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Општи одредби

Член 1.
Дефиниција на Коалицијата

Коалицијата за РЕКОМ ( во понатамошниот текст:Коалиција ) е мрежа од организации и од
поединци чија мисија е заложба за воспоставување Регионална комисија за утврдување на
фактите за воените злосторства и други тешки кршења на човековите права на просторот на
некогашна СФРЈ ( во понатамошниот текст:РЕКОМ) во периодот од 1991. до 2001. која спогодбено
ќе ја основаат државите на просторот на некогашна СФРЈ.

Член 2.
Името на Коалицијата

(1) Името на Коалицијата е Коалиција за основање на Регионална комисија за утврдување на
фактите за воените злосторства и други тешки кршења на човековите права на подрачјето
на некогашна СФРЈ.

(2) Скусеното име е Коалиција за РЕКОМ.

Член 3.
Содржина на Статутот

Статутот на Коалицијата ( во понатамошниот текст: Статут) ги уредува основните цели на
делување, начелата за работа, правата и должносите на членовите/ членките, внатрешната
организација, изборите, надлежностите на телета, како и други прашања важни за работата на
Коалицијата.

Член 4.
Мандат на Коалицијата

Мандатот на Коалицијата е:

 Организирање консултации во рамките на невладиниот сектор во државите создадени на
подрачјето на некогашна СФРЈ за моделот на РЕКОМ;

 Изработка на модел на РЕКОМ кој Коалицијата ќе го даде на разгледување на
парламентите  на државите создадени на подрачјето на некогашна СФРЈ;



 Медиумска промоција и осигурување на јавна и политичка поддршка за воспоставување
на РЕКОМ;

 Организирање на учество на граѓаните/ граѓанките во настојувањето за основање на
РЕКОМ, како и остварување на нејзините препораки;

 Јавно претставување и прокламирање на РЕКОМ пред највисоките државни тела  на
државите создадени на подрачјето на некогашна СФРЈ и пред меѓународните
организации;

 Притисок врз институциите во државите создадени на подрачјето на некогашна СФРЈ да
отворат парламентарна расправа за потребата од регионален пристап кон минатото, за
иницијативативата  и за моделот на РЕКОМ;

 Поддршка на РЕКОМ во спроведување на неговиот мандат;

 Следење на остварување на препораките на РЕКОМ.

Член 5
Територија за делување

( 1) Коалицијата своите активности ги спроведува во Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово,
Македонија, Словенија и Србија.

(2) Поддржувањето и промоцијата на РЕКОМ може да се спроведува и во други држави.

Член 6.
Знакот и логото на Коалицијата

(1) Коалицијата има свој знак и свое лого.

(2) Логотипот на Коалицијата задолжително се употребува во сите активности на Коалицијата.

(3) Знакот на Коалицијата се наоѓа во Прилогот бр. 1 на овој Статут.

(4) Логотипот на Коалицијата се наоѓа во Прилогот бр. 2 на овој Статут.

Член 7.
Застапување на Коалицијата

(1) Коалицијата ја претставуваат членовите/членките на Координативниот совет на Коалицијата за
РЕКОМ, членовите/чланките за координација на консултациите, кординтори и организации,
организатори на консултациите и придружните активности на локално, државно/ национално и
регионално ниво.



(2) За преземање на правните делувања во име на Коалицијата е потребно писмено
овластување/одлука на Координативниот совет.

Член 8.
Методологија на работа

Коалицијата своите цели ги остварува со организирање на форуми и советувања, конференции за
новинари, состаноци со членовите/членките на Коалицијата и со медиумски кампањи, со
издавање на публикации, со обраќања кон јавноста, кон релевантни институции и на други
начини, според одлуката на Координативниот совет, односно на Собранието.

Членување во Коалицијата за РЕКОМ

Члаен 9.
Основни одредби за членство

(1) Член/членка на Коалицијата може да биде секоја организација, или лице кое ги прифаќа
целите  и Статутот.

(2) Член/членка на Коалицијата се станува со предавање на потпишана изјава за пристапување
кон Коалицијата.

(3) Член/членка не може да биде организација која во својата програма ,или во активностите
заговара расна, верска, или национална омраза,мизогинија, ксенофобија, хомофобија,или други
облици  омраза кои претставуваат поттикнување на дискриминација, на непријателство,или на
насилство.

(4) Член/членка на Коалицијата не може да биде лице кое јавно заговара, или спроведува
активности кои се опишани во ставот 3 на овој член.

(5) Член/членка на Коалицијата не може да биде лице осудено за учество во воени злосторства.

(6) На член/ членка на Коалицијата кој/која е обвинет/а за воени злосторства, му се замрзнува
членството. Решението за замрзнување на членството го донесува Координативнот совет.

(7)  Решението за тоа дали постои пречка за членство од ставот 3 на овој член го донесува
Координативниот совет на барање на минимум еден/една член/ членка на Коалицијата.



(8) Податоците за членовите/членките на Коалицијата ги води Секретаријатот на Коалицијата ( во
понатамошниот текст: Секретаријат) кој изготвува единствен регистар на членовите/членките на
Коалицијата  (во понатамошниот текст: Регисуар на членови/членки).

Член 10.
Права на членовите/членките

Права на членовуте/членките се:

-да избира и да биде избиран/а во телата на Коалицијата во согласност со овој         Статут и
со другите општи  и поединечни акти на Коалицијата

- да биде информиран/информирана за активностите на Коалицијата.

- да учествува во работата на Коалицијата

- да добие поддршка во случај на загрозување на своите основни права заради членување
во Коалицијата и заради ангажирање во активностите на Коалицијата

-да ги остварува другите права предвидени со овој Статут и со другите општи и поединечни
акти на Коалицијата

Член 11
Должности на членовите/членките

Должностите на членовите/членките на Коалицијата се:

-да го почитува Статутот и другите општи и поединечни акти на Коалицијата

- да се залага за остварување на целите и на мисиите на Коалицијата

-да ги штити интересите, да го чува и да го унапредува угледот на Коалицијата

-да учествува во работата, да доаѓа на состаноците на органите и телата на Коалицијата чиј
член/членка е.



Член 12
Престанок на членството

(1) Членството во Коалицијата може да престане со истапување,или со исклучување.

(2) Ако членот/членката сака да истапи од Коалицијата, за тоа во пишан облик ја известува својата
национална канцеларија,или Координативниот  совет.

(3) Предлог за исклучување  на член/членка ,со образложение на Координативниот совет, може
да се поднесе секој член/членка на Коалицијата.

(4) Координативниот совет за предлогот се консултира со Статутарната комисија која дава свое
мислење.

(6) Одлуката на Координативниот совет за исклучување на член/членка ги суспендира
неговите/нејзинте права и должности како член/членка на Коалицијата

(7) Против одлуката за исклучување допуштена е жалба до Собранието, која се поднесува преку
канцеларијата во државата од која доаѓа исклучениот член/членка на Коалицијата, и тоа во рок од
петнаесет денови од приемот на одлуката за исклучување.

(8) Собранието  на првата наредна седница ја донесува конечната одлука за исклучување на
членот/членката и тоа со двотретинско мнозинство  гласови.

(9) Секретаријатот ја спроведува одлуката за исклучување на членот/членката со бришење на
членот/членката од Регистарот на членови/членки.



Организационата структура на Коалицијата

Член 13
Управувачки тела на Коалицијата

Управувачки тела на Коалицијата се:

-Собрание
- Координативен совет
-Кординативни групи

Член 14
Стручно-административни тела на Коалицијата

Стручно-административни тела на Коалицијата се:

-Секретаријат
-Статутарна комисија

Член 15
Одлучување во Коалицијата

(1) Телата на Коалицијата правосилно одлучуваат со мнозинство гласови на присутните
членови/членки на телата кои одлучуваат.

(2) Решенијата за: избор на членови на Координативниот совет, за избор на членови/членки  на
Статутарната комисија, за усвојување на измени на Статутот, за жалби против решенија на
Координативниот совет за исклучување на член/членка од Коалицијата и гаснење на Коалицијата ,
се носат со двотретинско мнозинство од гласовите на присутните членови/членки на телото кое
носи одлука.

(3) Исклучително во однос на ставот (1) на овој член, телото кое решава може според Деловникот
за работа, или со посебна одлука да ја предвиди можноста за донесување одредена одлука со
двотретинско мнозинство на гласови од присутните членови/членки, или со консензус на
членовите/членките.

(4) Ако за ист предмет за кој телото кое гласа постојат повеќе предлог- одлуки,за усвоена се смета
онаа предлог-одлука која ќе добие поголем број гласови на присутните членови/членки.



(5) Членовите/членките на Собранието и на Координативните групи имаат право на следниот број
гласови:

а) организација на членките на Коалицијата: два гласа
б) лица членови/членки на Коалицијата: еден глас.

Член 16.
Гласање во Коалицијата

(1) Членовите/членките на Собранието и на Координативните групи можат да гласаат лично,или
преку полномошник.

(2)  Едно лице може да има најмногу три полномоштва за гласање на седница на Собранието,или
на состанок на Координативната група.

(3) Гласањето е јавно,освен ако членовие/членките на телото кое носи одлука не решат дека за
конкретниот предлог одлуката се носи со тајно гласање.

(4) Членовите/членките на телата на Коалицијата можат да гласаат за ,или против предлогот,или
да се воздржат од гласање.

Член 17
Собрание

(1) Собраниењто е највисоко тело на Коалицијата кое управува со работата на Коалицијата и
донесува Статут и други општи акти кои со овој акт му се ставени во надлежност.

(2) Собранието го составуваат сите членови и членки на Коалицијата.

(3) Собранието своите задачи ги остварува на седниците на кои присуствуваат членовите/членките
на Собранието .

(4) Редовната седница на Собранието се одржува еднаш во годината. Редовната седница ја
свикува Координативниот совет.

(5) Собранието може да одржи и вонредни седници. Вонредните седници ги свикува
Координативниот совет и/или една третина од членовите на Коалицијата.

(6) Дневниот ред, предлог-одлуките и материјалот за седницата на Собранието ги подготвува оној
кој ја свикува седницата.



(7) Свикувачот мора на сите чланови/членки кои се заведени во Регистарот на членови/членки да
им упати покана за седница на Собранието, нацрт-предлог на дневниот ред на седницата,како и
други релевантни материјали и тоа најдоцна 14 денови пред одржувањето на седницата.

(8) Право на члас на седницата имаат сите претставници/претставнички на организацијата на
членки на Коалицијата и лица членови/членки кои го регистрирале своето учество на седницата
на Собранието:

а) во однос на организација на членките на Коалицијата: со регистрација и со предавање
на исполнето и заверено мандатно писмо врз основа на кое добиваат гласачки картон,и

б) во од однос на лица членови/членки на Коалицијата: со регистрација врз основа на која
добиваат гласачки картон.

Член 18
Регистрација на членовите/членките

(1) Регистрацијата на членовите/членките на Собранието за добивање право на глас се врши пред
почетокот на седницата на Собранието.

(2) Членството во Коалицијата се утврдува со увид во Регистарот на членовите/членките.

Член 19
Работно претседателство

(1) Седницата на Собранието ја води работното претседателство кое се бира на почетокот на
седницата и кое ја води седницата во склад со Деловникот за работа на Собранието.

(2)  До изборот на работното претседателство со седницата на Собранието претседаваат
двајца/две претставници/претставнички на организациите покренувачи на иницијативата.

(3) Организаците покренувачи на иницијативата се Фондот за хуманитарно право од Белград и
Документа- Центар за соочување со минатото од Загреб.

(4) Работното претседателство е составено од седум членови/членки претставници-претставнички
на организациите-членки на Коалицијата од државите наведени во членот 5. Став (1) на овој
Статут.



Член 20
Надчежности на Собранието

Собранието е тело за одлучување кое:

 го усвојува Статутот и измените на Статутот;

 го донесува Деловникот за работа на Собранието ( во продолжение: Деловник за работа);

 ја донесува стратешката програма на Собранието

 одбира и разрешува  членови/членки на Координативниот совет;

 ги разгледува и ги усвојува извештаите за работата меѓу две заседанија на Собранието кои
ги поднесува Координативниот совет;

 конечно решава за одлуката на Координативниот совет за исклучување на член/членка на
Коалицијата;

 го донесува конечното решение за одлуката на Координативниот совет за гаснење на
Коалицијата;

 решава за сите други прашања од интерес за Коалицијата;

 избира и разрешува членови/членки на Статутарната комисија.

Член 21

Деловникот за работа ги утврдува сите  права и обврски на членовите/членките на Собранието и
го уредува начинот на свикување на Собранието, утврдување на двениот ред, водењето и текот на
седницата, начинот на одлучување, водењето на записникот, избор на органите на Коалицијата и
други прашања во рамките на надлежност на Собранието.

Член 22
Координативен совет

(1) Координативниот совет е управувачко тело на Коалицијата. Има 17 членови/членки кои ги
избира Собранието.

(2)  Заради спроведување на одлуките на Кооринативниот совет застапеноста на терен се
осигурува  на следниот начин: Босна и Херцеговина (4),Црна Гора (2), Хрватска (3), Косово (3),
Македонија (1), Словенија (1) и Србија (3).

(3) Предлогот за избор на член/членка на Координативниот совет може да поднесе секој
член/членка на Коалицијата.



(4) Секретаријатот сите предлози ги доставува до Координативниот совет кој ја составува
конечната листа на кандидати и ја поднесува до членовите/членките на Собранието, најмногу
седум дена пред почетокот на заседанието на Собранието.

(5) Координативниот совет се состанува најмалку еднаш во два месеца.

(6) На седниците на Координативниот совет присуствуваат членовите на Секретаријатот
(регионалниот координатор/координаторка, координаторите/координаторките на консултациите,
претставниците/претставничките на организациите кои пружаат техничка и административна
поддршка во организацијата на консултациите),а по потреба и претставниците/претставничките
на органиаторот на консултациите и претставници/претставнички –членови на Коалицијата, без
право на одлучување,но чија присутност е важна за разгледување на прашањата кои се
предвидени со дневниот ред.

(7) Координативниот совет го усвојува Правилникот за  работа на Координативниот совет кој
подетално ја регулира  неговата работа.

(8) Мандатот на членовите/членките на Координативниот совет е поголема од три години.

(9) Членството во Координативниот совет престанува автоматски според сопствена одлука, во
случај на смрт на член/членка,со престанок на членството во Коалицијата и со неоправдано
недоаѓање на седниците на Координативниот совет два пати едни по друго.

(10) Координативниот совет може да кооптира нов член/членка на предлог на кој било
член/членка на Коалицијата, на местото на членот/членката на кој од причини наведени во ставот
9 на овој член, му престанува членството. Одлуката за нов член/членка  Координативниот совет ја
донесува со консензус. Собранието ја потврдува (ја верифицира) одлуката на првата наредна
седница. Ако повеќе од 5 членови/членки избрани од страна на Собранието престанат да бидат
членови/членки на Координативниот совет,ова тело има обврска во рок од 2 месеца да свика
вонредно Собрание.

Член 23
Надлежности на Координативниот совет

Координативниот совет:

 Координативниот совет е одговорен за извршување на одлуките на Собранието и меѓу две
заседанија на Собранието донесува одлуки од своите надлежности;

 Врз основа на стратегиската програма,или стратешките документи  на Собранието, се
изработува и се реализира план за активностите на Коалицијата за РЕКОМ;

 дава согласност на организации и на поедници за спроведување на поедини активности и
проекти, а во име на Коалицијата;



 ги разгледува извештаите за реализација на проектите и финансиските извештаи ,кои
организации- носители на проектите им ги поднесуваат на донаторите

 тримесечно ја разгледува и  дава оценка за работата на Секетаријатот

 предлага измени на Статутот

 го усвојува Правилникот за работата на Координативниот совет и другите општи и
поединечни акти врзани за работата на Коалицијата

 формира и донесува одлуки за престанок на работата на Сектераријатот

 донесува одлуки за исклучување од Коалицијата на член/членка

 Му предлага на Собранието решение за стратешка соработка со други домашни и
меѓународни институции ,организации и коалиции;

 поготвува и на Собранието му поднесува извештај за работата

 во согласност со потребите на Коалицијата може да формира други ad hok тела;

 ги извршува сите други активности непоходни за работата на Коалицијата.

Член 24
Координациски групи

(1) Во поедини држави наведени во членот 5.  според  потреба  се основаат  координативни групи
кои ги сочинуваат членови/членки на Коалицијата од таа држава.

(2)  Ги основаат членови/членки на Коалицијата,или Координативниот совет на предлог на
членови/членки од поедини држави.

(3) Координативните групи го усвојуваат Правилникот за работа на Координативните групи кој
подетално ја регулира нивната работа.

(4) Правилникот за работа на Координативните групи мора да биде во склад со Статутот.

Член 25
Надлежност на Координативните групи

Координативните групи

 ги спроведуваат одлуките на Координативниот совет во врска со дејствувањето и со целите
на Коалицијата во одредената држава и подготвуваат предлог-план за активност на
Коалицијата во речената држава во склад со оперативниот план на консултативниот
процес;

 го спроведуваат оперативниот план и ги предлагаат членовите/членките на
Координативниот совет;



 го поготвуваат и на Координативниот совет му го поднесуваат извештајот за работа.

 се состануваат еднаш во два месеца во рамките на локалните и на националните
консултации и ја разгледуваат работата на националните координатори/координаторки и
текот на консултативниот процес во поеднини земји.

Член 26
Секретаријат

(1) Секретаријатот е стручно и техничко тело кое е одговорно за работата на Координативниот
совет. Го сочинуваат регионалните координатори-координаторки, националните
координатори/координаторки (координатори/координаторки во поедни земји) и
претставници/претставнички на организациите кои даваат техничка поддршка  во
организирањето на активностите на Коалицијата.

(2) Секретаријатот го следи работењето на Координативниот совет и на координативните групи, ги
подготвува консултациите и форумите, како и другите активности, а според упатствата на
Координативниот совет.

(3) Секретаријатот во секоја држава дејствува преку националниот/националната
координатор/координаторка ( еден, или повеќе) кои можат да бидат вработени во организација
која пружа техничка поддршка во организирањето на консултациите и во други активности на
Коалицијата.

Член 27
Канцеларии

(1) Канцелариите ја следат работата на Координативниот совет, ги подготвуваат консултациите и
форумите,како и другите настани во поедни земји, а според упатствата на Координативниот совет.

(2) Работата на канцеларијата во поедини земји ја организира националниот / националната
координатор/координаторка.

(3) Канцелариите ги основа Координативниот совет.

Член 28
Статутарна комисија

(1) Статутарната комисија го следи почитувањето на Статутот и одговара на приговорите за
повреда на Статутот кои против кој било член/членка на Коалицијата може да поднесе кој било
член/членка на Коалицијата.



(2)   Статутарната комисија има три членови/членки од областа на правните науки.

(3) Статутарната комисија е обврзана во рок од 15 дена на Координативниот совет да му ги
достави предлог-одлуките во врска со приговорите за повреда на Статутот.

Финансирање на активностите на Коалицијата

Член 29
Општи одредби за финансиските активности на Коалицијата

(1)Активностите се финансираат :

 од фондови кои работат во согласност со законот

 од подароци

 од доброволни прилози на физички и на правни лица

 од спонзорства и донации

 од други извори во согласност со законот

(2) Финансиските извештаи се достапни на увид на членовите/членките на Коалицијата и на
јавноста.

Член 30
Проекти  на членовите/членките на Коалицијата

(1) Секој член/членка на Коалицијата   може  да поднесе предлог-проект до координативниот  совет,
кој го разгледува и го одбрува предлог-проектот.

(2) Носителот на проектот е непосредно одговорен за реализацијата на активностите и за користење
на средствата.

(3) Носителот на проектот е обврзан на Координативниот совет да му поднесува наративни и
финансиски извештаи за реализацијата на поректот,кои ги поднесува на донаторите.

(4) Секое неовластено користење на називот РЕКОМ ,или злоупотреба да средства добиени за
спроведување на активности, повлекува со себе исклучување на организацијата од Коалицијата,
заедно со јавно објавување на причината за исклучување.



Други одредби

Член 31
Јазик на Статутот

Овој Статут е изработен на албански, на босански,на  црногорски,на  хрватски,на унгарски , на
македонски,на  ромски,на  словенечки,на  српски и на турски јазик, од кои секоја верзија е
официјална и рамноправна со другите.

Член 32
Усвојување и измени на Статутот

(1)Измени на Статутот можат да предложат

 Координативниот совет

 десет организации-членки на Коалицијата

 десет лица членови/членки на Коалицијата

(2) Измените на Статутот стапуваат на сила веднаш по усвојувањето.

Член 33
Преодни и завршни одредби на Статутот

(1) Овој статут стапува на сила веднаш по усвојувањето на седницата на Собранието во Сараево, на
26. Јуни 2011.година.

(2) Со стапување на сила на овој Статут престанува да важи Статутот донесен на седницата на
Собранието одржана во Нови Сад, во март 2010.година.


