсталатерске радње. У прилог овој тврдњи иде и избачена 
лименка из правца испред аутомобила „ПЗ-125“ на хаубу плаве 
„заставе 101“паркиране испред кафеа „Гулам“. Њу је избацио ударни 
талас од неке експлозивне направе која је била постављена у близини 
испред аутомобила „ПЗ-125“.  

M.5.19 
На основу анализе догађаја око кафеа „Леонардо“ могуће је да је ту 
деловала нека  експлозивна направа усмереног дејства на извесној 
удаљености од аутомобила „ПЗ-125“ и није искључено да је направа 
била подигнута од земље и постављена на угао зграде. Ова експлозија 
је угрозила људе испред „Леонарда“ али и ону двојицу који су страдали 
између „Обуће Београд“ и водоинсталатерске радње. Такође су били 
угрожени и људи испред продавнице „Капија“ у непосредној близини 
Лутрије БиХ. Ови људи су били угрожени и експлозијом из правца 
продавнице „Самоизбор“. 

M.5.20 
На месту испред продавнице „Капија“ и Лутрије БиХ погинуло је 
четворо људи који су ту продавали сокове у лименкама.  

M.5.21 
Сви смртно страдали су имали велике повреде на ногама, што од 
експлозије гранате 130 мм није било могуће. Повреде од фрагмената 
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по доњим екстремитетима на великој удаљености од наводног центра 
експлозије гранате 130 мм нису могуће јер закон фрагментације јасно 
даје усмеравање фрагмената у зависности од падног угла гранате и 
ротације гранате, али у нашим експериментима је доказано да се 
фрагменти крећу на много већу висину тако да је немогуће рањавање у 
доње екстремитете на толиким удаљеностима од центра наводне 
експлозије. Фрагменти од гранате би једноставно прескочили ове људе 
и они не би погинули.  

M.5.22 
Излог бутика „Брацо“ је демолиран, на њему се види део избачених 
ствари из бутика, а неки одевни предмети су остали закачени на 
вешалицама са обе унутрашње стране излога.  Избачена решетка је 
смакнута са шарки до половине излога и нагнута ка споља. Оваква 
ситуација се може видети и на излогу „НИК“ где су ствари делимично 
разбацане, али су лутке остале на месту. На основу изгледа ствари и 
решетке на излогу бутика „Брацо“, закључује се да је ударни талас 
експлозије долазио са спољне стране излога бутика, највероватније 
испод излога. Ово потврђује нагарављеност на зиду испод излога 
бутика, што је и приказано у овом вештачењу. 

M.5.23. 
Експлозив који је био постављен са спољне стране испод излога бутика 
„Брацо” садржао је металне куглице, које су оставиле трагове по целом 
зиду зграде где се налазила Лутрија БиХ и дућан „Капија”. Видљиви су 
и изнад излога бутика, али и са доње стране зида поред излога Лутије 
БиХ. Деловање металних куглица се види на телу преминулог Хакић 
Хамдије (бр. 49) који се у тренутку смрти налазио испред продавнице 
Лото (Лутрија БиХ) како је приказано у Табели 5 (тачка 2.M.5.1. ове 
Допуне). Он је задобио две истоветне округле ране на левој страни 
грудног коша и исту такву округлу повреду на левој натколеници. 
Овакве ране не праве гелери од гранате зато што су гелери гранате 

неједнаког облика, нису истоветни и нису округли.  

M.5.24 
На локацији „Кафе сластичарна Капија“ велики број људи који су 
седели за столовима, или стајали около или у близини „Кафеа 
сластичарна Капија“ су задобили повреде на доњим екстремитетима, 
углавном колена, потколенице и стопала. Тако ниско и на таквој 
удаљености није могла да делује граната 130 мм, чак и да је 
експлодирала (а није) код белог „голфа“ испред продавнице „НИК“. 
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Удаљеност кафе сластичарна Капија„ од продавнице „НИК“ износи 
35,65 метара. У Записнику о увиђају од 25 маја 1995. године наведено 
је да је „Кафе Капија“ такође „претрпио знатна оштећења, стакла на 
улазним вратима разбијена, као и стакла на два прозора. Столови и 
столице у башти испред објекта су оштећене од гелера гранате, чаше, 
шољице за кафу, пепељаре, полупане и разбацане.“   

M.5.24 
Констатовано је дакле, записнички да су столови и столице у башти 
испред објекта „Кафе Капија“ оштећени од гелера гранате. 
Експеримент на војном полигону у Никинцима је доказао да гелери 
гранате експлодирале испред реплике продавнице „НИК“ не иду тако 
далеко нити погађају људе тако ниско, у ноге. То значи да су то били 
гелери од неке друге експлозије коју је изазвала одређена експлозивна 
направа. Повреде су настале од експлозивног деловања неке 
експлозивне направе која је највероватније била постављена тако да би 
деловала усмерено ка посетиоцима око кафеа сластичарна „Капија”. 
Наша претпоставка је да је била постављена на углу углу код Лутрије 
БиХ окренутом према кафе сластичарни „Капија”. Ово због тога што је 
растојање од угла зграде где се налазила „Лутрија“до кафеа
сластичарне „Капија” мање од 10 метара. То је довољно да експлозивна 
направа усмереног дејства пуњена металним куглицама делује по 
посетиоцима кафеа сластичарне „Капија”, али и по људима испред 
Лутрије БиХ,  што објашњава како су три лица задобила повреде са две 
стране тела. 

M.5.25 
На локацији између занатске радње „Водоинсталатер” и „Обуће”
Београд ближе водоинстлатерској радњи, погинуле су две особе, а 
поред продавнице „Сељанка” погинула је једна особа. Ове особе су биле 
на великој удаљености од центра експлозије, испред белог „голфа“, 
погођене су са три и четири стране, што указује да су се нашли у 
унакрсној ватри више експлозивних направа.  

M.5.26 
На основу разматрања места погинулих, врста њихових повреда, места 
где су се налазили у време експлозије и с колико су страна погођени, 
начињена је збирна табела,  Табела 8 у којој су приказана погинула 
лица са скице 1 „Капија“, њих 43. У Табели су назначене бласт повреде, 
од којих је страдало 14 особа. Такође у Табели су особе нагарављеним 
телима.  
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M.5.27 
У Табели 8 сви преминули су приказани тако да се има увид с колико 
су страна били погођени у тренутку страдања, и на којој су удаљености 
били од доказаног места експлозије, (али не гранате 130 мм), испод 
белог „голфа”, а испред продавнице „НИК”. С једне стране је погођено 
7 особа, са две стране 8, са три стране 11 и са четири стране 14 особа. Да 
је експлодирала граната испред „НИК”-а, како се тврди у „Извјештају” 
Тужилаштва, страдали би имали поготке само с једне стране тела, и то 
с оне стране којом би били окренути дејству ударног таласа.  
Али, у овом случају је велики број страдалих био погођен, поред оних с 
једне стране, са две, три и четири стране тела, што доводи у питање 
постојање само ЈЕДНОГ центра експлозије код продавнице „НИК“. 
Погинула лица су била у унакрсној ватри од више експлозија које су 
ИСТОВРЕМЕНО активиране на Тргу „Капија“ у Тузли.  

M.5.28 
Недвосмислено је утврђено експериментима на војном полигону 
Никинци, да од експлозије гранате 130 мм не би страдао толики број 
људи и сигурно не они на већим удаљеностима као што је „Кафе 
сластичарна „Капија““. Сви преминули приказани у Табели 8 су имали 
тешке повреде, на неким телима су се виделе округле једнаке ране, што 
иде у прилог мишљењу да су коришћене експлозивне направе пуњене 
челичним куглицама, и највероватније ручно прављене. Један од 
очигледних примера таквог рањавања, а има их доста што спада у 
домен судског вештака патолога, је код Хакић Хамдије (бр.49) који је 
на грудима и на нози имао три једнаке округле ране. 

M.5.29 
Поред бласт повреда које су страдали имали, поједини су имали гареж 
на лицу и телу. То је знак да су били изложени блиској експлозији, с 
чиме се сложио и доктор Ведо Туцо приликом свог сведочења.. Он је 
рекао (цитат): „..на фотографијама које су ми биле доступне види се 
јасно уочљиве промјене а и на одјећи и прије свега на околној кожи око 
рана виде се огарине које практично указују да су та тијела била 
релативно близу центра експлозије..”  
На основу анализе погинулих и фотографија које је израдио ЦСБ 
несумњиво је показано да је на тргу „Капија” било постављено више 
експлозивних направа које су деловале у различитим правцима а 
инициране су истовремено, и највероватније су биле ручне израде.  
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У „Налазу и мишљењу“ су приказани претпостављени правци 
деловања експлозивних направа.  

M.5.31 
Анализирањем места где су људи погинули и удаљености на којима су 
се налазили од утврђеног места експлозије, могу да се претпоставе 
места на којима су биле постављене експлозивне направе. Према 
претходној анализи, то су места: 
-. испред продавнице „НИК”, испод белог аутомобила „голф”;  
-. код улаза у продавницу „Самоизбор”,  
-. у близини кафеа „Гулам”, иза леве стране плаве „заставе” 101, 
укопана у тле, 
-. на углу код кафеа „Леонардо”, са ког се деловало према кафеу 
„Леонардо”,  
Лутрији БиХ и продавници „Обућа” Београд и  
-. на углу код Лутрије БиХ према кафеу сластичарни „Капија”. 
Наше претпоставке су да се са ове локације деловало усмереном 
експлозивном направом ручне израде, тако да је ударни талас био 
усмерен више према тлу, те отуда велики број повређених у доње 
екстремитете или делове тела ниже од струка у башти кафеа 
сластичарне „Капија”. 

M.5.32 
Доказано је да испод белог „голфа” на тузланској „Капији” није 
експлодирала граната 130 мм. То је доказано са више експеримената 
активирања гранате 130 мм поред аутомобила „голф”. 
Репрезентативним показним експериментом пред великим бројем 
посетилаца, новинара и телевизијских камера, на реплици тузланског 
Трга „Капија“ поред  десног точка аутомобила „голф” беле боје, као што 
је био оригиналан на „Капији”, активирана је граната 130 мм. 
Репрезентативни експеримент је изведен на војном полигону 
Никинци 04.09.2014. године и доказао је да је феномен који настаје 
експлозијом гранате потпуно друкчији од оног који је приказан у 
документацији ЦСБ–Тузла, а који је деловао на аутомобил „голф” на 
тузланској „Капији” 2M.5.маја 1995.  

M.5.33 
Аутомобил „голф” после експлозије гранате 130 мм на војном полигону 
Никинци гурнут је на зид реплике продавнице „НИК”. Нема кратера 
од избијених коцки на коловозу где је експлодирала граната. 
Аутомобил „голф” испред продавнице „НИК” поред кога је наводно 



362 

експлодирала граната 130 мм није гурнут ка зиду продавнице „НИК”, 
остао је уз тротоар како је и био паркиран. На коловозу је настао кратер 
из ког су избијене и уситњене гранитне коцке. Аутомобил „голф” у 
репрезентативном експерименту има много већа оштећења. Сви 
прозори су поломљени, сем задњег, предњи десни точак је уништен, 
нема гуме, види се искривљен добош точка, хауба и предњи део 
аутомобила веома оштећени. Аутомобил „голф” испред кога је наводно 
експлодирала граната 130 мм има много мање оштећење, и то: десни 
точак је комплетно на свом месту, гума је издувана, хауба је мало 
подигнута и предњи део аутомобила није оштећен као предњи део 
аутомобила. Аутомобил „голф” у експерименталној експлозији на 
реплици Трга „Капија” је гурнут на зид реплике продавнице „НИК” а 
бели „голф” испред кога је наводно експлодирала граната 130 мм остао 
је практично на истом месту где је био паркиран, поред тротоара, није 
одбачен на зид продавнице „НИК”. Ово је последица експлозије испод 
аутомобила која делује на ауто линеарном силом навише и после 
експлозије га враћа на место, што се не би десило да је испред  десног 
точка заиста експлодирала граната 130 мм, јер би ауто био одгурнут на 
зид продавнице „НИК”. 
M.5.34 
За потребе доказивања да је испод белог „голфа“ на тузланској капији 
експлодирала одређена експлозивна направа а не граната, коришћене 
су различите количине експлозива у голом пуњењу, без усмерења, од 
пластичног експлозива ПЕП (кристални пентрит са 15% пластичног 
везива, ПЕП). Урађено је укупно 5 проба поред и испод аутомобила. 
Коришћене су различите количине експлозива и то: 100 грама 
експлозива постављеног поред десног точка, 300 грама експлозива 
постављеног поред десног точка аутомобила, 300 грама експлозива 
постављеног испод аутомобила, 100 грама експлозива постављеног 
испред десног точка и 200 грама експлозива испод аутомобила, 
иницијација истовремена и 100 грама експлозива испод десног точка 
аутомобила.  
Овим експерименатима се доказало да експлозив испод аутомобила 
делује линеарном силом навише и не гура ауто у страну, већ га враћа 
на место на ком је био паркиран . 

M.5.35.  
У пробама експлозије поред и испод аутомобила показано је да: 
експлозија одређене количине експлозива постављеног поред 
аутомобила на удаљености од 60 и 10цм избацује материјал после 
експлозије и набацује га на хаубу аутомобила што одговара ситуацији 
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код плаве „заставе” 101 паркиране поред кафеа „Гулам”, а која је с леве 
стране била прекривена материјалом избаченим после експлозије. 

M.5.36  
Деловање екслозије пластичног експлозива ПЕП-а испод аутомобила 
је показало да се аутомобили не померају са места на ком су били после 
експлозије, већ се спуштају на место где су били постављени. 
Експлозија их не помера ка зиду ни лево или десно као што чини 
експлозија гранате 130 мм на реплици зграде „НИК“-а, која је гурнула 
аутомобил „голф“ на зид зграде „НИК“. 

M.5.37. 
Кратери после експлозије пластичног експлозива настају избијањем и 
уситњавањем гранитних коцки. Ово се јасно види и на фотографијама 
испред белог „голфа” које је урадио СББ Тузла после експлозије 
25.05.1995. године. Експлозијом гранате 130 мм не настаје кратер, не 
дешава се избијање коцки из коловоза поплочаног гранитним 
коцкама. Кратери на коловозу од гранитних коцки настају само 
приликом експлозије експлозива постављеног на тле. 

M.5.38  
Ефекти од експлозије на аутомобилима зависили су од количине 
експлозива у голом пуњењу без усмерења.Заједничко свим тим 
пробама је да су се аутомобили после експлозије спустили на своје 
место и да је од експлозије настао кратер од избијених и уситњених 
гранитних коцки. Аутомобили нису били гурнути у страну нити 
гурнути на зид, како је то било са аутомобилом после експлозије 
гранате 130 м на војном полигону Никинци. Ови резултати иду у 
прилог тврдњи да на Тргу Капија у Тузли код белог „голфа“ НИЈЕ 
експлодирала никаква граната, већ је испод аутомобила била 
постављена експлозивна направа усмереног дејства, која после 
експлозије није одгурнула ауто на зид продавнице „НИК“, а направила 
је кратер у ком су биле уситњене и избијене гранитне коцке, онако како 
смо добили у експерименту са експлозивом испод аутомобила.   

М.5.39. 
Истовременом експлозијом два пуњења, једно од 100 грама поред 
аутомобила „застава” 128 и друго од 200 грама постављено испод 
аутомобила, дало је оштећења која су упоредива са оштећењима на 
белом „голфу” испред кога је наводно експлодирала граната 130 мм на 
тузанској „Капији” 25.05.1995. године. Изглед предњег дела 
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аутомобила „застава” 128 приказан је на Слици 43, а на Сл. 44 приказан 
је изглед предњег дела аутомобила „голф” после експлозије на 
„Капији” 25. маја 1995. године.  

Види се да су оштећења на оба аутомобила скоро иста, оштећена су 
десна крила и код једног и код другог аутомобила (на „застави” 128 је 
откинуто десно крило), десни точак код „заставе” 128 је практично 
неоштећен, као и код аутомобила „голф”.Ово потврђује да је оштећење 
аутомобила „голф” на Тргу „Капија” у Тузли изазвала експлозија 
одређене експлозивне направе са усмерењем постављена испод десног 
точка „голфа” а не граната 130 мм испаљена са српске стране 
25.05.1995.  

M.5.40  
Кратери настали експлозијом испод аутомобила „застава” 128 и белог 
„голфа” испред „НИК”-а у Тузли имају исте разбијене и уситњене 
гранитне коцке, што је још један доказ да поред белог „голфа” у Тузли 
није експлодирала граната 130 мм, јер експлозија гранате не избија 
нити уситњује коцке из коловоза, не прави кратер. Аутомобиле 
експлозија није одгурнула устрану ни померила уназад, као што је то 
учинила граната 130 мм, која је аутомобил „голф” после експлозије 
гурнула на зид реплике продавнице „НИК”.  

Утврђено је да се аутомобил бели „голф” поред ког је наводно 
експлодирала граната 130 мм 25.05.1995 на тузланској „Капији”, није 
померио с места, нити ударио у зид продавнице „НИК”, што се види на 
фотографијама које је израдио ЦСБ Тузла. Експериментално је 
показано у 5 експеримената са експлозивом различите масе да се 
аутомобил испод ког је инициран експлозив не помера ни напред, ни 
назад, ни у страну, већ се после експлозије враћа на исто место. 

M.5.41 
Експлозија 100 грама пластичног експлозива ПЕП-а на удаљености 60 
цм од предњег десног точка „заставе” 128 показала је да се материјал 
после експлозије која се деси мало даље од аутомобила разбацује по 
каросерији аутомобила. (Такав ефекат је опажен и на проби 2, Сл.26; 
на хаубу „заставе” 128 набачен је материјал од уситњених гранитних 
коцки после експлозије). Количина избаченог материјала је у 
функцији количине експлозива. То се може видети на аутомобилу 
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плава „застава” 101 паркираном у близини кафеа „Гулам”, у чијој је 
близини 25. маја 1995. године експлодирала нека експлозивна направа 
постављена на извесној удаљености иза аутомобила.  

Ми смо у нашем експерименту на војном полигону у Никинцима 
добили веома сличну појаву – набацивања материјала на каросерију 
после експлозије. На хаубу је набачен материјал после експлозије што 
је доказ да се слично десило и у близини аутомобила плава „застава” 
101. 

M.5.42  
Избачен материјал после експлозије и набачен на каросерију 
аутомобила „застава” 128 одговара ситуацији са плавом „заставом” 101
поред „Гулама” јер је каросерија и тог аутомобила прекривена 
материјалом после експлозије.  

Експлозив је био постављен на одређеној удаљености иза леве стране 
плавог аутомобила „застава” 101. 

Са великом дозом вероватноће, направа је била скривена у коловозу, 
што доказују велике количина земље и материјала избаченог на 
каросерију. 

M.5.43  
На основу свих истраживања и експерименталних доказивања 
на војном полигону Никинци, може се донети ОПШТЕ 
МИШЉЕЊЕ да на тузланској „Капији” није експлодирала 
граната 130 мм испаљена са српских положаја на Озрену и убила 
71 особу, већ је то била синхронизована (истовремена) 
експлозија више експлозивних направа од којих је једна била 
постављена испод белог „голфа” на Тргу „Капија” 25.05.1995. 
године и на основу те експлозије тврдило се без утемељених 
материјалних доказа да је то била граната која је иазвала све 
страшне последице које су се догодиле на Тргу „Капија” у Тузли.  

Доказали смо експериментално да то није била експлозија гранате, већ 
да је то била само једна од више постављених експлозивних направа на 
скоро целом Тргу, које су истовремено активиране 

Оригинал преузет из рада:  

Судски вештак др Мирјана Анђелковић-Лукић:  
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Допунско вештачење „стручног и експерименталног разматрања 
догађаја на Тузланској Капији који се догодио 25.05.1995. године у 
20.55.сати ”НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, Београд април 20 16. 

Из. практичних разлога у горњем изводу из рада: ”НАЛАЗ И 

МИШЉЕЊЕ“, Београд април 2016. наводи у том изводу су 
пренумерисани, тако што је испред редних бројева пасуса додано 
велико слово „М“, на пример: М.5.12 уместо 5.12. 

Крај извода из рада судског вештака др. Мирјане Анђелковић-Лукић: 
„Допунско вештачење „стручног и експерименталног разматрања 
догађаја на Тузланској Капији који се догодио 25.05.1995. године у 
20.55.сати“, НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ, Београд април 20 16. 

Надаље: Оригинални текст и пратећи документи преузети су из рада
балистичара, инж. Миле Попарића, потпуковника у пензији. 

Као и горе, и овде су фотографије, скице и табеле делимично 
пренумерисане да би се уклопиле у предвиђено поглавље. што је лако 
установити увидом у оригинални рад. 

Осим поменутих пренумерација никакве измене нису вршене без 
изричите дозволе аутора. 

Промена редних бројева појединих слика је учињена да би се сачувале 
референтни бројеви фуснота као што су у оригиналу рада.  

Због тога испред бројева слика, скица и таблица не стоји број »5« који 
означава припадност поглављу у овој књизи. 

АНАЛИЗА ПОВРЕДА ЉУДИ КОЈИ СУ 
СТРАДАЛИ НА ТРГУ "КАПИЈА"

На основу изјава преживелих људи који били на "Капији" критичног 
дана било је могуће утврдити место где се добар део погинулих и 
страдалих налазио непосредно пре несреће. Систематизовани 
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материјал о сваком страдолом урадили су истражитељи одбане13 и он 
је био основа за утврђивање места на којем су се налазили страдали. 

Ради једноставнијег праћења посматраће се одређене карактристичне 

тачке на тргу, слика доле. 

Разматраће се околина аутомобила "Голф1"  у пречнику 5 m.  

Важно је знати да је то подручје у којем настају бласт повреде. У овој 

зони размотрићемо два подручја. 

Излог продавнице "НИК" (зона 2)

Поред излога продавнице "НИК" налазиле су се најмање три особе: 

Хасановић Сенад, Алиспахић Адмир и Салкић Есад.14

                                                            
13Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, Документ:ANALIZA 

NASTRADALIH 
14Салкић Есад, Записник о саслушању свједока, ,  страна 2, други пасус. Документ. 31. 

Salkic Esad. Салкић Есад наводи да је био у друштву Хасановић Сенада и Алиспахић 

Адмира и да су се налазили код продавнице "Обућа Београд" Међутим видео записи 

недвосмислено показују да су били од продавнице "НИК" 
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Хасановић Сенад је у тренутку несреће био на тротоару у непосредној 

близини аутомобила "Голф1",15 свега 20 до 30 cm од левог блатобрана 

аутомобила, а то је нешто мање од 2 m од центра експлозије. Алиспахић 

Адмир је био исто на тротоару, али мало ближе улазним вратима у 

продавницу "НИК",  што се може видети на видео запису.16

Не зна се тачна позиција Салкић Есада, али он се зна да је том 

приликом рањен и да је преживео несрећу.  

Сва три ова лица налазила су се у зони где ударни талас сигурно 

изазива бласт ефект; дакле смртоносне или изузетно тешке повреде. 

Изведено је седам експеримената17 у којима су макете људских фигура 

постављене на местима на којима су налазила ова двојица страдалих,а 

потом је активиран тренутно фугасни пројектил  калибра 130 мм.  

Пројектил је био у разним положајима али увек на приближно истим 

растојањима у односу на настрадале.  

У свим експериментима ове макете су претрпеле потпуну деструкцију 

са веома великим бројем пробоја гелера по целом телу, Слика 109. 

доле.  

Ефекти који се добијају при експлозији пројектила 130 мм нису ни 

приближни повредама које су задобила ова двојица страдалих, 

полицајци Хасановић Сенад и Алиспахић Адмир, који су, у стварности,  

претрпели смртоносне али немерљиво мање повреде као да су 

рањавани ефектима које изазива ручна бомба са неколико десетака 

грама експлозива. 

                                                            
15Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 1, Настрадали број 3. 

Документ:ANALIZA NASTRADALIH 
16Видео  
17Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. 
године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 
23.09. 2014. год.,  страна 21 тачка 2.3.1, страна 26 тачка 2.3, страна 31 тачка 2.3.3, 
страна 36 тачка 2.3.4, страна 41 тачка 2.4.1, страна 46 тачка 2.4.2истрана 52 тачка 
2.4.3. 
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Повреде ове двојице страдалих  су неупоредиво мање од повреда које 

би задобили да су страдали од експлозије пројектила 130 мм што је 

непобитан доказ да поред аутомобила "голф 1" није експлодирао 

Слика 109  Макете које су биле на местима на којима су се налазили Хасановић 
Сенад и Алиспахић Адмир, након активирања пројектила 130 мм.18 

пројектил 130 мм  и овај закључак у потпуној је сагласности са

оштећењем излога продавнице "НИК".  

Овај закључак још више поткрепљује чињеница да је једно лице које је 

било у друштву ове двојице погинулих преживело несрећу. 

Удаљеност два до три метра од голфа (зона 3) 

Велики број сведока тврди да је у близини аутомобила "голф 1" страдао 

Мујић  Самир. Сведок Исић Ахмед тврди да је био у друштву Мујић 

Самира и Радончић Ненада када је експлодирала граната и да су били 

два до три метра удаљени од места експлозије19 Сведок Дајановић 

                                                            
18Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. године у 
20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09. 
2014. год.,  страна 26, тачка 2.3.2, фотографија PICT1095 (лева слика) и страна 46, 
тачка 2.4.2, фотографија DSCN9868 (десна слика) 

19Исић Ахмед,  га спомиње као Јасмин звани Лија. Документ.119. Isic Ahmed 
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Јасмин је такође био на том месту20 и тврди да је био у друштву Мујић 

Самира и Радончић Ненадом.21

С обзиром да је преживео експлозију, врло је интересантна изјава 

Дајановић Јасмина да  је чучнуо иза „голфа”. Ако је тачна изјава, онда 

је он морао да прође између „голфа” и зида продавнице. У том случају, 

он је могао да преживи, јер би био заклоњен аутомобилом, али он није 

могао да прође до друге стране „голфа” , јер је на том пролазу стајао 

Хасановић Сенад. 

То значи да је Дајановић чучнуо поред десне стране „голфа”  и у том 

случају био би изложен дејству експлозије. Овом приликом Мујић 

Самир је погинуо и остао је без обе ноге, Радончић Ненад је преживео 

и остао без ногу, Дајановић Јасмин је рањен у стопало леве ноге, а Исић 

Самир је остао неповређен. 

Да би се проверило какво је дејство експлозије на месту где се налазио 

Дајановић изведен је експеримент у којем је постављена макета људске 

фигуре приближно на исто место где је могао бити Дајановић Јасмин 

и том приликом је добијена потпуна деструкција макете, што значи да 

Дајановић није могао остати жив ако се налазио на том месту, а да је 

испред аутомобила експлодирао пројектил 130 мм, слика 110.  

Експеримент је показао да особа која би била на месту на којем се 

можда налазио Дајановић никако није могла преживети експлозију 

пројектила 130 мм испред "голфа". 

                                                            
20Исић Ахмед, Записник о саслушању свједока, број: КТ-РЗ 169/07 од 14.12. 2007. год.,  

страна 2, други пасус. Документ.119. Isic Ahmed 
"… Ја сам загрлио Самира и налазили смо се у близини мјеста гдје је након неколико 

тренутака пала граната. Мислим да смо од тог мјеста били удаљени 2 до 3 метра…" 
21Дајановић Јасмин, Записник о саслушању свједока, број: Кри. 1/96  од 06.02. 1997. год.,  

страна 2, други пасус. Документ.39. Dajanovic Jasmin 
"… Ми смо стали у близини продавнице "НИК" испред које је било путничко 

возило марке "Голф". Није прошло ни минута ја сам чуо испаљење гранате и 
упозорио сам своје другове да бјеже и ја сам се одмах склонио иза "Голфа". Моји 
другови нису се склањали него су се смијали, а иначе они су се мени увијек 
смијали када су у питању гранате. Чим сам чучну иза "Голфа" са друге стране 
"Голфа"  чула се експлозија…" 
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Мујић Самиру су приликом експлозије трауматски ампутиране обе 

ноге испод колена, али по горњем делу тела нема већих видљивијих
повреда.  
Сличне повреде задобио је и Радончић Ненад. У готово свим 
случајевима наилази се на велике аномалије које прате повреде које су 
људи задобили у стварном догађају у Тузли у односу на тип, обим и 
место рањавања у случају експлозије пројектила 130 мм. 

Да би се видело какво је дејство пројектила 130 мм на особе које се 

налазе приближно на месту на којем су се налазиле ове две жртве и 

Исић Ахмед који је остао неповрђен изведено је 6 (шест) 

експеримената. Резултати експеримената показују да су места на 

којима су се налазиле ове особе веома опасна и сигурно су могуће 

тешке трауматске повреде са готово сигурним смртоносним исходом.  

                                                            
22Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 
приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. године 
у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09. 
2014. год.,  страна 21, тачка 2.3.1,  од 5. августа 2014. год. Фотографије из видео записа  
Video 05.avgust 2014, 130 ммugao 62-Golf, временски интервал 00:00:01. и 00:00:36 
до 00:00:49. 

Слика 110  Бројем 1 на левој слици обележена је макета која је била постављена 
приближно на место где се налазио Дајановић Јасмин, а истим бројем на десној 
слици означени су остаци макете након експлозије22 
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Особа која се нађе на тим местима може да преживи експлозију 

пројектила 130 мм у случају предметних услова једино ако је 

заклоњена неким објектом или неком другом особом.  То би на први 

поглед значило да су страдања Мујић Самира и Радончић Ненада, као 

и преживљавање Исић Ахмеда изазвана  експлозијом пројектила 130 

мм, али  у том случају и дејство гелера мора одговарати дејству гелера 

који настају распрскавањем пројектила 130 мм у датим условима.  

То значи да би Мујић Самир и Радончић Ненад имали озбиљне повреде 

по целом телу, а Исић Ахмед би морао задобити бар један погодак 

гелера.   

На основу каректера повреда и извршених експеримената 

закључује се да повреде Мујић Самира и Радончић Ненада који су 

били на 2 до 3 m од центра експлозије нису настале од експлозије 

пројектила 130 мм.  

То додатно потврђује чињеница да је Исић Ахмед који је био на 

истом растојању остао без иједне повреде што је с обзиром на 

близину од места експлозије и број гелера који се при експлозији 

ствара скоро невероватан догађај. 

Аутомобил "голф "Mk1 

Према сведочењу Исић Ахмеда, он је на хауби аутомобила који је био 

близу места експлозије видео Хаџиселимовић Асима.23

Хаџиселимовић Асим је преживео експлозију и задобио је тежу 

повреду ноге. Он је касније сведочио да је био код аутомобила „застава” 

101. Не постоје неки материјални докази где се налазио 

Хаџиселимовић Асим у тренутку несреће, али је интересантно да у 

изјавама до 2007. године нико од преживелих не спомиње да је он био 

код аутомобила „застава” 101. 

Не тврдимо да је он био на хауби аутомобила "голф 1", али су ипак 

извршени експерименти да би се проверило какве последице би 

                                                            
23Исић Ахмед, Записник о саслушању свједока, број: КТ-РЗ 169/07 од 14.12. 2007. год.,  

страна 2, последњи пасус. Документ.119. Isic Ahmed 
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претрпела особа која би била на хауби аутомобила,поред којег би 

експлодирао пројектил 130 мм. 

Извршена су четири (4) експеримента24 и у свим случајевима макета 

која је постављена на хаубу аутомобила била је одбачена неколико 

метара увис,25 а макете су задобиле велике деструкције добивши 

притом тако велики број погодака гелера, који ни један људски 

организам не би могао да преживи. 

На основу експерименталнх резултата неспорно је да би особа која 

би се нашла на хауби аутомобила поред којег би био активиран 

пројетил 130 мм задобила повреде са смртним исходом. 

Удаљеност од центра експлозије око 7 m у правцу 

приближно према углу продавнице "Самоизбор" (зона 4) 

На удаљености од око 7 m од места експлозије код аутомобила "голф 1" 

смртно је страдао Мујановић Нешет. Иако је у његовој близини било 

још мртвих случај његовог страдања због изузетне доказне вредности 

посебно издвајамо. 

У фотодокументацији  су дате четири фотографије  са места на којем је 

страдао  Мујановић Нешет.26 Према положају трагова крви и личних 

                                                            
24Технички опитни центар Београд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. 
године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, 
од 23.09. 2014. год.,  страна 21, тачка 2.3.1,  од 5. августа 2014. год. страна 26, тачка 
2.3.2,  од 11. августа 2014. год. страна 31, тачка 2.3.3,  од 5. августа 2014. год. страна 
36, тачка 2.3.4,  од 11. августа 2014. год. Фотографије из видео записа  Video 

05.avgust 2014, 130 мм, ugao 62-Golf, временски интервал 00:00:01. и 00:00:36 до 
00:00:49. 

25Снимак ултрабрзом камером UB 1 od 11.avgusta 2014.god., временски интервал од 00:00:29. 

и 00:01:12. 
26ФотодокументацијаГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-

1/02-3-9-7-175/95,  страна 10, слика 16 и слиака 17, страна 22, слика 53, страна 23 слика 

54. Доумент:12. GRANATIRANJE - TUZLA KAPIJA 2 
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докумената процењује се да је Мујановић Нешет страдао на око 7 m од

места експлозије код аутомобила "голф 1", слика 111 и слика 112. 

Слика 111 Са словном ознаком »А« обележено је место на којем је страдао 
Мујановић Нешет 

Приликом страдања Мујановић Нешету је разорен део лобање грудног 

коша, део десне потколенице.27

Облик и тежина повреда су такви да је очигледно да су настали услед 

експлозије у непосредној близини.  

Истражитељи одбране су утврдили да је на видео снимку регистровано 

тело Мујановић Нешета испред аутомобила "застава 101".  

                                                            
27ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈАИДЕНТИФИКАЦИЈА УБИЈЕНИХ од 25-30.05.1995. год, број: 

20-1/02-3-9-7-175/95,  страна 38, слика 111. Доумент:6. FOTODOKUMENTACIJA 

IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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На основу гардеробе  и ципела идентификовали су га као Мујановић 

Нешета.28

Слика 112 Број 6 се налази приближно на средини трага крви на
месту на којем је страдао Мујановић Нешет 

Можемо се сложити да је његово тело снимљено испред овог 

аутомобила, али смо уверени да је страдао на напред наведеном месту 

јер су тамо делови мозга и његови документи, а експлозија је могла да 

га одбаци до места где је снимљен, што  је још једна потврда да није 

страдао од експлозије пројектила 130 мм и није могао бити одбачен.  

То је проверено и доказано експерименално. 

У два експеримента постављене су макете људских фигура на 

приближна растојања  и правцу на којем је био Мујановић Нешет и при 

томе ниједна макета није чак ни преврнута, а камоли да је одбачена. 

                                                            
28Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 13,  

Документ:ANALIZA NASTRADALIH 
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Као што се из експерименталних резултата види ниједна макета 

није померена нити срушена што апсолутно потврђује закључак да 

Мујановић Нешет није страдао услед експлозије пројектила 130 

мм. 

Аутомобил "застава 101" и улаз у продавницу 
"Самоизбор" (зона 5)

За неупућене  на овој локацији би требало да буде доста страдалих од 

експлозије пројектила 130 мм испред аутомобила "Голф 1",јер је 

пројектил усмерен тачно у правцу ове локације. Међутим, то није тако, 

јер пројектил удара у тло под падним углом који је мањи од 90° и 

огроман део парчади из предњег снопа одлази високо и прелеће преко 

ове локације на висинама које су веће од висине људи. 

Ово има и научну потврду засновану на обимним практичним 

истраживањима у екс СССР-у чији су резултати систематизовани у 

координатном закону расподеле парчади, према којем би се на овој

локацији могло очекивати испод  5% губитака.29 То практично значи 

да је могуће да на том месту буде срадалих, али тај број би на 100 

присутних био испод 5, од чега максимално двоје погинулих. 

У овом случају проценат броја страдалих у односу на присутне је далеко 

већи. 

Прма изјавама очевидаца познати су подаци за неке погинуле и 

рањене. 

Експериметално је пет пута проверено дејство пројектила 130 мм за 

предметне услове на макете људских фигура које су постављене на 

местима која по раздаљини од центра експлозије и правцу приближно 

одговарају положају страдалих људи. 

                                                            
29Генерал-потпуковник у пензији Илија Бранковић, СТРУЧНО ВЕШТАЧЕЊЕ 

ОКОЛНОСТИ И РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ ЧИЊЕНИЦА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СЛУЧАЈ 

ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ТРГУ "КАПИЈА" У ТУЗЛИ 25. МАЈА 1995. ГОДИНЕ. У Београду 23.10. 

2014. године., страна57 до стране 59 и прилог 1,  
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Када се упореде подаци о повредама стварних жртава са овим 

експерименталним резултатима уочава се да је бар 11 људи смртно 

страдало на овој локацији 21 лице је теже или лакше повређено а само 

5 је неповређено.  

Уочава се да је на веома малом простору било веома много људи и зато 

је то веома велики број страдалих, али су они сигурно били 

распоређени тако да је већи део људи био заклоњен  телима других 

људи па би у случају дества пројектила 130 мм број погођених морао 

бити мањи.  

На већини страдалих видљиве су повреде на више места по телу, и што 

је још важније из више међусобно различитих праваца. 

Експериментални резултати, из табела показују да је од 18 макета 10 

макета имало 2 или мање од два поготка, дакле више од 50%  има 2 или 

мање од 2 поготка, од тога већина не би била смртоносна. 

Према расположивој документацији није познато да је неко од 

страдалих имао само 2 или мање од два поготка. Број стварно 

неповређених од 5 у односу на укупан број од 36 лица распоређених на 

тој локацији је мали ако се има у виду да је велики део био заклоњен 

другим лицима. 

Драстична разлика између стварних ефеката и ефеката добијених 

експериментално огледа се у природи повреда. 

Стварно страдали имају веома тешке повреде, од којих су неке тако 

тешке да је очигледно да нису настале од гелера, већ од ударног 

таласа, а показано је да су места њихове погибије ван зоне где су 

могући бласт ефекти.   

Исказани резултати током експеримената као и стандардна пракса

са сигурношћу доказују да није постојала само једна експлозија. У 

случају експлозије пројектила 130 мм не може се десити толико 

вишеструких повреда као у предметном случају. 
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И експерименти су то потврдили јер ниједна макета у овој зони није ни 

оборена, што говори да натпритисак на том месту није био довољан да 

обори макету. 

Најкарактеристичнији пример је жртва означена бројем 63 у 

званичним извештајима (Милић Адријана)  која се налазила испред 

тротоара на улазу у продавницу "Самоизбор" и њене повреде сигурно 

нису могле настати од дејства пројектила 130 мм који је евентуално 

био активиран поред аутомбила "голф 1". 

Још једна жртва има повреде које никако нису могле настати од 

експлозије пројектила 130 мм.  

На видео снимку снимљеном у току евакуације на простору испред 

улаза у продавницу "Самоизбор" налази се једно тело делимично 

прекривено неким шареним платном, а на откривеном делу стомака 

уочавју се веома тешке повреде,30,слика 113.  

Највероватније да је то тело Дедић Заде,31 која је била девојка Вантић 

Азура32 који је такође смртно страдао у овом инциденту при чему је и 

он задобио такође веома необичне повреде. 

Без обзира да ли је то тело Дедић Заде оно има веома тешке повреде 

које никако нису могле настати од експлозије пројектила 130 мм код 

аутомобила "голф" Мк1. 

На основу анализе положаја и повреда страдалих и 

експерименталних резултата очигледно је да су разлике у броју 

                                                            
30Видео записVTS_01_1 временски интервал од 00:05:47 до 00: 50:50 

31Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 

25. 5. 1995. год. број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 65, слика 187  (56. Дедић Зада). 

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
32Дедић Хилмо, Записник о саслушању свједока, број: Кри 1/96 од 24.02. 2007. год.,  

страна 2, последњи пасус. Документ:130. Dedic Hilmo 
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повреда и каракера повреда такве да је искључено да су жртве на 

овој локацији страдале од пројектила 130 m.  

Жртве су у овом случаје страдале од експлозије удаљене највише до 

5 m од угла продавнице"Самоизбор". 

Удаљеност од ЦЕ је двоструко већа. Тужитељство БиХ уопште није 

узимало у обзир ове елкатантне чињенице. 

Апарат за кокице ближе улазу у продавницу 

"Самоизбор" (зона 6)

Према видео снимцима у близини апарата за кокице који је био у 

непосредној близини улаза у продавницу "Самоизбор" било је више 

озвиљно повређених.  

На основу изјава преживелих утврђено је да је на овом простору смртно

страдало једно лице, 16 је теже повређено, двоје лакше повређених и 11 

неповређених. 

Према броју повређених очигледно је да је место експлозије удаљеније 

у односу на удаљење места експлозије у односу на улаз у продавницу 

"Самоизбор " и аутомобил "застава 101". 

И у овом случају смртно страдали је имао тешке повреде, а већина 

рањених имали су по више погодака.  

Посебно је карактеристичан случај Мујачић Аднана који је 

према  једном новинском чланку седео на једној столици и при 
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томе је погођен са 22 гелера33 што је невероватан догађај у 

случају  распрскавања пројектила 130 мм. 

Свакако за потврду ове тврдње потребан је увид у медицинску 

документацију Мујичић Аднана, која веровaтно постоји у 

медицинским установама у којима је лечен, јер се болеснички картони 

чувају 40 година34

И у овом случају експериметално су пет пута проверавана дејства

пројектила 130 мм за предметне услове на макете људских фигура које 

су постављене на местима која по раздаљини од центра експлозије и 

правцу приближно одговарају положају страдалих људи. 

Само две макете су имале већи број погодака, две макете нису 

погођене, двеа су погођене са једним погодком, а једна са три поготка.  

То указује да би, у овом подручју већина људи била или неповређена 

или би били погођени са малим бројем погодака.  

Морамо напоменути да су ове макете, са већим бројем погодака 

погођене по целом телу, то јест погоци нису концентрисани на малој 

површини.  

Ово је важно јер то доказује да ако је тачно да је Мујачић Аднан погођен 

у ногу са 22 гелера, а то стоји у судској документаццији, то никако није 

могло да буде од гелера који су настали распрскавањем пројектила 130 

мм. 

                                                            
33 Чланак из Justice Report, 10. новембра 2008. год. "На сличан начин преживио је и 

Аднан Мујачић, који је испричао да је стајао “само пет до 10 метара од мјеста 
експлозије”, те су га погодила 22 гелера. 
“У тих неколико метара између мене и мјеста удара гранате било је сигурно 50 
људи, зато сам и преживио. Имао сам ране од гелера у оку, ногама, и чак близу 
срца, али су већ били спори јер су прошли кроз толико људи”, испричао је 
дрхтавим гласом у судници Мујачић" 
.Документ: Justice Report 10 Novembar 2008 и http://www.justice-
report.com/bh/sadržaj-članci/analiza-Đukić-priče-o-prekinutoj-mladosti 

34Др Бакир Накаш, директор Државне болнице у Сарајеву, Изјава свједока дата 
истражитељима Међународног кривичног суда за бившу Југославију, од 10. 
новембра 1995. год. страна 2 (ЕRN број 03043279), други пасус.  Документ:Bakir 
Nakaš 0304-3278-0304-3282 - 10.11.1995. 
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С обзиром да је већина страдалих на овој локацији задобила много 

већи број погодака  него што се добија при експлозији пројектила 

130 мм закључује се да страдали на простору од улаза у продавницу  

"Самоизбор" до  апарата за кокице нису погођени гелерима од 

пројектила 130 мм. 

То најбоље показују експерименти. У стварности сви су излози ове 

продавнице разорени експлозијом, док су после опитних 

експлозија остали готово неоштећени. 

Простор око угла продавнице"НИК" (зона 7)

Познато је да се на углу продавнице "НИК " налазило неколико особа 

које су смртно страдале, табела 14 -додана засебно: 

                                                            
35Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. 

године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09. 

2014. год. 

Табела 13     Преглед погодака и оштећења макета које су биле 
размештене на местима која приближно одговарају месту 

између улаза у продавницу "Самоизбор" и апарата за кокице 
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2.2.1 4С 8,40 8,40 1 135 135 PICT0309 

2.3.1 11К 9,50 9,50 9 8 195 PICT0822 

До11К 9,25 9,25 17 12 162 PICT0823 

2.3.2 18ЛЕ 10,20 10,20 3 28 142  DSCN9726 

2.4.1 SU-3 8,7 8,7 0 DSCN9882 

SKI-1 13 13 0 DSCN9901 

2.4.2 SKI-1 10,30 10,30 1 91 91 DSCN9881 
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Табела 14- додана засебно 

Редни 
број 

Презиме и име Извор 

1 Aтиковић Лејла 172. Bošnjakovic Envera 

2 Бошњаковић Илвана Анализа настрадалих36 

3 Курталић Весна 202. Isic Vildana 

Идентификација Атиковић Лејле и Курталић Весне извршена је на 

основу наведених изјава, а место страдања Бошњаковић Илване 

неспорно је утврђено на основу видео снимка снимљеног у време 

евакуације страдалих,37слика 114.  На телима Милић Адријене и 

Чаушевић Селме уочавају се веома јасни трагови гарежи на телу.38

У фотодокументацији налазе се фотографије тела Абдуисмаил Сузан, 

Окановић Индире и Чајић Сање које такође имају трагове гарежи као 

напред наведене особе.39

Место страдања ових особа није тачно познато, али ови трагови гарежи 

указују да  су и ове три особе страдале у близини страдања претходно 

наведених особа. Ако је тачна ова претпоставка онда је на простору од 

угла продавнице "НИК" до апарата за кокице смртно страдало  

најмање 17 особа. 

                                                            
36Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 3, 

Документ:ANALIZA NASTRADALIH. 
37Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 3, 

Документ:ANALIZA NASTRADALIH. 
38Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 

25. 5. 1995. год. број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 20, слика 54 (19. Хујдуровић Аднан), 

страна 63, слика 181 (55. Хидановић Алем), страна 70, слика 204 (61. Чаушевић Селма), 

), страна 73, слика 212 (63. Милић Адриана).  

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
39Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 

25. 5. 1995. год. број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 17, слика 45 (16. Чајић Сања), страна 

35, слика 101 (34. Окановић Индира), страна 49, слика 140 (45. Абдуисмаил Сузан), ). 

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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Трагови гарежи на овим страдалим особама као и трагови на објекту 

продавнице "НИК" нису карактеристични за експлозију пројектила 

130 мм, што су потврдили бројни изведени експерименти, у којима је 

коришћена  опитна експлозија пројектила 130 мм.  

Разлике у стварним ефектима експлозије на тргу "Капија" и 
експерименталним  резултатима указују да је на тргу "Капија" у 
близини ових страдалих била експлозија потпуно другачијег 
карактера у односу на експлозију тренутно-фугасног пројектила 130 
мм. 

Улица др Мустафе Мујбеговића (зона 8)

На слици 120 види се да је тело Бошњаковић Илване окренуто 

попречно у односу на место експлозије код аутомобила "Голф 1" што је 

неочекивано с обзиром да је тело удаљено око 6 м од центра експлозије 

и ударни талас који, на том растојању не може да изазове бласт 

повреде, али је још увек на нивоу да може да обори човека.  

Према законима физике он би оборио човека од центра експлозије 

према напред. То у конкретном случају значи да би тело Бошњаковић 

Илване било оборено на стомак, а ноге би биле ближе експлозији. Као 

што се на слици види она је у сасвим другачијем положају од 

очекиваног и уз то има веома тешке повреде потколеница. 

Слика 114 Угао зграде продавнице "НИК"  од улице др Мустафе Мујбеговић и леш 
Бошњаковић Илване 
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Експериментално је проверено како ударни талас делује на макету 

људске фигуре  на месту на којем се налазила Бошњаковић Вилдана. 

У свим опитним (7) случајевима макета је оборена од центра 

експлозије према напред, што се може јасно видети и на снимку 

ултрабрзе камере, слика 115. 

Положај тела Илване Бошњаковић кореспондира положају које би 

имало тело након експлозије са места у близини где је идентификовано 

место страдања Мујановић Нешета,слике 111. и 112. 

На основу трагова на телу жртава, положаја тела Бошњаковић Илване, 

и експерименталних резултата жртве на углу зграде продавнице 

"НИК" код улице др Мустафе Мујбеговића закључује се да жртве нису 

страдале од експлозије тренутно-фугасног пројектила 130 мм.  

Очито је да су они погинули услед дејства неке експлозивне направе 

сасвим другачијих каракеристика и у директној је вези са страдањем 

људи на простору од овог места до апарата за кокице код улаза у 

продавницу „Самоизбор” 

У овој улици страдао је Поњавић Русмир40  код прозора продавнице 

"Сељанка". Место на којем је страдао је удаљено око 13m од места 

експлозије код аутомобила "голф 1". 

Експериментално је показано и доказано да на овој удаљености већина 

гелера удара изнад прозора, а у доњем делу је много мање погодака. 

У два експеримента макета која је била постављена приближно на 

месту где је рањен Поњавић Русмир била је погођена укупно са 9

гелера.  

У једном случају макета је погођена је са шест гелера, а други пут са три 

гелера, а најмања висина поготка је била у првом случају је 29 cm,  

                                                            
40Петрушић Југослав и Ђуковић Бранка, Анализа настрадалих, страна 10, 

Документ:ANALIZA NASTRADALIH. 
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Слика 115 Црвеном елипсом обележена је макета која пада од центра 
експлозије41 

а у другом случају око 100 cm.42

Иако на први поглед слика погодака приближно одговара слици 

погодака које је задобио Поњавић Русмир постоји једна суштинска 

разлика.  

                                                            
41Видео снимак ултрабрзом камером:  UB 1 od 04. septembra 2014  Временски интервал 

00:01:24 до 00:01:27 
42Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. 
године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, 
од 23.09. 2014. год.Тачка 2.4.1, Прилог 10, макета SLJ-1, фотографија DSCN9837,
DSCN9839, Тачка 2.4.2, Прилог 11, макета SE-1, фотографија DSCN9731. 
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Погоци на макети су добијани искључиво услед ситних гелера, а

Поњавић Русмир је задобио тешке повреде са више ломова костију.43

Иако је опис повреда штур, две повреде заслужују посебну пажњу: 

погодак у леву бутину са преломом натколенице и погодак у леви бок 

са продором гелера у дубину стомака. Ове две повреде омогућавају да 

се на основу видео снимка, са лица места утврди положај у којем је био 

пре експлозије и са које стране су долетели гелери.  

Слика 116  Поњавић Русмир пре уклањања тела са места страдања44 Стрелицом је 

означено место на левој нози где је погођен и где му је сломљена надколеница 

Дакле, ако је Поњавић Русмир био окренут лицем према месту 

експлозије код аутомобила "голф 1" онда би из тог правца могао бити 

                                                            
43Виши суд у Тузли, Записник о вањском прегледу и идентификацији погинулих у 

масакру у Тузли  дана 25. 05. 1995. године , Кри 30/95 од 22. јуна 1995. год.  страна 
13. 
" Дефекти коже који се настављају у дубину предње стране грудног коша, лијеве 
половице трбуха, лијеве бутине са преломима бедрне кости, лијеве подлактице са 
пријеломом жбице горњег дијела десне надлактице са преломом рамењаче, те 
дефекти бочне стране трбуха лијево са продором у трбушну дупљу.." 

44Фотографија је преузета из филмаVTS_01_1 временски интервал од 00:06:50 до 00:07:00 
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погођен у леву бутину, али у том случају не би била сломљена 

натколеница јер би према траговима крви на панталонама гелер само 

окрзнуо бутину, али му је натколеница била сломљена, док је гелер је у 

односу на тело морао доћи само у правцу који је означен црвеном 

стрелицом, слика 116.  Ако је стајао бочно или приближно бочно у 

односу на место експлозије код аутомобила "Голф 1" онда је могао 

задобити и прелом натколенице и поготке у леви бочни део стомака,  

али никако није могао добити погодак у десну потколеницу, који у 

овом записнику Вишег суда у Тузли није споменут, али се види у 

фотодокументацији.45 Поред тога мало је вероватно да би пао на тло у 

положају у којем је нађен. 

Ако је Поњавић Русмир био окренут лицем према месту експлозије код 

аутомобила "голф 1" онда је могао из бочног правца (Партизанска 

улица) бити погођен у леву бутину и леви бок стомака и да задобије 

повреде које су констатоване, али никако није могао задобити погодак 

у десну потколеницу.  

Овакав положај тела и повреда коореспондира са оштећењима у 

"Комисиону" и оштећењем ивице ивичњака у улици Мустафе 

Мујбеговића.  

Положај у којем је нађен је врло вероватан за овакав случај.  

На основу трагова на телу страдалог Поњавић Русмира, 

експерименталних резултата и извршене анализе могућих 

положаја може се констатовати да је Поњавић Русмир погођен из 

два правца и да је у тренутку несреће био окренут лицем према 

месту експлозије код аутомобила "голф 1". 

Простор испред кафеа "Гулам"(зона 9) 

На простору испред кафеа "Гулам" према познатим подацима било је 

6 мртвих, 9 рањених и 7 неповређених лица. Од свих страдалих посебно 

                                                            
45ФотодокументацијаГРАНАТИРАЊЕ – ТУЗЛА КАПИЈА од 25/26.05.1995. год, број: 20-

1/02-3-9-7-175/95,  страна 62, слика 180. Доумент:12. GRANATIRANJE - TUZLA 

KAPIJA 2 
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треба нагласити да повреда коју је задобио Чирак Самир46 по свом 

облику и тежини никако није могла настати од експлозије пројектила 

130 мм на растојању 18 m до 20 м, колико је отприлике било удаљено 

место где је седео Чирак Самир.  Његова повреда је била од неке много 

ближе експлозије, а трагови разнетог стола и другог пробијеног одоздо 

на горе,  указују да је једна експлозија била управо у башти или поред 

баште кафеа „Гулам”.  

Експериментални резултати, показују да су макете које су биле 

распоређене тако да су покривале  скоро цео простор баште кафеа

»Гулам« имале укупно 12 погодака, од којих је само један био 

потенцијално смртоносан. 

Веома је јасно да од експлозије пројектила 130 мм испред продавнице 

„НИК”  није могло да доспе до баште кафеа „Гулам” толико гелера који 

би изазвали најмање смрт 6 и рањавање 9 лица. 

На основу ефеката рањавања страдалих лица и осталих трагова на 

лицу места као и  резултата експеримената закључује се да су у 

башти и око баште кафеа „Гулам” повреде присутних лица настале

од експлозије у непосредној  близини ове локације, а не од 

експлозије код излога продавниц „НИК”.  

Уједно, ово место (летња башта кафеа „Гулам” и стварна дешавања на 

и око њега најбољи је показатељ бесмислености тврдње о експлозији 

артиљеријског пројектила код зграде НИК.  

Опис штете око тога места приказан у судским и полицијским 

документима прилично опширно и фотографски је поткепљен а

вишеструко је већи од оштећења 17 м удаљене зграде  „НИК”  уз коју је,

наводно, непосредно експлодирао артиљеријски пројектил. 

Чак пет објеката је теже оштећено од зграде НИК, док  три (3) погинула 

лица показују сваком вичном оку, (тако је и медицински описано) 

                                                            
46Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског гранатирања дана 

25. 5. 1995. год. број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 74, слика 216  (64. Чирак Самир). 

Документ: 6. FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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погибију од контакта са експлозијом, ( такозване бласт повреде које 

указују на блиски контакт са центром експлозије).  

То је немогуће када се експлозија дешава на приказаном месту 17 

метара далеко од летње баште кафеа "Гулам". Најбољи показатељ за то 

је баштенски сто кафеа пробијен одоздо на горе. (прим. прир.) 

У случају пада пројектила поред возила „голф”  Мк1 овај простор би  

био изложен веома великом снопу парчади и лица која би се нашла на 

том простору претрпела би велики број повреда по телу.  

У овом подручју био би и релативно висок притисак ударног таласа, 

али на растојањима већим од 5 m не очекује се бласт ефект. Према 

расположивим подацима на овој локацији погинуле  су седам особа,  

петнаест особа је рањено, а 3 особе су остале неповређене.  

У фото документацији на углу зграде, пред улазом у бутик има веома 

много крви, па је вероватно на овом простору било још погинулих. 

Угао кафеа "Леонардо" и бутика (зона 10)

При извођењу експерименaта постављане су макете људских фигура 

тако да буду у односу на место експлозије као и особе које су се стварно 

налазиле на овом простору.  

Макете су урађене са прорачуном да пружају приближно једнак отпор 

пенетрацији фрагмената пројектила као и људски организам. 

Димензионо су те макете повећане, посебно у смислу представљања 

осетљивих делова људског тела да би резултати достизали максималне 

вредности које експлозија пројектила може да изазове. То је узето за 

све макете иако је познато да су изразито осетљиве површине женских 

тела око 20% мање од истих мушких.  

Преглед резултата експеримента дат је  у табели 15. 
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Табела 15. Преглед погодака и оштећења макета које су биле 
размештене на местима која приближно одговарају  углу између 
кафеа "Леонардо" и бутика 
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2.2.1 16ЛЕ 8 8 оборена  21 22 138 PICT0327 

17ЛЕ 8,3 8,3 17 9 173 PICT0331 

18ЛЕ 10,6 10,6 6 34 142 DSCN5537,DSCN5519 

2.3.1 1ЛЕ 9,4 9,4 4 78 175 PICT0838 

14 Л 8,1 8,1 оборена 19 14 185 PICT0840 

2.3.2 7К 9,14 9,14 7 DSCN9750 

19ЛЕ 9,65 9,65 4 DSCN9751 

2.4.1 A-1 9,2 9,2 16 14 156 DSCN9930 DSCN9932 

B-1 9,37 9,37 1 15 15 DSCN9918 DSCN9919 

B-2 10,24 10,24 2 107 131 DSCN9917 DSCN9918 

LU-1 8,31 8,31 оборен 7 50 145 DSCN9922 DSCN9923 

LU-2 8,36 8,36 9 7 158 DSCN9924 DSCN9925 

LU-3 9,14 9,14 0 10 152 DSCN9928 DSCN9929 

2.4.2 B-1 9,1 9,1 12 31 164 DSCN9900 

B-2 8,1 8,1 15 27 189 DSCN9901 

A-1 9,5 9,5 оборена 18 10 173 DSCN9902 

A-2 10,2 10,2 оборена 31 19 166 DSCN9904 

Као што се из табеле види на овој локацији највећи је број гелера и 
особе које се нађу у том снопу задобиће велики број гелера. Овде 
присутни људи би били најизложенији и подвргнути дејству 
најсмртоноснијег, десног, бочног снопа парчади. Други, једнако 
смртоносан сноп, у предметном случају, био би опструисан од зидова 
зграде НИК и зграде на углу тадашње улице др Мустафе Мујбеговића. 

Страдали на овој локацији имали су повреде по целом телу, али је 

разлика у односу на експерименталне резултате то што су имали мањи 

број повреда. То указује да је у време експлозије у мају 1995. год. било 

                                                            
47Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 
25.мај 1995. године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број 
ТОЦ-12-1385, од 23.09. 2014. год. 
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мање гелера на овом простору у односу на број гелера који се добија 

распрскавањем пројектила 130 мм. 

И на овој локацији имамо неке карактеристичне случајеве који 

озбиљно доводе у сумњу да су жртве на овој локацији страдали од 

експлозије испред "голфа 1". Први карактеристичан случај је случај 

смртно страдалог  Слијепчевић Асима који је имао озбиљну бласт 

повреду,49 а налазио се на локацији где није могло бити бласт повреда 

                                                            
48Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. 

године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09. 

2014. год. 
49Фотодокументација- Идентификација убијених приликом агресорског 

гранатирања дана 25. 5. 1995. год. број 20-1/02-3-9-7-175/95, страна 25, слика 68  
(27. Слијепчевић Асим). 

Табела  14. а  Преглед погодака и оштећења макета које су 
биле размештене на местима која приближно 
одговарају положају баште кафеа "Гулам" 

Т
а

ч
к

а
 у

 
И

зв
е

ш
та

ју
 Т

О
Ц

4
8
 

О
зн

а
к

а
 м

а
к

е
те

 

У
д

а
љ

е
н

о
ст

 о
д

 
ц

е
н

тр
а

 
е

к
сп

л
о

зи
је

 п
р

е
 

е
сп

л
о

зи
је

У
д

а
љ

е
н

о
ст

 о
д

 
ц

е
н

тр
а

 
е

к
сп

л
о

зи
је

 п
о

сл
е 

е
сп

л
о

зи
је

С
та

њ
е

 м
а

к
е

те

Б
р

о
ј 

п
о

го
д

а
к

а
 г

е
л

ер
а

Н
а

јн
и

ж
и

 п
о

го
д

а
к

 

Н
а

јв
и

ш
и

 п
о

го
д

а
к

Б
р

о
ј 

ф
о

то
гр

а
ф

и
је

 
м

а
к

е
те

m m cm cm 

2.4.1 G-1 19,5 19,5 1 138 138 DSCN9836 

G-
2 

19,3 19,3 2 63 90 DSCN9835 

G-
3 

19,3 19,3 1 147 147 DSCN9834 

G-
4 

19 19 1 33 50 DSCN9833 

2.4.2 G-1 16,2 16,2 0 DSCN9861 

G-
2 

18,6 18,6 7 21 117 DSCN9862 
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услед експлозије пројектила 130 мм.Други карактеристичан случај је 

случај смртно страдалог Механовић Сулејмана, који је прама 

Записнику о вањском прегледу и идентификацији погинулих у 

масакру у Тузли дана 25. 

05.1995. год.50 има сле-

деће повреде: 

"Дефект коже промјера око 

1 cm десног предушног 

предјела који комуницира са 

великим звијездастим 

отвором који заприма 

површину око 4 х 10cm и 

који се налази у лијевом 

стражњем вањском тјемену 

главе кроз кога се према 

вани истискује мождана 

маса уз констатован прелом  

костију крова лобање.  

Дефект коже вањске стране горњег дијела десне надлактице промјера 

око око 3 cm, те бројни ситни рупичасти дефекти коже десне стране леђа" 

Опис повреда дат у овом Записнику није потпун, јер ова жртва има још 

три веома битне повреде. 

Из фотографија је веома је јасно да је рана у колену настала ударом 

неког тела из правца који је управан или приближно управан на 

предњу стану тела.  

Рана чији је улаз испред десног ува, а излаз на левој потиљачној страни 

дошла је скоро под правим углом у односу на десну бочну страну, 

односно с десна на лево, а рана чији је улаз на левој бочној страни 

                                                            
50Виши суд у Тузли, Записник о вањском прегледу и идентификацији погинулих у масакру у 

Тузли дана 25. 05. 1995. године , Кри 30/95 од 22. јуна 1995. год.  страна 8. Документ: 6. 
FOTODOKUMENTACIJA IDENTIFIKACIJA UBIJENIH 
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грудног коша настала је долетом пројектила у потпуно супротном 

правцу односно слева на десно. 

Ова два бочна правца су скоро управна на правац из којег је 

погођено колено, што недвосмислено показује да је Механовић 

Сулејман рањен из три међусобно потпуно различита правца. 

Пошто се зна да ја Механовић Сулејман био на простору око  угла 
зграде у којој су кафе "Леонардо" и бутик 51 уцртани су на скици трга 
"Капија" приближни правци из којих је погођен Механовић Сулејман. 
Ако је Механовић Сулејман био окренут у супротном працу од правца 

»1«, онда је могуће да је погођен из правца кафеа "Капија". Правац »3«

се веома добро поклапа са претпостављним местом експлозије од које 

је страдао Мујановић Нешет. 

Слика 117 . Приближни правци из којих је погођен Механовић 
Сулејман 

                                                            
51Смајић Енвер, Записник о саслушању свједока, број: КИ 139/988 од 27.01. 1999. год.,  

страна 2. Документ:102. Smajic Enver. 



394 

На основу расположивих доказа и извршенх експеримената 

утврђено је да је сноп гелера који је деловао на дан трагедије мањи 

по броју гелера у односу на сноп који настаје рспрскавањем 

пројектила 130 мм, што указује да на овом простору није 

експлодирао пројектил 130 мм, већ је изведено више симултаних 

експлозија.  

Повреде страдалог  Механовић Сулејмана недвосмислено показују да 
су на простору око угла зграде кафеа "Леонардо"деловали гелери из 
три потпуно различита правца што указује да да је на тргу 
"Капија" 25. маја 1995. год. било више симултаних експлозија.  

                                                                      

Испред кафеа "Леонардо"(зона 11)

Познато је да је на простору испред кафеа "Леонардо" погинуло 10 

особа, рањено је 8 особа и 11 особа је неповређено. Рангирано локално, 

ово је друга просторија по броју погинулих у целом случају. У 

нормалним условима то не би изазивало посебну пажњу; простор 

испред кафића се налазио на месту где би, у случају експлозије 

пројектила 130 мм, како је већ речено,  деловао најлеталнији десни, 

бочни сноп парчади. Ненормалан је велики број преживелих и 

енормно мален број рањених, мањи од броја погинулих, што је врло 

ретка појава, или немогућа појава, на тако опасно изложеном месту. 

Ненормално је што ареат  око улаза у  »Самоизбор« предњачи по броју 

погинулих а налази се на месту где би, у случају експлозије пројектила 

130 мм,  деловао изразито најслабији, чеони сноп парчади, која услед 

великог падног угла лете увис,  и налазиће на се, на  том месту, на 

висини од најмање 4,2 м на 11-том метру удаљености од центра 

експлозије. Зато све опитне експлозије оштећују спрат а не приземље 

те зграде, а број, на тлу позиционираних, погођених лутака је миноран.

То потпуно одбацује сценарио Тужилаштва. 
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Преглед ефеката на макетама љуских фигура који су добијени при 

извођењу експеримента дат је у табели 16. 

На основу резултата експеримената може се закључити да би у случају 

експлозије пројектила калибра 130 мм испред продавнице "НИК"   

Табела 16.  Преглед погодака и оштећења макета које су биле размештене 

на местима која приближно одговарају простору испред улаза у кафе 

„Леонардо”.  

                                                            
52Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. 
године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 
23.09. 2014. год. 
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2.2.1 19ЛЕ 12 12 5 23 149 PICT0335 

2.2.1 20ЛЕ 12,8 12,8 6 26 152 DSCN5531 

2..3.1 12 Л 11,8 11,8 1 102 102 PICT0841 

2.3.1 9 К 15,2 15,2 1 107 107 PICT0842 

2.3.2 ПЗ1 11,7 11,7 пр. 9 5 151 DSCN9756D
SCN5631 

2.3.2 ЛУ1 15,1 15,1 10 9 146 DSCN9757 

2.4.1 LU-1 14,6 14,6 2 74 180 DSCN9936 
DSCN9937 

2.4.1 LU-2 16,94 16,9
4 

3 15 76 DSCN9938 
DSCN9939 
DSCN9940 

2.4.2 LE-1 14,7 14,7 4 42 167 DSCN9905 

2.4.2 LE-2 14,4 14,4 Об. 0 DSCN9906 

2.4.2 LE-3 14,3 14,3 23 15 179 DSCN9907 
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простор испред улаза у кафе "Леонардо" изложен дејству великог броја 

гелера и на основу тога могао би се очекивати већи број погинулих и 

рањених, при чему би погоци гелера били распоређени по целом телу 

страдалих. На основу величине отисака гелера на макетама људских 

фигура закључује се да би повреде погођених људи могле бити и 

смртоносне али би по величини биле од знатно ситнијих парчади. 

Према изјавама сведока на овом просторује вероватно било више 

погинулих лица, јер један сведок изјављује да је испред кафеа 

"Леонардо" видео две особе без главе,53 а други сведок, припадник 

Унпрофор-а,54 видео је једну главу наспрам улаза у кафе »Леонардо«.  

Према расположивој докуметацији није било особа без главе али је 

било неколико веома тешко повређених за које нема података где су 

погинули па није искључено да су ови сведоци видели неке од тих 

особа. 

У свом извештају овај припадник Унпрофор-а наводи да је поред 

аутомобила код кафеа »Леонардо« видео једну женску особу којој је 

откинута десна нога.                      

У списку лица која су рањена у овом делу трга "Капија" нема ниједне 

особе којој је ампутирана нога, што указје да је у том делу трга "Капија" 

било још мртвих и тешко рањених чије повреде по тежини превазилазе 

повреде које би се могле очекивати на основу резултата

експерименталних испитивања.  

                                                            
53Смајић Енвер, Записник о саслушању свједока, број: КИ 139/988 од 27.01. 1999. год.,  

страна 2. Документ: 102. Smajic Enver 

54Мајор Ги Санд  (Guy Sands), шеф одељења Г-5, Извјештај очевица гранатирања 
центра Тузле који се десио 25 маја, 1995 године,упућен Команданту Унпрофор-а 
за сектор североисток , од 26 маја, 1995 године.Документ: 05-ANEXC. 

“Док сам силазио низ степенице видио сем како уносе у зграду неколико тешко 
рањених војно-неактивних цивила. Стакло и комади дрвета распршили су се по 
ходнику зграде. На поду је већ био густ траг крви. Вани, на тргу, видио сем неколико 
аутомобила изрешетаних шрапнелима. На улицама вани била су тијела, двадесет или 
више, разбацана у гротескном облику по улицама које воде у централни трг. 
Одрубљена глава налазила се супротно од излаза од зграде у којој сем се налазио. 
Женска жртва лежала је на страни у шоку поред аутомобила док је друга дјевојка 
покушавала да је умири - крв је куљала из батрљка који је некад био њена десна нога." 
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Важно је уочити да је смртно страдали Механовић Сулејман, погођен 

једним гелером који је долетео из правца који одговара простору 

испред улаза у кафе „Леонардо”, што указује да је негде на простору 

испред кафеа „Леонардо” био центар  неке експлозије.  

Поред  улаза у кафе „Леонардо” био је паркиран и један аутомобил 

„фиат” 125, слика 100, који је након експлозије остао потпуно 

неоштећен и није имао ниједан погодак гелера.  

Према изјавама сведока око аутомобила "фиат" 125 било је 11 лица55 од 

којих су два лица задобили повреде и то  једно лице погођено је у ногу 

испод колена, а друго лице је погођено у ногу изнад колена.56

На основу броја лица која су била око аутомобила могло би се 

претпоставити да су ти људи својим телима заштитили аутомобил 

"фиат" 125од дејства гелера. 

Експериментални резултати дају другачију слику догађаја.   

Све макете око аутомобила "фиат 125" ("застава 128" у тесту) су 
претрпеле велики број погодака  из чега произилази да би, у случају да 
је на тргу "Капија" експлодирао пројектил 130 мм, број рањених из 
групе лица окупљених око аутомобила "фиат 125" био знатно већи од 2 
лица.  

Приликом извођења експеримента "фиат 125" ("застава 128") је 
претрпео више погодака гелера иако је испред или поред њега било
више макета људских фигура. 

На слици 119. и 120. приказан је аутомобил након експлозије 
пројектила 130 ммод 25. августа 2014. год., као што се може видети 
аутомобил је са бочне стране добио 14 и поломљено му је ветробранско 

                                                            
55 Око аутомобила "фиат 125" била су следећа лица: Бараковић Ален, 

Хаџимехмедовић Ајла, Вучиљевић Ивана, Пашић Един, Тановић Мирела, 
Ћелосмановић Един, Ћифић Мирза, Хуремовић Надир, Гулемовић Селма, Пејић 
Мирта, Фишековић Мирела. Прилог 5. 

56Рањени су: Бараковић Ален, Хаџимехмедовић Ајла, Прилог 5. 
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стакло тако да је број погодака у бочну страну сигурно преко 14 
погодака.    

Са предње стране задобио је више погодака у хаубу и предњи део, а у 

ветробранском су стаклу остали трагови 10 погодака.57

Тешка оштећења овога аутомобила појављују се искључиво и 

приликом извођења свакг опита, јер се налази на најопаснијем месту 

на којем се неки предмет, на тој удаљености, може наћи приликом 

експлозије пројектила 130 мм 

На слици 121 приказан је аутомобил након експлозије пројектила 130 

мм од 25. августа 2014. год, као што се може видети аутомобил је са 

предње стране добио 11 погодака и поломљена му је ветробранско 

стако и задње стакло.  

Број погодака у аутомобил указује да је аутомобил "фиат 125" морао 

имати бар неколико погодака без обзира што је око њега било доста 

људи. 

У сваком случају збир погодака у аутомобил "фиат 125" и у људе 
окупљене око њега на дан 25. мај 1995. год. на тргу "Капија",далеко је 
мањи од збира броја погодака  у аутомобил "фиат 125" ("застава 128") 
и макете које су биле око њега при извођењу експеримената. 

Tо недвосмислено указује да људи који су рањени код овог аутомобила 
нису погођени гелерима пројектила 130 мм који је експлодирао код 
продавнице "НИК.  

Испред Лутрије БиХ (зона 12.) 

Испред и око улаза у просторије Лутрије БиХ било је више особа које 
су продавале цигарете.  

Познато је а је на овом простору било 8 особа од којих су 4 смртно 
страдале, две су рањене, а две су остале неповређене.  

                                                            
                                                                                                                      Фот DSCN977357
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Све четири погинуле особе и једна рањена особа погођене су у ноге што 
је мимо свих очекивања ако се има у виду да су били удаљени око 18 m, 
од   наводног центра експлозије испред продавнице "НИК".   
                      

Слика 118. Фотографија фамозног аутомобила 125-ПЗ са лица места, сутрадан после 
трагедије; 10-еро људи је погинуло испред његовог предњег краја, од тога, један 
директно иза њега наслоњен над пртљажним простором (види боцу Пепси-коле) а 
два са бочне леве стране (лева страна се одређује у смеру вожње), а да аутомобил није 
ни огребан. Сви експерти одреда, страни и домаћи су поставили питање да ли је тај 
аутомобил уопште био ту у време трагедије, али то питање није коректно јер је то 
возило без сумње било ту у предметно време, само није било експлозије 
артиљеријског пројектила 130 мм који би остављао описане трагове. 

Најјаснију потврду да ове осебе нису задобиле повреде од експлозије 
испред продавнице "НИК" дају резултати експеримента на којима се 
види да сви удари гелера пројектила који је активиран испред 
продавнице "НИК" прелазе изнад висине људи.     

Исти резултати потврђени су и на макетама људских фигура које су 
биле постављене испред просторија Лутрије БиХ; наредна табела.  
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. 

58 након активирања "125фиат"Дејство гелера на аутомобил .20и 1.9Слика 11
пројектила калибра 130 мм испред продавнице "НИК" 25. августа 2014. год.

Горе- шири изглед лица места, фотографија DSCN0007

Доле – Аутомобил са обележеним траговима погодака гелера, 
фотографијаDSCN9776 (Фото М.Попарић.) 

                                                            
58При извођењу експеримента коришћен је аутомобил "Застава 128 " уместо аутомобила 

"ФИАТ 125" који је био на тргу "Капија" 25. маја 1995. год. 
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-након 59"ФИАТ 125"Дејство гелера на аутомобил . 1Слика 12

активирања пројектила калибра 130 мм испред продавнице "НИК"04. септембра 

2014. год.

Горе - шири изглед лица места, фотографија DSCN9843

Доле – Аутомобил са обележеним траговима погодака гелера,                         

фотографијаDSCN9847

Као што се види из ове табеле само једна макета је погођена, што се 
може сматрати као случајан догађај. 

На основу резултата експеримената неспорно је да особе које су се овде

налазиле нису погинуле од експлозије пројектила 130 мм испред

продавнице "НИК". 

Трагови на фасадама, указују да су ове особе погођене из правца који је 

je скоро управан на правац према месту експлозије испред продавнице 

"НИК". 

Испред кафеа "Капија"(зона 13). 

На простору испред кафеа "Капија" према расположивим подацима 

пре експлозије било је најмање 55 особа од чега су две особе погинуле,  

                                                            
59При извођењу експеримента коришћен је аутомобил "Застава 128 " уместо 

аутомобила "ФИАТ 125" који је био на тргу "Капија" 25. маја 1995. год. 
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26 особа су рањене  а 27 особа су остале неповређене. Све ове особе су 

биле удаљене од места експлозије од око 25 м па до преко 35 м.  

Лутке-мете испред Лутрије БиХ (само једна је погођена у 9 опита) 

Овако велики број страдалих на овим растојањима нису у корелацији 

са карактеристикама распрскавања пројектила 130 мм. То се веома 

јасно уочава,  јер се на фасади зграде у којој је била трговина "Капија", 

после експеримената, јасно виде ниски трагови гелера пројектила 130 

                                                            
60Технички опитни центар Беогрд, Утврђивања дејства убојних средстава под 

приближним условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. 

године у 20.55 часова-Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09. 

2014. год. 
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2.2.1 12Л 20 20 0 PICT0263 

13Л 17,4 17,4 0 PICT0265 

14Л 16 16 0 PICT0267 

2.4.1 LT-1 19,25 19,25 0 DSCN9910 DSCN9914 

LT-2 20 20 0 DSCN9910, DSCN9913 

LT-3 21,1 21,1 0 DSCN9910 DSCN9912 

LT-4 21,63 21,63 0 DSCN9910 DSCN9911 

2.4.2 LT-4 17,7 17,7 1 79 94 DSCN9893 

LT-2 19,6 19,6 0 DSCN9892 

Lutka 3 21,78 21,78 0 



403 

мм који је активиран испред продавнице "НИК".  Они су распоређени 

знатно изнад просечне људске висине, и нема оштећења испод крака 

узлазног угла од око 210 у односу на ЦЕ.                                                        

Са друге стране, са  горњих слика је очигледно да сноп гелера  који 
долеће од продавнице "НИК"  када се нађе изнад простора око кафеа 
"Капија" толико је високо, у просеку бар 14 м, да уопште не може да 
погоди ниједно лице које се налази испред кафеа "Капија".   
Евентуални погодак гелером неког испред кафеа "Капија" спада у 
веома ретке догађаје. То потврђују и експериментални резултати  

У пет експеримената регистрован је само један погодак на макети која 
је била удаљена на 26,3 м и тај један једини није био убојан. 

Врло је индикативан и случај рањеног Едина Хурића који је док је седео 
за столом испред кафеа "Капија" на растојању око 30 м од центра 
експлозије поред аутомобила "голф" и при томе задобио 7 погодака у 
потколеницу десне ноге(??).61

Не треба посебно објашњавати да се на оволиком растојању не може 
добити оваква густина парчади, али свакако треба да се напомене да су 
оваакве појаве практично немогуће и нису до сада никада опажене у 
људској пракси.  

Треба свакако напоменути да су током осам (8) опита на реплици трга 
„Капија“ уз експлозију стварног пројектила 130 мм према сценарију др. 
Берка Зечевића, уз фасаду ове зграде (кафе „Капија”, пронађена само 4 
(четири) гелера од којих ни један није имао потребну убојну моћ јер се 
није успео забити у дрвену фасаду.  Од та 4 гелера, 3 (три) су дошла до 
фасаде у једном опиту, тј. током вештачења  долета гранате са истока 
на којем је инсистирао Јозеф Шарон, односно према израелском опиту 
из фебруара 2016. године у којем аутомобил голф” Мк1 није могао да 
упије велику количину гелера јер је пројектил био удаљенији и 
дијаметрално другачије окренут.   

Један преостали, знатно ситнији, фрагменат пројектила се на том 
месту нашао из осталих 8 опита. 

                                                            
61Един Хурић, Записник о саслушању свједока, број: КИ 139/98 од 28.01. 1999. год.,  

страна 2. Документ:111. Huric Edin. 
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Остало могу да процене сами читаоци. 

                                                                    

                                                            
62Технички опитни центар Београд, Утврђивања дејства убојних средстава под приближним 

условимакоји су били на тргу „Капија“ у Тузли на дан 25.мај 1995. године у 20.55 часова-

Извештај о полигонском испитивању-  број ТОЦ-12-1385, од 23.09. 2014. год. 

Табела 19. Преглед погодака и оштећења макета које су биле 
размештене на местима која приближно одговарају  

простору испред кафеа "Капија" 
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2.2.1 7К 24,7 24,7 0 PICT0253 

8К 27 27 0 DSCN5500 

9К 27,2 27,2 0 DSCN5501, PICT0257 

10К 27,4 27,4 0 DSCN5502, PICT0259 

11К 27,3 27,3 0 PICT0261 

2.3.2 100 19 19 0 DSCN5625 

101 19 19 0 DSCN5625 

2.4.1 K-1 26,55 26,55 0 DSCN9909 

K-2 27 27 0 DSCN9908 

K-3 27,42 27,42 0 DSCN9907 

K-4 27,76 27,76 0 DSCN9906 

K-5 28,27 28,27 0 DSCN9905 

K-6 28,65 28,65 0 DSCN9904 

2.4.2 Lutka 1 23,48 20,54 0 

Lutka 2 20,54 20,54 0 

Lutka 3 21,78 21,78 0 

Lutka 4 31 31 0 

Lutka 5 32,1 32,1 0 

K-1 28 28 0 DSCN9889 

K-2 27 27 0 DSCN9888 
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Необичан је и случај рањене Мехинагић Мелиде која је седела за 
столом испред кафеа "Капија" и том прилком је рањена у Ахилову 
тетиву, а експлозија је бацила са столице.63

Осим што је готово невероватно да је погођена у Ахилову тетиву још је 
мање вероватно да ју је експлозија пројектила 130 мм бацила са 
столице. 

То на веома упечатљив начин потврђују и резултати експеримента. 
Испред фасаде кафе "Капија" постављени су столови на које су 
постављене фаше и конзерве пива и сокова. 

После експерименталне експлозије, којој је присуствовало бар 100 

људи, ни ниједна флаша  нити конзерва није ни померена при 

експлозији, а камоли срушена што указује да Мехинагић Мелида није 

никако могла да буде срушена са столице од ударног таласа који настае 

експлозијом пројектила 130 мм. 

Очигледно је да је експлозија која је оборила Мехинагић Мелиду са 

столице била много ближе њој и да та експлозија нема никакве везе са 

експлозијом пројектила 130 мм испред продавнице "НИК".  

На основу експерименталних резултата и анализе 

расположивих података о повредама жртава неспорно је да 

ниједна жртва на простору испред кафеа "Капија" није 

погођена од гелера пројектила 130 мм који је наводно 

експлодирао испред продавнице "НИК". 

Удружени са претходно приказаним, ови показатељи 

обелодањују енормне лажи и фалсификовања почињене у 

случају „Капија“ од стране овлаштених лице, пре свега у 

тужилаштву и суду. Код њих је заиста птичје перо теже од кугле 

Земаљске! 

                                                            
63Мехинагић Мелида, Записник о саслушању свједока, број: КИ 139/98 од 29.01. 1999. 

год.,  страна 2.  Документ: 114. Mehinagic Melida 
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Слика 121.  Изглед столова и лутки испред кафеа "Капија" након експлозије 
пројектила 130 мм испред продавнице "НИК" 4. септембра 2014. год.64, 
први експеримент 2014. године; доле у марту 2017. године, неоштећена 

фасада како при првом тако и при последњем опиту. 

Слика 122. Слика макете угоститељског објекта „Капија” после последњег 

експеримента у размаку од скоро три године и бар 10 експлозија гранате 130 мм 

                                                            
64Фотографија из филма Video od 04. septembra, snimak iz vazduha, временски интервал 

00:05:52 до 00:06:08 
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Скица трга »Капија« мапирана према потребама следећег текста 
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Кратак резиме у виду кратког прегледа 60% погинулих на тргу 

»Капија« 1995. године указјује на низ чињеница које су у предметном 

судском поступку свесно занемарене.Скица трга»Капија«. Приближан 

размерник приложен доле. 

Легенда:   
ЦЕ – центар експлозије обележен жуто;  
Плаве и црвене бројке подебљаног фонта – позната места за 43 
погинула; ознака нпр 6 /4 – погинуло шестеро (6),  четверо (4) од бласт 
повреда, или 11/5; погинуло 11  5 од бласт повреда 

ВР... ознака за погинуле који су добили (В)ишеструке (Р)ане из више 
смерова а без пробоја тела;  

Рубин црвене бројке 1,2,3,4,5 показују места заклоњена од експлозије 
(мртви углови), где парчад није могла да стигне ако је експлозија 
пријављена на 2,26 м од фронталне фасаде зграде „НИК”, будући да су 
та места у заклоњеном, нетученом простору. 

У полицијско-судској документацији су поменута и описана само 
места 3 и 4. док остала нису ни споменута иако се одлично виде на 
полицијским фотографијама. Посве је јасно зашто. Оштећења зграде 
»НИК« са обе бочне стране а изостанак тежих оштећења на фронталној
страни која је трпела наводну експлозију 130 мм пројектила, потпуно 
би оборио ионако неутемељен и климав сценарио вештака 
тужилаштва. Што се тиче позиције погинулих и рањених он то, 
разумљиво, није ни покушавао да објасни нити је о томе говорио. Да је 
на описаном месту експлодирала граната 130 мм распоред рањавања 
би био дијаметрално супротан. 

Овде се види да је креирано осам (8) локалних центра са повећеним 
губицима при чему један једнак као онај око ЦЕ, и то код кафеа „Гулам”
на 17 метара удаљености; наредна два са двоструко већим (10 и 11 људи)
на 10 и 12 м удаљености код кафеа „Леонардо” и код улаза у 
„Самоизбор” (респективно) и , али обзиром на удаљеност од ЦЕ оних 
преосталих 4 места са нешто мањим бројем погинулих, ту су губици 
превелики, чак бесмислено енормни.  
Поред 14-еро људи погинулих од бласт повреда (за које се поуздано 
зна) њих је још седмеро (7) претрпело карбонизацију тела, што знатно 
руинира непроверени и недоказани темељ сценарија тужилаштва БиХ 
заједно са тезом о експлозији ариљеријског пројектила 130 мм. 
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Према резултатима опита, карбонизацију тела, претрпели су заменски 
објекти (лутке) у близини ЦЕ али не даље од максимално 6 м од ње, а 
најчешће само до 3 м. Појава је наступала тек у сваком 4-том опиту. 

Бласт повреде за овај пројектил наступају и при удаљењу тела од 
максимално 5 – 6 м од ЦЕ; на 6 м удаљености жртве не морају имати 
оку видљиве тешке повреде али гину од нпр. прскања плућа услед 
повећаног натпритиска који образује ударни талас експлозије; та 
даљина  (полупречник од 5 м), нанасена је на скицу црвеном бојом, 
испрекидано и тако обележена.  

Унутар интервала од 3 до 5 м наступају најтеже повреде са мрвљењем 
(ломљењем) делова тела и њиховим комадањем.  

При експлозији пројектила 130 мм полупречнику од 3 м од ЦЕ ни једно 
људско биће ту не би преживело без тешког заклона а и онда би
резултат био неизвестан, посебно не лица између возила и зграде НИК 
где се јавља и рефлектовани ударни талас. На тим удаљеностима од ЦЕ 
тела људи трпе тако велика разарања услед ударног таласа експлозије 
(и изузетно великог броја парчади ако се ради о пројектилу) да их је 
могуће препознати само по специфичним детаљима опреме, одеће или 
неких личних ствари.  

Троје људи је претрпело повреде које настају унутар приметра од 5 м, 
код кафеа Гулам, 17 метара од ЦЕ. Откуда такве повреде људима који 
су седели у башти Гулам кафеа на удаљености од 17 м од ЦЕ? Имена 
ових људи знају сви као и њихово место у време експлозије, а 
преживели и данас то могу да кажу.  

Откуда њима такве повреде које се могу задобити само унутар 
периметра који дефинише радијус од максимално 5 м од ЦЕ? Исто 
питање важи и за „Самоизбор”, а посебно за погинуле испред кафеа 
„Капија”. Како то да су најмање 3 човека преживела унутар поменута 3
м, чак и на о,8 м од ЦЕ, где је при стварној експлозији пројектила  130
мм  велики  проблем  пронаћи  ма  који  органски 

остатак од човека који би обично и изгорео од топлотног удара и био 
смрвљен крупним фрагментима огромне кинетичке енергије. Са друге 
стране, гинули су људи на, за пројектил 130 мм, недостижних 30 м
удаљености и на правцу испред носа експлодирајућег пројектила? 
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Бласт повреде и карбонизацију тела претрпели су људи на 2 на 3 и на 
6 пута већим удаљењима од оних на којима те повреде могу настати, 
али на тим местима нико није пријавио никакву експлозију. 

Одакле те повреде код ових људи?  

Одакле бласт повреде код 2 човека на удаљењу од 30 м од ЦЕ када 
између експлозије и погинулих има бар 60 редова људи према опису 
тужилаштва, и како су могуће повреде искључиво доњих 
екстремеитета на удаљености од 36 м и код људи који су седели? 

Нема таквог пројектила који формира толико центара рањавања.  

Сваку од уоквирених група људи убијала је експлозија блиска месту те 
дотичне, црвеном елипсом означене групе, сем можда оне особе код 
трговине „Сељанка“, која је могла да погине од експлозије код кафеа 
„Гулам”.  

Свакој, дакле, од група погинулих људи припада бар једно место 
експлозије јер један пројектил формира само једно такво место 
максималног дејства као нпр. код „Самоизбор”-а или „Леонардо” кафеа
али никако оба истовремено.  

Ван полупречника од 7-8 м унапред или уназад у односу на смер долета 
пројектила  дејство 130 мм пројектила не наноси готово никакве 
повреде док су оне овде, у стварном случају, максималне, релативно и 
апсолутно. 

Још је горе што се највећи  број појединачно погинулих налази код 
„Самоизбор”-а, на чији улаз налеће, у описаним условима, само око 
1/1о парчади пројектила од којих је само око 5% убојно.  

Најгора по сценарио др. Зечевића је чињеница да је максималан број 
погинулих и највећи број најтежих повреда тамо где не би требало да 
буде ни једне, а да максимални број повреда није узроковао најачи и 
најлеталнији бочни сноп парчади усмерен према кафеу „Леонардо”, 
већ онај апсолутно најслабији— усмерен према „Самоизбор”- у.  
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КРАЈ КОЈИ НЕ ТРЕБА ЧЕКАТИ 

Има једна велика земља и у њој мали град. Мали не значи обавезно 
мали по нашим мерилима. Као Ваљево или Ужице, на пример.
Проверите сами, истину вам говорим. Видео сам.  

У граду отпад. На отпаду трамвај. Производња; годину дана пре или 
годину после у односу на неке трамваје којима ГСП Београд још увек 
превози своје путнике. Није тај одбачени трамвај возио дуго, оправка 
је била нерентабилна. 

Али брат брату; тај са отпада је у много бољем стању од овога 
београдског који још вози. Боја му некако свежа, графита и 
жврљотина на њему нема. Само лепа, крупна, државна слова са 
серифима, писана мајсторски у миру и пажљиво: 

ЦРНЦИМА И ПСИМА УЛАЗ ЗАБРАЊЕН 

Када је трамвај изишао из употребе? 1969. године. Савременици 
трамваја? Државни естаблишмент, није још догурао до педесете, пали 
и жари по Земљи и свету. 

Ево једног примерка у учионици испред мене. Људског очито, иако 
што више гледам све више сумњам. Преваспитава ме, добру ме учи. 
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Учионица школска, велика, светла и лепа. Топло, пурња „Kолубара“ 
свом снагом. 
Учитељ танушан и плав, кравата свилена. Образован и љубазан, речи; 
»молим«, »извините« и »хвала« не силазе му са усана. Трећина му се 
речника од те три речи састоји, до половине се са о,о,ох допуњава, а 
преосталу половину заједно са првом поткрепљује витлајући рукама 
брже од машине за плетење. 

Старији сам од њега и моје руке дрхте; тешко пишу. А свеска ми 
бесплатна, поклоњена; дивота невиђена, оловка само клизи по њој, 
зашто такве нисам имао када је било право време за учење?  

Када је већ тако лепо, Господе мој, учини да још једном са ондашњом 
радошћу угледам колена своје учитељице испод катедре!  

Нисам само помислио. Прегласно ланух! 

„Дртина једна, матора!“— убрза једна обла и чврста Стана покрај мене. 
Она је најбоља ученица у класи. Она зна где је небо кукама подбочено. 
Само мораш по реду да је питаш никако напрескокце, јер се она тада 
скочањи као чварак, па ни да бекне. А хаљина Станина се копча 
спреда. Па када седне између дугмади се формирају отворене  елипсе. 
Само због тих елипси вреди доћи на наставу. 

Покрај оне свеске нотес са лепком glue-sticker. Одлепиш папирче и на 
врх странице од свеске налепиш, а на стикеру наслов за данас:                                              

»T i t l e: »PЕДЕФИНИЦИЈА ИСТОРИЈЕ«

  S u b t i t l e: Одрживи суживот«. 

Ја само овде, за разлику од Стане, најлошији ђак. Ваљда сте то већ и 
наслутили, јер то сви знају и навикли су се. Потајно се церекају када ја 
за нешто на ред дођем. Јер је код мене и око мене све неисправно, 
криво и укриво. Овај, пак, нови учитељ некако се само мени обраћа 
као да други не постоје. Или је друге већ смотао и преваспитао.  

Мене обучава у и око суживота. Трамвај је чова прескочио или му нису 
рекли, заборавио човек да је прошлост кључ за врата будућности и да 
се без кључа може само проваљивати у „напредак“. Он то и чини. Ама 
људи, могу ли провалници и лопови бити овако свилени и танушни, 
као овај мој који ме тренутно обучава? 
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Говори ми како ја само уназад гледам, како сам чисти узор-реликт 
једног наопаког и наказног времена и схватања, како делам 
некритички и незналачки, без методе; од полуистина и митова 
неукусне и нејeстиве чорбе мешам, а да би их како тако појео—
пресољавам прекомерно. Наслеђе моје лоше војничке обуке. 

Тако трујем сам себе да би се хранио а истину никако да спознам, ја, 
створење муњено, само за себе творим истину и вртим се у круг, ево 
црно на бело у свесци, испод главног наслова написано руком 
учитељевом, да је то што ја радим — непатворени „circulus vitiosus“. То 
вам је нешто као кад маца или псић јуре властити реп. 

Ја њему о његовом домаћем грдном ропству брижно негованом, он 
мени о нужним историјским околностима, које су се појавиле 
нетражено и биле су паметно искоришћене од стране разумних људи. 
Ту вам ја потегнем владику, мало измењеног али читљивог: 

»Што погани од људи чинисте што јуначки људе не смакосте? « 

он мени да је баш то најбољи доказ мојега примитивизма и 
неразумевања наставе, јер ко смакне сву стоку одједном како ће 
намицати месо и млеко за касније и где је ту сада главна тематика—
»Одрживост«? Ох, ох, зар нисмо данас имали »Одрживост« као 
кључну реч? Или сте и то заборавили? 

А побијеш ли приде сву радну стоку (мисли ваљда на робове), 
наставља учитељ док Стана вредно записује, откуда ће профит да 
дође? А ко би му други, сем робова, дошао као посебна радна стока? 
Код мене и оне тужне кравице беху и музне и вучно—радне; вуче мало, 
млека још мање.  

Јер разумни људи, говори он, историјско у своју корист окрећу а не на 
властиту штету. И шта је једино вредно? Профит!  

„И ту се види колико сте ви за овим светом заостали” – говори он, и 
док Стана са одобравањем кима главом, ја све гледам наоколо и уназад 
да видим ко је још осим мене толико заостао. Нико не реагује, не 
помера се.  Све напредно око мене сиротога. 

Опет погрешио. Не сме се уназад гледати, само унапред!  
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Преваспитава ме човек, чудо од добра ми чини. Платила међународна 
заједница, или нека локална, месна, ко ће знати све те заједнице што 
под старе дане хоће да ме поправе. Нешто ми стално у уво шапуће да 
су паре које све ово омогућавају моје, ал' опет можда то мени шапуће 
онај рогати што сам долази па му име не ваља призивати. 

Јa начисто, да простите, заборавио све своје прошле грехове; 
заборавио свога чупавог и несмајаног пра-пра-прадеду Десу како пали 
библиотеку Александријску. Сметнуо са ума Радоша Kрезавог, 
крволочнога, како на запењеном коњу на Јерусалим јуриша. И оног 
Рудана Безногог чија једра пуна бесних ветрова на бродовима 
„Колубара“, „Морава“ и „Тимок“ развозе афричко робље преко океана 
по недођијама свакојаким, па како крволочни предак Јован планира 
Вартоломејску ноћ и протестанте истребљује, а Никола плинске 
душегупке планира црта—црта цртица— ето роде коморица, док 
Дамјан тестира »Enola Gay« авион који ће бацати атомске бомбе на 
Јапан. Овога што је призивао Милосрдног анђела не смем ни да 
поменем! 

Господе мој, чиме ове примерке њихове мајке хране?  

Откуда таква нестварна, до безумља акцелерисана, еволуција? Да ли су 
се заиста тако брзо мењали, од забрањеног улаза у исти трамвај и 
строго одвојеног бродског сиза па до истих врата црквених а подруку?  

Па ви не знате да сам тамо видео данима гладног носача пртљага како 
на станици трчи према, леђима окренутом, лепо одевеном господину 
који злопати са својим коферима а када види да је тај тамнопут бежи 
главом без обзира заборављајући властиту глад. А они мени о суживоту 
и то у истом веку, ма не, у истом колену! 

Људи, ако су се тако брзо мењали, не сме им се веровати. А ако нису, а 
нису, још мање им треба веровати. Па испада— никако! 

Гледа тај зналац свега и свачега у мене и остале, у мене увек са 
дубоким сажаљењем, леђа му табли окренута, не види шта му иза леђа 
Милојко Мутави спрема и прстима показује. Ни не види ни не слути, 
иако се сви цере.  
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Нема он појма да вози уназад док учионицом крстари и не зна да му 
је будућност, као и мени— оно  што ће га ускоро дочекати,  оно што му 
је иза шије па нит' слути нити види.  

Њега чека, чини ми се, мутави Милојко! 

Оде мој драги учитељ—ломата рукама, оба кажипрста нагоре па их 
према мени избацује па брзо уназад повлачи; крочи уназад; према 
Милојку, ене му будућност. Али он моју још види; кости и диносаурусе 
на зиду иза мене. О како је то велика, светла и посвемашње дуга 
учионица! 

Мени иза леђа светла будућност, оне кости и диносауруси. Бар да хоће 
да сарађује, али где би то он, он је учитељ. Ко је то још видео да учитељ 
сарађује? А да хоће ја би њему за Милојка рекао, а он мени, можда, за 
кости и диносаурусе. 

Како ћу ходећи уназад према будућности одредити курс ако своју 
прошлост добро не видим, а он ми баш то не даје. Заправо даје себе 
као идеалну садашњост, прошлост и оријентир.  

А како ће он да се усмери када буде предалеко и када оне грдне кости
из вида изгуби? И још после Милојковог дочека. А можда то нека 
машина за њега ради, те он стално по правом курсу гази.  

Ау, постало ми тешко, не ради ми више мозак, нисам ти ја за ову тешку 
философију, треба да се опаметим, ипак сам ја најгори ђак и ништа 
више од тога. Смести се где си, ни за ту ниси, мамлазе! 

Па молим да идем на трен вани поради себе. А он пун емпатије, пушта 
ме, дешава се то старијима. Попуштају петље, трпељивост се смањује. 
Пажња такође, стара кљусад џема не прима, али зна: —Одавде ваља 
бежати што пре и колико те ноге носе! 

Излазим а свеску му у аманет остављам. Само оне згодне стикере 
носим и лепим их са спољне стране врата: 

СРБИМА И СРПСКИМ ПСИМА УЛАЗ ЗАБРАЊЕН 

Залуду! Навалили Срби унутра ко мутав на брашно, вичу да им нема 
лепшег мириса од овог „TRUE-GLUE Inc” са дотичних стикера. 
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Казују ми: „Макни се будалетино једна белосветска, шта жврљаш, 
унутра је топло, мој угаљ сагоревају, моје сендвиче деле и по Кока-
колу, идем да заседнем, да се огрејем!“ 

Одлазим. Џабе сам шкрабао, не маре моји за оно шта на вратима 
пише, одавно су своје писмо заборавили. И требало је да се заборави, 
само је сметало, у прошлост вукло, у хагиографију, а светлу будућност 
и свилене, танашне белосветске узоре из видокруга избацивало. 
Ствари прошле – ето то је мој језик и моје писмо! 

THE PASS MATТER! 

И тако одоше године. Не заврших поменуту школу ал’ ни Стана до 
краја не доведе, па ми некако лакше. Налетео неки мушкарац, па сада 
је ли је он њој мрак скидао са очију или јој је светлост у очи бацао, ја 
то не знам. Можда се и сама досетила. Тек ни најбољи ни најгори ђак 
не свршише. Штета. 

Нисам ја ту Стану никада више видео. И никога ко о свему толико зна; 
на пример колико је пари ципела наша индустрија сачинила од 45-те 
до данас а по месецима. Додуше, са питањима не смеш из 51-ве да 
почнеш, иначе се јако збуни и не може да настави. Само од почетка;
од маја 45-те.  

Не премерих ни оне замамне елипсе када је било прилике. Методом 
покушаја и грешака уз адекватни физикални модел. Али ето, она беше 
и навек нестаде. Слика и прилика моје слободе. 

Живео сам као и сви остали балкански мушкарци. Роде те, подигну, 
гурну те у школу да те за неки посао оспособе, запосле, наплате порез,
мобилишу те и потом упљескају у некој безименој вукојебини чијег се 
имена не сећају ни најпамтљивији. 

Aл нeћеш! Не би тако! Прохујаше године, пређе и деценија, кад 
одједном, раном зором, ето њих, Сипа-ју пред мојим вратима, кажу 
хапсе ме јер сам стравичан злочин починио. Зло над злима. Када ме 
не убише на време јер сам случајно био увежбан, верним и вештим
чуварима окружен, другачије ће они мени главе доћи! 

Шта сам могао. Зинуо сам. Као сом. Како то, велики злочин починио 
а ја не знам? Какав? Када? Где? Па још велики? 
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Зинули и моји, реч им не чујеш. Очи избечили. Ћуте, укочени. И ја 
ћутим, шта ћу? Али ТИ....? 

Господе, Славо моја немој ћутати... (Давид, Пс. 108, 109?)  

Ако нешто знамо а ћутимо, ако не маримо, ако чекамо на тренутак 
када ће Правда сама да се побрине за праведнике своје, никада Она 
неће банути на наша врата. Ако и дође, неће ту преноћити. Други 
сеире, радују се нашој апатији. Штекће ли штекће Савина шклопоција 
са казнама, пет пута су јој до сада шарке ил’ мењали или поправљали. 
3713 година казни из тога спремника испливало! Неке тек чекају. 

Свака сила за времена а невоља редом иде...    Народна 

Ми смо ту да без гласа трпимо, суштина је наша у изгибу, у муци и муку 
васколиком. Патња наша преголема гнезди се несметано на ћар и 
радост свачију! Сопствене нам очи избледеле, не виде више ни туђу 
невољу па како ће онда властиту сагледати? 

Зашто, Господе, стојиш далеко, кријеш се кад  је невоља?  (Давид, Пс. 
10.) 
Када нас продане и прокажене хапсе у касне ноћне сате или некако 
рано с’ јутра ни најближа родбина прст не помера. Зине и ћути, 
снебива се, буљи са неверицом. 
Ћути, саблазни се, гледа тупо, не буни се, не кука, прагове не обија, не 
оправдава те, говоре не пише, транспаренте не носи, слободу не 
тражи, пред апсаном не протестује, гласа им не чујеш, мук тешки, 
оловни, очима те мрко мере и питају зашто баш тебе, и баш њиховога 
сејмени морају да гоне и Сипа-ују а њих верне да срамоте, и ко зна шта 
си то опет урадио, злосрећниче? 

Па морају ли поменути људи да говоре да им је жао?  

Знају да не морају и да кукњава не пристоји. Била казна права или 
крива, треба знати како да се носи, па твоја  је. Официр си, војник си, 
фукаро! И како се трпеља, трпи и умире треба научити. 

Са правом они мисле; јео обилато гершлу, јетрену паштету, говедину 
»дугу деветку«, сланину сапуњару и тврди јучерашњи хлеб зван 
»старешинско срце«, док смо ми други гладовали, е сад’ нека те 
вишкове оправдава и скида сам самцијат.  
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Враћају ми зло за добро и мржњу за љубав моју.  (Давид, Пс. 108) 

Сам си позив бирао, кажу, сам трпи, сам пао сам се убио, морао си да 
научиш на првој години да старешине нису ту да се воле већ да их се 
људи плаше и пред њима страхују! Јер шта су они—старешине него 
држава? Јесмо ли ти говорили шта ће са тобом да раде ако доживиш 
да ова држава умине као и многе привремене пре ње? Јесмо ли? 

Нашао човек место где саосећање да тражи, нашао цркву да се богу 
моли. Хтео државу, насилно се грабио у њу да уђе, добио државу, па је 
проћердао, изгубио, па шта мисли ко сад треба то да плаћа? Ми или 
они који су морали да је бране а живи остали? 

За љубав моју устају на ме...    Давид, Пс. 108) 

Чуј њега, бранили државу, па зашто су живи кад је не одбранише? А, 
плаћали смо их да и њу и нас бране и још им властиту децу приде 
давали.  

Постадох потсмех њима; видећи ме машу главом својом.         
(Давид, Пс. 108) 

И у свему је по зрно истине. Не да се побијати. Или бар ја не знам како. 
Само што је и истина одвајкада некако оденута а и њена одећа два лица 
има. 

Речима злобним са свих страна гоне ме, и оружају се на ме ни за шта.  
(Давид, Пс. 108) 

Како само грдно а олако грешите!  Добро ви знате да је моја највећа 
жеља била да будем књиговезац. Привлачили ме неодољиво арци 
папира и лепак књиговезачки, радосни, благи мирис овлаженог 
папира и мир преса које повез образују. Нису се томе родитељи 
радовали, није било најдоличније младом и здравом изумирући занат 
бирати, али се нису много бунили—лако су мој избор настрану 
отклонили. 

Мајстор књиговезац је био далеко, наук се није плаћао али су се стан и 
храна плаћали;  кућица и радња мајсторова била је малена — није ту 
било места за шегрте, а за мене није било трошка; како било да било, 
видели сте, не одох. 
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Јер нема у устима њиховијем истине; у њима је неваљалство; грло 
им је гроб отворен; на језику им је дволичење. (Давид, Пс. 5.) 

Погледајте поред прозора, стари је отац, зацело, ту негде засео. 
Питајте га није ли ме усрдно и на коленима молио да одем било куда 
од куће да би сте, ви преостали, имали шта да једете? Молио и мене и 
оног другог вам брата што оде од куће и не осврнувши се, оде да се 
никада више нит' јави нит' врати.   

Зато ја нисам сам пао па се убио, приупитај се сорто драга, чије су ме 
то руке снажно гурале од куће моткама усраним, а онако искрено, 
и јесам ли то до сада, макар и једном у животу поменуо? Другима 
или било коме од наших?  
Јер сам невољан и ништаван и срце је моје рањено у мени. Нестаје ме 
као сена кад се одмиче; терају ме као скакавце. Колена моја изнемогоше 
од поста и тело моје омрша.   Давид, Пс. 108) 

Реци сестро драга, јесу ли моје жеље нечујно почупане као корење 
изџикљалих шумских младица? Онда сте то место преорали
и прекопали, па брижно поравнали, да би за себе педаљ нове 
њиве придобили?  
Није ли тако било? 

Уста су им пуна неваљалих речи, преваре и увреде, под језиком је њиховим 
мука и погибао. Седе у заседи иза куће; у потаји убијају правога; очи 
њихове вребају убогога. Седе у потаји као лав у пећини; седе у заседи 
да ухвате убогога... (Давид, Пс. 10.) 

Не марим више, родбино и пријатељи, за свој усуд, нит' за туђе 
безбожничке мрачне казне и зле науме. Ни за себе не марим.На уму 
ми сада само они које сам сам изродио. У заседи чекају, обасули 
их лажима, обманама, обедама и клетвама, терет  неносив 
им наметнули— а све због мене.  
Да их се лишавам, не иде, да ме се одрекну—не могу. 

Погледај их смилуј се, сачувај их, о Господе! 
Не знам ни шта бих радио сам са собом да не морам против 
ових наказних зала да устајем. Још ме само та борба држи на окупу, 
још ми само она даје неки смисао и умор ми умањује. Нико моју муку 
не види ни истину моју не признаје. Не чује нико зов мој. Само ми 
тишина одговара и шум неки неразумљиви. Нека им и то; и њихово 
ће време проћи, јер невоља редом иде. 
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Ето, вичем на неправду, али се не слушам; вапијем, али нема суда. 
Заградио је пут мој да не могу проћи; на стазе моје метнуо је мрак... 
Књига о Јову, глава 19. 

Не знам да ли бих и жив био да не морам да се борим. Али ме мори 
брига за властиту нејач и сву ону туђу која ће жртвом постати јер су 
начинили да их сада ни за шта није брига. 

Хоће ли их, ово што од државе остаде, као и мене, низ воду пустити? 

„Племе моје сном мртвијем спава. .           П.П. Његош 

Не, не бојте се нисам ја тај који је наумио да га будим. Нисам ја ни 
вактер ни ноћобдија, не будим ја заспале и не намеравам мир да им 
реметим, нека сами траже своје дежурне, ако су на сну тешки бар 
морају да знају да се довека не може сневати. И снови дно имају. И 
немири из клица нарастају. 

„Племе моје сном мртвијем спава суза моја нема родитеља“..П.П. 

Његош 

Ја их ипак, у сновима својим, видим и чекам будне и покретне. Само 
такве их препознајем, волим и поштујем, само таквима нам може бели 
дан сванути, замирисати хаљина слободе к’о мартовске врбине маце 
око међа и пишталина, онда када се лед топи а рађање најављује. Само 
таквима им сунчева јава може бити светлији и ближа, само таквима 
ваља светлети док сам гориш, са њима, свицима разиграним и
радосним, никакво ми се зло десити не може, сем можда случајног 
црепа са крова о главу, али и то ретко или никада! Господе, колико 
деце коју нисмо заслужили?! 

Востани Сербие.... 
Зато, роде и свете, не тражим да протестујеш. Ни да ми помажеш, 
немој! Не буни се, транспаренте не носи, не очајавај, не посећуј, не 
теши, слободу не тражи, пред апсаном не протестуј, не спремај говора, 
гласа не пуштај. Буди тихо, ослушкуј гласове из даљине. 

Порушио ме је отсвуда, да ме нема; и као дрво ишчупао је надање моје.
Књига о Јову, глава 19. 

Јесте ли оглувели па не чујете клепетање сандука што се отвара и 
затвара да за вас унапред спремљене казне избаци. Да, баш за вас се 
ад казнени отвара, јер коме звоно звони, рођаче? Нема ту разлике
између мене и Вас, није важно имате ли ви неке кривње или немате. 
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Само је време у питању. А ви, само мирујте; чекајте правду да се 
сама побрине за вас и ваше! И даље ви само о себи мислите, имате и 
зашто, не помажите ми, мени доста би и оно помоћи што ми 
незнани пружише, а ни роду род, ни помози бог. Од друга ти бољег 
рода нема.  

Браћу моју удаљио је од мене, и знанци моји туђе се од мене.  Књига о 
Јову, глава 19. 

А ја сам само мало тужан. Али, сетан је много боља реч. Јер ме знакови 
походе, показују ми где сам са пута скренуо и гнев свеопшти на себе 
привукао. 

А када би се могло поновити, бирао бих опет исто то раскршће.  

Востани Сербие, дуго си спавала у мраку лежала сад се пробуди...

Ах, када не би било да: 

»у стрели што ме је ранила видим перо из братовог крила« 

и кад бих знао да ми је нејач збринута, ја бих готово безмерно 
и безобразно срећан био! 

Иначе, увек је било како други хоће, једном или дваред окусих 
вољу своју, ал' оба пута већ на робији и око ствари неважних.  

А бивало је свашта.  
У затвору ми један муслиман чај донесе, смерно ми га додаде и 
тихо шапну: 

»Опростите, друже генерале!« док ме један од стражара рода 
мојега намерно крволочно и грдно чизмом нагази и рече: »Нисам 
хтијо, сажаљевам случај!« Уствари, обојица су они од рода мојега само 
је овај потињи то заборавио. 

Нека раде шта хоће кад могу, само знајте да довека неће јер се уистину 
снажно смрди траг оних којима закон лежи у топузу. Или у оном 
злосрећном ћитабу. У злој намери. У делу нељудском.  

Apage, Satanas! 
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Видим ја брате, да су сад и ови наши, Сачувај нас и Саклони, намерни 
да купе онај поменути ћитаб, да лакше пресуђују, да се људи џаба не 
киње. Научио их мој учитељ, профит је важан, време је скупо, ко ће 
изнова казне мерити када је то све већ одмерено.  
Европа је над главом, пожурује, имају људи искуства, одмеравају 
вековима, праведним казнама континенте населили па да се већ готов 
превод казнених закона поновно не плаћа јер је штедња мајка сваког 
имања. 

Посебно када је штедња наша а имање њихово.
Само у небо гледам и чуђењу моме краја нема. 

Време је дошло да се нестаје са овога света. Не треба краја чекати!
Доћи ће слобода свеколика и превелика а ја сам преслаб, ако је којим 
случајем дочекам, преживети је нећу. 

И кажем Вам, заиста Вам кажем... 
Јасно видим, разбиће се ћитаб, уз коло,  ту реликвију примата, 
једину изворну а нашу моторику. Тако бар сада телале нови свилени 
учитељи, али  шта ће самном  бити?  

Шта ћу ја изнебуха са слободом превеликом, безграничном 
а ненаданом?  

А шта ће тек они злосрећници понижени и без посла, 
на преквалификацији јер немају више на кога тај ћитаб да потежу? 
Јер одлази се одлази, полако али неумитно. Јер нико навек не остаје. 

Али ако сам доиста погрешио, погрешка ће моја остати код мене.  
Књига о Јову, глава 19. 

А ко ће за мене опрост да тражи када моја нејачи утихне? Ко ће да 
се извињава за грехе које нисам починио и како ћу опрост да 
добијем када ме нико неће помињати? 

Само да знаш, тамо одакле највећа опасност прети, ту и танушна 
биљчица спаса расте...  (по Хелдерлину) 
Не брините, само погледајте горе,  у горди грех, тамо према небу, 
високо, према сјајној ковачници где окове скидају, тамо је одговор, 
још су нам главе на раменима!  
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А сву кривицу и грех смртни на мене! На мене! Јер све је то моја и само 
моја превелика заблуда! И шта бих ја да се све поновно деси?  Опет ми 
не би дали да будем књиговезац. Где бих опет него под упртач? Не 
добијају ли сви мојим одласком? Просто им! 

На мене сав грех, нерођени синови! 

Нека буде што бити не може, нек ад прождре покоси Сатана...  Његош 

Е, па за то сам крив! Крив у целости, потпуно и неодбрањиво. 
Научио сам да роб не могу бити све док пред фарисејима и крвницима 
васцеле ове клетве, лажи, и фалсификате што ми подметнуше 
сам не прихватим и признам као истину! На робији ме то научили. 
Хвала им. 

Па ја сам уствари слободан само док су ми окови на удовима, присутан 
док ме нема, потребан и користан тек када туђу кривицу сносим!
Реците ми има ли негде неки други учитељ да ме подучи како 
то поднети; како вериге сужња носити са радошћу? Нешто се до 
сада нисам привикао. 

Каква је корист од моје продаје? Коме се бедни и кратки мир и на 
који рок купује? 

Мислите ли да ђете нашом продајом на килограм осигурати мир 
у кући? Нећете, питате Немце, рећи ће вам како су најпре дошли 
по комунисте, оћутао неки човек јер није био од тих, па опет 
оћутао за социјалдемократе јер ни то није био, оћутао и за Јевреје 
јер им није припадао. Када су по њега дошли, више није било никога 
ни да оћути, ни да проговори. 

Зар сте заборавили како су Јеврејима најпре рекли; »Не можете да 
живите са нама као Јевреји«, затим »Не можете да живите са нама« 
и на крају: »Не можете да живите! « 

Видим—заборавили сте! Зашто онда тако упорно памтите 
мене? Превише се опирем, није ли? Или је посреди нешто друго? 

Докле ћете мучити душу моју и сатирати ме речима? Већ сте ме десет 
пута наружили; није вас стид што тако наваљујете на ме?  

Књига о Јову, глава 19. 
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Ама, видим  ја, видим, Господе, да залуду вапијем. Не слушаш Ти мене 
или не чујеш. Или ме добро чујеш а не збориш јер моје речи 
прихваташ као просте, безбожне, непокајне и богохулне, недостојне 
одговора. Ћутиш. 

Само што ја нисам фарисеј које би Ти због ћутања замерао или Ти 
судио. Ни Теби ни другима! Немам ја Савину торбицу. Нит је кројих, 
нит наследих. 

Кажу још да сам невин као мајка девет Југовића. Увреда за идол мајку, 
за њено име и за успомену. Да се не поредим, и за мене.  

Увреда јесте,  али и најбољи знак да је некима вода већ дошла до и 
преко грла. Да ли је то оно Бруново: Epur si muove! Или си Ти можда 
ипак начуо понешто од слова мојега? А ако ниси, нека за сада остане 
по молитви Хајдук Вељка Петровића: 

Саклони, не дај Господи да се ови наши за живота мојега
са Турцима помире; бабе ће ми метлама на сокaку судити!  

О Св. Варвари, заштитници рудара, минера и артиљераца 
и свих оних који са овога света могу отићи одједном, 
нагло, без најаве, напрасно, и неопојано!   

У Београду, децембра  2016. године
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ЕПИЛОГ 

Књига је завршена али драма није. Где је сада генерал Ђукић 
Новак? Замара се проучавањем критике чистог ума. Што више умује 
мање разумије. Бори се за истину и себе исцрпљује до изнемоглости не 
признајући физичке границе сопственог организма. Истина му је 
дража и важнија од свега па и од живота. Ко је уз њега исти је као он. 
Има их и биће их све више. Истина је на виделу. Многи је не виде. 
Бљештава је па им очи заслепљује. 

У многим градовима је та истина представљена публици од 20 
до 80 година. У Београду 3 пута (четврти покушај је пропао), Бањалуци, 
Добоју, Новом Саду. Многи су изненађени подацима и зачуђени пред 
уверљивошћу научних доказа. Борба се наставља. 

У вези са случајем генерала Новака Ђукића наступило је ново 
време. По томе се време може рачунати. Једно је доба до генерала 
Ђукића, а друго је доба после позитивног решења овог једноставног а 
закомпликованог случаја.  

Наступило је доба ignorancijе са становишта ignorantia iuris ili 
legis, непознавање права или закона, затим ignorantia supina –
хотимично незнање, и ignorantia facti - непознавање чињеница или 
догађаја.  
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Омаловажавати је српски израз који одражава још боље настало 
стање а значи показати непоштовање, потценити. Праве се абази.1

Са становишта значења речи „ignorisati” постоји шири контекст 
према српском народу од случаја Ђукићевог, а то значење обухвата и 
тај случај: не жели се знати у БиХ или се праве да не знају или прелазе 
преко многих догађаја као да не постоје. Себе издижу на ниво анђела и
невиних посматрача.  

Брикмон, белгијски генерал у току рата у БиХ каже:  

„Влада потпуна дезинформисаност. Телевизији је потребан
жртвени јарац. Тренутно влада једногласност око осуђивања Срба, а то
ни на који начин не олакшава проналажење решења. Мислим да
проблеми бивше Југославије и Босне и Херцеговине не могу да се 
посматрају само из антисрпског угла. Једном приликом смо објавили
информацију о масакру који је хрватска војска починила ратујући
против муслимана, а амерички новинар нам је рекао: „Ако будете
објављивали такве информације, америчка јавност ништа неће
разумети“. 

Медији на западу прозвали су га шоњом и пацифистом. 

Канадски генерал Луј Мекензи, први командант ОУН у Сарајеву, 
веома рано се супротставио дезинформацијама – бошњачка
пропаганда приписала му је српску љубавницу и оптужила за силовање
муслиманских девојака, а енглески је генерал Мајкл Роуз дифамиран2

као просрпски, иако његова преписка са босанским Србима показује
супротно.  

                                                

1Абаз. Ништаван човек, безвредна особа, тупавко.  

2difamiran (lat. diffamatus) ozloglašen, izvikan, iznesen na ružan glas. 
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Као командант Унпрофор-а за БиХ наредио је да се бомбардују 
положаји српске војске око Горажда 10. 11. и 16. априла 1994. 
Бомбардовани су са два авиона Ф-16Ц, и два ловца Ф/А-18Ц, а трећи 
пут са 4 јуришна авиона А-10. Муслиманске положаје нису 
бомбардовали никада иако су имали сијасет разлога.   

Добре слуге нису бомбардовали јер су им могли наредити 
штогод под условима пружених уступака. 

Типизиране лажи о Србима као агресорима, злочинцима и злим 
људима настављају се у континуитету савршеније и грубље с 
напредовањем технолошких услова који омогућују да се такве лажи 
шире планетом. Истина која то побија има све мање могућности да се 
пробије у јавности. Богаташи у материјалном смислу који плаћају своје 
слуге одређују шта је истина. Њихове мисли су владајуће мисли. 

У колоплету незнања, лажи, неправде, неслободе, у правном 
систему „кадија ти суди, кадија те тужи“ нашао се јединствени, 
парадигматични случај генерала Новака Ђукића. 

У живом блату бирократских заврзлама ваљају се они који траже 
начина за заобиђу истину уместо да је признају.  

Оно што ни здрав разум не може да поднесе на нивоу лаичког 
познавања артиљерије да једна граната не може да побије 71 лице и 
рани преко 150 морало се доказивати научним поступцима у којима је 
учествовало око 20 научника и око 400 лица високог нивоа 
образовања.  

Коштало је. То се не крије. Помогли су добри људи преко фонда 
„Правда за генерала“ Ђукића. За трошкове је крив онај који је 
занемарио истину, намерно и са предумишљајем. Онај који је 
пронашао истину и досегао до аксиома оправдано је потрошио 
финансијска средства и ангажовање живе силе. Процес није завршен.  
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Потребна је и даље морална и материјална помоћ.То је мање од 
капи у мору али трошиће се за истину. Много већа средства се користе 
за лажи па се о томе не поставља питање.  

Научни докази спроведени у току двогодишњег
експериментисања на војном полигону у Никинцима достигли су 
сигурни ниво аргумената, јер је превазиђен нижи ниво претпоставки и 
ставова. Исправна мишљења довела су их до овог нивоа сазнања које 
више нико не може да оспори или побије.  

Истина је горка за многе и они траже начине да је не чују, а кад 
је чују да је прећуте или да моле да се о томе не говори.  

Да ли хоће истини да погледају у очи, они који су дужни да је 
разматрају у правном систему, да се сретну са њеним дејством? Велико 
је питање, јер су у страху од последица које ће нарушити њихов мир и 
ничији други.  

Ако се то не деси где ће бити генерал Новак Ђукић, где ће бити 
правда, част и слобода које су своје оличење нашле у српском 
генералу? Штета би било да Он стварно остане на нивоу њиховог 
симбола, ако не буде и у правном смислу ослобођен.  

Новак Ђукић је био командант Тактичке групе Озрен у критично 
предметно време од 1994-1995. Тактичка група је привремени лабави 
састав са мање дисциплине него у редовним војним формацијама. Ову 
чињеницу Суд и Тужилаштво су занемарили.  

Нису доказали постојање наредбе артиљеријским водовима на 
Озрену. Субординацију и дисциплину су посматрали на идеалан начин 
који је веома различит од реалног стања. Нису се трудили да им 
стручњаци објасне формацију артиљерије, ни начин на који она 
дејствује. 

Шта је са генералима који се презивају Ђукић? Ђорђе ухапшен у 
Сарајеву, пребачен у Хаг па враћен на ВМА где је умро. Борислав 
ухапшен у Црној Гори у којој се одмарао пола деценије. Испоручен 
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Хрватској иако га је тражила Србија. Тамо је већ уочено да није био на 
месту за које је оптужен, смишљају му нешто друго.  

Грешака је било и у медијима. Пишу о Новаку Ђукићу, а поставе 
фотографију Борислава Ђукића.  

Ова књига генерала Бранковић Илије је узор оригиналности. 
Аутор воли истину којој је и сам допринео својом изванредном 
експертизом да је често заобилази својим есејистичким дигресијама 
како би достигао њено средиште. Читљив је и питак текст којим је та 
истина осветљена. 

Стрпљење није довољно за читање. Мора се и размишљати. 
Зашто је изабрао такав пут? Тежак! Због сопственог стила и тежине 
проблема који је свестрано захватио и образложио настојећи да 
користи описе који ће по свему судећи заинтересовати читаоце. 

Добили смо изванредан уџбеник за све војне академије у свету, 
посебно за изучавање артиљерије. Садржај књиге је користан за 
образовање на универзитетима јер обухвата тематику више факултета.  

Судило се Војсци Републике Српске, српском народу по суду 
основаном у безакоњу, закључио је генерал Бранковић. На суду који 
ослобађајуће доказе не признаје, већ пресуду заснива на нестручном 
вештачењу вештака Тужилаштва да је топ 130 мм М46 гађао са 
удаљености од XVP= 27100±380 м, док полиција прави извештај о 
материјалној штети 5-7 минута пре експлозије.  

Осуђен је невин човек генерал Новак Ђукић. Историја 
ће то признати.  

Генерал-потпуковник
мр Петар Шкрбић 
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Прилог број 3. 

Приказ основних фалсификованих балистичких чињеница од стране вештака 
тужилаштва проф. др. Берка зечевића: 

Одређивање ватреног положаја—страна 74.  његове експеризе— где се, у последњем 
пасусу, са те стране наводи, цитирано: 

„Одређена је удаљеност топа 130 мм М46 је био 26.500 м (на карти је то 
означено као минимални домет) при којој је испуњен увјет да је минимални 
падни угао пројектила у тренутку удара у тло 620 , а који је одређен у овој 
анализи“ —зацршен цитат. 
после чега следи доња Сл. 88. –( Таблица), из које се види да је то лаж. 

Слика 1. 

Горња слика представља путању пројектила у табличним условима, за надморску 
висину ватреног положаја zVP=0 м, док је циљ (Cilj) на истој висини као и ватрени 
положај (VP). Путања која погађа циљ (Putanja 1), полази са полазним углом α, има 
теме путање (Ym) и падни угао θ, на даљини гађања, овде, од Dgt=26500м.  

Уколико је циљ нижи од ватреног положаја за одређену величину ΔZ, (Слика 2.) а гађа 
се истом путањом као на претходној слици (Putanja 1- (Слика 2.)), пројектил ће у 
истим условима стићи у тачку Cilj_1 (обојено плавим) на висину која је једнака 
висини ватреног положаја, а видљиво је да се та тачка налази на истој даљини као и 
на претходној слици. 

Из слике је потпуно јасно да ту нема ничега што би зауставило пројектил који би 
продужио свој лет и пребацио стварни циљ Cilj за извесну вредност удаљености, 
једнаку хоризонталној удаљености имеђу падне тачке на нагибу и стварног циља, 
Cilj. 
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Слика 2. 

Због тога се бита нова путања (Putanja 2) са другим параметрима, полазним углом 

α1, другом ординатом темена путање (Ym_1) и другачијим, у оваквим условима, увек 

мањим падним углом θ. 

На слици (Слика 3.) која следи је фотокопија 114. стране, још увек важећих Таблица 
гађања, на које се позива и вештака тужилаштва проф. др. Берка зечевић.  

Из њих се јасно види да је падни угао θ на 26500 м, у табличним условима између
1033 и 1о19 хиљадитих, тј између 61,980 и 61,140, интерполовано, 1026 хиљадитих, 
или 61,560, чак и када су циљ и ватрени положај  на истој висини. 

(Напомена: Да би се од вредности хиљадитих прешло на лучне степене треба 
величине хиљадитих овде множити са о,о6.) 

Али трг „Капија у Тузли није на висини од нула метера а ни ватрени положај, такође. 
У стварним условима (који такође нису тачно одређени), ватрени је положај на 
висини о 260 м, тврди др Зечевић 

(Не постоји таква висина осим на нивоу корита неколико река и потока, али нека 
му буде недоступних оруђу), а наводни циљ је на висини од 229 метара. 

У таквим условима је падни угао 59,10, дакле целих 2,90 мање него што то тврди др. 
Зечевић, уводећи у свој „балистички” прорачун минимални потребен угао од 620

Па када не може  да пребаци  голф Мк1 са 62 степена, како је наумио да докаже 
да се то може урадити са  59,1 степен, или...?

Јер, са друге стране, не сме се никако заборавити, да за минимални падни угао, 
у својој екпертизи, вештак тужилаштва сам др Берко наводи(11): 
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Слика 3. 
Страна 114. ТГ, ВИЗ Београд 1984. године 

„Обзиром да је то гранични угао, а реално овај тип пројектил је жироскопски 
стабилизиран систем и ротира јако великом брзином око своје уздужне осе и 
при томе врши прецесионо и нутационо кретање, вјеројатније је да је падни 
угао био већи за пар степени.”  (види експертизу др Зечевића)

Из горњих изјава призлазе два недвосмислена закључка:  

Услов према којем је поставио ватрени положај уз пут у засеоку Пањик, у стварности не 
постоји и граната не може пасти тако као је то описало Тужитељство БиХ уз помоћ 
свог вештака др. Берка, тј не може ни са 620 ни са 680, ни са 740 а камо ли са 59,10! 
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Другим речима, према др. Зечевићу, Тузла је на нивоу мора, а како се, по тврдњама 
истог човека, извор ватре (топ) налази на западу он мора да је био само на 30 м 
високом броду, јер у Тузли нема депресије од -30 метара, као што ни на Озрен 
планини не постоји место чија би надморска висина била 3о м.

Зашто то чини др. Зечевић? 

Само зато да свој ватрени положај постави близу пута у засеок Пањик јер другог пута 
нема. Није га брига што са тога места не може обавити задатак, битно је да се суд 
„прими” на чињеницу да је топ био тамо где би могао да буде. У РЕЈОНУ ЗАСЕОКА 
ПАЊИК! 

Разлика између стварног домета, у реалним условима, у односу на таблични домет, 
који преварно користи др. Зечевић, признајући притом да то ради, је 646 м. То 
је разлика између 26500 м и 25854м.  

Али тај рејон задовољава смо по услову прилазног пута и ни по којем више. 

Из тога рејона се не може добити такав падни угао да се њиме пребаци возило „голф” 
Мк1 на тргу у Тузли. 
Генерално, засеок Пањик је својим центром на 285 м надморске висине а не на 260 
м. На већим даљинама а на тој Зечевићевој висини ватреног положаја од 260 м не 
може се ни прићи оруђем 130 мм М46. То је више пута до сада показано, јер се то 
налази на нивоу воде у реци и само ту. 

На већим даљинама висине земљишта су такве да се са њих гађањем добија падни 
угао знатно мањи од минималног од 620 који захтева др Берко. 

Он не лаже само себе и друге људе. Он лаже где год стигне. Доње податке је он сам 
објавио и без стида: 

Сада нико не треба да буде артиљерац, само нека се послужи рачуном из основне 
школе и са ове две слике – горе. 

У својој таблици непосредно горе (исто нетачној), др Зечевић сада јасно и неопозиво 
наводи да се падни угао од 620 (62,0980) добија на даљини гађања од 27 128 м. Дакле, 
заузме се елевација од 410, која одговара оној зa даљину циља од 26 600 м у 
табличним условима ( види Cлика 3, 6. ред одоздо) а, у стварним условима гађања, 
какви су били на терену предметног дана, добацује са на 27 128 метара.  

Тако бар тврди др Зечевић што је оријентирно у реду иако није тачно. 

По простој, али не посве безвредној аналогији, ако се стварно, топографски мерено, 
налазимо на удаљености од 26 500 м од неког циља, то, једно те исто, место ћемо у 
датим условима гађања, елевацијом која одговара даљини од 25 854 м унутар 
Таблица гађања, тј, у табличним условима. Зашто? 
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До даљине од 26 500 метара, тј. до рејона где је он ставио својватрени положај треба 
смањити ту даљину за 628 м, дакле треба гађати на даљину од 25 854 м (26 500 м –
27 128 м = —628 м), са елевацијом од 37,50, па ће пројектил одлетети на даљину 
која по карти одговара даљини од 26 500 метара или 628 м даље, али падни угао  ће 
сада бити приближно 59,80 на балистичкој, тренутно важећој, даљини гађања од 26 
507 м ( по др Берку!). 

Аналогија баш не важи тако дословно али показује колико је тај човек лагао. Толико 
да је таблицу отпочео са вредношћу елевације која је већа од оне минимално 
потребне. (380) 

Заиста је битно фалсификовати и лагати једном- корист је постигнута, топ и није био 
тамо где је пре речено, односно био је тамо исто толико колико је и град Тузла на 
нивоу мора. Али ко за то мари? 

Разлика између стварног домета, у реалним условима, у односу на таблични домет, 
који преварно користи др. Зечевић, признајући притом да то ради, је 646 м. То је 
разлика између 26 500 м и 25 854 м. 

Ова вредност горе од 646 у односу на претходну од 628 м је разлика ≈+18 м између 
прорачуна на две различите даљине гађања и различитости између услова под 
којима се те две различите путање реализују, што је уствари грешка раније поменуте 
просте, али, како је речено, не и посве безвредне прорачунске аналогије.  

Међутим, то важи само за Зечевићеве прорачунске параметре које је он и овде
фалсификовао, будући да је радио прорачун у којем је „гађао” са југа на север а не са 
запада на исток. 

Ако је он подметао непостојеће и измишљене параметре, а јесте, па потом изводио 
балистички прорачун, онда све треба почети изнова. 

Зашто његово подаци за даљину од 26 500 м нису тачни већ су служили само 
као праметар за обману Суда? 

Ваздушни притисак на висини Вп од 260 м је за приближно 31 милибара мањи 
од оног на висини од 0 метара. 

То захтева смањење домета за 31 х 18,5=573,5 м. 

Температура ваздуха, како је наводно др. Берко добио од ХМ завода БиХ, за тај дан, 
била је 170 С, тј 20 већа од табличне па домет треба скратити за још 2 х 30,9 м= 61,8 
м, а путању треба спустити, јер је циљ нижи, за још 10,5 м, дакле,укупно за: 

—573,5—10,5—61,8=— 645,3≈—645,3 м, 
па гађање отпочети са елевацијом од 625 хиљадитих (за даљину од ≈25850 м-
заокружено) или са елевацијом од 37,50, чему одговара падни угао од 59,20! 
Све речено, само помоћу Таблица гађања може да израчуна сваки бивши десетар који 
је служио као рачунач у некој артиљеријској јединици за посредно гађање. 
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Вештак Тужитељства-Тужилаштва БиХ, проф. др. Берко Зечевић морао је, по својој 
вокацији, да зна више, али он то очито није хтео или није смео. 

Слика 4 

Слика 4 нам показује ситуацију са којом се артиљерци често срећу у пракси: 

Она обједињава скуп проблема са разликом надморских висина између различитих 
циљева и ватреног положаја, приказаних на Слици 1 и Слици 2. 

За циљеве Ц, Ц1 и Ц2 је хоризонтална топографска даљина (дуж ОЦ) потпуно 
једнака; за циљеве Ц1 и Ц2 су чак и косе даљине ( дужи ОЦ1 и ОЦ2) једнаке, али 
сваком од тих циљева, за чије хоризонталне удаљености Таблице гађања дају исте 
полазне параметре, припада једна и само једна путања којом је могуће погодити циљ.  

То значи да се елементи гађања узети за конкретну даљину гађања морају 
модификовати за сваки од циљева Ц1 и Ц2, понаособ.  

То се види и из Слике 4 и накнадних објашњења овде не треба. За сваки од случајева 
приказаних на горњој слици су прописане процедуре и алгоритми које је др Зечевић, 
који се декларише као балистичар, морао да зна. 

Када се артиљеријска гађања изводе на даљинама које прелазе  25 километара, па чак 
и мање од тога (у неким случајевима) појављује се додатни проблем којим се скуп 
почетних услова око одређивања путање за сваки од горе показаних циљева Ц, Ц1 и 
Ц2, проширује додајући поменутом проблему нову димензију чије неуважавање 
доводи до недопуштених систематских грешака у гађању.  
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И за то постоје прописане процедуре и алгоритми које је др Зечевић, који се 
декларише као балистичар, морао да зна, али није хтео да зна нити је користио у 
својим прорачунима које је користио сведочећи као судски вештак оптужбе у случају 
Ђукић. 

Наиме, артиљерија на тим даљинама готово искључиво гађа у планарним 
картезијским координама, док се циљ (скоро без изузетка) налази на површини 
Земљине кугле ( види слику бр. 5), где равна линија није најкраћа удаљеност
између двају унапред изабраних тачака. То захтева додатне исправке елемената.

Путања коју за циљ Ц  (дуж ОЦ) у равни (топографска даљина- дуж ОЦ) дају Таблице 

гађања захтева путању коју дефинишу праметри: дирекциони угао АзГ, елевација   

и, поред тога, припадајући падни угао,  Ц, према табличним условима гађања .

Слика 5 

Услед закривљености Земљине површине та путања завршава у тачки А, а како је дуж 
ОА већа од оне ОЦ, пројектил испаљен елементима које дају Таблице гађања за циљ 
Ц, пребацује и даљину треба смањивати за извесну вредност приближну дужи ЦБ, и 
то увек1, без обзира да ли се циљ налази изнад или испод хоризонта оруђа са Слике 
4, a поправка је увек негативна (даљина и припадајућа елевација се смањују), и док 
ми то радимо на даљинама од преко 25 км, аутор (под 1.) то препоручује као обавезно 
већ на даљинама од преко 2000 јарди (1829 м). O tempora o mores! 

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

Projectiles«, Schiffer Military History, Atglen, Pa. 1998; Pg 191 
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Формула  за прорачун те вредности је дата на Слици 5 али је и основци умеју да 
срачунају, додуше, себи доступним методама, тако што ће узети квадрат скалара 
ОЦ=ДТ, додати му квадрат средњег полупречника Земље, Р, и из тога извадити 
квадратни корен а потом одузети од добијеног резултата средњи полупречник Земље
Р.  
Тиме се добија разлика у висини ударних тачака пројектила између стварних 
сферних земаљских и планарних, стварно  коришћених координата. 

Овде није место за детаљне прорачуне; довољно је рећи само да је та висинска 
разлика таква да се не сме занемарити и износи 59,4, 237, 4 и 502,3 м на даљинама од 
27,5 км, 55 км и 80 км, респективно. 

Поправке (ЦБ) ће зависити од падног угла пројектила Ц,  и ако га узмемо као неку 
средњу вредност, на таквим даљинама гађања,  од 600, добићемо на одговарајућим 
горе наведеним даљинама негативне поправке даљине од  -34м, -137м и -290 м. 

У конкретном случају, др Зечевић је имао посла са првом поправком, али није марио 
за њу. Безначајна је она и „не игра то неку значајнију улогу”, по др Берку.

Будући да Земља и ротира, уводе се нове поправке у прорачун и то поправке даљине 
и правца због ротације Земље. Оне износе: 

∆𝐷𝑟𝑜𝑡 = Ω ∙ cos 𝜑 ∙ sin 𝐴𝑧𝐺 ∙
tan 𝛼 ∙ tan 𝜃  − 3

tan 𝛼 ∙ tan 𝜃  
∙

𝑔 ∙ 𝑡𝑐
2

6
  [𝑚] 

и 

∆𝐷𝑝𝑟 =
𝑔 ∙ 𝑡𝑐

2

6
∙ (cos 𝐴𝑧𝐺 ∙ cos 𝜑 −

3

√tan 𝛼 ∙ tan 𝜃  
∙ sin 𝜑)  [𝑚] 

ΔDrot─ поправка даљине због ротације Земље; 

ΔDpr─ поправка даљине због ротације Земље; 

где је:  Ω ── угаона брзина рорације Земље, једнака  7,292 ∙ 10−5 ∙
1

𝑠

 ─ географска ширина ватреног положаја у степенима;
AzG ─ азимут гађања у степенима; 

 ─  елевациони угао у степенима; 

𝜃 ─ падни угао у степенима; 

g ─ гравитациона константа, 9,81 м/s2; 
tc ─ време лета пројектила у секундама. 

Поправке  ΔДrot и ΔDpr мењају предзнак и величину у зависности
од правца гађња, али су за гађање на исток, као у предметном случају, 
обе негативне. 
Овде нас интересује само први члан, иако се вредности за оба могу наћи у Таблицама 
гађања.  И поправка даљине због ротације Земље је негативна и за предметне услове 
гађања износи - 68 м, дакле заједно са претходном негативном поправком од -34 м 
добија се укупно -102 м, па вештак Тужилаштва који сам признаје да је својим 
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прорачуном нашао да је падни угао на 27128 м око 620, такву вредност падног угла 
у, стварним условима гађања, могао да добије тек на 27 230 или чак више метара.  
Ни то „не игра то неку значајнију улогу”, по др Берку. Ма ко брине о висини?

Тек одатле надаље он може да тражи повећану даљину ватреног положаја, елевацију 
и падни угао али у интервалу даљина које су му је остале на располагању (+250 м) 
нигде нема таквог места које би задовољило његове услове јер се померањем ватреног 
положаја уназад (на запад) он уздиже на велике надморске висине и сушински 
смањује падни угао. На тај начин се никако не може пребацити возило „голф Мк1” 
јер се гађањем не може добити такав падни угао.  
                                                                                                    
Још једна дрска и безочна подвала коју је учинио вештак Тужилаштва, сада већ 
много пута поменути,  проф. др Зечевић се огледа у базној чињеници коју је он, 
будући оквалификован као балистичар,  морао да зна али је намерно није узимао у 
обзир. 

Да би се са положаја Оз у Пањику погодио циљ Ц, треба нишанити улево ( у конкретном 
случају на север, види натпис „Линија нишањења”и то за чак око 1 км северније.   

Тада ће се пројектил из тачке Оз, кретати путањом приказаном на Слици 6 
(ортогонална пројекција путање на циљ Ц) и неће стизати на циљ по дирекционом 
углу гађања већ по неком углу ПДуо, различитим у односу на дирекциони угао гађања 
за око ,  ≈2,50. Треба узети у обзир да је само деривација око 29 хиљадитих 
па захтева померање нишанске линије улево, конкретно на север, за око 800 м. 

Прости обрнути дирекциони угао као ни тангента на стварну ортогоналну 
пројекцију путање у падној тачки никако не може да укаже на извор ватре  ако 
се не познају сви параметри путање до те мере да извор ватре не треба ни тражити 
јер је више него добро познат; како врста оруђа тако и место одакле је ово гађало.
Да је и било неке „бразде” на циљу, граната би стигла из рејона с. Тумаре, не из 
Пањика, док ће дирекциони угао гађања указивати на положај 1145 м северније!

Пројектил 130 мм је у лету жиростабилисан ротацијом. Цев је жлебљена удесно 
па током кретања унапред и пројектил скреће удесно. 
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Са друге стране, сви балитичари су ту „бразду” др Берка порекли јер она лежи на 
правцу који није радијалан у односу на центар експлозије већ је на паралелном 
правцу који чак ни не тангира ивице кратера а сам кратер, у изворном облику, нико 
није видео ни снимио јер је затрпан непосредно још у току евакуације људи са места 
трагедије, а посебнога није могао видети др Берко 12,5 година касније. 

Али је најважније следеће: Ако би пројектил био испаљен са Пањика онда 
он не би могао доћи до падне тачке а да његова путања прође 70, 80, или 
90 цм од угла зграде НИК како је то иницијално претпоставио вештак 
Тужилаштва, него 45 или 55 цм, а то поништава цео сектор др Зечевића 
јер га потпуно измешта ван постављених граница и никако не може да 
креира „бразду” коју је др Берко узео као референцу за одређивање 
правца долета (клевета), али потпуно поништава и његову целокупну 
хипотезу (фалсификовану протезу).  

Само у једном случају је  та путања могла да прође на око 80 цм од угла 
зграде НИК, а то је ако би ватрени положај био на крајњем јужном делу 
сектора а то није ни близу Пањика, ни близу пута, без приступа, нити 
постоји ту било какав ватрени положај, а ако би се и нашао био би на 
преко 200 м већој надморској висини од оне коју заступа др Зечевић, а 
падни угао са њега чак и до два степена мањи од минималног а чак 140

мањи од онога којим се возило може пребацити! 

Тако је Унпрофор, мерећи на контаминираном месту, над остацима више 
пута прекопаваног и затрпаваног кратера, одредио потенцијално место 
оруђа нетачно, али у складу са правилима, процедурама и условима 
прописаним за примењену методу. 

Др Зечевић није поштовао ни једно ни друго ни треће.То је установио ТОЦ 
Београд 2010. године, инжењер Попарић 2014. године, са неопозивим доказима да је 
одређивање сектора у којем се, наводно, налазио извор ватре урађено од стране др 
Зечевића мимо сва правила струке и математички нетачно, као што су то показали и 
Јозеф Шарон и Пјер Лоран 2016. године. И сви остали, без изузетка!

Зато би „бразда” др Берка требала да има азимут од 274,50 а не 2720, а ватрени
положај оруђа би требао да буде 1145 м северније, по др Зечевићу и његовом
геометријском моделу трагања за извором ватре. 

Конкретно, то стварно значи да ако би пројектил био испаљен са Пањика
са дирекционим углом од 920 он би стигао на циљ под углом од 94,50 (повратни
азимут 274,50), значи, привидно, изван сектора др Зечевића. (ПДуо).  

А баш супротно то ради др Берко по повратном азимуту 
своје „бразде” од 2720 и са удаљеношћу путање од угла зграде НИК од 
70, 80 или 9о цм! А од свега што је урадио изабрао је оно максимално 
погрешно и нетачно.
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