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Наципнални кпнсултации сп граданските прганизации за Иницијативата за Регипнална кпмисија за 

утврдуваое и јавнп изнесуваое на фактите за впените злпстпрства и другите тещки прекрщуваоа 

на шпвекпвите права вп ппранещна Југпславија (РЕКОМ). 

20 нпември 2010,  

 Stone Bridge Hotel,  

Скппје 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

10:00 –10:20 Отвпраое на спбирпт 

Бпрп Китанпски, наципнален кппрдинатпр на Иницијативата за РЕКОМ 

за Македпнија 

 Претставуваое на учесниците 

10:20 – 10:40   Прпекција на кратпк филм за КОРЕКОМ 

 10:40 – 11:00  Тек на кпнсултативнипт прпцес за Иницијативата за РЕКОМ 

  Рпна Нислиу, наципнален кппрдинатпр на Иницијативата за РЕКОМ за   

Кпспвп 

11:00 - 11:30 Зпштп РЕКОМ 

 Зумрете Јакупи, пратенишка вп Спбраниетп на РМ 

 Лулзим Хазири, АДИ, Гпстивар 

Гпрдана Дувоак, шленка на Кппрдинацискптп Спбрание на 

Иницијативата за РЕКОМ 

11:30 – 12:00 Дискусија 

12:00 – 12:30 Пауза  

12:30 - 13:00 Цели и задачи на РЕКОМ / Нацрт статут на РЕКОМ 

 Гпран Талески, Мирпвна Акција, Прилеп 

Гпрдана Дувоак, шленка на Кппрдинацискптп Спбрание на 

Иницијативата за РЕКОМ 

13:00 - 14:00 Дискусија за целта и задачите на РЕКОМ 

14:00 – 15:00 Ручек 
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ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ 

1. Goran Dimoski, Бедем 

2. Kevin Borchers, Forum ZFD 

3. Lirim Shabani, UVL - UCK 

4. Lulzim Haziri, ADI, Гостивар 

5. Mile Aleksoski, Центар за истражување и креирање на политики 

6. Pranvera Kasami, Multikultura 

7. Raim Limani, Veteranet e UCK 

8. Silke Maier – Witt, Forum ZFD 

9. Straso Gligorov, Достоинство 

10. Vullnet Zenki, Multikultura 

11. Ана Торевска, АБ Телевизија 

12. Анастас Вангели, ЦИКП 

13. Ацо Јованоски, Здружение Карпалак, Прилеп 

14. Ацо Стојановски, Унија на бранители на РМ 

15. Благоја Димитроски, ЗРВО 2001-2002 Прилеп 

16. Драги Змијанац, МЕЃАШИ 

17. Здравко Савески, Движење за социјална правда - Ленка 

18. Игор Петрески, Здружение Карпалак, Прилеп 

19. Илија Николовски, Здружение на ветерани од одбраната и безбедноста на РМ 

20. Јана Петрушевска, Здружение Зора 

21. Јасмина Најдовска, ФИООМ 

22. Кире Јовчески, ЗРВО 2001-2002 Прилеп 

23. Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија на Европскиот суд за човекови 

права 

24. Мирослав Нерков, ЗАВ 

25. Надица Мирчовска, Херои на Македонија 

26. Наташа Стаменковиќ, МОЖАМ 

27. Никола Грков, Здружение на армиски ветерани - Кавадарци 

28. Предраг Петрушевски, Здружение на бранители 2001 – Куманово 

29. Чедо Димарјевиќ, раселено лице 

30. Шенази Салихи, Levizja Qytetare Ec …- Tetove 

31. Шичери Џафери,Доверба, Куманово 
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Транскрипт на аудип записпт  

Бпрп Китанпски: Дпбрп утрп на сите!  

Јас се викам Бпрп Китанпски, денес сум вп свпјствп наципнален кппрдинатпр на Иницијативата на 

РЕКОМ за Македпнија, најпрвин мпрам длабпкп да ви се извинам за пва каснеое, не гп 

планиравме дпадаоетп на ТВ екипите тплку каснп, се извинуваме за пвпј ппла шас. Ви благпдарам 

щтп бевте трпеливи. 

Тука сме денес за втприте кпнсултации на Иницијативата на, за РЕКОМ за, вп Македпнија кпи се 

пдржуваат, претхпдните кпнсултации се пдржаа пред два месеци истп вп Скппје. Тие беа 

регипнални кпнсултации, пва се првите наципнални кпнсултации, пвпј пат се пдлушивме за 

кпнсултции сп здруженијата на градани. Рабптејќи денпвиве на ппдгптпвката на пвпј спбир дневнп 

шувствувавме кплкав притиспк ппстпи и кплкава желба ппстпи за ушествп на претставници на 

здруженијата на ппранещните бпрци. Мнпгу пд нив се вп пваа сала тука, ви благпдарам на сите 

щтп се ппјавивте, щтп е мнпгу дпбар индикатпр всущнпст кплку гплема е пптребата да се збпрува 

за 2001та.  

Мнпгу шестп се сретнуваме сп ситуации кпга се вика за минатптп дека тпа не треба да се шепка   

или тпа треба, нп вп кпнтрплирани услпви затпа щтп е кпнфликтна темата, па мпже да предзвика 

прпблеми. Медутпа, мислиме дека сп пвпј мпдел мпжеме да дпкажеме дека ние мпжеме 

кпнструктивнп да се бавиме сп минатптп, на нашин да седниме и да се разгпвараме и ппкрај тпа 

щтп имаме разлишни мислеоа за рабптите. Сакам истп така на ппшетпкпт да ви кажам дека вп 

Декември ќе прганизираме регипнални кпнсултации сп здруженија на ппранещните бпрци, пд 

цела бивща Југпславија. Медутпа, истп така здруженијата на ппранещните бпрци се дел пд 

граданскипт сектпр, така да спсем релевантни се и пвие кпнсултации, вп тпј смиспл. Какп 

мирпвоак сакам да ви кажам дека вп нас имате силен спјузник вп нас вп залагаоетп да се збпрува 

за минатптп, дека тпа не треба да се ппттуркува ппд тепих, ами треба да се пбидуваме 

кпнструктивнп  да гп разгледуваме. 

Иницијативата за РЕКОМ е иницијатива кпја щтп ппстпи пд 2008 гпдина, се залагаме за 

фпрмираое на регипнална, медудржавна кпмисија какп впнсудскп телп кпе щтп ќе се бави сп 

утврдуваое на фактите за впените злпстпрства и крщеоета на шпвекпвите права вп впјните пд 

бивща Југпславија пд 1991та гпдина дп крајпт на 2001та гпдина. Дп сега се пдржани мнпгу 

кпнсултации на теритпријата на бивща Југпславија. Македпнија и Слпвенија ппследни се 

приклушија кпн средината на пваа гпдина и се пдржуваат кпнсултации сп разлишни групи на 

градани, градански здруженија, сп ветерански здруженија, сп пплитишките партии,  сп верските 

лидери, итн. Мпделпт кпј щтп гп претставуваме, нацрт Статутпт за кпј щтп ќе се збпрува ппкаснп, е 

слпбпден на кпментираое и јас би барал пд вас да гп кпментирате текстпт, тпа ни е битен дел пд 

Агендата и битнп ни е да слущниме ващи мислеоа за идејата кпјащтп ја загпвараме и генералнп 

медутпа и кпнкретнп задржете се слпбпднп пп шленпвите. 

 Да не дплжиме мнпгу ппщтп секакп касниме, самп краткп низ Агендата ќе прпјдеме и ппсле тпа 

би сакал да се претставиме сите. Ппсле претставуваоетп на ушесниците имаме прпекција на 



 

                                                                                 4 
 

кратпк филм за РЕКОМ кпјщтп трае 12 минути. За текпт на кпнсултативнипт прпцес ќе ни збпрува 

кплещката Рпна Нислиу пд Кпспвп, пптпа зпщтп ни е РЕКОМ пптребен, зпщтп е РЕКОМ релевантен 

за нас, ќе збпруваат гпсппда Зумрете Јакупи пратенишка вп Спбраниетп на Република Македпнија, 

гпсппдинпт Лулзим Хазири пд АДИ пд Гпстивар, а сесијата ќе биде мпдерирана пд гпсппда Гпрдана 

Дувоак, шленка на Кппрдинацискптп Спбрание на Иницијативата за РЕКОМ. Пптпа ќе имаме 

дискусија, генерална, вп пднпс на пптребите за пваа Иницијатива и ппсле паузата за кафе ќе ќе 

дебатираме кпнкретнп на целите и задашите на РЕКОМ, всущнпст за нацрт Статутпт на РЕКОМ 

кпјщтп верувам ппвеќетп пд вас гп зедпа, дпстапен е на влезпт. Гпран Талески пд Мирпвна Акција 

пд Прилеп и Гпрдана Дувоак шленка на Кппрдинацискптп Спбрание на Иницијативата за РЕКОМ 

ќе претстават делпви пд нацртпт и ќе ја ппведат дискусијата.  

Тплку пд мене сега би сакал да се претставиме сите, тука е микрпфпнпт. 

Стращп Глпгпрпв, Генерален секретар на Здружениетп „Дпстпинствп“; 

Дпктпр Мирпслав Неркпв,Здружение на Армиски Ветерани, Кавадарци; 

Никпла Гркпв, претрседател на Здружение на Армиски Ветерани, Кавадарци; 

Илија Никплпвски, претседател на Здружениетп на ветерани пд пдбраната и безбеднпста на 

Република Македпнија; 

Миле Алекспски пд Центарпт за истражуваое и креираое на пплитики; 

Кире Јпвшески, шлен на Здружениетп на редпвни впени пбврзници 2001-2002, Прилеп шлен на 

претседателствптп на здружениетп; 

Благпја Димитрпски, ЗРВО 2001-2002, Прилеп;  

Ацп Јпванпски, Здружение „Карпалак“, Прилеп; 

Предраг Петрущевски Бингп, претседател на Здружение на бранители 2001ва пд Куманпвп; 

Гпран Димпски, претседател на Здружениетп на припадници на безбеднпсни сили „Бедем“, пд 

Македпнија; 

Драги Змијанац, Прва детска амбасада вп светпт „Медащи“, 

Маргарита Цаца Никплпвска, ппранещен судија на Eврппскипт суд за шпвекпви права пд 

Македпнија и сега претседател на спветпдавнипт пдбпр на Институтпт за шпвекпви права; 

Анастас Вангели, Центар за истражуваое и креираое пплитики; 

Здравкп Савески, Движеое за спцијална правда „Ленка“; 

Раим Лимани, Здружение на впени ветерани пд ОНА; 

Јана Петрущевска, претседател на Здружениетп на раселени пд Арашинпвп „Зпра“; 
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Ацп Стпјанпвски, претседател на Унија бранители на Македпнија и матишнп здружение бранители 

на Македпнија пд 2001ва; 

Надица Миршевска пд „Херпи“ на Македпнија; 

Игпр Петрески, Здружение „Карпалак“, Прилеп; 

Кевин Бпрхерс, Фпрум Цивилна мирпвна служба – (Фпрум ЗФД); 

Силке Маер-Вит, Фпрум Цивилна мирпвна служба –(Фпрум ЗФД); 

Щиќери Чафери, Здружение „Дпверба“ пд Куманпвп; 

Реаселенп лице пд Липкпвскипт крај; 

Пранвера Касами, пд НВО „Мултикултура“; 

Вулнет Зенки, „Мултикултура“, Тетпвп; 

Щенази Салихи, Граданскп движеое,Тетпвп; 

Лирим Щабани, Организација на ветерани на ОНА; 

Јасмина Најдпвска,Отвпренп ппщтествп Македпнија; 

Натаща Стаменкпвиќ, Мрежа на женски прганизации „Мпжам“; 

Тпмас Кплс, Мирпвна Акција пд Прилеп; 

Бпрп Китанпски: Вп ред, благпдарам. Ајде сега да гп ппгледнеме филмпт па прпдплжуваме сп 

Агендата. 

(Прпекција на филм) 

Бпрп Китанпски: Прпдплжуваме, ќе ја замплам кплещката Рпна Нислиу да ни каже малку ппвеќе 

за текпт на кпнсултативнипт прпцес. Ппвели Рпна! 

Рпна Нислиу: Дпбар ден! Ви благпдарам щтп сте денес тука. 

Некпи пд вас веќе ги ппзнавам пд кпнсултациите, првите регипнални кпнсултации кпи щтп ги 

прганизиравме вп месец јули. Милп ми е щтп ващипт интерес прпдплжува да биде силен и тпа гп 

дпкажува Ващетп присуствп, ви благпдарам щтп сте тука.  

Мпетп име е Рпна Нислиу, дпадам пд, сум кппрдинатпр на наципналнипт прпцес вп Кпспвп, ќе 

збпрувам накраткп за прпцеспт, за кпнсултативнипт прпцес на Иницијативата РЕКОМ. Овпј прпцес 

се карактеризира сп две фази.Прпцес кпјщтп вп првата фаза имаще, карактеристишнп беще или 

фпкус беще дискусиите за тпа кпи механизми ќе треба да се упптребат за да се видат фактите пд 

впените злпстпрства. Ова ппшна ущте вп првипт Фпрум за правна транзиција и дп една регипнална 
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кпнсултација кпјащтп беще клушна, беще една тпшка за пресвртуваое за да се спстави дпкумент пд 

страна на Фпндпт за медунарпдна ппмпщ. Тпа е Дпкумент пд Хрватска и друг центар пд Бпсна и 

Херцегпвина, кпјщтп вп пвие кпнсултации, сп заедниците на жртвите сп семејствата и ветераните 

дпјдпа дп предлпг за да се спздаде регипнална Кпмисија за факти и другите прекрщпци прптив 

правата на лудетп вп ппранещна Југпславија. Врз пснпва на пвие преппраки дпада и третипт Фпрум 

кпјщтп третипт регипнален  правен спбир вп Белград, сп кпј щтп се ппмина вп друга фаза и се 

мислеще за да се спстави еден заеднишки регипнален прган сп заеднишки сили и цели.  

За првпат имаме јавнп спслущуваое на жртвите, тпа беще една активнпст мнпгу храбра, активнпст 

кпјащтп мнпгу ветуваще вп идната рабпта на регипналната Кпмисија. Пптпа дпада шетвртипт 

Фпрум вп Прищтина вп пктпмври месец, каде щтп и дпадаме дп предлпг за да се спздаде 

кпалиција за регипналната Кпмисија, знаши кпалицијата РЕКОМ вп тпј перипд имаще, имавме 

самп 174 шленпви, нп пптпа се згплеми пвпј брпј и сега имаме над 900 шленпви. Се пдржаа два 

спстанпка на Спбраниетп каде щтп се утврди Статутпт, правилникпт за рабптата и се избраа 

шленпвите на кппрдинативнипт пдбпр на РЕКОМ. Од ппшетпкпт, пд мај месец 2006 се пдржаа 

мнпгу кпнсултации, нивнипт брпј е над 110 кпнсултации, знаши средби какп щтп е пваа денес, на 

лпкалнп нивп, наципналнп нивп и регипналнп нивп. Се пдржаа 7 Фпруми, ппследнипт беще вп 

пктпмври месец вп Загреб, а вп текпт на пвпј перипд има, имавме над 1100 ушесници на пвие 

Фпруми. Целите на пвие кпнсултации или средби за ппшетпк беще да се инфпрмираат групите 

ушеснишки за Иницијативата, за целите, за активнпстите, за нашинпт какп ќе функципнира пваа 

Кпмисија вп нејзинптп спздаваое, а пд мај месец на 2010 гпдина кпнсултациите или нашинпт какп 

се пдвиваат пвие средби малце се прпменети бидејќи имаме драфт Статут, нацрт Статут на пваа 

Кпмисија, регипнална Кпмисија кпја щтп е знаши, има, првата верзија беще спставена вп мај месец 

и пттпгащ се заппшнува сп дебати за Статутпт на РЕКОМ вп спрабптка сп жртвите на Бпсна и 

Херцегпвина и семејствата нивни. Секакп имавме 14 кпнсултации каде щтп имавме детални 

дебати, дискусии сп јасни предлпзи на сите ушесници, за избпр на ушесниците, за шленпвите на 

Кпмисијата и какп да функципнира таа Кпмисија и имавме и некплку кпнсултации впппщтп не се 

дискутираще за нацрт статутпт на РЕКОМ, а пришината е дека тие групи да бидат инфпрмирани, 

заппзнаети за Иницијативата и вп други фази да се прпдплжи сп презентацијата на нацрт Статутпт, 

а вп групата на пвие кпнсултации, знаши се птстрануваат знаши не се дискутиралп за нацрт 

Статутпт, тука се кпнсултации сп интелектуалци, сп граданскипт сектпр, сп нпвинари, сп верски 

заедници вп Србија, вп Кпспвп. Истп така и сп граданскипт сектпр вп Слпвенија имавме мнпгу 

кпнсултации вп текпт на пваа гпдина, кпнсултации кпищтп прпдплжуваат и се мнпгу знашајни 

бидејќи пд таму е извпрпт на Иницијативата и идејата да се заппшне сп пвпј активнпст и за 

спздаваое на пваа Кпмисија и ќе прпдплжиме сп дискусиите, дебатите сп жртвите и сп шленпвите 

на семејствата на жртвите. Имаме наципнални кпнсултации вп Србија и Бпсна и Херцегпвина, се 

дискутиралп и за нацрт Статутпт на РЕКОМ и сите секпгащ имаат една цел и за жртвите и за 

нивните семејства најзнашајнп е да се пбелпденат фактите, вистинските факти за минатптп, и вп 

пваа тпшка мпнгу е знашајна и ппддрщката, знаши пплитишката ппддрщка за РЕКОМ Иницијативата 

и пваа Иницијатива ќе биде главен шинител за Кпмисијата. Вп Србија имавме први прегпвпри каде 

щтп ушествуваа ветераните и бегалците и раселените лица сп пкплу 50 претставници пд пвие 

кпнсултации РЕКОМ е ппддржана и кажанп е дека, пваа Иницијатива е мнпгу знашајна за идните 
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генерации, нп секакп е наппменатп дека пваа Иницијатива мпже да се упптреби и да се 

дебатираат и за други прпблеми кпищтп се сп загубените дпмпви. Вп Кпспвп, имавме кпнсултации 

сп ппранещните пплитишки зарпбеници, имавме пдлишна ппддрщка, тие ја ппддржаа 

Иницијативата РЕКОМ и нагласија дека вп целптп пва време треба да се реализира пва 

Иницијатива, дпкрај да се реализира, а пак треба да се утврди и пплитишкипт кпнтекст кпјщтп бил 

пред да се слушат пвие злпстпрства  не самп вп Кпспвп туку вп целата ппранещна Југпславија и 

секакп вп групата ппранещните зарпбеници на Кпспвп е предлпженп Србија да ппбара 

пфицијалнп прпщка да ппбара за Кпспвп. Ушесниците секакп дека ја ппддржаа Иницијативата, 

пвие кпнсултации се пдржаа и вп Хрватска и вп Слпвенија, сп сета ппддрщка нивна, граданскипт 

сектпр се гледаат самите себе вп ппжелна ппзиција за да прпдплжат и да придпнесуваат сп 

ппдпбри и ппгплеми активнпсти, нп секакп се гледа дека е мнпгу знашајна и ппддрщката, 

пплитишката ппддрщка и на владите на пвие земји кпищтп треба да бидат вп пваа Иницијатива 

какп ппддржуваши. Дпкплку ве интересира малку ппвеќе, на пример вп Слпвенија РЕКОМ ја дпби 

ппддрщката пд граданскипт сектпр и е дискутиранп вп мандатпт на РЕКОМ да се вметне и 

пращаоетп на избрищаните. Знаете дека, тие щтп бевте ушесници вп регипналните кпнсултации вп 

Скппје, имавме впнсериски интерес пд вас, ние бевме мнпгу ентузијасти ппради тпа и Макепнија е 

пфицијалнп вклушена вп пвпј прпцес. Одржани се мнпгу знашајни кпнсултации сп судии, сп јавни 

пбвинители, сп правнипт сектпр каде щтп е разгпваранп на детален нашин за нацрт Статутпт на 

РЕКОМ. Една знашајна тема пд дебатата беще и пднпспт на РЕКОМ сп правпсудствптп, кажанп е 

дека и предлпженп пд правнпт сектпр, пд судскипт систем дека пдлуките треба да бидат дпнесени 

на највиспкп нивп, а пак РЕКОМ ќе биде една ппддрщка, една движешка сила кпјащтп ќе ги 

ппддржи судскит прпцес и ќе ги ппддржи судпвите вп гпнеоетп на пвие злпстпрства. Секакп дека 

сведпците се мнпгу битна тпшка вп идната рабпта на Кпмисијата и секакп Кпмисијата ќе има 

гплема улпга вп спздаваое на една пснпва кпјащтп ќе служи за идните прпцеси, судски прпцеси 

на пвие впени злпстпрства. Организирани се регипнални кпнсултации сп интелектуалци вп Бпсна, 

вп Хрватска, вп Србија и на Кпспвп. Интелектуалците ја ппддржаа пваа Иницијатива, истп така 

изјавија дека припритет ќе биде да се најде вистината за минатптп. Регипналните кпнсултации сп 

интелектуалци се пдржаа и вп Бпсна и Херцегпвина, имаще претставници пд сите земји имавме и 

пренпс на една телевизиска станица „Алтернатива“ се вика. Ние имавме и вп Кпспвп кпнсултации 

сп интелектуалци. Интелектуалците ппвикаа пвие кпнсултации да прпдплжат на Кпспвп и да има и 

други иницијативи за да се спберат пвие луде кпищтп на пвпј или на пнпј нашин ќе мпжат да гп 

ппддржат, да ја ппддржат рабптата на пваа Кпмисија. Дпста знашајнп и храбрп и секакп е наппрнп 

и тещкп беще ппкриваоетп на верските заедници вп пвпј кпнсултативен прпцес. Кпалицијата 

РЕКОМ направи еден шекпр напред за ппкриваоетп или ппфаќаоетп на верските заедници, сп 

верските заедници кадещтп имавме гплем, мнпгу претставници пд верските заедници, какп щтп е 

пд исламската заедница, пд еврејската, пд правпславната, катплиците, пд прптестантите. Сите ја 

ппддржаа Иницијативата РЕКОМ и рекпа дека пращаоата сп кпи щтп се бави РЕКОМ на крај се и 

верски. Вп прпцеспт на изнапдаоетп на фактите гплема улпга и гплема пптенцијал ќе има и 

правпславната, српската правпславна црква и катплишката црква. За првпат се прганизирани 

кпнсултации сп пплитишарите, тие се пдржаа вп Спбраниетп на Црна Гпра. Беа ушесници гптпвп 

сите парламентарни партии и вклушувајќи ја и партијата на власт, имавме целпсна ппддрщка пд, 

на нащата Иницијатива. Пплитишка ппддрщка имавме и пд ралишни кпмитети, имавме 
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претставници пд Сребреница, Субптица, Тетпвп, Митрпвица, Зреоанини. Сите места кпищтп имаат 

слишна истприја и секакп дека ппддрщката беще извпнредна и на пваа средба. Истп така имавме 

средба и сп уметници и сп малди лица и сп нпвинари. Уметниците предлпжуваат дека треба да се 

негува пваа култура на минатптп, а пак младите велат дека РЕКОМ е знашајна за да имаме една 

заеднишка вистина и да се избегнат мнпгуте вистини кпи щтп мпжат да имаат индивидуалнп 

влијание, да имаме една заеднишка вистина кпјащтп ќе ни служи вп иднина на сите. Од друга 

страна, нпвинарите бараат да се казнат сите тие кпищтп ги направиле тие злпстпрства. РЕКОМ има 

и гплема рабпта направенп за ппдигнуваое на капацитетите. Ние вп јуни месец имавме средба сп 

шленпвите на Кпмисијата за Вистина пд Јужна Африка, Сиера Лепне какп и пд Перу, а целта ущте 

еднащ беще да се инфпрмираме какп функципнирале тие кпмисии, кпи биле механизмите кпищтп 

тие ги кпристеле и какп е ппстигнат нивнипт успех. Една тесна спрабптка имавме и сп 

Медунарпднипт центар за транзиципнална правда, имавме мнпгу пбуки сп претставникпт Едуардп 

Гпнзалес кпј щтп е директпр на прпграмата за вистината вп Медунарпднипт центар за транзиципна 

правда заеднп сп Хавиер Калузи имаще пбука, пдржаа пбука и вп Кпспвп за ушесниците и 

активнпстите на невладините прганизации истп така мнпгу заншајна пбука беще тпа. И за крај, 

самп ќе нагласам дека пплитишката ппддрщка вп пваа фаза, вп пваа Иницијатива или вп 

Кпалицијата е мнпгу знашајна. Дпкплку не сте имале мпжнпст да ги видите нащите материјали 

кпищтп ги пбјавивме дп сега дека имавме ппддрщка, мнпгу знашајна ппддрщка пд претседателпт 

на Република Хрватска, гпсппдин Ивп Јпсиппвиќ и пд претседателпт на Србија Бприс Тадиќ. Какп 

щтп нагласив и претхпднп, вп кпнсултации сп парламентпт на Црна Гпра дпбивме целпсна 

ппддрщка пд пратениците вп Црна Гпра истп така иницијативата РЕКОМ им е ставена на ппшетпкпт 

на септември месец и на ппд кпмитетпт на еврппскипт спвет кадещтп дпбивме ппддрщка и тие 

изјавија дека пваа Иницијатива ќе биде главна и пплитишка иницијатива и треба да се ппддржи, на 

крајпт на септември РЕКОМ е претставена и вп Еврпскипт Парламент. Парламентарците ја 

ппддржаа пваа Иницијатива, тие ппбараа истп така пваа Иницијатива да биде пплитишки, 

финансиски, лпгистишки ппддржана за да се, за да ппстане и да ги спрпведе сите активнпсти.  

Јас нема да ви пдземам мнпгу пд ващетп време, за крај ќе дадам некплку изјави за деталите и се 

надеваме дека ќе имаме време и дпбра дебата за нацрт Статутпт, бидејќи е мнпгу знашаен за нас. 

Ви благпдарам. 

Гпрдана Дувоак: Благпдарам Рпна. 

Знаши преминуваме на следната сесија, а тпа е Зпщтп РЕКОМ.  

Кплку пва пращаое да изгледа ретпришкп и навидум еднпставнп вп сущтината гп крие  

единственипт пдгпвпр, а тпа е затпа щтп на Македпнија и е пптребен РЕКОМ.  

И ппкрај тпа щтп Македпнија беще ппследна земја пд бивщите југпслпвенски прпстпри кпја ја 

зафати впенипт кпнфликт и пна щтп пвде се слушуваще за време на седуммесешната криза е 

несппредливп сп пна щтп, сп ужасите на Бпсна и Херцегпвина или на Хрватска аа, сепак факт е 

дека 2001та дпнесе гплеми тектпнски прпмени вп државата. Вие знаете дека пфицијалните брпјки 

сп кпищтп се пперира се 70тина мртви пд двете страни, не знам, мнпгу раселени луде, ппвредени 
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разурнати куќищта, куќи кпи се ущте дел пд нив не се санирани, нп пна щтп е најбитнп е тпа щтп се 

разрущи дпвербата на пвие прпстпри и кпјащтп традиципналнп ппстпеще и Македпнија беще 

една пд ретките држави каде щтп немаще практика ппранещна на стари кпнфликти. Тпкму заради 

тпа  е битнп за Македпнија да биде дел пд пвпј прпцес и ппкрај тпа щтп ппследна влегува. Вие 

дпбрп знаете, ппдпбрп и пд мене дека вп 2001та гпдина резултираще сп пптпищуваоетп на 

Охридскипт дпгпвпр, на 13 август 2001та гпдина, нп за жал дпгпдина пдбележуваме 10 гпдини пд 

пвие настани, целп пва време какп да се срамиме какп држава пд пна щтп ни се слушуваще, а тпа е 

тпкму заради тпа щтп имаме мнпгу птвпрени пращаоа. Дел пд пптписниците на Дпгпвпрпт првите 

некплку гпдини или бегаа пд свпјпт пптпис или пак гп негираа, а дури ппследниве три шетири 

гпдини имаме пфицијалнп пдбележуваое на Рамкпвнипт Дпгпвпр и тпа пд страна на, најпрвп пд 

партијата кпјащтп не беще директен ушесник на пптпищуваоетп, на шинпт на пптпищуваоетп, а 

пптпа таа пбврска ја презема Секретаријатпт за Рамкпвен Дпгпвпр. Најшестп странците гп 

ппставуват пращаоетп зпщтп Македпнија не успее „дпбрп да ја прпдаде“ свпјата приказна за 

успещнп справуваое сп кпнфликтпт. Затпа щтп и ппкрај тпа щтп, кпга има и еден несреќен шпвек и 

кпга ќе се ппсегне пп пружјетп, тпа збпрува дека нещтп не е дпбрп вп државата.Факт е дека сите 

пвие 9 гпдини дпгпдина и 10 гпдини албанската и македпнската страна пстанаа сп свпите 

приказни, сп свпите верзии за кпнфликтпт, сп свпите херпи и сеущте не се птвпри една ппщирпка 

дебата пкплу тпа щтп е пна щтп ни се слушуваще, кпи беа пришините кпищтп дпведпа дп тпа.  

Дека има пптреба се виде вп јануари пваа гпдина, кпга Институтпт Отвпренп ппщтествп 

прганизираще двпдневна кпнференција на тема „Демитплпгизација на 2001та“. Верувам дека 

дпбар дел пд ушесниците на денещната дебата, присуствуваа на таа дебатна расправа, кпга се 

ппкажа дека мпже да се разгпвара и ппкрај разлишните мислеоа и дека има мнпгу птвпрени 

пращаоа за кпищтп треба да се разгпвара. Јас верувам дека е мнпгу тещкп пд пваа дистанца пп 9 

гпдини дп гпдина 10, ппвтпрнп да се навратиме на некпи бплни пращаоа, бидејќи актуелната 

пплитика има нпва агенда и некпму ќе му се види нецелисхпднп вп пваа фаза, вп пва време кпга 

државата се сппшува сп серипзни предизвици, пкплу прпблемите сп иметп, сп сирпмащтијата, 

нерещенипт статус вп некпи пбласти, ппвтпрнп да се враќаме на нещтп щтп се слушилп пред десет 

гпдини. Медутпа тпкму тпа щтп рабптите се пбидуваме да ги држиме ппд тепих, ппсле извеснп 

време ни се враќа какп бумеранг, и затпа е мнпгу битнп Македпнија да биде дел пд пвпј прпцес, 

пд РЕКОМ, затпа щтп наципналните држави пбременети сп свпите прпблеми, сп свпјата верзија на 

кпнфликтпт некпгащ гп забправаат пна щтп е најбитнп, а тпа е, имаат ли правп да им пстават на 

идните генерации нерещени пращаоа и непдгпвпрени пращаоа. Ми се шини дека вп тпј дел мпже 

мнпгу да ппмпгне Иницијативата за РЕКОМ и дека Македпнија треба активнп да се вклуши, на 

ппшетпк преку граданскипт сектпр, медутпа и сп активнп ушествп на пплитиката да биде дел пд тпј 

прпцес.  

Јас сум мнпгу задпвплна и среќна щтп меду нас денеска е пратенишката пд ДУИ Зумрета Јакупи, 

кпјащтп е гплем активист вп граданскипт сектпр, медутпа и актуелен пратеник пд владината 

кпалиција, бидејќи гпсппдата Јакупи и самата имаще мпжнпст да присуствува на Фпрумпт щтп се 

пдржа вп Загреб на 16 и 17 пктпмври пваа гпдина и да ја искаже ппдгптвенпста да бидиме дел пд 

пвпј прпцес. Јас ќе ја замплам сега гпсппдата Јакупи да се псврне ппвеќе какп ппвпд на пна щтп се 
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слушуваще вп Загреб, медутпа ппвеќе да се фпкусира на мпментпт зпщтп е битнп Македпнија да 

биде дел пд РЕКОМ, и да ни ги пренесе нејзините спзнанија кпищтп, дел се, знаши спзнанија 

дпбиени вп рамките на владината кпалиција пкплу тпа, ппстпи ли атмпсфера вп Македпнија кај 

пплитишките елити да гп прифатат мандатпт и легитимитетпт на РЕКОМ кпјщтп мпже да успее 

самп акп е дпвплнп сеппфатен и силен. Ппвелете гпсппдп Јакупи. 

Зумрета Јакупи: Ви благпдарам! 

Ги ппздравувам сите присутни и ќе имам задпвплствп да изразам, да гп изразам мпјпт ентузијазам 

ппсебнп пп ппвпд тпа щтп првпат присуствував на пвпј Фпрум на РЕКОМ кпј беще пдржан вп 

Загреб минатипт месец, и врз пснпва на дискусиите и прикажуваоетп на ставпвите ја увидпв 

важнпста на пваа кпалиција кпјащтп забележав дека е кпалиција на сите прганизации пд сите 

држави пд теритпријата на ппранещна Југпславија. Имајќи предвид дека растураоетп на 

Југпславија, вп сите републики или држави пфпрмени пптпа, пстави гплем впешатпк вп 

населениетп. За некпгп тие цифри претставуваат самп брпјки, нп всущнпст за семејствата на 

жртвите тпа се имиоа, презимиоа, шпвешки битија, важни за нивните најблиски. Ппради тпа, 

имајќи ја предвид целта дека пвпј Фпрум беще самп прпдплжетпк на прпцеспт на Хащкипт 

трибунал, Хащкипт суд и какп кпалиција кпјащтп е апплитишка и независна кпалиција, на 

кпнструктивен нашин ќе се пбиде да ги кпнсултира и да ги утврди сите нарущуваоа, серипзни 

нарущуваоа на шпвекпвите права вп сите предели на ппранещна Југпславија, вп текпт на перипдпт 

1991-2001. Истп така, имајќи гп предвид брпјпт на исшезнати лица и злпстпрствата направени за 

мене тпа имаще важнпст и увидпв дека е мнпгу важнп сетп искуствп кпе щтп гп стекнав таму, се 

пбидпв на некпј нашин да станам лпбист вп нащетп Спбрание, се пбидпв да им пбјаснам на сите 

мпи кплеги вп Спбраниетп. Најпрвин ппшнав сп клубпт на парламентарки, кпи, ние сме 42 жени 

пратенишки. Шестп пати преку пвпј клуб на жени пратенишки се пбидуваме некпи рабпти да ги 

буткаме напред и акп ние сме 30 или 40 % какп жени пратенишки, нащите активнпсти ппкриваат 50 

% пд активнпстите на Спбраниетп па затпа сакав да кажам дека има предвид важнпста на пваа 

Иницијатива мислам дека треба да има ппсампвплна вклушенпст на сите институции и пд 

републиките на ппранещна Југпславија вклушителнп и Македпнија какп щтп кажа гпсппдата 

претхпднп имавме знаши кај нас ние гп имавме кпнфликтпт пд 2001ва и дп ден денес не се 

расветлени судбините и пкплнпстите на исшезнатите лица. Истп така дп ден денес не ги знаеме 

иницијатприте или криминалците, знаејќи дека злпстпрствптп не ппзнава ни раса, ниту нација, 

ниту ппл, затпа мислам дека треба да се превземат ппсущтински мерки за да се расветлат пвие 

рабпти бидејќи не мпже да се ппстигне вистинска слпга за ппнатампщен спживпт бидејќи самипт 

факт ни наметнува нам да имаме спживпт, а пд друга страна без правилнп разрещуваое на пвие 

слушаи без транспарентнпст вп пднпс на кпнсултација и утврдуваое на сите пвие пращаоа е 

невпзмпжнп да се ппстигне успех бидејќи севп пва ќе се префрли вп наредните генерации и тпа ќе 

биде вид на прешка за нпрмален спживпт меду заедниците и меду сите градани на Република 

Македпнија.  

Какп щтп кажа гпсппдата вп врска сп Охридскипт Рамкпвен Дпгпвпр, навистина за жал иакп сите 

партии кпи тпа време беа актуелни, најмнпгу се залагаще нащата партија за Рамкпвнипт Дпгпвпр 

иакп таа не беще јавнп пптписнишка, иакп сепак и ние гп имавме пптпищанп тпј дпгпвпр, нп ние се 
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залагаме тпј дпгпвпр, Рамкпвнипт дпгпвпр да се имплементира бидејќи тпа е за дпбрптп на сите 

градани на Република Македпнија, на целптп население кпе щтп гп пдразува истптп и вп регипнпт 

и ппщирпкп. Затпа пваа Кпалиција, вп слушајпт РЕКОМ сппред мпите инфпрмации мпжам да 

кпнстатирам дека е ппддржана и пд Еврппската Унија имајќи гп предвид дека растураоетп на 

ппранещна Југпславија, придпнесе дека пвие теритприи и сите пкплнпсти кпи щтп се слушија вп 

пвие предели се дел пд Еврппа или дел пд истпријата на Еврппа, па затпа мпра Еврппската Унија 

да ппсвети дпследнп внимание на пвие пращаоа. Истпвременп треба да се спздаде една клима 

пднпснп атмпсфера за преку еднп телп да се ратификува пваа Иницијатива пд Спбранијата на сите 

држави кпи прпизлегпа пд ппранещна Југпславија.  

Јас максималнп ќе се ангажирам да лпбирам вп пплза на пваа Иницијатива бидејќи гледам дека 

тпа е вп пплза на сите нас и не впди кпн унапредуваое на нащетп ппщтествп. Јас сум птвпрена за 

вас дпкплку има некпј да ппставува некпе пращаое и дпкплку мпжам би пдгпвприла, а дпкплку не 

би била вп мпжнпст вп мпментпв да ви дадам пдгпвпр за пдреденп пращаое тпа ќе гп направам 

преку кпнсултации сп пстанатите кплеги, нп ќе настпјувам да ви пдгпвпрам. Самп сакам да 

истакнам дека ние какп институции на Република Македпнија треба да се приклушиме на пваа 

Иницијатива на пваа акција, бидејќи таа е сеппфатна Иницијатива на ппщтествптп и е вп пплза на 

сите нас, а истпвременп претставува шекпр напред кпн унапредуваое на нащата држава па и 

ппщирпкп. Мнпгу ви благпдарам. 

Гпрдана Дувоак: Благпдарам гпсппдп Јакупи. Знаши, тпшнп е дека Иницијативата има ппддрщка пд 

Еврппската Унија, медутпа треба и да се разбере и нещтп другп щтп е мнпгу ппважнп, е дека таа 

првенственп ппттикнува пд внатре,пд самите земји шленки, щтп е мнпгу битнп за прпцеспт за да 

успее. Знаши, се ппјави какп пптреба пд земјите пд ппранещна Југпславија, пред се пд Бпсна 

Хрватска, Србија, пптпа дпби ппддрщка и пд пстанатите земји и сега решиси нема земја пд 

ппранещна Југпславија. Знаши сите 6 земји плус Кпспвп се вклушени вп целипт пвпј прпцес, щтп 

знаши дека е кпмплетнп ппкриен регипнпт и ппфатен. За да не се дпбие впешатпк дека тпа е некпја 

Ииницијатива кпјащтп странците или медунарпдната заедница ја турка, да, мнпгу е битнп щтп има 

ппддрщка пд ЕУ, пд Брисел, пд медунарпдната заедница. Медутпа пна щтп е најважнп е щтп таа е 

извпрна, автентишна пд пвде, пд ппранещните прпстпри на Југпславија. Оваа Иницијатива пп 

мнпгу нещта е специфишна, и ппкрај тпа щтп ги црпи искуствата пд други кризни ппдрашја, е пп тпа 

щтп кпмисиите за вистина кпи щтп беа фпрмирани вп пстанатите  земји, тие главнп немаа 

прпцесуирани судски прпцеси и прпцеспт на катарза тргнуваще преку таа кпмисија. Тпкму затпа 

РЕКОМ ќе биде малку специфишна и мпжеби вп иднина ќе претставува некакпв мпдел за вп 

иднина, бидејќи ќе претставува некава кпмбинација на прпцесуирани судски прпцеси и пна щтп 

ќе гп рабпти вп иднина таа регипнална кпмисија и наципналните канцеларии. Знаши имаме 

некакви судски прпцесуираоа. Медутпа, за пвие 15 гпдини и ппвеќе, тие се сеущте малку на брпј  

и ппкрај тпа щтп се разликуваат пд земја вп земја и истп така знаши ја имаме и праксата пд 

Медунарпднипт суд за шпвекпви права. Сега ќе биде мнпгу битнп тпј прпцес да не запре ппсле 

заврщуваоетп на мандатпт на Хащкипт трибунал. Веднащ да кажам пна щтп е и најгплемата 

дилема вп ппщирпката јавнпст е дека РЕКОМ нема да биде замена за Хащкипт трибунал, туку ќе 

претставува некаквп прпдплжение, медутпа сп таа разлика щтп вп иднина фпкуспт ќе гп има 
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ппвеќе на жртвите, на страдалниците пткплку на злпстпрниците. Тпа беще рабпта сп кпјащтп 

ппвеќе пнплку кплку щтп тпа гп правеа успещнп дпмащните судпви и медунарпднипт суд гп 

правеще, медутпа фпкуспт ќе биде ущте еднащ ппвтпрувам на жртвите, на исшезнатите, на 

раселените луде. Веќе вп земјите пд ппранещна Југпславија се фпрмираат и мнпгу силни 

наципнални кпалиции. Ние сме на самипт ппшетпк, медутпа тпа не треба да не пбесхрабрува, 

напрптив и пваа средба и пвие кпнсултации се вп таа наспка.  

Јас се надевам и лишнп сум уверена дека пп заврщуваоетп на денещнипт спстанпк, кпнференција, 

средба какп и да ја нарешеме дел пд вас ќе станат дел пд идната Кпалиција вп Македпнија за 

РЕКОМ. Организатприте тпа ппдпбрп ќе гп кажат пд мене, медутпа мислам дека и на излезпт има 

пристапници и секпј пнпј щтп верува вп пва и мисли дека е знашајнп за нареднипт перипд и кпјщтп 

сака да ппмпгне е дпбредпјден. Оттаму мислам дека ќе ни биде кприснп сега да гп слущнеме 

искуствптп и размислуваоетп на гпсппдинпт Лулзим Хазири пд АДИ Гпстивар, кпјщтп е дел пд тпј 

невладин сектпр, за пна щтп тие мпжат да гп прават вп иднина и гп правеле за пвие изминативе 

9,10 гпдини на планпт на медуетнишките пднпси, на зацврстуваое на дпвербата меду разлишните 

заедници. Ппвелете гпсппдине Хазири! 

Лулзим Хазири: Ви благпдарам. 

 Верувам дека треба да нагласиме дека една ваква Иницијатива извира и е заппшната пд 

невладинипт сектпр кпјщтп цел пвпј тпвар на пваа Иницијатива, на невидена Иницијатива ја нпси 

на свпјпт грб и гп впди пвпј прпцес напред и верувам дека сп фпрмираоетп на регипналните 

кпмисии ќе се плесни тпј тпвар кпјщтп веќе сп гпдини гп нпси.  

Ја, мпетп име е Лулзим Хазири дпадам пд Аспцијација за демпкратска иницијатива, еден невладин 

сектпр сп седищте вп Гпстивар, ушесник вп ппследните два Фпруми на РЕКОМ, кадещтп ппјаснп ми 

стана пваа Иницијатива и се пбидпвме сп нащипт придпнес да ја ппддржиме и да гп ппддржиме 

тпј предлпг Статут на РЕКОМ кпјщтп ќе гп видиме, и ќе разгпвараме ппнатаму. Јас ќе Ве 

инфпрмирам малце ппвеќе за пптребата зпщтп е фпрмирана пваа Кпалиција. Пптребата е пд 

впените злпстпрства кпищтп се слушени вп ппранещна Југпславија и ппнекпгащ и пд нивнптп 

згплемуваое пд една страна и релативизација или минимизацијата на тие злпстпрства вп 

заедниците. Знаши, имаме јасна идентификација сп пбвинетите за впени злпстпрства внатре вп 

нивната заедница и тие леснп ги пбвинуваат другите, знаши ние дп сега гп слущавме пва пп 

наципналните медиуми кадещтп секпја страна ја гледа вината вп другата страна или вп друга 

етнишка заедница, релативизирајќи ја нивната или свпјата пдгпвпрнпст внатре вп нивната 

заедница. Знаши вп тпј слушај, една ппддрщка беще, извпрпт беще и тпа щтп се забправија жртвите 

кадещтп самп им се дава, се ппддржуваат или се истакнуваат за некпи церемпнии. Имаме на 

пример гплем брпј на прпблеми сп раселени лица и кплективни грпбпви, немаме пплитишки 

интерес за да се прпнајдат фактите сп тпа щтп се слушилп вп минатптп и имаме недпстатпк на 

притиспк пд јавнпста. Тука треба да кажеме дека имаме ппддрщка пд претседателите на некплку 

ппранещни југпслпвенски републики. Се наппмена дека имаме гплема ппддрщка пд 

претседателпт на Хрватска и Србија какп и пд Спбраниетп на Црна Гпра. 
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Иницијативата се јави пд три невладини прганизации за правата на шпвекпт, Фпндпт за, 

хуманитарен фпнд сите ја знаат какп, каде щтп е Натаща Кандиќ шлен, Дпкумент пд Загреб и 

Аспцијацијата за истражуваое пд Бпсна. Знаши тие ја ппвикаа Иницијативата за пднпспт вп 

минатптп, тие ппдигнаа дебата вп 2006 за да се изнајдат фактите за впјните пд ппранещна 

Југпславија.  

На првипт Фпрум за транзиципна правда кпјщтп се пдржа вп Сараевп ушесниците, претставниците 

на ппранещна Југпславија, млади претставници, прганизации пд жртви, ветрерани пд впјната, 

писатели, судии, јавни пбвинители, и експерти на транзиципнптп правп, пдлушија за да мпже да се 

види минатптп треба да имаме регипнален пристап и да се види на кпј нашин се направени или вп 

кпј кпнтекст се направени злпстпрствата. Иницијативата за регипнален пристап ппминува вп 

Иницијатива за спздаваоетп на регипналните кпмисии за пдредуваое на фактите на впените 

злпстпрства и другите престапи за шпвекпвите права пд јануари 1991ва и дп крајпт на 2001ва, 

кадещтп се вклушува и кпнфликтпт кпјщтп се слуши вп Македпнија. Овие три прганизации, ја 

предлпжија РЕКОМ какп Иницијатива вп мај 2008 вп Ппдгприца и заврщија вп март 2009. Тпгащ 

Иницијативата се ппддржи пд 150 прганизации, а сега нивнипт брпј е пкплу 1000. И кпја е целата 

на пвие кпмисии на фпрмираоетп на пвие кпмисии? Над се, е спздаваоетп на тпшни ппдатпци и 

пфицијални ппдатпци за впените злпстпрства и другите престапи прптив шпвещтвптп пд 91ва  дп 

2001ва, ппзнаваое на жртвите и нивните прпблеми и да не се ппвтпрат пвие злпстпрства. Знаши сп 

именуваое на злпстпрствптп истптп нема да се ппвтпри, така се мисли вп пракса. Се пценува дека 

РЕКОМ мпже да ги, да намали некпја пд лагите щтп се даваат на јавнпста кпищтп дпсега се 

ппкажуваат и треба да се истакне дека тие не се вистинити треба да се има јавна платфпрма за 

гласпт на жртвите и сп нивнптп јавнп слущаое. Знаши тука ќе има ппшит и сплидарнпст кпн тие 

жртви не самп на жртвите кпищтп, веќе имаме, се жалиме туку и за жртвите кпищтп вп минатптп 

не сме ги гледале какп жртви. Јас мнпгу бев емпципниран кпга ги слущнавме јавните изјави вп 

Нпви Сад и Загреб каде щтп првпат се среќаващ сп сетп тпа щтп гп преживеале тие жртви вп текпт 

на еден кпнфликт, и тпа се мисли дека е еден ппттик за да се турне прпцеспт нанапред и да се 

изнајде вистината и да се именуваат тие кпищтп правеле злпстпрства, впени злпстпрства. Се 

верува дека РЕКОМ мпже да има еден дневник на жртвите за да еднащ за секпгащ ја снема таа 

манипулација на жртви и убиени луде. Знаши ние вп Македпнија сеущте не гп знаеме брпјпт на  

сите жртви пд кпнфликтпт пд 2001 и тпа пстава мпжнпст за манипулации сп брпјки сп тпа щтп ущте 

ппвеќе се расипува ситуацијата. Мпже да им се ппмпгне на јавните пбвинители да се најдат 

дпкази, да ги ппддржиме жртвите да ушествуваат вп судските прпцеси, прганизација на дпсиеата 

вп пдредени слушаи, мпже да се ппддржат другите кпмисии, да се ппмпгне да се изнајдат 

маспвните грпбници и да се најдат жртвите кпищтп не се ппзнати, да се врати дпстпинствптп на 

жртвите и на нивните семејства какп щтп нагласи пратенишката. Знаши за семејствата не се тие 

брпјки, 70 убиени, тпа е една семејна трагедија на пример кпја щтп им тежи вп еднп целп 

семејствп. И какп се предвидува да изгледа РЕКОМ ќе видиме малце вп крајнипт дел пд средбата 

кпга ќе разгпвараме за нацрт или предлпг статутпт. Јас самп на кратпк нашин ќе ви кажам какпв 

мпдел се предвидува за пвие кпмисии. 
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 РЕКОМ ќе биде пфицијален прган кпјщтп ќе биде спздаден пд земјите пд ппранещна 

Југпславија, ќе биде независен пд нејзините спздаваши.  

 Регипнален прган кпјщтп ќе биде пснпва пд искуствата на жртвите, а не самп искуствата на 

шленпвите, ќе биде впсппствавен вп теритпријата на местата каде щтп се направени тие 

злпстпрства. Орган кпјщтп ќе се бави, сп злпстпрства вп пдреден перипд на време, знаши 

прган кпјщтп ќе треба да ги прганизира јавните спслущуваоа на жртвите. 

 Несудски прган кпјщтп ќе дпнесе пдлуки ппврзани за фактите за тпа щтп се слушилп врз 

пснпва на истражуваоата и судските прпцеси и не нпси закпни. 

 Истражувашки прган кпј щтп мпже да интервенира и да ппбара пд секпгп инфпрмации за 

да има мултидисциплинарни истражуваоа да ппвикува лица и претставници на 

институции пплитишки групи, на верски заедници, да дадат мислеоа, да дадат ппдатпци за 

тещкптп минатп.  

 Истражувашки прган кпјщтп мпже да ппнуди закпни за какп некпи институции заеднишки 

или индивидуалнп не ппстигнаа или не успеаа да ги ппддржат правата на шпвекпт вп 

минатптп, шпвекпвите права вп минатптп.  

 Еден вистински и дпверлив прган кпјщтп ќе се ракпвпди пд најмалку два независни 

извпри.  

 Орган кпјщтп никпгп не суди, нп мпже да ги именува автприте и тие щтп направиле 

злпстпрства, и да предлпжи да бидат сменети пд нивната ппзиција или пд некпја 

институција. 

 Истражувашки прган кпјщтп ќе биде вп спрабптка сп кпмисиите за исшезнати лица, знаши ќе 

спрабптува сп други кпмисии, пргани кпищтп ппдгптвува предлпзи за прпграми за фпрма 

на материјалната кпмпензација, бараое извинуваоа, ппдигнуваое на сппменици итн.  

 Орган сп кредибилнпст кпјщтп има највлијателни и дпбри индивидуи, претставници пд 

разлишни етнишки заедници, верски заедници именувани сп тпшнп пдредени критериуми.  

Верувам дека еден вакпв мпдел и еден вакпв спстав на една ваква Кпмисија, регипнална Кпмисија 

ќе биде еден гплем предизвик за сите земји и ќе бев мнпгу среќен дпкплку Македпнија успее да 

ги најде сите тие бпрци за правата на шпвекпт кпищтп активнп ќе бидат ангажирани вп рабптата на 

пваа Кпмисија дпкплку щтп ппбргу ја фпрмираме. Овие беа ппдатпците за тпа щтп кпја беще 

пптребата да се фпрмира една ваква Кпмисија. Ви благпдарам. 

Гпрдана Дувоак: Благпдарам Лулзим. Сега ми се шини дека е вистинскп време да ппразгпвараме 

малку пкплу самата Иницијативата и да ги слущнеме ващите мислеоа пкплу пва пращаое. 

Верувам дека дел пд вас веќе беа заппзнати пкплу Иницијативата, а на некпи им стана мнпгу 

ппјаснп пп денещнпвп пбјаснуваое, а мпжеби самп какп дппплнуваое, мислам дека тпа и гп 

сппмена Рпна. Медутпа битнп е да се каже дека дп крајпт на гпдинава или мпжеби на ппшетпкпт на 

следната гпдина треба да се усвпи нацрт Статутпт, а сппред планпвите дп јули месец наредната 

гпдина ќе теше една мнпгу щирпка акција за спбираое на пптписи. Крајната цел е да се спберат 

милипн пптписи кпищтп ќе бидат демпнстрација на щирпкпраспрпстранета вплја и желба за да 

успее пваа иницијатива кпјащтп ќе биде дпставена дп парламентите. Она щтп ќе биде следна 

етапа е сите парламенти да дпнесат Декларација или Одлука за фпрмираое на регипналната 
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Кпмисија, бидејќи таа Кпмисија мпже да успее самп дпкплку има силен легитимитет и силен 

мандат, дпбиен пд парламентите на секпја држава шленка и да се направи на најдпбар мпжен 

нашин прпцеспт на селекција на шленпвите вп регипналната Кпмисија, бидејќи се ќе биде пппустп 

и безвреднп дпкплку не седнат таму  навистина вистинските лишнпсти кпищтп се пслпбпдени пд 

предрасуди, кпищтп имаат силен автпритет вп свпите наципнални средини па и ппщирпкп. Знаши 

тука јас заврщувам сп мпјпт дел пд дискусијата. Ве ппканувам Вас на дискусија, имаме пплпвина 

шас да разгпвараме. Јас ќе Ве мплам сп ппдигнуваое на рака и да се претставувате. Прв се јави 

гпсппдинпт Змијанац, ппвелете! 

Драги Змијанац: Од сите щтп дискутиравте дп сега, една рабпта најмнпгу щтп ми се дппадна е, 

сите ние треба да рабптиме за нащите идни генерации да се пслпбпдат пд тпварпт и бреметп кпј 

за жал мнпгу шестп впзрасните гп прават и не знаат какп да се справат на време сп тпа, па страдаат 

идните генерации. Тука сум сега, а се сеќавам 92ра, знаши вп тпгащен Хплидеј, какп се викаще 

Гранд хптел, сегащен Хплидеј Ин, заеднп сп Натаща Кандиќ и Фпнд за хуманитарнп правп, 

спбиравме, се дпгпваравме за интервјуа сп жртвите пд Бпсна и Херцегпвина пд истпшнипт дел 

Братунац, Сребреница гпша итн, кплку беще важнп да се прпгпвпри за жтвите ппгпдени вп Бпсна и 

Херцегпвина и бевме фпкусирани на жртвите. Знаши втпра рабпта щтп мнпгу ми се дппада вп 

Иницијативата РЕКОМ е да се занимаваме сп жртвите, нема никавп пправдуваое за стпрените 

впени злпстпрства. Јас пна щтп забележав, а ќе интервенирам вп Статутпт дпкплку мпже, има дел 

вп целите кадещтп се ппспшува битен и сущтествен мпмент, а тпа е ппкрај пва щтп гп наппменав, 

знаши да се утврдат фактите за впените злпстпрства и тещките крщеоа за шпвекпвите права е 

припритет, нп не знам зпщтп ни се прпвлекува да ги утврдиме и пплитишките и ппщтествените 

пкплнпсти кпи влијаеле за изврщуваое на пвие дела. Аналпгнп на тпа си дпјдпв дп еден лпгишен 

мпј заклушпк кпј мпже да гп пспприте, зпщтп е неппхпднп вп целите да стпи да се утврдат 

пплитишките и ппщтествени пкплнпсти кпи влијаеле при изврщуваое на впените злпстпрства и 

тещки крщеоа на шпвекпвите права акп припритетни се вп утврдуваое на пкплнпстите и фактите 

за впените злпстпрства мпже при пкплнпстите да ја намалиме и тежината  на фактите за пвие 

тещки крщеоа на шпвекпвите права. Знаши сп други збпрпви нема пправдуваое за впените 

злпстпрстава акп ги дефинираме пкплнпстите. Знаши да не навлеземе вп една би рекпл пплитишка 

дебата или лавиринт пкплнпстите дппринеле па затпа имаме факти сп тещки впени злпстпрства и 

тещки крщеоа на шпвекпвите права. Нема амнестија, нема пкплнпсти, нема пправдуваое. Знаши 

акп се фпкусираме на идните генерации, а да се расшистат сегащните и минатите и се утврдат 

фактите, мислам дека вп мнпгу мпже да ппмпгнеме да се пслпбпдиме пд тпварпт на впјната и се 

фпкусираме пред се кпн жртвите. Благпдарам. 

Гпрдана Дувоак: Благпдарам. Самп накусп акп мпже да пдгпвпрам. Знаши пва ваще 

размислуваое не е нещтп нпвп или нещтп щтп не гп земале предвид и пстанатите, за сите пвие 

кпнсултативни спстанпци. Јас барем кплку щтп имав мпжнпст да видам и кплку щтп бев 

инфпрмирана, тпа пращаое и натаму е птвпренп. Мислеоата вп рамките на Иницијативата се 

ппделени. Дел пд ушесниците се блиски дп ващетп станпвищте дека нема пришина пд утврдуваое 

на пкплнпстите или сп други збпрпви кажанп пплитишкипт кпнтекст. Медутпа ппстпи и еднп 

ращиренп убедуваое дека самптп утврдуваое на фактите или бележеое на фактите без притпа да 
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се нема предвид пплитишкипт кпнтекст нема да ја дпстигне целта, затпа щтп на тпј нашин би се 

занимавале самп сп ппследиците, а не и сп пришините така щтп таа дебата е сеущте птвпрена и 

има приврзаници за и прптив. Јас не велам дека сп тпа щтп ке биде наведенп вп Статутпт какп цел 

и ќе мпже регипналната Кпмисија да ја пствари сепак тпа се пращаоа кпищтп ќе мпра на терен и 

сп практиката да се утврдуваат и да се справува сп нив Кпмисијата. Ви благпдарам! 

Илија Никплпвски: Јас сум Илија Никплпвски, претседател на Здружениетп на ветерани пд 

пдбраната и безбеднпста на Република Македпнија. Инаше ушесник вп кпнфликтпт 2001ва, 

ппкпнкретнп кпмандував сп силите вп Западна Македпнија. Сакам да ја ппздравам Иницијативата 

РЕКОМ, мислам дека има пптпплнп ппщтественп пправдуваое и сум еден пд тие кпи сакаат да 

дадат активен придпнес вп утврдуваое на фактите. Истп така, сакам да кпнстатирам дека треба да 

бидеме среќни и задпвплни щтп така се заврщи кпнфликтпт за разлика пд другите републики. Вп 

врска сп тпа сакам некплку факти да кажам. Рекпвте дека не се утврдени жртвите, тпа пд едната 

страна не се утврдени, затпа щтп немаще нити пплитишка вплја, нити искренпст да се утврдат, 

затпа щтп албанската страна никпј пат не ги пријави свпите жртви. Од македпнска страна сите 

жртви се евидентирани сп излегуваое на јавен пбвинител, сп истражен судија, сетп тпа е 

дпкументиранп. Знаши, нема пд македпнска страна нетранспарентнпст пкплу жртвите. Сите се 

пптпплнп евидентирани сп истражни судии сп јавни пбвинители. Мпжеби не е сега местп тпа да гп 

кажам, медутпа се кпнстатира дека кај пдредени жртви имаще пна щтп се вика вп судската 

медицина убиваое вп некпе другп време или прпдплженп убиваое. Тпа беще на пример кај 

Вејце, каде щтп жртвите беа масакрирани и тн. Следна рабпта щтп е мнпгу важна да се 

кпнстатира, е дека ние имаме жртви за време на прегпвприте за Охридскипт Дпгпвпр и некпи 

жртви ппсле Охридскипт Дпгпвпр и сум присталица на пние кпи се за утврдуваое и на фактите. 

Иакп бев кпмандант, јас за мнпгу рабпти ден денеска не мпжам да си расшистам защтп ппшна тпј 

кпнфликт. Ущте една рабпта да кажам, не би рекпл дека сум гпрд, медутпа задржав мнпгу 

пријатели пд албанска страна и за време на кпнфликтпт и ден денес, а защтп тпа, затпа щтп, 

збпрувам за армијата,ние настпјувавме вп секпе време да се ппшитува медунарпднптп 

хуманитарнп правп. Кај секпј впјник вп впјнишката тпрбица ги имаме изваденп, извадпци пд 

Женевската кпнвенција, пд медунарпднп хуманитарнп правп щтп гп устанпвија медунарпдни 

ппсматраши пднпснп пд Медунарпднипт Црвен Крст имаще пбикплка вп единиците, настпјувавме 

да нащите впјници, збпрувам за впјската, за армијата, да секпјпат ппстапуваат хуманп према 

цивилнптп население. Освен Карпалак, не Карпалак, негп псвен Калетп кадещтп изведпвме една 

акција, јас бар не се сеќавам какп кпмандант дека армијата нападнала цивили, нападнала 

населенп местп, туку секпгащ дејствувала вп пдбрана на свпите ппзиции. Е сега имам еднп 

пращаое, рекпв жртвите пд албанската страна не ги знаеме, дали има пплитишка вплја, евп дп 

пратенишката Јакупи, да еден ден се изнесат кпи се жртвите пд албанската страна и ппнатаму 

пкплу жртвите, не сум самп да се знаат жртвите туку треба да се третираат и нивните фамилии. 

Мпетп пращаое е истп така, дали ппстпи пплитишка вплја, не мпра да ги кажат изврщителите на 

киднапираните, медутпа бар да се кажат каде се тие луде закппани. Дпсега таква пплитишка вплја 

не се ппкажа. Ппвтпрувам дека гплем ппддржуваш сум на пваа Иницијатива, на изврщнипт пдбпр 

вп нащетп здружение дпнеспвме пдлука да пристапиме и сме ппдгптвени не самп јас негп и сите 

шленпви на нащетп здружение да активнп ушествувааат вп сите иницијативи, а здружениетп не е 



 

                                                                                 17 
 

малп, седищтетп е вп Дпмпт на Армијата вп Скппје и 13 пгранпци имаме вп Република 

Македпнија, над 1200 шленпви, за сега тплку. Ви благпдарам! 

Гпрдана Дувоак: Ви благпдарам и вам.  

 (Прекин) 

Маргарита Цаца Никплпвска: Благпдарам. Маргарита Цаца Никплпвска какп щтп се претставив 

пред малку. Дпзвплете ми првп да се заблагпдарам на пваа ппкана за ушествп на пваа 

иницијативна кпнференција или не мпжам ни да ја нарешам иницијативна заради тпа щтп 

пшигледнп дека и претхпднп се држени некпи други...е да, кпнсултативна кпнференција итн. Она 

щтп мислам дека сите пвде ќе се слпжиме е дека пваа Иницијатива треба да се прифати вп целпст 

и пна щтп сметам дека треба да биде еднп пд примарните рабпти е да малце ппвеќе се рабпти на 

заппзнаваое на целпкупнипт нарпд вп Македпнија сп ппстпеоетп и сп идејата за ваквп нещтп. 

Зпщтп пва гп збпрувам, заради тпа щтп мислам дека не се сите заппзнати и ппкрај тпа щтп 

пшигледнп слущнавме дека пваа Иницијатива е пд мнпгу пппдамна и самипт факт щтп  

Македпнија ппследна на некпј нашин, пристапува кпн тпа ущте еднащ се ппкажува еднп спзнание 

бар сппред мене дека мнпгу инфпрмации не ппстпјат. Кпга не ппстпјат мнпгу инфпрмации тпгащ 

нпрмалнп дпада дп еднп неразбираое на спстпјбите и нещтп щтп мпже самп да щтети утре 

задутре вп развитпкпт на пваа Иницијатива. Од филмпт щтп гп видпвме истп така се виде дека на 

некпј нашин мнпгу ппгплемп ушествп земале другите ппранещни републики пд Југпславија, 

сегащни држави и земале ушествп пшигледнп и вп правеое на нацрт статутпт щтп на жалпст 

Македпнија ја немала таа да решам мпжнпст да ушествува и да разгпвара вп тпј дел. Защтп пва гп 

збпрувам, заради тпа щтп меду другптп мпжеби не е сега време, мпжеби на втрпрата дебата тпа 

би се збпрувалп, медутпа  има една нелпгишнпст, се збпрува на ппшетпк за перипд пд 1999 дп 2001 

акп тпа се земе вп правнишкипт решник 2001 не е внесен, за да ппнатаму на некпј нашин се  

дппбјаснува па се каже дека е дп 31 декември 2001, щтп знаши дека и тпј перипд е прифатен итн. 

Ова ппвеќе гп кажувам самп какп една иницијална мпжнпст да дпјде дп некпе недпразбираое виз 

а ви врзанп за пна щтп знаши дека треба граданите мнпгу ппвеќе да бидат инфпрмирани за пваа 

Иницијатива, ущте ппвеќе щтп сппмнавте дека мнпгу брзп ќе претстпи иницијатива за спбираое 

на пптписи, акп сакаме целпснп да бидеме вклушени треба лудетп да бидат инфпрмирани. Меду 

другптп беще сппмнатп барем пд филмпт щтп јас мпжев да видам и нещтп пд искажуваоата, дека 

станува збпр за некпја регипнална државна кпмисија, сега, пращаоетп на инвплвиранпст на 

државата виз а ви иницијативата, пращаоетп на независнпст и на непристраснпста на пваа 

кпмисија виз а ви државата е нещтп кпещтп треба да се пбјаснува и нещтп кпещтп треба да влее 

дпверба вп самата држава и малце ппщирпкп. Ошигледнп дека вп ппедини држави тпа нещтп е 

ппстигнатп имајќи вп предвид ппвтпрнп велам изјавите на лицата щтп ги слущнав. Кпга се збпрува 

за независнпст и неприсртраснпст мнпгу е врзанп дп финансираоетп, кпј финансира, какп 

финансира, барем јас пвде вп пвпј мпмент пвде не слущнав, а мислам дека тпа треба да биде 

нещтп щтп истп така треба на јавнпста да и биде мнпгу ппзнатп. Јас не сум имала мпжнпст пва да 

гп презентирам пред Спветпдавнипт пдбпр на Институтпт за шпвекпви права, медутпа ппвеќе пва 

гп гледам какп пд една ппзиција на ппранещен судија вп Еврппскипт суд за шпвекпви права каде 

щтп мнпгу рабпти претставувале мпжнпст за утврдуваое на вистината, не се самп судските 
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ппстапки и не се самп пдредени напдаоа пд страна на судпвите пбвинителствата,пплицијата итн. 

На гплем дел пд вас верпватнп ви е ппзнатп ппстпеое на пдредени тела вп рамките на Спвет на 

Еврппа и пдредени тела вп рамките на Еврппска Унија кпищтп напдаоа се зимаат ппнатаму какп 

елемент за утврдуваое на вистината. Слущнавме дека нема да се утврдува вистина пднпснп 

фактите нема да се утвдуваат или ќе се утвдуват. На филмпт имаще еднп искажуваое на еден 

гпсппдин кпјщтп изришитп реше дека Кпмисијата не мпже да се бави сп утвдуваое на факти. 

Мислам, ппвтпрнп пва гп велам самп сп цел за да се разјасни дека фактишки, вистина и факти ќе се 

утврдуваат, самптп име на Кпмисијата е таквп према тпа ме зашуди еднп таквп гледаое, медутпа 

ппвтпрнп ќе кажам верпјатнп тпа е вп перипд кпга на некпј нашин се размислувалп, се фпрмиралп 

итн. Пак, самп пд аспект да биде мнпгу јаснп, мнпгу пппрецизнп за да мпжат граданите да ја 

ппддржат мнпгу ппвеќе пваа Иницијатива, затпа щтп ние мпжеме да ја ппддржиме какп сакаме, 

медутпа акп нема верба вп рабптата на пваа Кпмисија мислам дека Иницијативата е излищна. 

Вербата е пнаа кпјащтп треба да биде рабпта на сите нас, не самп невладинипт сектпр, за 

невладинипт сектпр мислам дека е најлеснп, мнпгу е ппважнп пднесуваоетп на државата и 

пднесуваоетп на пние кпищтп еве акп сакате и шленпвите на Кпмисија ќе ги избира итн. Се сппмна 

дека се има разгпваранп и сп пдредени судски пргани, вп кпищтп претппставувам дека биле 

влезени ппкрај судиите и пбвинителите, имајќи вп предвид щтп се е нивната рабпта, не знам дали 

е нещтп разгпваранп вп врска сп ппстапуваоетп вп истрагата, не пд пвие пргани туку пд прганите 

на пплицијата каде щтп фактишки мпжат мнпгу факти. 

(Прекин) 

Никпла Гркпв: (...) щтп би матишните држави, кпнкретнп збпрувам за Македпнија, щтп би 

државата превзела за нив, затпа щтп сега за сега, да не решам дп еден али сите се 

маргинализирани, сите се некаде кап исфрлени и ппкрај тпа щтп лишнп ја сп пваа тема ппсебнп се 

занимавам, ущте 2006та гпдина имав пищуванп, па пптпа на 2007 гпдина кпга беще првптп 

сппшуваое меду единственипт пружен пдбранбен систем на Република Македпнија и 

припадниците на ОНА, пднпснп диверзанските групи кпи сакале или не сега ете ги имаме вп 

власта, какп тпа ќе се утврдува и една друга рабпта, сппмнавте пртхпднп, пва се пднесува на 

гпсппда Дувоак, дека ппщтп 70тина жртви, щтп не е тпшнп. Првп 70тина беа самп припадниците на 

армијата на Република Македпнија, има плус министерствптп за пдбрана, припадниците на МВР и 

цивилни жртви други има. На гпсппдата синпќа на некпј нашин ја анализирав дебатата пднпснп 

емисијата „Шуму“ каде щтп лишнп на гпсппдинпт Зимбери му ппставив пращаое, кпја им беще 

лпгистиката, зпщтп не пријавија жртви, а сега пријавуваат. Факт е дека имаще жртви пд кај нив, 

медутпа никаде не пријавени, не регистрирани, али тпа е се сп пришина и сп ппвпд, а ппвпдпт и 

пришината се увезени бпрци, кпмандата на ОНА и АНА, генералщтабпт на шелп сп Али Ахмети 

беще вп Призрен, знаши ние имавме и те какп агресија, уфрлени диверзантскп терпристишки 

групи. И на крајпт, би замплил да се размисли за утврдуваое на живите жртви, пднпснп да се 

направи една анкета на ппстрауматскптп стреснп растрпјствп присутнп кај бпрците, затпа щтп, и на 

ппследнипт спстанпк на 3ти јули щтп беще, јас кажав една цифра какп ппследица пд 

ппстрауматскп стреснп растрпјствп или ппппзнатп вп нарпдпт виетнамски синдрпм, кплку дп сега 

имаме нащи спбпрци ппшинатп и ущте кплку и те какп ќе ппшинуваат. Треба да се утврдат тие 
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факти, а насупрпт тие рабпти, ја кажав цифрата на некпј нашин, ја сппмнав пд разни спстанпци пп 

државата, генералпт ме кпрегираще, медутпа мпжда је и пн вп правп, мпжда и ја. Целта е, сп 

единственп дпгпвараое да се утврдат фактите на живите жртви истп какп щтп ќе ги утврдуваме 

фактите и на жртвите ппгинати, на кпј нашин се ппгинати, кпи се пришините, па акп се утврдуваат, а 

беспредметнп е да се утврди жртвата, а да не се утврди кпј е пришинителпт пднпснп кпј е 

злпстпрникпт. Јас тплку имам. 

Гпрдана Дувоак: Ви благпдарам, и верпјатнп знаши и една пд целите на Кпмисијата ќе биде тпкму 

тпа и ппдгптвуваое и регистар на жртви, а и жртвите претппставувам така и вп пбразлпжениетп на 

нацрт Статутпт се сфатилп и пд шленпвите на рабптната група мнпгу ппщирпкп пткплку физишки 

жртви туку и за пвие жртви за кпи щтп вие збпрувавте. Самп гпсппдинпт, медутпа да не гп щетаме 

акп дпзвплите микрпфпнпт, па ќе прпдплжиме пп истата линија. 

Лулзим Хазири: Самп да дпдадам, да му разјаснам за, на гпсппдинпт кпј ппбара вп врска сп 

кпмпензацијата и трауматплпщките ппследици на живите жртви. Знаши мпделпт на РЕКОМ 

предвидува и има мандат самп да преппраша, не мпже да утврдува, туку да преппраша вп наспка 

на креираое на прпграми за репарација на жртвите, вп фпрма на материјална 

кпмпензација,пднпснп пп бараое на извинуваое и никакп нема да тргнува пд тпа дека брпјпт на 

жртвите ќе ја ппределува правдата. Знаши нема да има никакви сатисфакции пд ниту една страна 

за брпјпт на жртвите, тие сите се жртви без разлика кплкави и пд кпја страна се, знаши вп таа 

наспка ќе ги третира жртвите. 

Гпрдана Дувоак: Ви благпдарам за интервенцијата, гпсппдинпт вп втприпт ред. 

Миле Алекспски: Знаши, ущте еднащ Миле Алекспски пд Центарпт за истражуваое и креираое 

пплитики. Ја ппздравувам силнп пваа Иницијатива и убеден сум дека ќе има  успех, ние какп тинк 

танк брпј еден, не самп вп РМ, туку и вп ппщирпкипт регипн на ЈИЕ мпжеме да ви дадеме силна 

ппддрщка какп низ прпцесите акп Ви е пптребнп анкетираое на граданите преку телефпнски 

анкети, преку теренски анкети  и истп така преку аналитиките. Имаме силни капацитети да 

влијаеме врз креираоетп на владините пплитики, знаши на државите вп целпст за разрещуваое 

на пна щтп какп заклушпк ќе дпјде на крајпт на рабптата на Кпмисијата.  

Јас најппвеќе сакав вп пвпј дел да кажам, изнајдпв дпста забелещки, гпсппдата Цаца Никплпвска ги 

кажа некпи пд нив щтп јас ги приметив, медутпа пвпј предлпг Статут навистина треба дпбрп да се 

претресе и искристализира. Ова е самп една мнпгу првишна да кажам предлпг верзија, кпјащтп 

има дпста грещки пд разни прирпди ппшнувајќи пд самата спдржина, не се ппклппуваат шленпвите 

вп спдржината и вп самипт текст итн, медутпа најбитна забелещка щтп јас ја приметив, пстанатите 

ќе ви ги дадам писменп за да има време и за  другите ушесници, медутпа јас самп пваа сакам да ја 

кажам ппщтп за мене лишнп е мнпгу битна за и пстанатите кпмисии щтп се на нивп на другите 

републики треба да гп извагаат пва какп мпја сугестија и размислуваое вп делпт кпј треба да биде 

шлен на Кпмисијата, знаши мислам дека тука имам еден кпнфликт кајщтп вп делпт кајщтп се вика 

„лице кпе изврщувалп пплитишка функција вп ппследните две гпдини“ тпа е вп ред, медутпа щтп сп 

пнпј перипд кпга наципналистишките пплитики кпи се спремаа вп кујните, да кажам, вп 



 

                                                                                 20 
 

ппределени држави, сп пва им се дпзвплува некпј пд нив да ушествува вп таа Кпмисија, знаши тука 

нещтп не е вп ред. Мпра пва дпбрп да се претресе пд пришина щтп имавме мнпгу пплитишари кпи 

дадпа силнп негативнп влијание врз кпнфликтите и пбратнп вп делпт кајщтп се вика „не мпже да 

биде припадник, прпфесипнален припадник на впени пплициски, разузнавашки или други 

безбеднпсни сили“ и тпа треба да се извага дпбрп пд пришина щтп имавме мнпгу припадници на 

пвие безбеднпсни сили кпи дадпа ппзитивни ефекти, знаши тука треба нещтп да се стварнп извага 

дпбрп и да се прпмени. Ја мпжи и сп име и презиме и пд едната и пд другата страна, ама мислам 

дека не е сега местп да гп сппмнувам тпа, се знае кпи беа тие щтп ги дадпа и негативните 

влијанија и ппзитивните и пд пплитишарите и пд безбеднпсните сили. Благпдарам! 

Гпрдана Дувоак: Ви благпдарам, самп една мала интервенција. Инаку мнпгу ќе се впди сметка 

пкплу избпрпт на шленпвите вп Кпмисијата. И рабптната група е цврста на уверуваоетп да се 

впсппстават мнпгу филтри за да се птстрани секаква мпжнпст за спмневаое и за пристраснпст. 

Прпдплжуваме натаму, гпсппдинпт. 

Предраг Петрушевски Бингп: Дпбар ден, јас сум Предраг Петрущевски Бингп, директен ушесник вп 

вппружените дејствија пд 2001ва гпдина. Ја ппздравувам пваа Иницијатива за фпрмираое на пваа 

регипнална Кпмисија за утврдуваое на фактите пкплу впените злпстпрства и ги ппздравувам 

пбраќаоата на дпсегащните ушесници вп дебатата, тие најверпјатнп ппвеќе се пд мене наушени да 

дебатираат дплгп и на щирпкп. Јас вп име мпе лишнп какп директен ушесник вп впјната 2001ва, не 

сакам да се ппвикувам на никпи прганизации, на никпи, некпи групации, кпи мислејќи дека стпи 

некпј ппзади нив ќе излезе сп некпј став ќе гп кажат и ќе пстанат живи, сакам денеска јаснп да 

пращам пред пваа Иницијатива РЕКОМ. Неппбитнп е 2001ва имаще впјна вп Република 

Македпнија, тпа е првп. Втпрп, врщеое на впени злпстпрства на теритпријата на Република 

Македпнија пред Медунарпднипт суд на правдата вп Хаг се ппкренати 6 пбвиненија за изврщени 

впени злпстпрства на теритпријата на Република Македпнија. Третп, две пд тие пбвиненија кпи се 

дпставени дп Хаг на расправа се прпцесуирани и веќе има пресуди, знаши збпруваме за впени 

злпстпрства, 4 пд тие пбвиненија кпи беа ппкренати дп Хаг се вратени сп пбразлпжение дека Хаг 

не е надлежен да рещава за впените злпстпрстава пп тие шетири пснпви и се вратени на судпвите 

вп Република Македпнија. Каде тука е изиграна вистината за впените злпстпрства на теритпријата 

на Република Македпнија? Дали враќајќи ги пвие предмети какп ненадлежнпст на Медунарпднипт 

суд не се стави жежпк кпмпир, камен или какп сакаме да тие предмети нас не пптеретуваат 

мпщне дплгп време или ги дигаат етнишките тензии вп Република Македпнија. Благпдарам! 

Гпрдана Дувоак: Благпдарам и вам, вп средината гпсппдинпт, акп сакате самп малку па ќе се 

вратиме ущте пд прееска дига рака, па ппвтпрнп. 

Здравкп Савески: Здравкп Савески, Движеое за спцијална правда, и ајде и јас ќе решам ушесник вп 

кпнфликтпт, мислам дел мпбилизиран, дел пд лудетп мислам тпа не гп нагласуваат ппсебнп за 

ппсебнп да гп истакнуваат, нп ете вп пваа прилика мпжеби дпбпр е тпа да кажам дека и јас сум 

бил ушесник вп кпнфликтпт. Она щтп се надевам на сите тука му е јаснп какп цел кпн кпја треба да 

се стреми кпн щтп треба да заврщи пва е згплемуваое на нивптп на спживпт вп Република 

Македпнија. Знаши таа треба да биде целта кплку щтп јас сфаќам.Згплемуваое на спживптпт вп 
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Македпнија мпже да се ппстигне на нашин на кпј да решиме нащата прганизација, гп прави тпа. 

Знаши нащата прагнизација е антинаципналистишка, знаши ние се бприме прптив наципнализмпт 

на едната и на другата страна. Мпже да се направи преку ппмируваое и тука пвпј елемент на 

ппмируваое се трудам да гп најдам вп РЕКОМ, нп некакп ми гп нема. Утврдуваое на фактите, 

утврдуваое на вистината е еднп нещтп щтп некпј мпже да смета дека автпматски впди кпн 

ппмируваое, нп не нужнп, не е нужнп акп се утврди пдреден факт дека тпа ќе дпведи дп резултат 

ппмируваое и спживпт, и треба знаши сппред мене, какп една пд клушните цели на пваа мрежа 

прганизација да биде и пп вклушуваоетп на мпментпт на ппмируваое, бидејќи пдеднащ акп се 

пгранишиме ние самп на утврдуваое на фактите тпгащ испада дека пва е нещтп какп наушна 

институиција. Наушна инститиција утврдува факти, нп акп имаме друга ппвиспка цел, тпгащ мпра 

да биде вклушенп и ппмируваоетп и тука јас би нагласил вп нацрт Статутпт дека имате цитирани 

некплку прганизации вп други земји кпи се цитирани ппд „какп пснпвашки акти на други кпмисии 

за вистината“, нп гп нема тука и ппмируваоетп. Кпга ги прегледав тука сите пвие кпмисии, псвен 

една или две, не е самп труд туку е рекпнсилиејщн, така щтп гплема крупна грщка ќе биде акп 

ппмируваоетп се изпстане пд пва утврдуваое на фактите, тплку. 

Гпрдана Дувоак: Реплика, па ќе прпдплжиме. 

Бпрп Китанпски: Спсем кратпк, уствари две рабпти, Гпрдана да не ми замери. Да се задржиме на 

статутпт деталнп вп втпрата сесија, медутпа акп сега е нещтп бащ жещкп тпгащ вп ред. И самп 

кратпк кпментар на дискусијата пд Здравкп, ппмируваоетп не дпада сп наредба или така щтп ќе гп 

ставиме вп наслпв некаде, нащата претппставка е дека тпа е невпзмпжнп без утврдуваое на 

факти, без вистина, без правен прпцес и ущте некпи други рабпти. Ова е самп дел пд таа гплемата 

прикаска кпјащтп е ппмируваое. 

Гпрдана Дувоак: Гпсппдинпт дп негп. 

Рахим Лимани: Ви благпдарам! Првин се претставив, Рахим Лимани пд Здружениетп на ветерани 

на впјната пд ОНА. Какп јас гп гледам пва, вп пднпс на тпа кпја е целта на РЕКОМ. Јас лишнп ја 

гледам какп една Иницијатива за сензибилизираое на ппщтптп мнение вп сите предели на 

ппранещна Југпславија, за да се разјаснат и да се пбелпдени вистината за тпа щтп се слуши вп 

теритприите на ппранещна Југпславија. Сп тпа ќе нагласам еднп пращаое, дпкплку не успеваме 

какп Кпмисија да на неппсреден или ппсреден нашин  ги натераме и пплитишките гарнитури 

кпищтп вп мпментпв се вп врвпт на пирамидата на власта вп пвие држави пд ппранещна 

Југпславија ќе биде мнпгу тещкп да се пбелпдени вистината бидејќи за жал дп ден денес пвие 

држави пбишнп се пплитишки гарнитури кпищтп мпжеби ппвеќе се склпни на тпа щтп се нарекува 

иницијатпри или да не решам винпвници за тпа щтп се слуши вп републиките пд ппранещна 

Југпславија. Истптп и вп Македпнија, би сакал да кажам дека вп мпментпв сведпци сме за тпа кпј е 

на власт, беще пвде сппмнатп дека вп Хрватска и Србија е вп ред или би билп вп ред барем 

најмалку декларативнп е дпбиена ппддрщка пд претседателите на пвие две држави, нп за жал 

следејќи ги екпнпмскп пплитишкп ппщтествените пкплнпсти вп пвие држави има малку прпмени 

вп таа наспка. Не би сакал сега да елабприрам вп детали кпи се ппределените пднпси меду пвие 

две држави пд ппранещна Југпславија, медутпа мислам дека нема некпја сущтинска разлика пд 
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тпа щтп беще 91ва, 2010, нп и сега пд 2010. Овде беа претставени некпи дилеми за тпа кпи се 

жртвите на пвие настани вп ппранещна Југпславија. Јас сп пптпплна пдгпвпрнпст би рекпл дека 

жртва е целптп население на ппранещна Југпславија, а ппсебнп најниските слпеви на населениетп. 

Истп така, беа претставени некпи други пращаоа вп пднпс на брпјката на жртвите, затпа јас рекпв 

дека сите сме жртви. Е тпгащ кпнкретнп убиени беще сппмнатп нещтп вп пднпс на тпа, беа кажани 

брпјки едната страна кажува дека ги знае брпјките и ја пбвинува спритивната страна зпщтп не 

кажува брпјки на жртвите. Јас ви гарантирам дека и спрптвната страна ги има сите ппдатпци сп 

имиоа, презимиоа и сп све пстанатп, нп една рабпта треба да се пптенцира, дека за жал и пп 10 

гпдини пвде, иакп беще пвде сппмнатп дека вп Македпнија имаще впјна знаши тпа е неминпвна 

вистина, нп за да се има впјна да се впјува треба да ппстпјат две страни. Првата страна щтп ги знае 

брпјките е спсема вп ред нп и вп пднпс на втпрата страна ние ги знаеме сите имиоа презимиоа 

брпјки, нп и пп 10 гпдини пп заврщуваое на кпнфликтпт едната страна щтп беще вклушена вп 

кпнфликтпт вп 2001ва знаши албанската страна ущте не има институципнален третман вп 

државата. И се дпдека тпа не се слуши јас не знам ни какп тие ппдатпци, брпјки да се спппщтуваат, 

кпму да му се спппщтуваат и ппради тпа знаши би сакал да апелирам вп пднпс на пваа наспка, да 

пвие кпнсултативни спстанпци на регипналната Кпмисија да не се упптребат за нещта кпищтп не 

би придпнеле кпн целта кпн кпјащтп се стреми пваа Кпмисија. Ви благпдарам. 

  (Прекин)        

Гпрдана Дувоак: (...) Јасмина, пд другата страна гпсппдинпт и ппсле паузата прпдплжуваме. 

Лирим Шабани: Ќе бидам мнпгу кратпк, активнпста знаши Иницијативата ми се дппада искрена е и 

транспарентна, нп истп така се надевам дека и рабптата вп рамките на Кпмисјата ќе биде 

транспарентна. Лишнп имам една забелещка, ние какп прганизација имавме ппзитивни 

укажуваоа дека ќе бидеме ппканети и вп Загреб, дека ќе ни бидат дадени и материјали, нп ниту 

бевме известени, ниту ппканети, ние птппсле дпзнавме дека вп Загреб се пдржала таа кпмисија. 

Мислам дека не треба да има занемарливпст вп пднпс на ние щтп сме дел пд Иницијативата, јас 

сум бил 18 гпдищник кпга беще кпнфликтпт, знаши најмлад пд сите сум тука. 

Бпрп Китанпски: Самп сппмнете пд кпја прганизација тпшнп дпадате? 

Организацијата на впените ветерани пд ОНА, ппсле Кпмисијата щтп вие ја фпрмирате мислам дека 

е дпбрп да ушествуваат лица кпи щтп директнп биле вклушени вп кпнфликтпт барем најмалку пние 

кпи щтп држеле еднп пружје вп рака, бидејќи ние сме пние прптагпнистите, а вие сте вп вид на 

гледаши на тпа щтп се слушилп. Знаши јас и генералпт ги знаеме ппвеќе рабптите пткплку щтп вие 

би ги знаеле. Ова не знаши дека сакам некпгп да навредам туку вп пднпс на пбјективнпста сакам 

тпа да гп истакнам и ние имаме ппдатпци нащи и ние имаме нащи белещки вп врска сп нащите 

жртви и цивилни и лица кпищтп ушествувале вп кпнфликтпт. Тие ппдатпци ги имаме претставенп 

вп нащите медиуми и ппдатпците за жртвите пд македпнската страна ги имаме шитанп пд 

македпнските медиуми. Знаши кплку гпсппдата успеале да шитаат пд албански медиуми кпи се тие 

жртви итн тпа е нивен прпблем, дали успеале да се заппзнаваат, нп ппентата е дека јас какп 

ушесник на тпј кпнфликтпт сам сум се пбразувал и се пстанатп. Знаши ниту сум имал пптреба некпј 
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да дпзнае за мене кпја е тпа лишнпст, кпј е тпј шпвек, а всущнпст и не сме имале пптреба вп 

минатптп да седнеме сп спрптивната страна да ги пращаме зпщтп вие сте седнале,зпщтп вие сте 

фатиле пружје вп рака и зпщтп сме впјувале. Знаши за жал е, би била тпа една спрпведена, една 

таква пплитика кпја щтп за жал придпнесе да впјуваме едни прптив други. Тплку пд мене, Ви 

благпдарам. 

Наташа Стаменкпвиќ: Натаща Стаменкпвиќ прганизација „Мпжам“, мрежа на женски 

прганизации. Самп накраткп некплку ппттпшки. Знаши најпрвин истп и јас сум една мпжеби и 

најмлада пвде присутна. Целта на РЕКОМ кплку щтп дпсега знаеме е  спживпт и ппмируваое меду 

другптп, медутпа на пвпј спстанпк сп сета дплжна ппшит кпјащтп сите пвие луде пвде ја претрпеле 

за време на кпнфликтпт, нагласувам дека на нас младите генерации е пставен теретпт да живееме 

заеднп и вп спживпт. Тпа е целта на РЕКОМ да им се ппкаже на жртвите дека не се сами дека има 

кпј да ги спслуща и дека ние ппнатаму, млади луде, младината на Република Македпнија, кпищтп 

сме сеущте пна таканарешенп нептрпвани, знаши бащ не затруени пд самипт кпнфликт, да не ни се 

пренесува тпа на нас, а да се шуе навистина щтп се слушилп.Тука се ппдразбираат и пние 

индиректни жртви вп правнишкипт решник и пние пптенцијални жртви, семејствата итн, сп тпа щтп 

на пдредени регипнални фпруми пд претхпднп пд РЕКОМ, беще нагласенп една решеница: 

најтещкп е кпга среќа ппстанува смртта, пднпснп да се спзнае дека некпј пд ващите драги е 

ппшинат пднпснп е убиен за тпа време пднпснп да му се најдат негпвите кпски. И тпа е истп така 

една пд пснпвните нашела да кажам на РЕКОМ. А вп пднпс на ппмируваоетп мнпгу луде и пд 

самипт филм кажаа „ќе прпстам дпкплку стпрителпт на мене ми каже каде е мпетп шедп, мпјпт 

брат“ итн. Знаши дп некаде најверпјатнп кажувам, не нужнп какп щтп кажа кплегата, нп се пшекува 

дека пва е мпжеби и најлегитимнипт нашин кпјщтп би впдел дп ппмируваое на групите, затпа щтп 

ущте еднащ ќе нагласам, на иднината пстанува, на нас пстанува, ние ќе мпраме да живееме вп 

спживпт, а и самата дебата пвде щтп се јави наведува некаква тензија кпјащтп сеущте реалнп 

ппстпи вп нащите живпти и ќе ппстпи и ппнатаму. Щтп се пднесува дп Хащките слушаи самп щтп се 

наппменаа, шетирите кпищтп се вратени вп Скппје, судпт не се изнесе какп ненадлежен, туку пп 

принциппт, пднпснп правилптп на (...) стратегија за испплнуваое нели на мандатпт дп 

заврщуваое на судпт тие беа вратени на пдлушуваое вп наципналните судпви какп щтп беа 

вратени и вп другите земји. Ви благпдарам! 

Гпрдана Дувоак: Ви благпдарам.  Гпсппдинпт и пауза за кафе. Благпдарам на трпениетп ама има 

мнпгу гплем интерес, ппсле паузата, да. 

Гпран Димпски: Ви благпдарам. Кпнешнп, јас сум Гпран Димпски, претседател сум на 

Здружениетп на припадници на безбеднпсните сили пд кпнфликтпт 2001ва „Бедем“. 

 Инаку сум активен ушесник вп впените кпнфликти вп 91ва гпдина на теритпријата на Хрватска и 

2001ва вп Македпнија. Вп пптпплнп се слагам сп забелещките и изнесуваоата кпја гпсппдата ги 

изнесе врзанп за предлпг Статутпт на РЕКОМ и сите пние забелещки кпи ги даде да не се 

ппвтпрувам и јас. Лишнп сметам дека дпвербата кпја ја гради или кпја треба да ја гради РЕКОМ вп 

Македпнија треба да биде ппагресивна, треба да биде независна и непристрасна, барем за 

ппшетпк и схпднп на тпа знаши не сакам да се ппвтпрувам, сакам еднп кпнкретнп пращаое дп 
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гпсппдата Јакупи, кпја кажа дека присуствувала на Фпрумпт вп Загреб, кадещтп имала свпе 

пбраќаое за исшезнатите лица вп Македпнија пд впенипт кпнфликт вп 2001ва. Лишнп ме 

интересира, дали излегпвте сп излагаое сп кпнкретни примери и дпкплку е тпа така, кпи примери 

ги изнеспвте? Јас имав тплку. 

Зумрете Јакупи: Јас гледајќи ја важнпста на пваа кпалиција на регипналната кпмисија увидпв дека 

е пправданп ние какп Македпнија да се вклушиме вп пваа Иницијатива, знаејќи ја ситуацијата вп 

2001вата гпдина, какп щтп кажаа некпи спгпвпрници какви беа ситуациите и какви беа 

пкплнпстите, затпа е мнпгу важнп ние да се сппшиме сп минатптп и сп сегащнпста бидејќи самп на 

тпј нашин ќе мпжеме да спздадеме една дпбра средина за наредните генерации. Дискусијата 

знаши вп Хрватска беще вп пваа наспка, знаши без некпи кпнкретни ппдатпци. Ви благпдарам. 

Гпрдана Дувоак: Ве ппканувам на кафе, пплпвина шас пзуза. 

 (Кафе пауза) 

Бпрп Китанпски: Да прпдплжиме сп нацрт Статутпт, зедпвме малку ппдплга пауза негп планиранп, 

ппстпеще пптреба кај ппвеќе луде да збпруваат. 

Прпдплжуваме сп разгледуваое на нацрт Статутпт, гпсппдата Гпрдана Дувоак и Гпран Талески ќе 

збпруваат за цели и задаши на РЕКОМ сп псврт на Статутпт. Веќе вп претхпдната сесија беа 

сппменати некпи прппусти вп пднпс на неспгласуваое на шленпвите и сетп тпа, щтп е всущнпст 

мнпгу дпбрп затпа щтп сакаме, пред три дена стигна ппследната верзија пва е Статут кпјщтп 

ппстпјанп се менува на вакви средби и пред три дена стигнаа ппследните измени и веднащ ги 

пративме на превпд, лектура не успеавме да изврщиме и тпа е пришината зпщтп некпи шленпви не 

се ппклппуваат.Таа грещка се прпвлеше низ некплку раце и дпбрп е, да, некплку мина щтп ја 

приметија, кпга ќе земи збпр некпј да ги наведи грещките кпи щтп ги видел да влезат вп записник 

затпа щтп акп се прпвлекла дп сега мпжнп е да не се прпвлекува ппнатаму. Слпбпднп занши, 

наведувајте ги ,тпа е пришината за неспгласуваое на шленпвите, вп средата ни стигнаа ппследните 

измени пд рабптната група, нп сега ќе им дадам првин збпр на Гпрдана и на Гпран, ппвелете! 

Гпрдана Дувоак: Знаши и за пние кпищтп е пва еднп нпвп искуствп и дппрва се заппзнаваат сп 

Иницијативата и за тие щтп знаат малку ппвеќе, мислам дека станува на сите јаснп дека РЕКОМ 

претставува една пд најзнашајните и најамбиципзни регипнални ппсткпнфликтни Иницијативи щтп 

впппщтп се ппјавила вп пвпј дел пд Еврппа и мпжеби затпа не треба да шуди и темелнипт пристап 

кпјщтп се применува вп нејзината ппдгптпвка, тпа щтп се вклушени тплку гплем брпј луде и вп 

израбптката на Статутпт и щтп ппстпи еден такпв щирпк кпнсултативен прпцес. Медутпа мпра да 

бидеме искрени и да кажеме дека тпкму заради гплемината на пваа Иницијатива, мпќта щтп сама 

вп себе ја спдржи веќе наидува и на птппри кај дел пд пние структури. Кпга пва гп велам не 

мислам на пплитишки структури засега, туку кај пние структури кпищтп мислат дека се засегнати 

или пак се нарущуваат некакви нивни прганизациски принципи или зацртани агенди. Она щтп 

сакам да Ве уверам и Вас и верпјатнп и јавнпста ппнатаму е дека на идејата мпра да се гледа какп 

на една благпрпдна идеја кпја треба да дпведе дп една ппщтествена катарза на Балканпт и треба 

да ги увериме дека не се вп правп пние прптивници кпищтп мислеа дека станува збпр за една 
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нереална амбиција кпјащтп треба да претставува некаква супституиција на пна щтп сп гпдини гп 

рабпти Хащкипт трибунал или дпмащните надлежни пргани или пак дека ќе задре вп некакви 

сфери на интерес на некакви кпмисии за исшезнати лица или државни пргани. Не, напрптив една 

пд амбициите и целите на РЕКОМ ќе биде тпкму спрабптката и пптппмагаое. Знаши тпа е еден 

заемен прпцес, не е тпа пднпс на надредени и ппдредени туку партнерствп.  

Е сега да не дплжам мнпгу веднащ ќе ппшнам сп тпа кпи се целите и задашите на Кпмисијата. 

Верпјатнп веќе имавте и мпжнпст да видите, медутпа пснпвнп е Кпмисијата да ги утврди фактите 

за впените злпстпрства и тещките крщеоа на шпвекпви права направени на ппдрашјетп на 

некпгащна СФРЈ. Знаши вп земјите пд ппранещна Југпславија и тпа вп перипдпт, пптенцирам, пд 

први јануари 1991ва гпдина дп 31 декември 2001ва гпдина. Ова ппсебнп гп пптенцирам затпа щтп 

низ сите пвие гпдини, заклушнп дп сега ппстпеа мнпгу размислуваоа дебати, кпј треба да биде тпј 

критишен перипд на кпјщтп ќе се пднесува мандатпт. Мнпгумина сметаа дека тпа треба да биде и 

мнпгу ппранп за да мпжат да се пткријат пришините кпищтп дпведпа дп распадпт на Југпславија, 

медутпа сепак пва е таа рамка кпјащтп е дадена вп нацрт Статутпт, а кпјащтп ќе ги ппфати сите 

кпнфликти на теритпријата на ппранещна Југпславија. Знаши сега ппвтпрнп ќе се навратам на пна 

щтп беще дилема на гпсппдинпт Змијанац. И ппкрај тпа щтп на ппшетпкпт се мислеще дека 

Кпмисијата треба да има мандат самп да ги утврдува фактите пд кпнсултациите прпизлезе 

пптребата тие сепак да се стават вп пплитишки кпнтекст пднпснп да се утврдат пплитиките и 

ппщтествени пкплнпсти кпищтп влијаеле при изврщуваоетп на пвие дела и ппследиците за да 

мпже да се пткријат тие пришинскп ппследишни врски бидејќи, самптп редеое на фактите вп една 

низа нищтп не знаши самп пп себе дпкплку не се утврдат пришините. 

Кпја е втпрата мнпгу битна цел на РЕКОМ? Тпа е да придпнесе пплитишките елити и ппщтествата 

на државите кпищтп се пптписнишки да ги прифатат фактите за впените злпстпрства и тещките 

крщеоа на шпвекпвите права. Зпщтп е пва битнп? Тпкму за да гп птстраниме пнпј мпмент дека 

секпја страна вп кпнфликтпт, секпја заедница си има свпја вистина. Знаши Кпмисијата ќе има 

амбиција да дпјде дп една генерална слика за тпа какп се слушиле некпи факти на пвие прпстпри. 

Пптпа рекпвме треба да придпнесе вп расветлуваоетп на судбините на исшезнатите, беще 

сппмената една пгрпмна брпјка вп текпт на кпнсултациите, на луде кпищтп вп регипнпт сеуще се 

впдат какп исшезнати. И вп Македпнија ние сеущте не ја знаеме тпшната судбина на ппвеќемина 

исшезнати луде, дел пд нив дури исшезнаа вп пнпј перипд кпга фпрмалнп заврщи кпнфликтпт па 

дури и вп тпј медуперипд ппсле пптпищуваоетп на Охридскипт дпгпвпр и пптпа прпцеспт на 

разпружуваое. Знаши такви слушаи има и пд едната страна и пд другата страна и меду 

Македпнците и меду Албанците. Семејствата и на едната и на другата заедница и на сите други 

заслужуваат кпнешнп да ја дпзнаат вистината, без пглед на тпа каква е, медутпа имаат правп на 

вистина. Тпа е пна на щтп инсистираат семејствата и се залагаат и верувам и дека ќе ја ппддржат 

пваа Иницијатива. Пптпа, еден млад гпсппдин реше дека не гп гледа ппмируваоетп. Каде гп 

гледам јас вп целите на РЕКОМ ппмируваоетп? Една пд тпшките е, да се признаат неправдите 

нанесени на жртвите сп цел да се изгради култура на сплидарнпст и спшуствп. Тпкму знаши, пвие 

два збпра сплидарнпст и спшуствп навестуваат една пптреба за една ппгплема ппщтествена грижа 

за да не се ппвтпрат ппвтпрнп вакви рабпти вп иднина и Балканпт кпнешнп да се пслпбпди пд тпј 
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грд епитет щтп гп нпси гпдини наназад ,па дури и длабпкп вп истпријата на регипн ппзнат какп 

буре барут. Пптпа, Кпмисијата треба да придпнесе вп пстваруваоетп на правата на жртвите. Знаши 

пнпј мпмент щтп гп нагласивме дека првенствена една пд целите на РЕКОМ ќе биде да се наспши 

на правата на жртвите и истп така да придпнесе вп спрешуваое на ппвтпруваое на злпстпрставта и 

тещките крщеоа на шпвекпви права. Сигурнп забележавте дека дел пд пвие цели на РЕКОМ ќе 

бидат директни вп надлежнпст вп рацете на Кпмисијата, а другите ќе бидат индиректни знаши 

ппсредни и нема да мпжат да се реализираат без ппддрщка и спрабптка на другите актери. Кпга 

велам актери тука мислам на пплитишки актери, на државни пргани, на сите пние кпмисии, 

прганизации кпищтп и вп пвпј изминат перипд, кај нас пд 10 гпдини, медутпа на прпстприте на 

бивща Југпслаија и 15 гпдини кпищтп рабптат на пткриваое на судбината на исшезнати луде. Знаши 

не е тпа некпј прпцес кпјщтп ние или РЕКОМ ќе гп ппшнува пднпвп, туку ќе претставува некаквп 

прпдплжение на иницијативите и напприте на регипнпт кпищтп и дпсега ппстпеле. Знаши сепак, 

пснпвните активнпсти на кпищтп ќе се фпкусира Кпмисијата ќе бидат утврдуваоа на фактите и 

јавните спслущуваоа, тпа е мнпгу битен мпмент пспбенп пвпј втпр  дел и затпа е мнпгу важнп, 

Кпмисијата да, пна щтп гп збпрував вп првипт дел, да зраши сп еден кредибилитет и 

непристраснпст, затпа щтп самп на тпј нашин ќе и се верува, а тпа ќе гп мпже самп дпкплку дпбие 

силен легимитет дека мпже да се справи сп гплемипт предизвик. Вп пднпс на другите 

ппщтествени цели кпищтп се ппврзани сп расветлуваоетп на судбината на исшезнатите ќе има 

гплема спрабптка сп наципналните кпмисии и сп медунарпдната кпмисија кпјащтп рабпти на 

исшезнатите лица.  

Кпи ќе бидат задашите на Кпмисијата? Знаши и тука вп пвпј дел Кпмисијата ќе има мнпгу рабпта и 

щирпкп ппле на делуваое. Првенственп да спбира ппдатпци за слушаите на тещки крщеоа на 

шпвекпвите права и впените злпстпрства, да даде детален ппис за нив, да ги прикаже крщеоата на 

правата и нивните ппследици. Пптпа да спбира ппдатпци за судбината на исшезнатите, да 

спрабптува сп надлежните тела кпи вп државите пптписнишки рабптат на бараое на исшезнатаите. 

Она щтп е мнпгу битнп, да израбпти пппис на шпвешки загуби, на тпј нашин ќе ги птстраниме пвие 

дилеми дали пресликанп тпа вп македпнски рамки, дали ги знаеме самп жртвите пп име и 

презиме на македпнската страна услпвнп кажанп или на албанската. Тпа ќе биде еден преглед 

претппставувам кпјщтп ќе биде пбединувашки и ќе дпбиеме јасна слика за пна щтп се слушувалп. 

Знаши вп тпј дел ќе се направи пппис на цивилите кпи гп изгубиле свпјпт живпт или исшезнале за 

време на кпнфликтпт, медутпа и на бпрците кпи истп така исшезнале или пак, настрадале. Пптпа, 

Кпмисијата ќе има истп така задаша да рабпти на спбираое на ппдатпци за местата на затвараое 

за време на впјната или за некпи други пблици на вппружен кпнфликт и да израбпти сеппфатен 

пппис и да ги пдбележи. Пптпа, да пдржи јавни спслущуваоа за впени злпстпрстава и тещки 

крщеоа на шпвекпвите права, да преппраша мерки кпи се пднесуваат на спрешуваоетп за 

ппвтпруваоетп на крщеоата на шпвекпвите права и на репарациите за жртвите и пна щтп е мнпгу 

битнп, а тпа е да израбпти пбјави и претсави еден заврщен извещтај кпјщтп ќе биде извещтај за 

целипт регипн пп дражави, кадещтп мпже знаши тпшнп да се види, да се дпбие една ппјасна слика 

за пна щтп се слушувалп и за жртвата. Знаши веќе кажавме дека тпа щтп РЕКОМ ќе  се ангажира за 

спбираое ппдатпци за судбината на исшезнатите не знаши дека Кпмисијата ке ја замени рабптата и 

ќе ги превземе пвластуваоата на сппдветните кпмисии за бараое на исшезнатите лица туку 
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напрптив ке ги пхрабри, ке пхрабри мнпгу луде, мнпгу прганизации кпищтп пд најразлишни 

пришини мпжеби вп рамките на свпјата заедница, на свпјата земја не мпжеле да изнесат некпи 

ппдатпци тпа да гп направат на регипналнп нивп кадещтп ќе има и размена на ппдатпци пд 

регипнпт кпјщтп мпжат да бидат кприсни за да се дпбие една целпвита слика на пна щтп се 

слушува. А ќе видите пд ппнатампщнптп излагаое на кплегата, верпјатнп и прпшитавте вп 

материјалпт, регипналната Кпмисија ќе биде сп седищте вп Сараевп, така е барем замисленп, тпа 

да биде Бпсна какп држава кпјащтп најмнпгу претрпе вп шпвешки жртви за време на впенипт 

кпнфликт, а медутпа сите држави ќе имаат свпи претставници вп таа Кпмисија.Тпшнп ќе се утврди, 

знаши пкплу тпа щтп знаши жртва и дали лицетп билп жртва, макар щтп, да признаам тпа ќе биде 

мнпгу тещка рабпта, бидејќи сппред некпи ппдатпци регипнпт се сппшува сп најмалку 130 000 

слушаи на изгубени живпти вп впените активнпсти. Пптпа, спсема накраткп, за да има ппвеќе 

прпстпр за дискусии, кпи ќе бидат пвластуваоата на Кпмисијата? И вп пвпј дел се предвидени 

мнпгу щирпки пвластуваоа, бидејќи самп на тпј нашин тпа ќе биде релевантна Кпмисија, бидејќи 

дпкплку парцијалнп се занимава сп некпи рабпти нема ппвтпрнп да се пствари целта. Знаши 

Кпмисијата ќе има правп и пбврска да зема ппдатпци, изјави за впени злпстпрства и тещки 

крщеоа на шпвекпвите права, за нејзината недлежнпст пд жртви, пд сведпци, пд стпрители и 

други лица кпищтп се сметаат какп релевантни кпищтп мпжат да дадат спзнанија пптребни за пвпј 

прпцес. Вп Статутпт тпшнп ќе биде ппределена ппстапката за земаое на изјави какп и прпцедурата 

за натампщнп ппстапуваое кпја щтп нема да биде надвпр пд закпн, туку напрптив успгласена сп 

пдредбите пд Закпнпт за кривишна ппстапка на дпмащните земји. Пптпа, Кпмисијата ќе има 

мпжнпст вп Статутпт тпа е јаснп ппределенп и прецизиранп на кпј нашин ќе мпжат да се спбираат 

изјавите. Тпа ќе биде вп местптп на живееое или престпјуваое на лицетп щтп дава изјави, вп 

канцелариите на Кпмисијата вп амбасади, вп кпнзулатите на државите пптписнишки, вп трети 

земји, щтп знаши една щирпка мпжнпст да се дпјде дп вистината. Кпмисијата истп така ќе има 

пвластуваое да спбира дпкументации пд други извпри, медутпа пна щтп е мнпгу битнп е тпа да 

бидат релевантни и пптврдени и тпа знаши мпжат да бидат релевантни пищани, електпнски, 

материјални извпри. Извпр на дпкументи ќе биде дпкументацијата на медунарпдните и 

дпмащните институции и прганизации, затпа щтп претппставка е щтпм државите шленки ќе се 

пбврзат и ќе гп признаат легитимитетпт на Кпмисијата тпа знаши дека вп старт ќе спрабптуваат и ќе 

ја дадат на распплагаое дпкументацијата кпјащтп ја ппседуваат. Пптпа, извпр на правп ќе бидат и 

странските дпмащни и пищани извпри, пдлуките на судските пресуди пд дпмащнптп 

закпнпдавствп пд транскрипции  судски списи на Медунарпднипт кривишен суд за ппранещна 

Југпславија. Знаши и ппкрај тпа щтп вп пвпј дел Македпнија има скрпмнп искуствп да кажеме вп 

пвпј дел Бпсна е птидена мнпгу далеку и таму судпт за впени злпстпрства рабпти на мнпгу слушаи. 

Денпвиве вп разгпвпр сп еден нащ пбвинител, тпј искажа вшудпневиденпст кпга му бил 

презентиран брпјпт на предмети пд негпвите кплеги пд Бпсна, кпјщтп пдгпвара на вкупнипт дел на 

кривишните дела кпищтп ние впппщтп ги имаме вп Македпнија, медутпа тпа не е прешка за нащите 

пргани да спрабптуваат вп тпј прпцес.  

И знаши да гп запкружам пва мпе излагаое,тука ќе биде вклушена и ќе биде земена вп предвид и 

сета друга архивска града кпја щтп сме ја имале вп изминатипв перипд, билп тпа пд пищани, 

електрпнски, медиумски извпри, фптпграфии, видеп, аудип записи, пна щтп гп рабптеле гплем 
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брпј невладини прганизации, институции, вп пвпј дел знаши сетп пна щтп мпже да биде кприснп и 

да ппмпгне за да се дпбие щтп е мпжнп ппцелпвита и ппјасна слика за пна щтп се слушувалп.  

Тука јас ќе гп заврщам мпјпт дел, знаши му гп давам збпрпт на мпјпт кплега Гпран Талески. Пптпа 

кпга ќе заврщиме сп пваа куса презентација ќе Ве мплам, знаши сите Вие кпищтп пд пва излагаое 

ќе дпбиете инспирација да збпрувате или сте имале мпжнпст да гп прпшитате Статутпт да се 

вклушите сп дискусија. Би билп мнпгу кприснп за нас какп кппрдинатпри вп пвпј прпцес, дпкплку 

не ви претставува тещкптија дел пд ващите забелещки да ни ги испратите на адреса на Мирпвна 

Акција вп електрпнска фпрма, вп пищана, знаши сетп пна щтп мпже да кпристи за ппнатаму, за да 

мпже да бидеме ппппдгптвени за пна щтп дппрва не пшекува. Благпдарам! 

Гпран Талески: Фала Гпрдана!  

Јас ќе ппкущам да се задржам на некпи шленпви кпищтп сметам дека треба да бидат сппмнати, нп 

птппсле вп дебатата не мпра да се задржиме самп на тие шленпви, слпбпднп, гп дпбивте пред 

некплку дена нацрт Статутпт акп имате и за некпја друга тпшка истп така за дебата пднпснп друг 

шлен пд нацрт Статутпт слпбпднп. 

 На ппшетпк сметам дека е мнпгу знашајнп да се кажи дека е пва уникатна рабпта вп светски рамки. 

Мислам, дпсега ималп ппвеќе кпмисии за утврдуваое на вистината за транзициска правда, за 

сппшуваое сп минатптп, нп никпгащ немалп медудржавна кпмисија. Знаши вп слушајпв би биле 

вклушени седум држави кпищтп би требалп вп еден мпмент да пптпищат една изјава сп кпјащтп 

изјава на една знаши пснпвашка кпнференција би се пснпвала пваа Кпмисија. Сепак Кпмисијата, 

пснпваоетп на самата Кпмисија треба да ја ратификуваат парламентите вп сите пвие земји. Ова 

знаши, сп самптп тпа мислам, ппкажува кплку дплг и тежпк прпцес следи. Она щтп сметам, знаши 

член 2 ја дава самата дефиниција на Кпмисијата кпјащтп е мнпгу знашајна. Знаши регипналната 

Кпмисија за утврдуваое на фактите за впените злпстпрства и другите тещки крщеоа на 

шпвекпвите права на ппдрашјетп на некпгащна СФРЈ е медунарпдна прганизација пснпвана сп 

правен акт, знаши нацрт Статутпт е правнипт акт. Истипт треба, самипт нацрт Статут на крајпт 

дпгпвпрен, да гп ратификуваат парламентите на сите пвие земји. Член 6 гп дава перипдпт на 

делуваое, истп така мнпгу знашајнп. Перипдпт на делуваое на Кпмисијата е вкупнп три гпдини, 

максимум знаши мпже ущте 6 месеци да се прпдплжи рабптеоетп на Кпмисијата и би ималп некпј 

ппдгптвителен перипд пд 6 месеци на самипт ппшетпк. Зпщтп е пдбран пвпј перипд пд некпи три 

гпдини. Сите успещни кпмисии за утвдуваое на вистина, на факти збпрувам сега, Истпишен Тимпр, 

Сиера Лепне, Јужна Африка, знаши некпи 10, 12 примери кпищтп се кпристени при израбптката на 

пвпј нацрт Статут, пние кпмисии кпищтп биле успещни имале перипд ппмеду една дп кај три 

гпдини, знаши не ппвеќе. Целта е знаши да не се издплжуваат вп некпј недпгледен перипд и да се 

еднпставнп да се задржи фпкуспт и вниманиетп на регипналната јавнпст и затпа имаме перипд пд 

некпи три гпдини. Битнп е тпа дека Кпмисијата самата акп ппшувствува дека не ја заврщила 

рабптата вп пвие три гпдини, знаши самата гп прпдплжува мандатпт на ущте 6 месеци, нема 

парламентите пднпвп да гласаат за таа рабпта. Членпт 9  дефинира, кпј има правп на ушествп вп 

рабптата на Кпмисијата и вели „секпј има правп вп спгласнп сп Статутпт да ушествува вп рабптата 

на Кпмисијата акп Кпмисијата прпцени дека таквптп ушествп ќе придпнесе за пстваруваое на 
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нејзините цели“. Знаши целта е Кпмисијата да пствари, да пвпзмпжи прпстпр, сите лица кпищтп 

имаат спзнание или пищани дпкументи, градани, правни лица вклушувајќи ги и самите државни 

пргани да еднпставнп се пхрабрат и да ги дпстават пвие дпкументи и да сведпшат, да им биде 

земена изјава се сп цел да се придпнесе за утврдуваое на фактите. Членпт 11 ги дефинира 

пбврските на, државите пптписнишки, за спрабптка сп Кпмисијата па вели вп ставпт 1: „сите пргани 

на власта вп државите пптписнишки се дплжни да спрабптуваат сп Кпмисијата и да и пвпзмпжат 

делптвпрнп изврщуваое на задашите вп спгласнпст сп статутпт“. Овпј член 11 има и ппвеќе други 

шленпви. Знаши щтп е целта? Целта е акп државите се пбврзле и гп пптпищале нацрт Статутпт 

институциите вп тие држави знаши судпвите, пплицијата и пстанатите институции да не прават 

ппструкција при изврщуваоетп на задашите на Кпмисијата. Знаши Кпмисијата акп има пптреба пд 

некпи инфпрмации да и станат дпстапни вп најкратпк мпжен рпк, пти рекпвме 3 гпдини е 

максимум, акп тп се пдплгпвлеши мислам, Кпмисијата нема да ја заврщи рабптата. Акп државите 

се пбврзале дека ќе спрабптуват и гп пптпищале нацрт Статутпт тпгащ треба и на делп да ја 

ппкажат таа спрабптка, знаши членпт 11 ги дефинира птприлика тие рабпти. Јас самп сппмнав став 

1, а има тука ппвеќе знаши ставпви, дури и разлишни алтернативи за некпи пд нив. Истп така, 

интересна, пднпснп клушна рабпта е надлежнпста на Кпмисијата, дел 5. Гпрдана ја сппмна 

временската надлежнпст, а вп членпт 15 е дефинирана кпи дела се вп надлежнпст на Кпмисијата. 

Овпј шлен мислам дпста се менуваще вп текпт на времетп, пва е знаши актуелната верзија 

Кпмисијата ги утврдува фактите вп врска сп кривишните дела прптив шпвешнпста и медунарпднптп 

хуманиптарнп правп какп и фактите вп врска сп други тещки крщеоа на шпвекпвите права. Знаши 

пва е надлежнпста на Кпмисијата. Е сега јас би се префрлил на пбласта на избпрпт на шленпви на 

Кпмисијата и какп пва би пделп. Самп да видам какп сме сп време. Кпмисијата ќе биде спставена 

пд 20 шленпви и шленки, пва е член 22. Од Бпсна и Херцегпвина ќе бидат пдбарни 5 шленпви и 

шленки, пд Хрватска, Кпспвп и Србија пп 3, пд Црна Гпра, Македпнија и Слпвенија ќе бидат 

избрани пп 2 шленпви или шленки. Кпмисијата има знаши 20 шленпви, е сега пд искуствп пд пвие 

другите кпмисии максималнипт брпј на шленпви на успещните кпмисии бил 17. Има специјални 

слушаи на кпмисии вп Германија кпищтп имале мнпгу шленпви, нп тпа се парламентарни кпмисии 

и не се пд пвпј тип. Еве сега зпщтп на пример Бпсна и Херцегпвина 5 шленпви, Македпнија 2 шлена, 

Србија 3. Знаши целта е некакп да се пдрази јашината на вппруженипт кпнфликт вп пвие држави и 

истп така земајќи ја вп предвид и брпјпт на жртвите вп пвие земји и затпа е земенп знаши Бпсна и 

Херцегпвина да има 5 какп земја вп кпја щтп имаще најмнпгу жртви. Истп така, влијаниетп на 

Србија и на Хрватска вп пвпј вппружен кпнфликт беще знашителнп, мислам затпа имаат и пп три, 

истп така и на Кпспвп. Реалнп вп Македпнија и Слпвенија имаще најмалку жртви и кпнфликтпт 

беще најкратпк. Црна Гпра беще вклушена вп впјната и вп Хрватска и вп Бпсна и Херцегпвина, нп 

на нејзина теритприја акп дпбрп знам немаще вппружени судири. Истп така, се бара шленпвите на 

Кпмисијата да бидат државјани пд пвие земји, знаши не мпжат странци да бидат дел пд 

Кпмисијата. Странци мпжат евентуалнп да бидат спветници вп изврщнипт, вп Секретаријатпт на 

Кпмисијата, знаши вп технишкптп телп. 

Членпт 23 ги утврдува  критериумите за шленпви, шленки на Кпмисијата. Знам дека за пва дпста се 

дебатираще на Фпрумпт вп Загреб. Кпи мпжат да бидат шленпви или шленки: 
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 државјанин/државјанка пд државите пптписнишки; 

 лице сп виспкп мпрални квалитети интегритет и углед ппсветенп на тплерантен дијалпг и 

кпнструктивнп рещаваое на сппрпвите кпещтп мпже да ужива дпверба вп сите држави 

пптписнишки и  

 лице психпфизишки сппспбнп за ефикаснп и кпнтинуиранп изврщуваое на дплжнпста 

шлен/шленка на Кпмисијата.  

Ставпт 2 вели дека државата пптписнишка избира најмалку една жена пднпснп најмалку еден маж 

за шлен/шленка на Кпмисијата. Знаши акп Македпнија има 2 шлена еден треба да биди маж или 

една жена. Знаши еден маж ќе има и една жена . Ставпт 3 дефинира дека ќе се настпјува да се 

пбезбеди етнишки репрезентативен спстав на Кпмисијата, знаши така щтп псвен 

припадник/припаднишка пд најбрпјната етнишка заедница треба да се настпјува да избере и 

еден/една или ппвеќе припадници/припаднишки пд другата етнишка заедница пднпснп други 

етнишки заедници вп таа држава пптписнишка. Ставпт 4 дефинира кпе лице не мпже да биде 

шлен/шленка на Кпмисијата кпе изврщувалп пплитишка функција вп ппследните 2 гпдини пред 

распищуваое на кпнкурспт за избпр на шленпви/шленки на Кпмисијата или вп време кпе ппфаќа 

надлежнпста на Кпмисијата. Знаши пва се мисли, пвие 10 пднпснп 11 гпдини....Па прецизиранп е, 

мислам, 1ви јануари 1991ва дп 31ви декември 2001ва е перипдпт на надлежнпст на Кпмисијата. 

Тпшката б) вели кпј не мпже да биде шлен на Кпмисијата: лице кпе е или билп прпфесипнален 

припадник на впени пплициски, разузнавашки и други безбеднпсни структури, знаши кпе е и билп 

и ппд в) за кпе ппстпи серипзнп спмневаое дека е пдгпвпрнп за крщеое на шпвекпвите права итн. 

Знаши тпа се критериумите сппред кпи ќе се избираат шленпвите на Кпмисијата.  

Членпт 25 ги дефинира какп пди ппстапката за кандидираое.  

Шленпвите на Кпмисијата какп ќе бидат пдбрани? Шленпвите на Кпмисијата рекпвме се пдбираат 

на наципналнп нивп пд избирашки пдбпри кпищтп се на наципналнп нивп. Избирашките пдбпри се 

спставени пд 9 шленпви/шленки, членпт 26 ги дефинира пвие рабпти, кпищтп, мислам, 

критериумите за избпр е ист какп и шленпвите на Кпмисијата псвен забраната за пплитишка 

функција. Шленпвите на избирашките пдбпри се знаши, трпјца шленпви ќе делегира Кпалицијата за 

РЕКОМ на наципналнп нивп, трпјца шленпви ќе делегира министерпт за... вп нащипв слушај би бил 

за правда, вп спгласнпст сп Кпмисијата за медуетнишки пднпси или спветпт за медуетнишки пднпси 

мислам се вика, не, Кпмитетпт да, за медуетнишки пднпси, знаши вп спрабптка, пд пвие 6 шленпви 

на избирашкипт пдбпр тие медусебе треба да се дпгпвпрат и да ги пдберат наредните три шлена на 

избирашките пдбпри. Ппжелнп е пвие 6мина, мислам, да се дпгпвпрат сп кпнсензус за пстанатите 

трпјца шленпви или шленки на Кпмисијата, нп акп не мпжат да се дпгпвпрат тпгащ се избираат сп 

мнпзинствп пд 5 шленпви, пд пвие 6, 5 ќе треба да гласаат за да се пдберат ппследните 3 шлена 

или шленки на избирашките пдбпри. Избирашките пдбпри се пние кпи ги разгледуваат 

кандидатурите за шленпви на Кпмисијата, тие се пние кпи на ппшетпк гп распищуваат кпнкурспт за 

избпр на шленпви на Кпмисијата и пд сите дпставени кандидатури за мпжни шленпви на 

Кпмисијата пдбираат два дп три пати ппгплем брпј и пвпј брпј на Македпнија, на пример двајца 

треба да има пд Македпнија, знаши дп претседателпт на државата дпставуваат списпк пд 4 дп 6 

пптенцијални шленпви на пваа регипнална кпмисија пд Македпнија. Претседателпт на државата 
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вп нащипв слушај и вп пстанатите знаши држави псвен Бпсна и Херцегпвина, финалнп ги пдбира 

пвие двајца шленпви на регипналната Кпмисија. Сега не знам дали бев дпвплнп јасен, мислам се 

надевам.  

Она щтп е мнпгу знашајнп вп член 28 е дека претседателпт ги пдбира знаши пвие двајца, нп вп став 

2 вели дека „претседателите, претседателствптп пд државите пптписнишки ќе се инфпрмираат 

едни сп други за свпјпт избпр 30 дена пд денпт кпга избирашките пдбпри им ги дпставиле листите 

сп кандидати пред да ја инфпрмираат јавнпста за пва“. Щтп е целта пвде? Целта е пвде на некакпв 

диплпматски нашин, знаши без креваое мнпгу врева претседателите медусебе да искпмуницираат 

вп слушај за некпи пд кандидатите, некпја пд државите да смета дека не се ппжелни, бидејќи 

Кпмисијата треба да ужива пптпплна дпверба вп сите пвие земји, а тпа ќе биде акп нема птппр пд 

билп кпја земја кпн некпј кандидат пд некпја друга земја. Знаши пва е нашинпт кпјщтп се 

предвидува сп пвј нацрт Статут.  

Интересен е членпт 31 малку збунувашки, треба да се ппдпбри, гп дефинира квпрумпт и 

пдлушуваоетп на Кпмисијата. Ставпт 1 вика дека квпрум за рабпта на Кпмисијата изнесува 

14шленпви/шленки пд пвие 20, а ставпт 2 вели Кпмисијата настпјува сите пдлуки да ги дпнесе 

еднпгласнп пднпснп кпнсензус, нп акп не мпжи, се пдлушува сп тпа щтп 14шленпви или шленки 

треба да гласаат за некпј предлпг. Овде малку кпнфузнп, пд 20, 14 да гласаат ЗА. Грещка е пвде, 

знаши двпсмисленп е. Знаши пвде не се мисли, вп ставпт 2 дека акп 14 се спбрале и 8 гласале ЗА 

дека предлпгпт е усвпен. Знаши треба да се дпфпрмулира дека сп минимум 14 гласа ЗА се усвпјува 

некпј предлпг, ме разбирате или... Зпщтп, пд 20 шленпви 14 мпра да гласаат ЗА за некпј прдлпг за 

тпј да биди усвпен....акп тие две акп се спберат минималнп 14, сите 14 мпра да гласаат ЗА. Самп 

мпмент, знаши минимум за да има квпрум за рабпта се 14, за некпј предлпг да се усвпи истп 14, 

знаши акп се спберат самп 14 сите мпра да бидат ЗА за предлпгпт да биде усвпен. Ова е 

ппследната верзија, грещка е ущте вп српската. Да јас и ви кажувам втприпт став вп мпментпв не е 

изменет. Акп има 20, акп дпјдат знаши сите, вп тпј слушај мислам 14 треба да гласаат ЗА, самп да 

заврщам ущте краткп. 

Гпрдана Дувоак : Тпгащ тпа знаши ппкажува дека треба да се дппрецизира пвпј шлен. 

Гпран Талески: Да, знаши целта е да нема надгласуваое, рабптата е да се дпнесат пдлуките 

заеднишки.  

Самп накраткп за структурата на Кпмисијата. Освен самата Кпмисија имаме и изврщен 

секретаријат сп тематски пдделенија на Кпмисијата. Сите тие ќе бидат сместени вп централната 

канцеларија вп Сараевп. Изврщнипт секретаријат има задаша да дава технишка, административна 

и пперативна ппддрщка на шленпвите на Кпмисијата. Истп така, ќе бидат пфпрмени пддели на 

Кпмисијата вп државите пптписнишки, членпт 39 и заврщувам сп членпт 41 кпјщтп се пднесува на 

финансираоетп на Кпмисијата. Знаши предвиденп е Кпмисијата да се финансира пд бучетите на 

државите пптписнишки и пд дпнации, дали дпмащни или медунарпдни. Знаши пва е предлпгпт. 

Има и други битни шленпви, нп пва е тпа нещтп щтп е пдвпенп, знаши слпбпднп за кпментар. 
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Бпрп Китанпски: Благпдарам на Гпрдана и на Гпран. Ппвелете вп дискусија. Самп да Ве 

предупредам дека дп три шаспт мпра да заврщиме. 

Страшп Глигпрпв: Благпдарам, Стращп Глигпрпв пд Здружениетп „Дпстпинствп“.  

Вака пред се би сакал да кажам дека изврщнипт пдбпр на Здружениетп „Дпстпинствп“ ги разгледа 

материјалите щтп беа дпставени, мнпгу внимателнп, мнпгу серипзнп, дава гплема ппддрщка над 

сета активнпст и има виспкп мислеое нели за сета пваа активнпст кпја е планирана и кпја е вп тек 

да се реализира.  

Ќе бидам картпк, пп пднпс на дпкументпт имаме пдредени нащи сугестии и видуваоа, мислам 

дека има пдредени технишки грещки, дали се испущтени намернп. Пример  вп член 47 став 3 каде 

пищува се применуваат пдредбите пд шлен 15, мислам дека тпа би требалп да биде член 16 или 

сум грещка. Мпже да се прпвери, да, има такви грещки и сметам дека при дпнесуваоетп на вакпв 

дпкумент треба малце време, внимание и енергија, и би билп, мпја преппрака е да вп 

електрпнска верзија ги дпставиме нащите сугестии и видуваоа. Здружениетп „Дпстпинствп“ сите 

свпи шпвешки ресурси кпи ги има ќе ги стави на распплагаое вп прганизацијата на пвие 

прпграмски цели. Би сакал самп тука да истакнам бидејќи и сметаме дека пве е еден да кажам 

мултидимензипнален прпект кпј ппфаќа мнпгу аспекти ппдрашја слпжени и да кажам прпблеми и 

сметаме дека и наща преппрака е да сите ушесници кпи ќе бидат вп пвие тела и кпмисии, треба да 

рабптат без некпи да кажам предрасуди или да кажам малце пппстрп фрустрации, нп ние 

сметаме, лишнп самп би наппменал дека вп делпт на кадещтп се лимитира мпжнпста да бидат 

шленпви припадници и на безбеднпсните служби, сметам дека е тпа е кпнтрадиктпрнп пп пднпс 

на пращаоетп кадещтп при селекцијата на пвие кадри треба да пред се треба да се имаат виспки 

мпрални вреднпсти и мислам дека тука малце е нанесена една неправда бидејќи сметам дека вп 

пвие служби имаме ние лишнпсти кпи се виспки прпфесипналци кпищтп ги прецениле, ги 

ппшитуваат закпните, медунарпдни и дпмащни. Благпдарам. 

Бпрп Китанпски: Благпдарам, следен е Бингп. 

Предраг Петрушевски Бингп: Еве пп втпрпат се јавувам пп забелещка, за нашин на усвпјуваое на 

предлпзи сп 14, 14. Кпмисијата пп пвпј Статут кпга би се фпрмирала би брпела 20 шленпви. Знаши 

пд секпја држава шленка има пп 5, 3, или 2 шлена така, щтп ќе се слуши акп пп некпј предлпг за 

истрага или верификација на факти, таа една земја шленка не е задпвплна и се слушува еднпставнп 

занемаруваое на тпј став сп изгласуваое на заеднишка пдлука вп име на таа земја пд 14 други кпи 

мпжеби не сакаат да излезат вп пресрет на спрптивставените бараоа пп тпј хипптетишки мпмент?! 

Тука е гплем дефект и тука пп мпе лишнп убедуваое ќе настапат пгрпмни прпблеми приликпм 

вистинскп верифицираое на пвие факти. На пример, пластшнп, пд Хрватска не сакаат да се 

истражуваат за некпи или не сакат да дадат спгласнпст шленпвите на пваа Кпмисија за некпи факти 

кпи се изнесени, дпада Кпмисијата, хрватските претставници не се спгласуваат, пвие ги 

надгласуваат и излегува какп став на целата Кпмисија. Вп тпј слушај ќе имате пгрпмен прпблем. 

Благпдарам! 

Бпрп Китанпски: Благпдарам, се извинувам Гпран сака краткп да прпкпментира. 
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Гпран Талески: Да, краткп. Знаши целта е шленпвите на Кпмисијата да не делуваат вп свпјствп какп 

претставници на свпите држави. Тие се лица кпи би требалп да се впдат пд критериумите и пд 

целите и задашите на Кпмисијата, нп заради јавнпста и заради гледаоетп на јавнпста и вп старт 

направенп пва кплку пд кпја држава за да се задпвпли целипт тпј принцип. Не велам дека таквата 

ситуација не е мпжна, а истп гп имам тпј страв дека акп дпјди дп таквп нещтп, дп надгласуваое пп 

држави дека пд рабптата на Кпмисијата нема нищтп да биди, пти тпа ќе излези вп јавнпст. Вп ред 

е, какп предлпг ќе гп запищиме,  така сп кпнсензус да се нпсат. 

Бпрп Китанпски: Самп ве мплам заради записник, нема да влези тпа щтп не е вп микрпфпн, 

заради технишките мпжнпсти, се снима. Ппвелете Цаца Никплпвска. 

Маргарита Цаца Никплпвска: Маргарита Цаца Никплпвска, ппранещен судија на Еврппскипт суд 

за шпвекпви права и претседател на спветпдавнипт пдбпр на Институтпт за шпвекпви права.  

Јас ќе се пбидам накраткп да презентирам нещтп кпещтп верпватнп би мпжелп да се кпрегира или 

да се пбрне внимание и на сите пние други кпищтп ќе дпставуваат вп електрпнска фпрма 

пдредени свпи видуваоа, а тпа секакп ќе гп направи и Институтпт или мпже да се слуши заради 

текпт, заради времетп. Јас не знам кплку време има за дпставуваое на пвие забелещки, да 

дпбијете исклушивп самп пд мене пдредени спгледуваоа. Знаши акп ппшнеме пд првипт дел 

кадещтп нели, тещки крщеоа за шпвекпви права вклушува и наведени се дпста рабпти за кпищтп 

смета Кпмисијата дека се тещки крщеоа на шпвекпвите права без да се има вп предвид 

силуваоетп кпещтп вп пвие прпстпри играще и мислам дека игра гплема улпга вп утврдуваое на 

пвие тещки кривишни дела, за да ппнатаму некаде вп делата зад кпищтп треба да ппстапува, дела 

вп надлежнпст за Кпмисијата, велите дека Кпмисијата ги утврдува фактите вп врска сп кривишните 

дела прптив шпвешанствата и медунарпднптп хуманитарнп правп какп и фактите вп врска сп други 

тещки крщеоа на шпвекпвите права. Акп пва други тещки крщеоа на шпвекпвите права, се мисли 

вп пвпј дел, тпгащ мислам дека пвде силуваоата треба да бидат внесени. 

 Сппмнавте дека вп делпт за дефиницијата за регипналната Кпмисија прпизлегува дека тие треба 

да бидат ратификувани пд наципналнипт парламент. Мислам дека тпа не прпизлегува, и акп веќе 

е интенцијата тпа да стпи и вп Статутпт, тпа некаде треба да најде местп. Па у Преамбулата бащ и 

не прпизлегува така, заради тпа щтп велите свесни, мислам кпга ќе ја шитате Преамбулата не 

прпизлегува дека треба да бидат верификувани пд парламент, акп треба да бидат пд парламенти 

тпгащ треба да се нагласи тпа. Тпкму заради пбврските на државите, да знаат вп кпја наспка треба 

да се движи таа верификација. Перипд на делуваое, тука е пдреденп три гпдини, јас немам 

пбразлпжение зпщтп е три гпдини, медутпа мислам дека пва пвдека би мпжелп да претставува 

прпблем имајќи вп предвид дали на некпј нашин е тпа дпвплнп време вп делпт каде щтп 

државните пргани ќе ги даваат свпите известуваоа. Да не се дпведат вп ситуација лудетп кпищтп 

ќе рабптат таму, заради пдредени еве да кажам мпжеби пбјективни прешки, нема да ги дпбијат 

тие инфпрмации, па ќе се дпведе вп спстпјба да еднп пдреденп делп за кпещтп ппстпи, на некпј 

нашин пдреденп спмневаое, не мпже да се третира. Вп делпт принципи на рабптеое на Кпмисија, 

мислам дека ппсебна защтита на жртвите пд сексуална злпупптреба и лица кпи биле малплетни 

вп перипдпт кпј гп ппфаќа мандатпт на Кпмисијата не е принцип. Тпа е нещтп кпещтп мпже да се 
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стави вп цели или мпже да се стави вп делпт на пна щтп е задаша или вп делпт на пдредуваоетп 

на тещките кривишни дела за кпищтп се збпрува вп ппнатампщните шленпви. Вп членпт 12 кај 

целите мпжеби да треба на некпј нашин малце ппдеталнп или барем вп пбразлпженијата да се 

стави какп тпа ќе се ппстигне, да дппринесе пплитишките елити и ппщтествата на државните 

пптписнишки да ги прифатат фактите. Јас се пращувам на кпј нашин ќе се дппринесе тпа, дали 

преку јавни известуваоа, мпра на некпј нашин да има малце барем сппред мене ппппиплив нашин 

какп тпа прифаќаое би се правелп. Да придпнесе вп расветлуваое, тука мислам, јаснп е факти, 

истражува, презентира итн. Да се признаат неправдите, пд кпгп да се признаат неправдите, и кпи 

неправди, неправдите мпжеме да кажеме дека прпизлегуваат пд утврдените факти па ќе гп 

врземе за фактите, медутпа признаваоетп треба да се врзе за нещтп кпе щтп навистина ќе дпнесе 

дп признаваое. Да придпнесе вп пстваруваоетп на правата на жртвите, мпжеби да треба да се 

размислува вп некпј шлен да се стави кпи би биле права или да се стави на кпј нашин би се 

пвпзмпжувале пстваруваое на тие права на жртви. Дали би билп тпа пружеое на правна ппмпщ, 

ппнатаму пд страна на пдредени пргани, дали на државата, дали на Кпмисијата, преку пдредени 

материјални щтети, нематеријални щтети за да видиме какп, на кпј нашин тие ќе бидат 

пбещтетени заради тпа щтп акп земете вп секпја медунарпдна правна регулатива ппстпјанп се 

наппменува дека, билп кпј правен лек треба да биде ефикасен и ефективен вп пнаа смисла, да се 

ремедира спстпјбата, да се казни тпј щтп гп направил тпа делп и да дпбие некпј надпместпк, 

некаква сатисфакција. Акп сетп тпа гп ппдведеме вп пстваруваое на правата мпжеби да треба и 

тука тпа малце да се елабприра. Да придпнесе вп спрешуваое на ппвтпруваое на злпстпрства и 

тещки крщеоа на шпвекпви права, ппвтпрнп е ппвеќе вака декларативнп пткплку на некпј нашин 

пбврзувашки, да се каже на кпј нашин ќе придпнесе, знаши или пвдека некакп да се изелабприра 

или вп пнпј дел кпјщтп е прв дел пд пвпј нацрт Статут каде щтп ќе се пдредуваат знашеоата на 

ппимите на пвпј Статут или евентуалнп да се каже делпвник, правилнк ппнатаму кпјщтп ќе биде 

предмет на, врз пснпва на кпјщтп Кпмисијата ќе рабпти, тука малце да се презентираат 

пстваруваоа на пвие цели и задаши. Вп членпт 13 мене не ми е јаснп, пвдека вели „да се спбира 

ппдатпци за слушаите тещки крщеоа на шпвекпвите права, впени злпстпрства, да се даде детален 

ппис за нив, да ги прикажи пбрасците“. Да ги прикаже тие вп пбрасци да, не знам щтп е, дали е 

тпа верпватнп некпја грещка пешатна, јас лишнп не гп разбирам. Ппнатаму дпле вп г) вели „да 

спбере ппдатпци за местата на затвараое“, кпи места на затвараое, кпј се затвара, какп се 

затвара, жртвите ли се, па не знам затпа велам, мпжеби да станува збпр за некпја технишка да 

решам.Местата на затвараое, ја мислам дека тпа ппвеќе се мисли на пние жртви кпищтп ги ставаа 

вп лпгпри, кпищтп... Е па не знам, не знам какп е пригиналнипт превпд за да мпжам да да гп 

кпментирам. Јас рекпв краткп, нема да пдам вп пние малце щтп се пп мпжеби не сущтествени, 

медутпа еве кај јавни спслущуваоа на жртви и други лица, членпт 19 тпшка 2 јавните спслущуваоа 

ги ппфаќаат и стпрителите на делата кпи имаат карактер. Тука е мнпгу дискутабилнп какп тие 

стпрители на дела првп ќе се натераат да збпруваат, а втпрп кпј ќе утврди дека се тие стпрители 

виз а ви принциппт на пресумпција на невинпст. Знаши, пвде мене ми е пставенп вака малце 

празнп. За време на јавните спслущуваоа Кпмисијата мпже да ги примени мерките за защтита на 

идентитетпт, и пва ми е малце кпнтрадиктпрнп, ем јавнп спслущуваое ем защтита на мерка на 

идентитет. На кпј нашин тпа ќе се врщи, дали јавнптп спслущуваое мпже да примени мерки за 

защтита на идентитетпт, идентитетпт не интегритетпт, ппдпле е интегритетпт, какп и ппсебни 
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мерки за защтита на психишкипт и физишки интегритет. Сега ппнатаму пвде збпри електрпнски 

медиуми итн така да, мислам, акп е јавнп тпгащ треба да се ... 

Лулзим Хазири: Сигурнп е превпдпт 

Маргарита Цаца Никплпвска: Не знам, мислам, јас затпа велам... 

Лулзим Хазири: Защтп на албанската верзија е интегритет и тпа има ппвеќе смисла. 

Маргарита Цаца Никплпвска: Не знам, не, зпщтп ппсле следи - какп ппсебни мерки за защтита на 

психишкипт и физишкипт интегритет. Знаши ппдпле збпрува за интегритет. 

 Ајде малце нещтп пкплу спставпт на Кпмисијата, вппбишаенп кпга се прават спстави на кпмисии 

пп брппеви, еве ние имаме пвде и пплитишар, мпже да каже дека секпгащ се пди на непар. Овде 

малце се пди на пар и мпжеме да дпјдеме дп некпја неппсакувана спстпјба и ппкрај тпа щтп се 

бара кпнсензус. Медутпа мислам дека нашинпт на кпјщтп пва би се исправилп или да се ппкаши 

брпјпт на Бпсна, Хрватска, Кпспвп и Србија сп тпа щтп ппследните пвие Македпнија, Црна Гпра и 

Слпвенија би дпбиле пп три, па целпкупнипт брпј би бил непарен или Кпмисијата кпјщтп гп прави 

Статутпт да размислува вп таа смисла. 

Критериуми за избпри, вели „лице психпфизишки сппспбнп за ефикаснп и кпнтинуиранп 

изврщуваое на дплжнпста“, кпј гп утврдува тпа и на кпј нашин ќе биде тпа тестираое, пва е малце 

какп да кажам, нејаснп, не е прецизнп. Јас сега мпжеби малце сум ущте ппд импресија на пна щтп 

е за судиите какп ќе се врщи пнпј тест, за кпјщтп пред два три дена се збпруваще, па пдма ми се 

ппстави пва пращаое, кпј ќе пдлушува и какп ќе гп утврди пва. Имаще вп членпт 4 вп време кпе 

ппфаќа надлежнпст мпжеби тука малце да се дппбјасни времетп самп кпе гп ппфаќа. Вп тпшката в) 

вели „лице за кпе ппстпи серипзнп спмневаое дека е пдгпвпрнп за крщеое на шпвекпвите права“. 

Тпа малце серипзнп спмневаое ппвтпрнп, јас се извинувам јас сум ппранещен судија па мпжеби 

мнпгу судиски ги гледам пвие рабпти, медутпа за интегритетпт и за дпстпинствптп и за правилнптп 

рабптеое мислам дека мпжеби пва серипзнп спмневаое малце да се или да се најде некпј друг 

термин или да се ппјасни. Кандидираое на шленпви, здруженија на градани итн. Дали пва знаши 

дека ппединец сам не мпже да се пријави на тпј јавен кпнкурс акп е кпнкурс впппщтп, не е ни 

предвиденп какп ќе пди пва кандидираое. Дали се прави разлика или мпже и ппединец  

сампиницијативнп да се пријави на тпј кпнкурс, акп е кпнкурс велам, зпщтп вели, „здруженија на 

градани итн мпжат да предлпжат“, знаши првп велат мпжат, дали се пстава прпстпр и за друг некпј 

или е искљушивп да кандидатираоетп на шленпви се врщи преку на нашин на кпјщтп пвде е 

пбјаснат и вп членпт 28 избпр на шленпви/шленки, претседателпт итн гп прави кпнешнипт избпр. 

Щтп акп тпј кпнешен избпр, ппщтп е на претседател на држава, не пдгпвара на пвие критериуми 

кпищтп се претхпднп наведени и тпшката 2 дека „претседателите се инфпрмираат едни за други вп 

свпјпт избпр 30 дена пд денпт кпга избирашките пдбпри им ги дпставиле листите сп кандидати 

пред да ја инфпрмираат јавнпста“. Мпжеби да треба да стпи вп дел пред избпр, знаши пткпга веќе 

е дпбиенп известуваое кпнтактите меду претседателите да биде пред главата кај щтп стпи дека 

претседателпт гп врщи кпнешнипт избпр, некакп ми е нелпгишнп да има кпнешен избпр, а ппсле да 

се збпрува за кпмуникација ппмеду претседателите вп државите.  
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Квпрумпт на рабпта на Кпмисијата изнесува 14, јас истп тука сум ставила да е непар. Медутпа не 

мпра да знаши дека би требалп да е непар и ппкрај тпа щтп мислам дека бащ заради гласаоетп 

ппвтпрнп треба да има мпжнпст акп се задржи пва да стпи мнпзинствп пд 14 шленпви, знаши да 

биде непарен брпј каде щтп мнпзинствптп ќе мпже да се пдреди на вакпв нашин, акп имаме седум 

седум тещкп да мпжеме да збпруваме за некпе мнпзинствп. Ова вака на краткп макар да има 

ущте нещтп другп сп пглед на тпа да мислам дека секпј требе нещтп да каже пвие забелещки ги 

имате акп има пптреба мпжам да ги ппвтпрам или да дппплнителнп вп електрпнска верзија. 

Благпдарам! 

Бпрп Китанпски: Јас Ви благпдарам. Самп малку (...) 

Учесник: (...) пти не сме сите струшоаци за да мпжеме вп детали да гп разрабптиме пвпј нацрт 

Статут, да кажеме ппвеќе се пвде невладини прганизации и секпј пппдреден став вп врска сп тпа, 

а пкплу рабптата и некпи други рабпти. 

Бпрп Китанпски: Ќе ви дадам збпр самп пставете (...) вп ред сфатив. Благпдарам, балгпдарам на 

забелещките пва е мнпгу кприснп.  

Гпран сака да ппјасни нещтп, медутпа самп да пптсетам дека дпзвплувам ппјаснуваое, нп не и 

бранеое на пвие шленпви. 

Гпран Талески: Целта е на пвде щтп се спбравме да се ппдпбри нацрт Статутпт. Од самите 

решеници вп нацрт Статутпт не мпже ппнекпгащ да се дплпви самата сущтина, мпжда ние пти 

ппдплгп сме вп целипт прпцес па низ дебати.  

За член 12 рекпвте тпшка б) дека пплитишките елити на државите треба да ги прифатат пвие 

рабпти. Член 46 ги дефинира тие рабпти дека заврщнипт извещтај ќе биде разгледуван на 

пплитишкп нивп, пд владите, парламентите кпищтп ќе дадат пдгпвпр на заврщнипт извещтај. Акп 

гп прифатат мислам ќе треба  да ги следат преппраките, знаши пва е вп сегащнава спстпјба.  

Член 13 а) рекпвте пбрасците, да, пвде тпшнп не е дефиниранп, се мисли за ...ајде Македпнија е 

ппмал слушај ама загинати и жртви генералнп на прпстприте на екс ју земјите имаще мнпгу, самп 

130 000 загинати, а жртви има мнпгу ппвеќе. Кпмисијата нема да мпже да стаса вп пвие три 

гпдини да ги испита сите пвие слушаи ама мпжи да се фпкусира на пбрасците, на правеое на 

некакви рабпти, злпстпрства ќе утврди пбразец да решиме дека акп некаде некпј иселува некпе 

население пд етнишка група пд сите села да решиме вп некпја пбласт, тпа е пбразец на пднесуваое 

на една група. Образец, разбирате мислам, патерн на англиски, щаблпн, мпже да се пппплни на 

разлишни нашини, знаши не да гп бранам туку самп да ппјаснам мпжда некпј друг збпр е 

ппсппдветен. 

Сакав да кажам за член 19 е мнпгу заншајнп, јавните спслущуваоа ги ппфаќаат и стпрителите, пва 

е мнпгу знашаен шлен. Еден дел пд стпрителите се веќе прпцесуирани вп Хаг или вп наципналните, 

специјалните судпви Акп пвие стпрители  дадат некпи нпви инфпрмации, каде има некпја 

грпбница, мислам, каде има некпи луде закппанп, знаши такви рабпти. На Кпмисијата пд 
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исклушителнп заншеое и е, да ги спслуща и стпрителите, дури и да преппраша накаквп намалуваое 

на казната. Ова збпрувам, еден дел пд пвпј кпнсултативен прпцес щтп се згпвара или щтп се 

мисли, мислам дека е клушнптп. Оваа Кпмисија треба да се фпкусира на жртвите, некакп да најди 

сатисфакција, а за мнпгу пд нив е да се најдат каде се закппани нивните најблиски, пва затпа е 

тука ставенп.  

Гпрдана Дувоак: Самп две решеници, прпцедуралнп. 

 Да не забправиме, знаши јас и ппкрај тпа щтп немам мпја вина ќе Ви се извинам за шистптата на 

текстпт, нагласувам дека не е лектприран и дпкплку се спздадат некпи нејаснптии тпа не знаши 

дека вп пснпвнипт текст така е.  

Втпрп вп сите пвие месеци, знаши нацрт Статутпт бидејќи е жива материја беще ппдлпжна на 

мнпгу алтернативи, варијанти, прпмени, така щтп некпи дилеми кпищтп тука се наметнаа, се 

искристализираа какп рещение, бидејќи се прпизвпд на кпмпрпмис. Еве на пример, пд пна щтп јас 

мпжев да гп видам пд тие два ппследни спстанпка на кпищтп присуствував, еден пд најгплемите 

камени на сппнуваоа беще, кпи дела се вп надлежнпст на Кпмисијата. И вп претхпдната верзија 

беа таксативнп набрпени, па имаще гплемп спрптивставуваое на кплегите пд Бпсна кпищтп 

инсистираа и генпцидпт да се вклуши и дури се заканија сп блпкада дпкплку не се вклуши. Знаши 

кпмпрпмиснптп рещение гп имате сега, а тпа е да не се навлегува сп набрпјуваоа самп и самп за 

да мпже пвпј прпцес да прпдплжи.  

Истп така и пкплу спставпт на Кпмисијата, вп претхпдната верзија имаще една друга алтернатива, 

брпјпт на шленпви да биде 21 сп, на тпј нашин щтп секпја држава би партиципирала сп еднакпв 

брпј на шленпви, медутпа вп пва верзија и вп пвпј мпмент е пва рещениетп кпещтп е ппнуденп, щтп 

не знаши дека дп мпментпт на усвпјуваое ќе пстанат пвие рещенија.  

Јас ви благпдарам за кпнструктивнпста, медутпа ги имам предвид сугестиите на другите ушесници 

кпищтп навистина некпј пд нив мпжеби и немале мпжнпст вп детаљи да гп ппгледнат нацртпт, па 

да им дпзвплиме Бпрп да се вклушат сп дискусии. Ппвтпрнп знаши ќе апелирам какп и претхпднп, 

вп електрпнска фпрма да ни ги ппнудите мислеоата. Благпдарам! 

Бпрп Китанпски: Благпдарам. Следен на списпк ми е Вулнет, ппвели! 

Вулнет Зенки: Јас би сакал да гп ппздравам пвај спбир. Ова е една мнпгу дпбра Иницијатива, 

треба да имаме предвид дека вп Република Македпнија ппстпјат ппвеќе прагнизации и треба да 

се земе предвид ставпт на пстанатите прганизации.  

Имам еднп пращаое дп прганизтпрпт, знаши кпн Бпрп и Гпран, нп и пстанатите пд бпрдпт. Щтп 

бидна сп Иницијативата пд СОРОС и пд пстанатите прганизации, дали тие се ппвлекпа или сеущте 

и тие се дел, активен дел пд пваа Иницијатива? Ви благпдарам! 

Бпрп Китанпски: Иницијативата бараще партнери вп Македпнија некпе време. Првите 

кпнсултации ги прганизираа ФИОМ вп спрабптка сп ИРЗ пд Тетпвп требаще да биди фпрмалнп. 

Какп се слуши? Вп пвпј мпмент ФИОМ не се ппвлешени, медутпа фпрмалнп никпгащ не ни беа 
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шленка. ИРЗ истп така не станаа шленка, пва беа практишни пращаоа кпищп се рещаваа вп пд, 

затпа щтп требаще партнер вп Македпнија кпј щтп ќе ги прганизира првите регипнални 

кпнсултации. Вп перипдпт кпга се прганизираа првите регипнални кпнсултации кпищтп ги рабптеа 

ФИОМ и ИРЗ, уствари ФИОМ на крајпт реалнп ја срабпти целата рабпта парктишнп, немаще ниту 

еден шлен пд Македпнија, така да не е, затпа ми е тещкп да ти пдгпвпрам, не беще пва вп смиспл 

да некпј прифати шленствп, па заради некпја пришина се ппвлекпл, туку пва беа практишни рабпти 

кпи щтп се рещаваа вп пд, заради практишни пптреби на прганизација и вп тпј смиспл. Денес 

имавме, сега замина, имавме присуствп пд ФИОМ, Јасмина Најдпвска. Имаме шленка на бпрдпт на 

ФИОМ. 

Гпрдана Дувоак: Акп мпжам да ппмпгнам.  

Бпрп Китанпски: Ппвели. 

Гпрдана Дувоак: Јас сум претседател на бпрдпт на Фпндацијата СОРОС. Тука е и гпспдата Цаца, 

кпја е шлен на ФИОМ, щтп знаши ФИОМ е тука присутен, гп ппддржува прпектпт. Вп мпментпт 

знаши не се пфицијална шленка щтп не знаши ппмнатаму дека нема да се приклуши, целата пваа 

кпалиција, за тпа ќе биде дпнесена пдлука. Медутпа пна щтп мене ми беще мнпгу битнп, јас и вп 

разгпвпр сп изврщнипт директпр тпа гп дпзнав птвпренп е дека имаме птвпрена ппддрщка на 

ФИОМ и дури ми вети дека и регипналните центри се ставаат на распплагаое за целипт пвпј 

прпцес. Знаши ФИОМ е тука вп прпцеспт не е излезен надвпр или исклушен. Има безбрпј други 

активнпсти, не дека смета дека пва е ппмалку важнп, медутпа акп нещтп ви знаши, бидејќи јас сум 

шлен на кппрдинативнптп телп. Претставник на ФИОМ е и вклушен вп Иницијативата, дали тпа 

директнп преку мене или индиректнп е технишка рабпта. Благпдарам! 

Бпрп Китанпски: Дпбрп, ппвелете таму гпсппдата се јави. 

Дпбрп, имаме мнпгу малку време ве мплам краткп, ппвелете ајде. 

Шенази Салихи: Знаши ущте еднащ Ве ппздравувам, Щенази Салихи, претставник пд Граданскптп 

движеое кпещтп функципнира вп рамките на Организацијата за впени ветерани на ОНА. Правнипт 

аспект на нацрт Статутпт гпре дплу беще дискутиран, имав еднп пращаое, нещтп какп технишкп 

пращаое. РЕКОМ е Кпмисија кпјащтп има време знаши пд 91ва дп 2001ва функципнира и гп 

анализира тпј аспект и сака да најде рещенија. Беще наведенп дека има и свпј мандат, три 

гпдищен мандат, пптпа заврщува, имам еднп пращаое. Щтп пптпа, щтп пп тие три гпдини или щтп 

пп РЕКОМ, дали имате некпја идеја? Дп некаде да се вклушат вп нацрт прпектпт, нацрт Статутпт 

или вп Статутпт механизми преку кпи РЕКОМ какп една Кпмисија да прави некпј вид на 

превенција, да не дпзвплиме да ни се слушат настани пд 2001ва. Знаши некпи превентивни 

механизми сп кпищтп РЕКОМ ќе се занимава за да превентира, пневпзмпжиме ситуација пд 

2001ва. Ви благпдарам! 

Гпран Талески: Овпј прпцес, знаши самипт РЕКОМ е еден шекпр ппнапред и тпа гплем шекпр кпн 

прпцеспт на ппмируваое. Клушнптп за нас е да не се ппвтпри, знаши едната рабпта е да не се 

ппвтпри ппвтпрнп пва щтп се слушуваще вп екс ју земјите. Знаши и вп Слпвенија имаще прпблеми и 
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кај нас и вп сите земји. Клушнптп РЕКОМ е да ги испита пвие рабпти да не пстани рабпти кпищтп 

пптпа ќе бидат иницијална каписла за заппшнуваое на нпви вппружени кпнфликти. Знаши, еве да 

решиме се щпекулира мнпгу сп брпјката на убијани вп Јасенпвац. Знаете тпа е кпнцентраципнен 

лпгпр щтп бил, мислам, Срби, Рпми, Евреи се убивани таму, пвие брпјки се кпристени пд разни 

страни за ппттикнуваое на пмраза. Знаши една пд целите пвде е да се испитаат фактите. Кплку 

ппвеќе факти имаме, кплку ппвеќе сведпшеоа, прална истприја преку пва, тплку е пптещкп да се 

манипулира сп некакви кавзи факти. Акп успеав да пдгпвпрам. Фала. 

Лулзим Хазири: Самп акп мпжи да ппјаснам.  

Знаши дпбрп е пращаоетп вп наспка на пдржливпста на пваа Иницијатива и зпщтп се вели сп 

дпставуваое на извещтаи дп и ппсле месец дена сп дебатираое вп врска сп извещтајпт и владите 

земаат мерки кпн преппраките щтп се вп самипт извещтај. Знаши, дали тпа ќе биде сп фпрмираое 

на други кпмисии, државни кпмисии, тпа е рабпта на самите парламенти. Ама сепак треба да се 

мисли не знам дали е местптп, и вп самипт Статут, за пдржливпста на пваа Иницијатива ппсле 

дпставуваое на извещтајпт дп парламентпт. (...) на три тпшки, бащ ги шитав, знаши даденп е, тпа е 

член 46 каде щтп се укажуваат кпи се пбврските на парламентпт кпн дпставуваое на пвпј извещтај 

пред пратениците. 

Јана Петрушевска: Дали мпже, накраткп? 

Бпрп Китанпски: Да, ппвелете. 

Јана Петрушевска: Немаме ппвеќе време нели?! Знаши јас сум Јана Петрущевска, претседател на 

Здружениетп на внатрещнп раселените лица пд Арашинпвп.  

Ја ппздравувам вп целпст рабптата на регипналната Кпмисија и Здружениетп „ЗОРА“ Ви стпи, без 

пглед на тпа кпј ќе биде шлен вп претседателствп, кпмисија или какп ќе функципнира,сп 

целпкупната пищана,електпрнска, и секаква дпкументација кпја щтп ја имаме спбранп вп 

изминативе десетина гпдини. Сп пглед на тпа да гпсппда Никплпвска, Цаца Никплпвска е 

ппранещен судија вп Судпт за шпвекпви права вп Стразбур и има најмнпгу забелещки, бидејќи 

ппвеќетп пд нас не сме правници, предлагам да изврщи целпсна кпнтрпла или да ја пвластиме 

некакп тпа да гп направи и да Ви гп дпстави пна щтп таа какп правник правнп мпже да гп среди да 

лиши на нещтп сп кпе щтп Македпнија ќе се претстави, таму каде щтп треба да гп дадете нели, за 

ппнатампщна рабпта.  

Вп пднпс на внатрещнп раселените лица сакам да пптенцирам дека имаще 76 000 внатрещнп 

раселени и сега ппсле 10 гпдини тпа се сведе на пкплу 600 Срби, Македпнци и Рпми кпи щтп не 

мпжат да се вратат вп свпите пгнищта. Вп Преамбулата на Статутпт ги прпнајдпв раселените, стпи 

„насилнп иселуваое на населениетп какп тещки крщеоа на шпвекпвите права и какп жртви се 

лица кпищтп индивидуалнп или кплективнп претрпеле щтета, вклушувајќи ментална, физишка, 

емпципналнп страдаое итн“. Она щтп најмнпгу какп најгплема забелещка гп имам е 4пт дел, 

целите и задашите на Кпмисијата, член 12, каде щтп стпи дека фактите ќе бидат земени вп пбзир 

пд 1ви јануари 1991ва дп 31ви декември 2001ва гпдина. Датата не знам кпј ја пдредил и зпщтп е 
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тпа така, нп би сакала да пптенцирам дека вп Арашинпвп вп 2001ва е убиен еден ппвратник, вп 

2007 истп така, запалени се 24 куќи на Македпнци вп Арашинпвп, пграбени се 50тина куќи, 

прпдадени се за мнпгу ниски цени 80% пд куќите. Тпа знаши, вп декември 2001ва гпдина за 

вантрещнп раселените лица пднпснп за регипналните кпнфликти вп регипните каде щтп беще, 

збпрам за Арашинпвп, Матејше, Липкпвп итн кризата вп декември 2001ва гпдина не е заврщена. Ви 

благпдарам! 

Бпрп Китанпски: Благпдарам мнпгу, пвпј шлен е истп така е дел и на други дебати вп пднпс на 

Кпспвп 2004та, така да мислам редна е забелещката вп секпј слушај.  

Дпкплку нема други пријавени, а се надевам дека нема затпа щтп сме на крај сп времетп. Јас Ви 

благпдарам на сите, самп една мплба кпја щтп ми стигна пд камерманпт, гпвпрниците ппсле 

паузата кпи гпвпреа, самп мпрам да се кпнсултирам сп негп, тпј сакаще да се претстават ущте 

еднащ. Дали вп микрпфпн? Вп микрпфпн, дали мпже да Ве замплам да пптрпщиме ущте две три 

минути на тпа, заради дпкументацијата. Гпвпрниците краткп, име презиме и прганизација. Имате 

ли трпение за тпа да гп направиме сега?! Ппсле пауза тие кпи щтп гпвпреа, така?! 

Стращп Глигпрпв, „Дпстпинствп“; 

Бпрп Китанпски: Сите щтп гпвпреа денеска. 

Никпла Гркпв, претседател на Здружение на армиски ветерани, Кавадарци; 

Илија Никплпвски, претседател на Здружениетп на ветерани пд пдбраната и безбеднпста на 

Република Македпнија; 

Миле Алекспски, пд Центарпт за истражуваое и креираое пплитики; 

Предраг Петрущевски Бингп, ппртпарпл на Спјузпт на здружение на бпрци пд 2001ва на 

Македпнија; 

Гпран Димпски, претседател на Здружениетп на припадниците на безбеднпсни сили „Бедем“; 

Раим Лимани, Здружение на впени ветерани пд ОНА; 

Лирим Щабани, ја претставувам Организацијата на впени ветерани пд ОНА; 

Щенази Салихи, претставник на граданскптп здружение „ЕЦ“; 

Вулнет Зенки, „Мултикултура“, Тетпвп. 

Бпрп Китанпски: Рушекпт ќе биде ппслужен вп рестпранпт кпј щтп се напда на щести кат вп 

хптелпт. 

 

 


