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1. РЕКОМ мрежа на помирување 
 

1.1. Контекст 
 

 РЕКОМ мрежата на помирување (РМП), поранешната Коалиција за РЕКОМ, 

обединува организации на цивилното општество, угледни уметници, писатели, 

историчари и правници кои ја застапуваат тезата дека услов за помирување и 

гаранција за неповторување на војните и злосторствата е правењето поименичен 

попис на сите жртви на војните од 1991-2001 година на територијата на поранешна 

Југославија. Поддршка за регионален попис на воените жртви дадоа 580.000 

граѓани на постјугословенските земји, кои во 2011 година ја потпиша петицијата за 

основање на РЕКОМ. До 2015 година, лидерите на Србија, Хрватска, два члена на 

Претседателството на БиХ, Црна Гора, Косово и Македонија (денешна северна 

Македонија) ја поддржаа граѓанската иницијатива за заеднички попис на воените 

жртви од страна на државите. Во декември 2014 година, Коалицијата за РЕКОМ го 

усвои Нацртот на Статутот на РЕКОМ, кој претходно беше подготвен од 

претставниците на лидерите на споменатите земји и експертите на Коалицијата за 

РЕКОМ како документ за покренување на постапката за основање на РЕКОМ. Во 

февруари 2015 година, на претседателските избори во Хрватска победи Колинда 

Грабар-Китаровиќ која не го поддржа учеството ма Хрватска во регионалното 

соочување со минатото. Во согласност со договорот со лидерите на останатите 

постјугословенски земји, Коалицијата ја подготви Декларацијата за основање на 

РЕКОМ, со предлог таа да биде потпишана од министрите за надворешни работи 

од Западен Балкан на самитот на Берлинскиот процес во Лондон 2018 година, со 

очекување дека Хрватска, како членка на ЕУ, дополнително ќе се придружи. 

Меѓутоа, владина одлука за потпишување на Декларацијата беше донесена само 

во Црна Гора, поради што потпишувањето на Декларацијата беше симнато од 

дневниот ред на самитот на Берлинскиот процес од 2018 година. Во рамките на 

подготовките на самитот на Берлинскиот процес во 2019 година, почесниот 

генерален директор на ЕК, Пјер Мирел, во име на Директоратот на ЕУ за соседска 

политика и преговори за проширување, го посети Сараево и на состаноците со 

советниците на членовите на Претседателството на БиХ беше информиран дека 

бошњачкиот и хрватскиот член на Претседателството на БиХ сметаат дека 

основањето на РЕКОМ е застарена иницијатива, дека за БиХ приоритет се 

регионалната стабилност и безбедност, и дека Република Српска не го поддржува 

помирувањето на база на судските факти за што се залага Коалицијата за РЕКОМ. 

Соочена со престанокот на политичка поддршка, во декември 2019 година, на 

своето IX заседание, Собранието на Коалицијата за РЕКОМ донесе одлука за 

преструктуирање на Иницијативата за РЕКОМ, преку преземање грижа за 

изработка на регионален попис на жртвите (130.000), зголемување на 
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истражувачките капацитети преку вклучување на факултетите за општествени 

науки од Хрватска и БиХ, како и обезбедување соодветни финансиски средства. 

Делегатите донесоа одлука за трансформација на Коалицијата за РЕКОМ во 

РЕКОМ мрежа на помирување (РМП) која ќе има за цел попишување на воените 

жртви од војните во 90-тите, тргнувајќи од фактите за жртвите на воените 

злосторства утврдени од страна на Хашкиот трибунал и од локалните судови, како 

и фактите собрани од страна на Коалицијата за РЕКОМ за воените жртви во 

Хрватска и Косово.  

Според податоците на РМП, идентитетот на најмалку 27,500 воени жртви е веќе 

утврден: тој на околу 7.000 жртви на воени злосторства е утврден со судски 

пресуди, а Фондот за хуманитарно право (ФХП) и Фондот за хуманитарно право на 

Косово (ФХПК) од повеќе извори го утврдија идентитетот на 13,500 цивилни и воени 

жртви во врска со војната на Косово. Documenta и ФХП го утврдија идентитетот на 

околу 7.000 цивилни и воени жртви во Хрватска. Значителен дел од работата е 

завршен, но повеќе од потребно е што поскоро да се направи попис на сите жртви, 

а податоците да бидат јавно достапни за проверка.  

За една така важна работа битна е силната поддршка од иницијативите на локално 

ниво, кои ја промовираат перспективата на жртвите и правдата, регионалното 

помирување, почитување на жртвите без оглед на етничката припадност, 

зачувување на сеќавањата на настраданите, поттикнување на младите да учат, 

паметат и критички да размислуваат за минатото. Оттука, проектот за мали 

грантови, кој е осмислен од членките на РМП кои учествуваат во истражувањето на 

човечките загуби и места на заточеништво – Фондот за хуманитарно право (Србија), 

Фондот за хуманитарно право Косово (косово), Здружението за транзициска 

правда, помирување и сеќавање во БиХ и Центарот за демократија и транзициска 

правда (БиХ), Центарот за граѓанско образование (Црна Гора) и Институтот за 

европска политика (Македонија). 

1.2. Цели 
 

Општа цел е развивање на мрежата на цивилното општество за помирување на 

просторот на поранешна Југославија, со нејзино воспоставување „одоздола-

нагоре“ со ставање на жртвите во прв план.   

Специфичните цели се јакнење на позицијата и гласот на младите, жените, жртвите 

и организациите на цивилното општестви на локално ниво во врска со регионалното 

помирување и трансрегионалната размена на знаењето и на добрите практики. 

 

Доставете предлог иницијатива која придонесува за ширење на знаењето за 

судските факти и за јакнење на гласот на жртвите, прифаќање и откривање на 
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фактите за воените случувања и за злосторствата во локалната заедница, 

сеќавање на жртвите и за регионалното помирување.   

  

Предлог иницијативите (проектите) не треба да се испраќаат во финална форма, 

бидејќи се предвидени работилници на кои одбраните организации ќе ги развиваат 

своите идеи. Работилниците ќе ги водат експерти за транзициска правда и за развој 

на проектите, со кои ќе го формулирате проектот, акцискиот план и буџетот. 

Проектите ги одобрува Тимот за селекција на проектите кого го сочинуваат 

претставници на организациите кои учествуваат во реализацијата на проектот 

РЕКОМ мрежа на помирување. 

 

1.3. Финансиска рамка  
 

Вкупниот износ на средства за спроведување на најмногу 25 проекти изнесува 

125.000 евра. 

Минималниот износ на побарани средства е 2.000 евра по проект. 

Максималниот износ на побарани средства е 7.000 евра по проект. 

Десет проекти ќе бидат финансиски поддржани со средства во износ до 7.000 евра, 

а 15 во износ од 2.000 до 5.000 евра.  

 

Точната висина на финансиската поддршка за секој одобрен проект ќе биде 

утврдена откако Тимот за селекција на проектите ќе ги одобри акциските планови 

за реализација на избраните проекти. 

 

2. КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО 
 

2.1. Подносители на пријавите 
 

За учество можат да се пријават од организации кои се:  

 - правни лица регистрирани во согласност со важечките национални   

   прописи во Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, на Косово  

   или во Црна Гора; 

 - непрофитни; 

 - организации на цивилното општество; 

 - активни на ниво на локална заедница; 

 - располагаат со доволно организациски капацитети и се директно одговорни  

   за подготовка и реализација на проектите (со партнерите, доколку ги има). 
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Организациите коишто поднесуваат пријава мораат кумулативно да ги исполнуваат 

наведените услови. 

 

Организациите можат да се пријават поединечно или со други организации. 

Партнерствата и вмрежувањето не се услов за пријавување.  

Партнерите мораат да ги исполнуваат истите услови како и организацијата кој го 

поднесува предлогот.  

На овој повик не можат да се пријавуваат политички партии, меѓународни 

организации, владини институции, верски заедници и неформални организации.    

Организациите мораат да поседуваат активистичко искуство во областа на 

човековите права и/или транзициската правда. Предност имаат организациите со 

искуство во спроведувањето активности за воспоставување на транзициската 

правда, како и со проекти кои се бават со родови прашања и прашањата поврзани 

со младите и/или жртвите, како со проекти кои се спроведуваат во помали места.  

 

2.2. Активности  
 

Активностите треба да бидат насочени на следните области или теми: 

 

 Промовирање на помалку познатите примери на конструктивни меѓуетнички 

односи помеѓу поединците или заедниците за време на војна или во 

постконфликтниот период;  

 Унапредување на перцепциите и разбирањето на значењето на 

транзициската правда и на регионалното помирување;   

 Мониторинг на политиките на сеќавање во постјугословенските земји (на 

една или повеќе), подготвување и заговарање на препораки за спроведување 

на инструментите на политиките кои ги ставаат жртвите во прв план 

(наставата по историја, комеморации и меморијализации, уметничко 

обликување на наративот на сеќавање со кој се води државата;  

 Предавања за запоставените или спорните теми кои се однесуваат на 

соочувањето со минатото; 

 Организирање на оригинални културни настани за помирувањето, 

транзициската правда и културата на сеќавање; 

 Програми за размена на млади, насочени кон помирување; 

 Препознавање и деконструкција на митовите и предрасудите (нивното 

настанување и влијание) за другите етнички заедници; 

 Покренување дебати за транзициската правда; 
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 Истражувања за перцепциите и за претставувањето на судирите во 

постјугословенските земји од 1991-2001 година; 

 Улогата на жените и/или младите во процесот на помирување; 

 Креирање решенија за надминување на пречките со кои се судираат жените 

во барањето поддршка откако преживеале насилство поврзано со оружен 

судир. 

 

Од организациите кои ќе се пријават се очекува јасно да наведат на кој начин ќе се 

занимаваат со родот и интерсекционалноста (комбинацијата на родот и другите 

лични карактеристики или идентитети, како што се етничката припадност, староста, 

инвалидитетот, итн.)  

Активности кои нема да бидат земени предвид се: 

- финансика поддршка на поединци за учество на работилници, семинари, 

конференции, конгреси;    

- стипендирање на поединци за студии, обуки, студиски посети или учества на 

меѓународни настани; 

- промотивни активности; 

- инфраструктурни проекти или набавка на опрема;  

- купување и/или реновирање на објекти или канцеларии; 

- активности реализирани пред потпишувањето на договорот; 

- активности  насочени кон стекнување добивка; 

- донации и хуманитарна помош; 

- активности кои се веќе финансиски поддржани во рамки на други програми 

на ЕУ; 

- барања за кофинансирање. 

 

Предност ќе имаат активности со чие спроведување се остваруваат видливи 

резултати со долгорочно влијание, како и оние кои нудат оригинален и прифатлив 

пристап, вклучувајќи и дигитални решенија.  

 

Траење 

Активностите можат да се спроведуваат од февруари до крајот на октомври 2022 

година.  

  

Локација 

Организациите на кои ќе им бидат одобрени проектите, активностите ќе ги 

спроведуваат во Северна Македонија. Дополнително, активностите можат да се 
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спроведуваат и во една или повеќе други држави опфатени со овој Повик, односно 

во Босна и Херцеговина, Србија, Косово или во Црна Гора. 

 

Број на предлог проекти и грантови по организација  

Организацијата не може да поднесе повеќе од еден предлог проект во рамките на 

овој Повик. 

Партнерот не може да поднесе повеќе од еден предлог проект во рамките на овој 

Повик. 

 

 

3. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 
 

3.1. Содржина на пријавата 
 

Предлог проектите мораат да бидат напишани на англиски или на официјалниот 

јазик на некоја од земјите опфатени со Повикот. 

 

Пријавата ја сочинуваат: 

- Пополнетиот формулар за пријавување во кој се наведува и приближната 

сума за реализација, а која може да варира до 20% во однос на финалниот 

одобрен износ;  

- Скенирана потврда за регистрација издадена од надлежна институција. 

 

3.2. Начин на пријавување  
 

Пријавите се испраќаат електронски на regional@recom.link, со наслов (subject):  

Предлог проект во рамки на повикот за Поддршка на локалните организации на 

цивилното општество во иницијативите за транзициска правда и градење доверба 

на Западен Балкан – РЕКОМ мрежа на помирување (Europe 

Aid/168130/DH/ACT/Multi). 

По поднесувањето, приемот на пријавата ќе биде потврден.  

Некомплетните пријави нема да бидат разгледувани.  

 

3.3. Рок за пријавување 
 

Рокот за пријавување е 16 октомври 2021 година. 

mailto:regional@recom.link
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Ги молиме заинтересираните да ги земат предвид можните технички проблеми и 

да не ги испраќаат предлог проектите во последен момент. Задоцнетите пријави ќе 

бидат автоматски отфрлени. 

 

3.4. Прашања во врска со Повикот 
 

Прашањата да се испраќаат по електронски пат на regional@recom.link најдоцна до 

25 септември 2021 година.  

Тимот за селекција на проектите нема да одговара на прашањата кои ќе стасаат 

после наведениот датум. 

На сите навремени прашања ќе се одговори најдоцна до 5 октомври 2021 година.  

 

Сите прашања, одговори и важни известувања додека трае процесот на селекција 

ќе бидат објавено на интернет-страницата на РЕКОМ мрежа на помирување. 

Им препорачуваме на сите кандидати редовно да ја посетуваат интернет 

страницата за да бидат во тек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:regional@recom.link
https://www.recom.link/
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4. ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗБОР 
 

Пријавите ќе ги прегледува и оценува Тимот за селекција на проектите составен од 

претставници на партнерските организации со следење на одредени чекори и 

критериуми: во првата фаза ќе се спроведе административна проверка на 

документацијата наведена во Повикот. Само комплетните пријави кои ги 

исполнуваат наведените критериуми ќе поминат во втората фаза на евалуацијата. 

Во втората фаза, евалуацијата ќе биде спроведена според приложената табела. 

 

4.1. Табела за евалуација на предлог проектите  
 

Критериуми Максимален 

број бодови 

Оперативен капацитет  

Дали кандидатот/кандидатите има/ат доволно искуство за 

менаџирање проекти? 

5 

Дали кандидатот/кандидатите има/ат доволно искуство со 

проекти од областа на помирувањето? 

5 

Релевантност  

Колку е проектот релевантен за регионалното помирување? 10 

Колку е проектот релевантен за овој Повик? 10 

Дали се прецизно дефинирани целните групи и нивните 

потреби? 

10 

Концепт на предлог проектот   

Дали целта на проектот соодветствува со идентификуваниот 

проблем? 

5 

Дали очекуваните резултати од активностите придонесуваат 

за остварување на целта на проектот? 

5 

 

 

5. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДЛУКАТА  
 

Во согласност со рамковниот распоред, конечната одлука ќе биде донесена на 10 

ноември 2021 година. Сите кандидати ќе бидат известени по писмен пат за 

одлуката на Тимот за селекција на проектите, а која се однесува на нивните пријави, 

а доколку се одбиени и за причините за таквата одлука.  
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6. РАМКОВЕН РАСПОРЕД 
 

 Датум 

1. Рок за поставување прашања 25 септември 2021 

2. Последен ден за одговори/појаснувања  5 октомври 2021 

3. Рок за пријавување  16 октомври 2021 

4. Известувања за конечната одлука  12 ноември 2021 

5. Работилници за развивање на одбраните проектни 

иницијативи и за пишување на нацрт Акцискиот 

план за реализација на проектите и нацрт на буџетот 

10 декември 2021 

6. Потпишување на договорот 1 февруари 2022 

 


