
Изјаве где се наводи гранатирање 
колоне 
 

Изјаве где се помиње гранатирање колоне посебно су важне зато 

што објашњавају присуство у аутопсијским извештајима повреда 

које су неспојиве са стрељањем. Гранатирање такође објашњава 

масовност погибије у колони. За сваку изјаву која следи наводи се 

њен архивски број у бази података Хашког трибунала. 

 

 Хасановић, Сеад  03021142-43 

Гранатирање у подручју Каменице 

Јусуфовић, Азим  #93, 00464628 

Гранатирање у подручју Каменице 

Мухић, Азем  #97, 00464635 

Гранатирање у подручју Каменице 

Синановић, Сабрија #106, 00464646 

Гранатирање у пределу Баљковице 

Башић, Адем  #67, 00464604 

Гранатирање у близини Каменице 

Јашаревић, Фехим  00464628 

12. јул - српске снаге отвориле ватру на колону са свих страна, 

процењује да је око 5.000 побијено. 

Jусуфовић, Азмир  00464629 

12. јул – напад на колону код Каменице, око 300 мртвих и 100 

рањених. 

Mахмутовић, Харис  00464630 



Током повлачења колоне, на месту које је сведоку било непознато, 

била је постављена заседа где је око 100 цивила страдало, а многи су 

рањени. 

Meхмедовић, Адил   00464631 

12. јул – на цести Каменица – Побуђе, колона гранатирана са 

околних брда: многи су били убијени или рањени. Путем ка 

Снагову, наишли на много мртвих. У Перунику видео преко 200 

мртвих. 

Хасановић, Адмир  00464621 

11. јул – четници гранатирали колону, 20 мртвих, 40 рањених 

Хасановић, Хасан  00464621 

11. јул – колона гранатирана 

Хасановић, Вејиз 00464622 

11. јул – заседа у шуми код Кравице, много погинулих и рањених 

Хоџић, Џанан  00464624 

11.јул – колона наишла на минско поље у Јаглићима где је 5 цивила 

погинуло, 10 рањено. 

Хоџић, Незир 00464624 

11. јул – колона стално гранатирана, видео много мртвих у 

Сребреници, Коњевић Пољу, Церској и Каменици. 

Хоџић, Зухра 00464625 

11. јул – колона наишла на заседу код Буљима: око 200 мртвих. 

13. јул – заседа код Велике Главе. Много мртвих. Липаљ код 

Баљковице, најмање 50 мртвих 

Бегановић, Рагиб 00464609 

11. јул – тежак артиљеријски напад у трајању од 45 минута, много 

мртвих. 

26. јул – пролазећи кроз долину (према путу Коњевић Поље-

Калдрмица) где је била прва заседа на коју је колона наишла, видео 

око 2.500 лешева који су се распадали. 

Ћосић, Мухарем 00464612 



11. јул – заседа у Јадру, 500-600 убијених. 

14. јул – у заседи у Баљковици, око 150 људи убијено. 

Гутић, Сабахудин  00464618 

11. јул – код брда Буковик четници гранатирали колону и побили 

многе, ... гађали топовима калибра 82 и 120мм. 

Орић, Фадил   00464653 

12. јул - код Буљима колона гранатирана артиљеријом.  

Mухић, Азем   00464635 

12. јул – колона непрестано гранатирана све до Каменице.  

Mуратовић, Сакиб  00464637 

11. јул – четници гранатирали колону и људи пред њим губили 

животе.  

Mустафић, Идриз  00464638 

11. јул – код Буљима, четници гранатирали колону (људи побијени 

пред очима сведока).  

12. јул – четници опет гранатирали и сведок видео убијене и рањене 

људе.  

Риџић, Рамо  00464640 

11. јул – на цести Буљим-Нова Касаба, колона нападнута из правца 

Кравице, Забрђа и околних брда.... на делу од Каменице до Касабе 

око 700 људи побијено. 

Салиховић, Сефедин  00464642 

11. или 12 jул – приликом преласка пута близу Коњевић Поља, 

колона гранатирана и побијено најмање 500-600 људи. Од 12 до 15 

људи побијено од гранатирања код села Јаглићи.  

Санџић, Бајро  00464643 

12. jул – код Побуђа чуло се пуцање, затим гранатирање колоне..... 

исто вече према Касаби артиљеријски напад од чега су многи 

погинули и рањени... исто на платоу код Касабе, после гранатирања 

остављено много мртвих и рањених.  

Синановић, Сабрија   00464647 



Четници гранатирали код Баљковице: око 100 мртвих и 100 

рањених  

Смајловић, Ахмет   00464647 

11. јул – колона нападнута код Коњевић Поља и много људи 

изгинуло  

Суљић, Мевлудин  00464649 

12. jул – заседа код Коњевић Поља, процењује да је око 400 до 500 

људи побијено.  

Удовичић, Един   00464649 

Гранатирани и пуцано на колону целим током повлачења.... 

„Четници су нас гранатирали без престанка“. 

 

 


