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Опште одредбе

Члан 1.
Дефиниција Коалиције

Коалиција за РЕКОМ (у наставку текста: Коалиција) је мрежа организација и појединаца чија је
мисија залагање за успостављање Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним
злочинима и другим тешким кршењима људских права на подручју некадашње СФРЈ (у наставку
текста: РЕКОМ) у раздобљу од 1991. до 2001. коју ће споразумно основати државе настале на
подручју некадашње СФРЈ.

Члан 2.
Назив Коалиције

(1) Назив Коалиције је Коалиција за оснивање Регионалне комисије за утврђивање чињеница о
ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права на подручју некадашње СФРЈ.

(2) Скраћени назив је Коалиција за РЕКОМ.

Члан 3.
Садржај Статута

Статутом Коалиције (у наставку: Статут) уређују се основни циљеви дјеловања, начела рада, права
и дужности чланова/ица, унутрашња организација, избори, надлежност тијела, као и друга питања
од важности за рад Коалиције.

Члан 4.
Мандат Коалиције

Мандат Коалиције је:

 организовање консултација у оквиру цивилнога друштва у државама насталим на подручју
некадашње СФРЈ о моделу РЕКОМ-а;

 израда модела РЕКОМ-а који ће Коалиција дати на разматрање парламентима држава
насталих на подручју некадашње СФРЈ;

 медијска промоција и осигурање јавне и политичке подршке за успостављање РЕКОМ-а;
 организовање учествовања грађана/ки у заговарању оснивања и ђеловања РЕКОМ-а, као и

остваривања њених препорука;
 јавно представљање и заговарање РЕКОМ-а пред највишим државним тијелима држава

насталих на подручју некадашње СФРЈ и међународним организацијама;



 притисак на институције у државама насталим на подручју некадашње СФРЈ да отворе
парламентарну расправу о потреби регионалног приступа прошлости, иницијативи и
моделу РЕКОМ-а;

 подршка РЕКОМ-у у спровођењу његовог мандата;
 праћење остваривања препорука РЕКОМ-а.

Члан 5.
Територија деловања

(1) Коалиција своје активности спроводи у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској, Косову,
Македонији, Словенији и Србији.

(2) Заговарање и промоција РЕКОМ-а може се спроводити и у другим државама.

Члан 6.
Знак и логотип Коалиције

(1) Коалиција има свој знак и логотип.

(2) Логотип Коалиције обавезно се користи у свим активностима Коалиције.

(3) Знак Коалиције налази се у Прилогу бр. 1 овога Статута.

(4) Логотип Коалиције налази се у Прилогу бр. 2 овога Статута.

Члан 7.
Заступање Коалиције

(1) Коалицију представљају чланови/ице Координационог вијећа Коалиције за РЕКОМ,
чланови/ице група за координацију консултација, координатори и организације, организатори
консултација и пратећих активности на локалном, државном/националном и регионалном нивоу.

(2) За преузимање правних послова у име Коалиције потребно је писано овлаштење/одлука
Координационог вијећа.

Члан 8.
Методологија рада

Коалиција остварује своје циљеве организовањем форума и савјетовања, конференција за
новинаре, састанака чланова/ица Коалиције и медијских кампања, издавањем публикација,
обраћањем јавности, релевантним институцијама и на други начин, према одлуци
Координационог вијећа, односно Скупштине.



Чланство у Коалицији за РЕКОМ

Члан 9.
Основне одредбе о чланству

(1) Члан/ица Коалиције може бити свака организација и особа која прихвата циљеве и Статут.

(2) Члан/ица Коалиције постаје се предајом потписане изјаве о приступању Коалицији.

(3) Члан/ица Коалиције не може бити организација која у својем програму или активностима
заговара расну, вјерску или националну мржњу, мизогинију, ксенофобију, хомофобију или друге
облике мржње који представљају подстицање на дискриминацију, непријатељство или насиље.

(4) Члан/ица Коалиције не може бити особа која јавно заговара ставове и спроводи активности
које су описане у ставу 3 овог члана.

(5) Члан/ица Коалиције не може бити особа осуђена у присутности за ратне злочине.

(6) Члану/ици Коалиције који/а је оптужен/а за ратне злочине замрзава се чланство. Одлуку о
замрзавању чланства доноси Координационо вијеће.

(7) Одлуку о томе да ли постоји препрека за чланство из става 3 овога члана доноси
Координационо вијеће на захтјев минимално једног/е члана/ице Коалиције.

(8) Податке о члановима/ицама Коалиције води Секретаријат Коалиције (у наставку: Секретаријат)
који израђује јединствени регистар чланова/ица Коалиције (у наставку: Регистар чланова/ица).

Члан 10.
Права чланова/ица

Права члана/ице Коалиције су:

 да бира и да буде биран/а у тијела Коалиције у складу с овим Статутом и другим општим и
појединачним актима Коалиције;

 да буде информисан/а о активностима Коалиције;
 да учествује у раду Коалиције;
 да добије подршку у случају угрожености својих основних права због чланства у Коалицији

и ангажовања у активностима Коалиције;
 да остварује друга права предвиђена овим Статутом и другим општим и појединачним

актима Коалиције.



Члан 11.
Дужности чланова/ица

Дужности члана/ице Коалиције су:

 да поштује Статут и друге опште и појединачне акте Коалиције;
 да се залаже за остваривање циљева и мисије Коалиције;
 да штити интересе, чува и унапређује углед Коалиције;
 да учествује у раду, долази на састанке органа и тијела Коалиције чији је члан/ица.

Члан 12.
Престанак чланства

(1) Чланство у Коалицији може престати иступањем или искључењем.

(2) Ако члан/ица жели иступити из Коалиције, о томе у писаном облику обавјештава своју
националну  канцеларију или Координационо вијеће.

(3) Приједлог за искључење члана/ице уз образложење Координационом вијећу може поднијети
сваки члан/ица Коалиције.

(4) Координационо вијеће о приједлогу консултује Статутарну комисију, која даје своје мишљење.

(5) Координационо вијеће доноси одлуку о овом приједлогу на првој сљедећој сједници.

(6) Одлука Координационог вијећа о искључењу члана/ице суспендује његова/њезина права и
дужности као члана/ице Коалиције.

(7) Против одлуке о искључењу допуштена је жалба Скупштини, која се подноси путем
уреда/канцеларије у држави из које потиче искључени члан/чланица Коалиције у року од петнаест
дана од пријема одлуке о искључењу.

(8) Скупштина доноси коначну одлуку о искључењу члана/ице двотрећинском већином гласова
присутних чланова/ица на првој сљедећој сједници.

(9) Секретаријат спроводи одлуку о искључењу члана/ице брисањем члана/ице из Регистра
чланова/ица.



Организациона структура Коалиције

Члан 13.
Управљачка тијела Коалиције

Управљачка тијела Коалиције су:

 Скупштина
 Координационо вијеће
 координационе групе

Члан 14.
Стручно-административна тијела Коалиције

Стручно-административна тијела Коалиције су:

 Секретаријат Коалиције
 Статутарна комисија

Члан 15.
Одлучивање у Коалицији

(1) Тијела Коалиције правоваљано одлучују већином гласова присутних чланова/ица тијела које
одлучује.

(2) Одлуке о: избору чланова Координационог вијећа, избору чланова/ица Статутарне комисије,
усвајању и измјенама Статута, жалби против одлуке Координационог вијећа о искључењу
члана/ице из Коалиције и гашењу Коалиције доносе се двотрећинском већином гласова
присутних чланова/ица тијела које доноси одлуку.

(3) Изузетно у односу на став (1) овог члана, тијело које одлучује може Пословником о раду или
посебном одлуком предвиђети могућност доношења одређене одлуке двотрећинском већином
гласова присутних чланова/ица или консензусом чланова/ица.

(4) Ако о истом предмету о којем тијело које гласа постоји више приједлога одлуке, усвојеним се
сматра онај приједлог одлуке који добије већи број гласова присутних чланова/ица.

(5) Чланови/ице Скупштине и координационих група имају право на сљедећи број гласова:

а) организације чланице Коалиције - два гласа;
б) особе чланови/ице Коалиције - један глас.



Члан 16.
Гласање у Коалицији

(1) Чланови/ице Скупштине и координационих група могу гласати лично или путем
опуномоћеника.

(2) Једна особа може имати највише три пуномоћи за гласање на сједници Скупштине или
састанку Координационе групе.

(3) Гласање је јавно, осим ако чланови/ице тијела које доноси одлуку не одлуче да се о
конкретном приједлогу одлука донесе тајним гласањем.

(4) Чланови/ице тијела Коалиције могу гласати за или против приједлога или се уздржати од
гласања.

Члан 17.
Скупштина

(1) Скупштина је највише тијело Коалиције које управља пословима Коалиције и доноси Статут и
друге опште акте који су јој овим Статутом стављени у надлежност.

(2) Скупштину чине сви чланови и чланице Коалиције.

(3) Скупштина своје послове обавља на сједницама којима присуствују чланови/ице Скупштине.

(4) Редовна сједница Скупштине одржава се једном годишње. Редовну сједницу сазива
Координационо вијеће.

(5) Скупштина може одржати и ванредне сједнице. Ванредне сједнице сазива Координационо
вијеће и/или једна трећина чланова/ица Коалиције.

(6) Дневни ред, приједлог одлука и материјал за сједницу Скупштине припрема сазиватељ.

(7) Сазиватељ мора свим члановима/ицама који/е су заведени/е у Регистар чланова/ица упутити
позив за сједницу Скупштине, нацрт приједлога дневног реда сједнице те остале релевантне
материјале најкасније 14 дана прије одржавања сједнице.

(8) Право гласања на сједници Скупштине имају сви/е представници/це организација чланица
Коалиције и особе чланови/ице који/е су регистровали/е своје учешће на сједници Скупштине:

а) у случају организација чланица Коалиције: регистрацијом и предајом испуњеног и
овјереног мандатног писма на темељу којег добијају гласачки картон; те

б) у случају особа чланова/ица Коалиције: регистрацијом на темељу које добијају гласачки
картон.



Члан 18.
Регистрација чланова/ица Скупштине

(1) Регистрација чланова/ица Скупштине за добијање права гласања обавља се прије почетка
сједнице Скупштине.

(2) Чланство у Коалицији се утврђује увидом у Регистар чланова/ица.

Члан 19.
Радно предсједништво

(1) Сједницу Скупштине води радно предсједништво које се бира на почетку сједнице и које води
сједницу у складу с Пословником о раду Скупштине.

(2) До избора радног предсједништва сједницом Скупштине предсједавају два/двије
представника/ице организација покретачица иницијативе.

(3) Организације покретачице иницијативе су Фонд за хуманитарно право из Београда и
Documenta - Центар за суочавање с прошлошћу из Загреба.

(4) Радно предсједништво је састављено од седам чланова/ица представника/ица организација
чланица Коалиције из држава наведених у члану 5. ставу (1) овог Статута.

Члан 20.
Надлежност Скупштине

Скупштина је тијело одлучивања које:

 усваја Статут и измјене Статута;
 доноси Пословник о раду Скупштине (у наставку: Пословник о раду);
 доноси стратешки програм Скупштине;
 бира и разрјешава чланове/ице Координационог вијећа;
 разматра и усваја извјештаје о раду између два засједања Скупштине које подноси

Координационо вијеће;
 коначно одлучује о одлуци Координационог вијећа о искључењу члана/ице Коалиције;
 коначно одлучује о одлуци Координационог вијећа о гашењу Коалиције;
 одлучује о свим другим питањима од интереса за Коалицију;
 бира и разрјешава чланове/ице Статутарне комисије.



Члан 21.

Пословником о раду утврђују се права и обавезе чланова/ица Скупштине и уређује се начин
сазивања Скупштине, утврђивање дневног реда, вођење и ток сједнице, начин одлучивања,
вођење записника, избор за органе Коалиције и друга питања из оквира надлежности Скупштине.

Члан 22.
Координационо вијеће

(1) Координационо вијеће је управљачко тијело Коалиције. Има 17 чланова/ица које бира
Скупштина.

(2) Због спровођења одлука Координационог вијећа на терену осигурава се заступљеност на
сљедећи начин: Босна и Херцеговина (4), Црна Гора (2), Хрватска (3), Косово (3), Македонија (1),
Словенија (1) и Србија (3).

(3) Приједлог за избор члана/ице Координационог вијећа може поднијети сваки члан/ица
Коалиције.

(4) Секретаријат све приједлоге доставља Координационом вијећу, које саставља коначну листу
кандидата и подноси је члановима/ицама Скупштине најкасније седам дана прије почетка
засједања Скупштине.

(5) Координационо вијеће састаје се најмање једном у два мјесеца.

(6) Сједницама Координационог вијећа присуствују чланови Секретаријата (регионални
координатор/ка, координатори/ке консултација, представници/ице организација које пружају
техничку и административну подршку у организацији консултација), а по потреби и
представници/ице  организатора консултација и представници/ ице чланица Коалиције, без права
у одлучивању, али чија је присутност важна за разматрање питања која су предвиђена дневним
редом.

(7) Координационо вијеће усваја Правилник о раду Координационог вијећа који детаљније
регулише његов рад.

(8) Мандат чланова/ица Координационог вијећа је три године.

(9) Чланство у Координационом вијећу аутоматски престаје властитом одлуком, у случају смрти
члана/ице, престанком чланства у Коалицији и неоправданим недоласком на сједнице
Координационог вијећа узастопно два пута.

(10) Координационо вијеће може кооптирати новог члана/ицу на приједлог било којег/е
члана/ице Коалиције, умјесто члана/ице којем из разлога наведених у ставу 9. овог члана престане
чланство. Одлука о новом члану/ици Координационог вијећа доноси се консензусом. Скупштина
потврђује (верификује) одлуку на првој сљедећој сједници. Ако више од пет (5) чланова/ица
изабраних од стране Скупштине престану бити чланови/ице Координационог вијећа, ово тијело
има обавезу у року од два (2) мјесеца сазвати ванредну Скупштину.



Члан 23.
Надлежност Координационог вијећа

Координационо вијеће:

 одговорно је за извршавање одлука Скупштине и доноси између два засједања Скупштине
одлуке из своје надлежности;

 на основу стратешког програма или стратешког документа Скупштине, израђује и
реализује оперативни план активности Коалиције за РЕКОМ;

 даје сагласност организацијама и појединцима за провођење појединачних активности и
пројеката у име Коалиције;

 разматра извјештаје о реализацији пројеката и финансијске извјештаје, које организације
носиоци пројекта подносе донаторима;

 тромјесечно разматра и даје оцјену о раду Секретаријата;
 предлаже измјене Статута;
 усваја Правилник о раду Координационог вијећа и друге опште и појединачне акте везане

за рад Коалиције;
 формира и доноси одлуку о престанку рада Секретаријата;
 доноси одлуку о искључењу члана/ице из Коалиције;
 предлаже Скупштини одлуку о стратешкој сарадњи с другим домаћим и међународним

институцијама, организацијама и коалицијама;
 припрема и подноси Скупштини извјештај о раду;
 у складу с потребама Коалиције може формирати друга ад хоц тијела;
 обавља све друге активности нужне за рад Коалиције.

Члан 24.
Координационе групе

(1) У појединим државама наведеним у члану 5. оснивају се по потреби координационе групе које
чине чланови/ице Коалиције из те државе.

(2) Оснивају их чланови/ице Коалиције или Координационо вијеће на приједлог чланова/ица
Коалиције из поједине државе.

(3) Координационе групе усвајају Правилник о раду Координационе групе који детаљније
регулише њихов рад.

(4) Правилник о раду координационих група мора бити у складу са Статутом.



Члан 25.
Надлежност координационих група

Координационе групе:

 спроводе одлуке Координационог вијећа у вези с дјеловањем и циљевима Коалиције у
датој држави и припремају приједлог плана активности Коалиције у датој држави у складу
са оперативним планом консултативног процеса који доноси Координационо вијеће;

 спроводе оперативни план консултативног процеса;
 примају приједлоге и предлажу чланове/ице Координационог вијећа;
 припремају и подносе Координационом вијећу извјештај о раду;
 састају се једном у два мјесеца у оквиру локалних и националних консултација и

разматрају рад националног координатора/ке и ток консултативног процеса у појединој
земљи.

Члан 26.
Секретаријат

(1) Секретаријат је стручно и техничко тијело, које је одговорно за рад Координационом вијећу.
Чине га регионални/а координатор/ка, национални/е координатори/ке (координатори/ице у
појединим земљама) и представници/це организација које пружају техничку подршку у
организовању активности Коалиције.

(2) Секретаријат прати рад Координационог вијећа и координационих група, припрема
консултације и форуме, као и друге догађаје, према упутствима Координационог вијећа.

(3) Секретаријат у свакој држави дјелује преко националног/е координатора/ице (једног/е или
више), који/а може бити запослен/а у организацији која пружа техничку подршку у организовању
консултација и осталих активности Коалиције.

Члан 27.
Канцеларије

(1) Канцеларије прате рад Координационог вијећа, припремају консултације и форуме, као и друге
догађаје у појединим земљама, према упутствима Координационог вијећа.

(2) Рад канцеларија у појединим земљама организује национални/а координатор/ка.

(3) Канцеларије оснива Координационо вијеће.



Члан 28.
Статутарна комисија

(1) Статутарна комисија прати поштивање Статута и одговара на приговоре о повредама Статута
које против било којег/е члана/ице Коалиције може поднијети било који/а члан/ица Коалиције.

(2) Статутарна комисија има три члана/ице из области правних наука.

(3) Статутарна комисија обавезна је да у року од 15 дана Координационом вијећу достави
приједлог одлуке у вези с приговором на повреду Статута.

Финансирање активности Коалиције

Члан 29.
Опште одредбе о финансирању активности Коалиције

(1) Активности се финансирају:

 из фондова који раде у складу са законом;
 даровима;
 добровољним прилозима физичких и правних особа;
 спонзорством и донацијама;
 из осталих извора у складу са законима.

(2) Финансијски извјештаји доступни су на увид члановима/ицама Коалиције и јавности.

Члан 30.
Пројекти чланова/ица Коалиције

(1) Сваки/а члан/ица Коалиције може поднијети приједлог пројекта Координационом вијећу, које
разматра и одобрава приједлог пројекта.

(2) Носилац пројекта је непосредно одговоран за реализацију активности и кориштење средстава.

(3) Носилац пројекта је обавезан да Координационом вијећу подноси наративне и финансијске
извјештаје о реализацији пројекта, које подноси донатору.

(4) Свако неовлаштено кориштење назива РЕКОМ или злоупотреба средстава добијених за
спровођење активности повлачи за собом искључење организације из Коалиције уз јавно
објављивање разлога за искључење.



Остале одредбе

Члан 31.
Језик Статута

Овај је Статут израђен на албанском, босанском, црногорском, хрватском, мађарском,
македонском, ромском, словенском, српском и турском језику, од којих је свака верзија службена
и равноправна с осталим.

Члан 32.
Усвајање и измјена Статута

(1) Измјене Статута могу предложити:

 Координационо вијеће;
 десет организација чланица Коалиције;
 двадесет особа чланова/ица Коалиције.

(2) Измјене Статута ступају на снагу одмах по усвајању.

Члан 33.
Прелазне и завршне одредбе Статута

(1) Овај Статут ступа на снагу одмах по усвајању на сједници Скупштине у Сарајеву, 26. јуна 2011.
године.

(2) Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут донесен на сједници Скупштине
одржане у Новом Саду у марту 2010. године.


