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Ни ту 14 го ди ни по сле во о ру же ни те су ди ри во 
Хр ват ска и во Бо сна и Хер це го ци на, и де сет 
го ди ни од кра јот на су ди рот во Ко со во,жр-
тви те се уште не се име ну ва ни ни ту при зна ти, 
а са мо мал број од го вор ни се из ве де ни пред 
ли це то на прав да та.

Рас пра ва та за ме ха ни зми те за утвр ду ва ње и 
ка жу ва ње на фак ти те за не дам не шно то ми на-
то ги за поч наа три ор га ни за ции за чо ве ко ви 
пра ва, Фонд за ху ма ни тар но пра во (Ср би ја), 
До ку мен та (Хр ват ска) и Ис тра жу вач ко-до-
ку мен та ци ски от цен тар (Бо сна и Хер це го ви-
на) во сеп тем ври 2005. го ди на, со уче ство на 
екс пе ри од Ме ѓ у на род ни от цен тар за тран-
зи ци ска прав да. Уче сни ци те на со би рот, прет-
став ни ци на 10 во деч ки ор га ни за ции за чо ве-
ко ви пра ва од ре ги о нот, ги под др жаа су де ња та 
за во е ни зло стор ства ка ко нај ва жен пра вен 
ме ха ни зам за утвр ду ва ње на по е ди неч на та 
од го вор ност, по себ но ука жу ва јќи де ка со ра-
бот ка та ме ѓу об ви ни тел ства та и су до ви те во 
ре ги о нот вли ја е ла да се чуе гла сот на жр тви те 
на во е ни те зло стор ства од дру ги те ет нич ки 

за ед ни ци. Има јќи пред вид де ка кри вич ни те 
су де ња се фо ку си ра ни на об ви не ти те, три те 
ор га ни за ции по кре наа ре ги о нал на де ба та за 
ин стру мен ти те за утвр ду ва ње и ка жу ва ње на 
фак ти те за во е ни те зло стор ства во чиј фо кус 
се жр тви те, кој би бил при до нес за по це ло сна 
сли ка за се што се слу чи во ми на то то. Де ба-
та та (кол сул та ти вен про цес за ме ха ни зми те 
за утвр ду ва ње и ка жу ва ње на фак ти те за во е-
ни те зло стор ства) е осми сле на ка ко ре ди ца 
ре ги о нал ни, на ци о нал ни и ло кал ни де ба ти 
(кон сул та ции) во по ма ли гру пи (око лу 30. уче-
сни ци) со прет став ни ци на раз лич ни гру пи 
од ци вил ни от сек тор. Дел од про це сот ста наа 
и фо ру ми те за тран зи ци ска прав да, со би ри 
со по го лем број уче сни ци (око лу 250) на кои 
ка ко го сти се по ви ку ваа и прет став ни ци на 
др жа ви те и на ме ѓ у на род ни те ор га ни за ции. 
Цел на кон сул та тив ни от про цес е од по че ток 
да се со зда де јав на плат фор ма на ко ја жр тви те 
и прет став ни ци те на ци вил ни от сек тор ќе ги 
ис ка жат сво и те по тре би во од нос на кр ше ње-
то на чо ве ко ви те пра ва и не прав ди те на пра-
ве ни во ми на то то. Вто ра та,по дед на кво ва жна 
цел е јак не ње на под др шка та за при фа ќ а ње 
на ини ци ја ти ва та за ре ги о на лен при стап во 
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утвр ду ва ње то на фак ти те за во е ни те зло стор-
ства, за таа да би де под др жа на во си те зе мји 
од ре ги о нот, и од гра ѓ а ни те и од вла сти те. Во 
мај 2008. Го ди на ини ци ја ти ва та пре ра сна во 
пред лог за осно ва ње на Ре ги о нал на ко ми си ја 
за утвр ду ва ње и ка жу ва ње фак ти за во е ни те 
зло стор ства и дру ги те шки по вре ди на чо ве-
ко ви те пра ва. Од то гаш, кон сул та ив ни от про-
цес ја до би ва и тре та та цел: из град ба на мо дел 
на Ре ги о нал на ко ми си ја (РЕ КОМ).

1.  ��� ��� �� 
��� ��� 
� 
�� �� �
 ��� ���

Кон сул та тив ни от про цес го од ли ку ва ат две 
фа зи. За пр ва та фа за на про це сот ка рак те-
ри стич на е де ба та за тоа ка кви ме ха ни зми 
за утвр ду ва ње на фак ти те за во е ни те зло-
стор ства му се по треб ни на ре ги о нот. Таа 
фа за поч ну ва со Пр ви от ре ги о на лен фо рум за 
тран зи ци ска прав да1 и трае до одр жу ва ње то 
на пр ва та ре ги о нал на кон фе рен ци ја со прет-
став ни ци на здр же ни ја на жр тви, на жр тви и 
на ве те ра ни во По го ри ца, во Цр на Го ра, на 9. 
Мај 2008. Во на бљу ду ва ни от пе ри од одр жа ни 
се вкуп но двет кон сул та ции(пет ре ги о нал ни и 
че ти ри на ци о нал ни) и три фо ру ми. На тре ти-
от ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да 
во Бел град, до то га шна та де ба та за вон суд-
ски те ме ха ни зми е кон кре ти зи ра на- поч ну-
ва да се збо ру ва за по тре ба та од осно ва ње 
ре ги о нал но те ло за утвр ду ва ње на фак ти те за 
во е ни те зло стор ства. Уче сни ци те на фо ру мот 
ја под др жаа ини ци ја ти ва та на ФХП, До ку мен-
та и ИДЦ за осно ва ње на ре ги о нал но те ло 
(ре ги о нал на ко ми си ја), ка ко и пред ло гот во 
кон сул та ци и те со ци вил но то оп ште ство да 
се об ли ку ва ман да тот, ак тив но ста и це ли те 
на тоа те ло. На тој фо рум за прв пат е ор га-
ни зи ра но јав но со слу шу ва ње на жр тви, кое 
уче сни ци те го оце ни ја ка ко мо шне зна чај на 
ак тив ност на ид на та Ре ги о нал на ко ми си ја 
ко ја мо же да пот тик не со чув ство со жр тви те 
од дру ги ет нич ки за ед ни ци.

Спо ме на ти те ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прет став ни ци те на здру же ни ја та на жр тви, 
со жр тви и со ве те ра ни во Под го ри ца беа 
ре ша вач ки: ФХП, До ку мен та и ИДЦ из ле гоа 
со пред лог за осно ва ње на Ре ги о нал на ко ми-
си ја за утвдру ва ње на фак ти те за во е ни те 
зло стор ства и дру ги те шки по вре ди на чо ве-
ко ви те пра ва во не ко га шна СФРЈ – РЕ КОМ. 
Вед наш по тоа, на 10. Мај 2008. Го ди на по кре-
ну ва чи те на ини ци ја ти ва та го фор ми раа Ко а-
ли ци о ни от од бор, со чле но ви по по вик, кој 
има ше за за да ча да фор ми ра Ко а ли ци ја за 
фор ми ра ње на РЕ КОМ и да ги под го тви усло-
ви те за пре не су ва ње на над ле жно ста за упра-
ву ва ње на кон сул та тив ни от про цес на ко а ли-
ци ја та. До 28. ок том ври 2008. го ди на,ко га во 
При шти на поч на со ра бо та Ча твр ти от ре го на-
лен фо рум за тран зи ци ска прав да, ини ци ја ти-
ва та за осно ва ње на РЕ КОМ ја под др жаа над 
100 ор га ни за ции и здру же ни ја чии прет став-
ни ци уче ству ваа во кон сул та ци и те во Хр ват-
ска, во Цр на Го ра, во Ср би ја и на Ко со во. На 
спо ме на ти от фо рум фор мал но е осно ва на 
Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ, со што ини ци ја ти ва-
та за осно ва ње на Ре ги о нал на ко ми си ја ста на 
соп стве ност на Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ, а 
ФХП и До ку мен та2 ја пре зе доа уло га та на сер-
вис за тех нич ко-ад ми ни стра тив на под др шка 
на кон сул та тив ни от про цес.

1 5-6 мај 2006, Сараево, БиХ.

2 ИДЦ после Четвртиот 
форум истапи од 

Координативниот совет и се 
откажа од понатамошното 
ангажирање и застапување 

на иницијативата за 
основање на Регионалната 

комисија. Повеќе за тоа, 
Службено соопштение на 

ИДЦ, 14. јануари 2009. 
Како и Одговор од ФХП, 19 

февруари 2009.

Пети регионален форум за транзициска правда, 
Будва, Црна Гора, 29-30 мај 2009.
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3. Статутот на Коалицијата 
за РЕКОМ кој го регулира 
функционирањето на 
Коалицијата, Собранието и 
Координативниот совет е 
достапен на 
www.zarekom.org.

4. 5-6 мај 3006, Сараево, БиХ.

5. Филомот Иницијатива 
за РЕКОМ говори 
за историјатот на 
консултативниот процес и е 
достапен на 
www.zarekom.org.

6. На сајтот www.
zarekom.org достапни се 
табеларни прегледи на 
консултативниот процес 
www. zarekom.org и 
членовите на Комисијата 
www.zarekom.org.
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Од мај 2008. ко га е за поч на та вто ра та фа за на 
кон сул та тив ни от про цес, ка рак те ри стич на по 
ин тен зив ни те де ба ти, до кра јот на ју ни 2009. 
го ди на, одр жа ни се 31. со бир: 10 ло кал ни, 18 
на ци о нал ни, ед на на ци о нал на кон сул та ци ја и 
два фо ру ма за тран зи ци ска прав да.

Во те кот на ја ну а ри, фе вру а ри и март 2009. 
го ди на, Ко ор ди на тив ни от со вет одр жа под-
го тви тел ни со ста но ци со прет став ни ци те на 
ор га ни за ци и те за чо ве ко ви пра ва и со здру-
же ни ја на жр тви во др жа ви те во ре ги о нот, на 
кои се фор ми ра ни гру пи за ко ор ди на ци ја на 
кон сул та ци и те на ло кал но и на на ци о нал но 
ни во. Во март 2009., Кор ди на тив ни от со вет 
име ну ва ше на ци о нал ни ко ор ди на то ри во си те 
др жа ви кои има ат за да ча да им по ма га ат на 
чле но ви те на Ко а ли ци ја та да ги ор га ни зи-
ра кон сул та ци и те, ре дов но да ин фор ми ра ат 
за те кот на кон сул та тив ни от про цес и да се 
гри жат це ли от про цес да би де за бе ле жан и 
до ку мен ти ран. Во пе ри о дот април-ју ни 2009. 
гру пи те за ко ор ди на ци ја на кон сул та ци и те 
ор га ни зи раа 20 ло кал ни и на ци о нал ни кон сул-
та ции во БиХ, Хр ват ска, Ср би ја, Ко со во и во 
Цр на Го ра.

Во рам ки те на Пет ти от фо рум за тран зи ци-
ска прав да во Под го ри ца, 29-30. мај 2009. 
одр жа на е пр ва та сед ни ца на Со бра ни е то 
на Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ на ко ја е усво ен 
Ста ту тот на Ко а ли ци ја та и из бра ни се чле-
но ви те на Ко ор ди на тив ни от со вет3. Со тоа 
е за вр шен про це сот на вос по ста ву ва ње на 
фор мал на та над ле жност на Ко а ли ци ја та за 
РЕ КОМ.

Кон сул та тив ни от про цес се се од ви ва до ју ни 
2010., ко га ќе за поч не со би ра ње то на еден 
ми ли он пот пи си од гра ѓ а ни во си те др жа-
ви на про сто рот на не ко га шна СФРЈ кои го 
под др жу ва ат осно ва ње то на РЕ КОМ. Ми ли-
он пот пи си, ка ко и пред лог на ма да тот на 
РЕ КОМ кој ќе би де об ли ку ван во те кот на 
кон сул та тив ни от про цес, ќе би дат пре да де ни 
на усво ју ва ње на на ци о нал ни те пар ла мен ти. 

Се по ка жа де ка кон сул та ци и те се бит ни за да 
се обез бе ди кре ди би ли тет на ини ци ја ти ва та 
и под др шка на раз лич ни те гру пи од ци вил-
ни от сек тор.

Кое е ви стин ско то зна че ње на про це сот? 
Ми слам де ка по сто јат два ва жни де ла. Нај-
пр вин тоа е под др шка та на јав но ста. Та ква 
ин сти ту ци ја (ко ми си ја) е нео др жли ва до кол-
ку не ма под др шка од јав но ста, за што таа 
всу шност се хра ни со из ја ви те кои ги до би ва 
од гра ѓ а ни те.
Из ја ва: Ste fan Pri e sner, за ме ник на ре зи дент на та прет став-
нич ка на УНДП за Бо сна и Хер це го ви на, Прв ге ри о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Са ра е во, БиХ, 506 мај 2006.

Нам ни е по треб на рас пра ва на ни во на 
оп ште ство за по тре ба та за фор ми ра ње на 
ко ми си ја,а по тоа рас пра ва за мо да ли те ти-
те, за раз лич ни мо де ли.
Из ја ва: Ре фик Хо џић, Ме ѓ у на ро ден кри ви чен три бу нал за 
бив ша Ју го сла ви ја- МКТЈ,Outre ach про гра ма, кан це ла ри ја 
во Са ра е во, Прв ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, 
Са ре во, БиХ, 5-6 мај 2006.

Во пе ри о дот од Пр ви от фо рум за тран зи ци ска 
прав да4 до 1. ју ли 2009. го ди на во рам ки те на 
кон сул та тив ни от про цес се одр жа ни 42 со би-
ри: 22. на ци о нал ни, де вет ло кал ни и шест 
ре ги о нал ни кон сул та ции, ка ко и пет фо ру ми 
за тран зи ци ска прав да5. Во тие кон сул та ции 
уче ству ва ле 2.185 по е дин ци-прет став ни ци на 
ор га ни за ции за чо ве ко ви пра ва, здру же ни ја 
на жр тви, ло го ра ши, во е ни ин ва ли ди, ве те-
ра ни, ор га ни за ции на мла ди, жен ски гру пи, 
исто ри ча ри, но ви на ри и умет ни ци. Го ле мо то 
мно зин ство уче сни ци те го под др жаа ре ги о-
нал ни от при стап во утвр ду ва ње то на фак ти те 
и во тој кон текст осно ва ње на на ре ги о нал но 
те ло за утвр ду ва ње и ка жу ва ње на фак ти те за 
во е ни те зло стор ства и дру ги те шки по вре ди 
на чо ве ко ви те пра ва-РЕ КОМ.

Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ за клуч но со 1. Ју ли 
2009 го ди на има 375 чле но ви, од кои 165 се 
не вла ди ни ор га ни за ции за чо ве ко ви пра ва, 
ор га ни за ции на мла ди и дру ги ор га ни за ции, 
36 здру же ни ја на жр тви и семјства на жр тви, 
ло го ра ши, ве те ра ни, се мај ства на ис че зна ти, 
во е ни ин ва ли ди и дру ги здру же ни ја, 168 по е-
дин ци и осум ме ди у ми6.
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7. Марко Величковић, 
Центар за развој на 

цивилните ресурси, Србија, 
Национални консултации 

со организации за човекови 
права, Фрушка Гора, Србија, 

10. октомври 2008.

8. Александар Зековић, 
истражувач на кршењата 

на човековите права, 
Црна Гора, Регионални 

консултации со научници, 
Загреб, Хрватска, 

10. јануари 2009.

9. Наташа Кандић, Фонд за 
хуманитарно право, Србија, 

Национални консултации 
со новинари, Фрушка Гора, 
Србија, 11. октомври 2008.

10. Игор Граовац, Хрватски 
институт за историја, 
Хрватска, Регионални 

консултации со научници, 
Загреб, Хрватска, 

10. јануари 2009.

11. Мато Ежеговић, 
повратник во Пелегичево, 

БиХ, Локални консултации 
со здруженија на жртви, 

Бијељина, БиХ, 
11 април 2009.

12. Анте Назор, 
Хрватски меморијално- 
документациски центар 
на Домовинската војна, 

Хрватска, Регионални 
консултации со научници, 
Хрватска,10. Јануари 2009. 

13.Трет регионален форум 
за транзициска правда, 
Белград, Србија, 11-12. 

февруари 2008.
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Од по че то кот на кон сул та ив ни от про сес уче-
сни ци те из не су ваа кон крет ни при ме ри зо што 
е ва жен ре ги о нал ни от при стап во утвр ду ва ње-
то на фак ти те за во е ни те зло стор ства.

Ние во Хр ват ска ед но став но не мо же ме да 
до зна е ме и да ви ди ме што се им се слу чи на 
оние кои из бе гаа по сле во е на та ак ци ја Олу ја, 
во ав густ 1995. Ако тие (Ср би) де нес ве ќе не се 
жр тви во Хр ват ска, а мно гу ми на од нив жи ве-
ат во БиХ и во Ср би ја.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лић, До ку мен та, Хр ват ска ,,На ци о-
нал ни кон сул та ции со ци вил но ти от сек тор, При шти на/
Prishtinё, Ко со во, 4. Ок том ври 2008.

Што би мо же ле ние, без ре ги о на лен при-
стап,да зна е ме за де пор та ци ја та на бо сан-
ски те бе гал ци кои дој доа во Цр на Го ра? Што 
би мо же ле да зна е ме без ре ги о нал ни от при-
стап за уби е ни те око лу 30 лу ѓе кои вој ска та 
ги уби во Цр на Го ра? Што би мо же ле да зна е ме 
за це ла та дра ма на ет нич ко чи сте ње на еден 
крај во Цр на Го ра, Бу ко виц.
Из ја ва: Есад Ко чан, не дел ник Мо ни тор, Цр на Го ра,Прв 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Са ра е во, БиХ, 
5-6. Мај 2006.

Ту жи те ли те го под др жаа ре ги о нал ни от пе и-
стап ве ле јќи де ка ре ги о нал на та со ра бот ка ме ѓу 
ту жи тел ства та ре ша вач ки ќе вли јае на су де-
ња та за во е ни зло стор ства да се чуе гла сот на 
жр тва та.

Со вос по ста ву ва ње ме ѓ у себ ни кон так ти, со 
пот пи шу ва ње на ме мо ран дум за со ра бот-
ка,со раз ме на на по да то ци, со ово змо жу ва ње 
све до ци те од ед на зе мја да до а ѓ а ат во дру га, 
со ово змо жу ва ње да се на ба ву ва ат ис ка зи 
кои се упо тре бу ва ат во те кот на по стап-
ка та, на пра вив ме ис че кор во утвр ду ва ње то 
на из вр ши те лот, во утвр ду ва ње то на вси-
ти на та.
Из ја ва: Мла ден Ба јић, Др жав но об ви ни тел ство на Ре пу бли-
ка Хр ват ска, Втор ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, 
За греб, Хр ват ска 8-9 фе вру а ри 2007.

Ак ти ви сти те за чо ве ко ви пра ва сме та ат де ка 
ре ги о нал ни от при стап го сте сну ва про сто рот 
за ла га и за ма ни пу ла ци ја7, при до не су ва за 
објек тив но ста8, ово змо жу ва кон ста ти ра ње на 

фак ти те кои ни кој не ма да мо же да ги оспо-
ру ва9. Исто ри ча ри те ука жу ва ат на мо жно ста 
за раз ме на на по да то ци за чо веч ки те за гу-
би10, до де ка си те уче сни ци кои го под др жу-
ва ат ре ги о нал ни от при стап оче ку ва ат де ка 
ре ги о нал но то те ло ќе при до не се за по е фи ка-
сно ре ша ва ње на суд би на та на ис че зна ти те 
ли ца11.

Не кои уче сни ци имаа страв од ед на ви сти на 
за си те12, до де ка дру ги се си гур ни де ка ре ги о-
нал ни от при стап не е на мет ну ва ње на за ед нич-
ки по глед, ту ку един ствен на чин за пре ци зно 
да се утвр ди што се слу чи.

Ре ги о нал на та со ра бот ка не е не ка ко на мет-
ну ва ње на за ед нич ки по глед, ту ку е точ но 
еден на чин во овој наш ком плек сен слу чај 
не шта та ком плет но да се утвр дат и тоа е 
ед но не што ка де ду ри ни ту на ци о на ли сти-
те,всу шност,не ма ат ту ка што да ре чат 
за што на де ло се де мон стри ра што всу-
шност зна чи да ја при фа ти ме од го вор но-
ста,па ду ри и ко га не сме ни мал ку ви нов ни, 
де ка ја при фа ќ а ме од го вор но ста де ка зло-
стор ства та кои ги пра ве ле во име то на 
на ши те на ции, да би дат утвр де ни. 
Из ја ва: Ср ђан Двор ник, Хр ват ски хел син шки од бор за 
чо ве ко ви пра ва, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со ор га-
ни за ции за чо ве ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, 29. ок том ври 
2007.

На Тре ти от фо рум за тран зи ци ска прав да13 
уче сни ци те ја кон кре ти зи раа сво ја та под-
др шка на ре ги о нал ни от при стап ука жу ва јќи 
де ка ре ги о нал но то те ло,од но сно ре ги о нал на та 
ко ми си ја би би ле нај си гур ни ин стру мен ти за 
утвр ду ва ње на фак ти те за се што се слу чи во 
во о ру же ни те су ди ри во не ко га шна та СФРЈ.

Јас сум за ре ги о на лен при стап и фор ми ра-
ње на не кое ре ги о нал но те ло од ед на ед но-
став на при чи на. Тоа што се слу чу ва ше на 
про сто ри те на бив ша Ју го сла ви ја бе ше на 
прин ци пот на спо е ни са до ви. За што има ме 
до ста од оние кои дој доа...Има ме до ста од 
оние кои дој доа во Бо сна или Сре бре ни ца од 
раз лич ни стра ни и на пра ви ја зло стор ства. 
Тие се га се ге о граф ски од во е ни и те шко е да се 
дој де до ин фор ма ции за тоа кој што и ка де 
на пра вил.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца БиХ, Трет ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Бел град,Ср би ја, 11-12 фе вру-
а ри 2008.
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14 Mark Freeman 
Меѓународен центар 
за транзициска правда, 
семинар за комисии за 
вистина, Белград, 
26 мај, 2008., 
транскриптот достапен 
наwww.zarekom.org. 
Помирување во смисла во 
која се користи во повеќето 
комисии за вистина, има 
врска со овој поим, со 
идејата дека е потребно да 
се изгради, повторно да 
се изгради довербата на 
граѓаните, да се создаде 
одеден степен на сочувство 
меѓу групите...

15. Александар Стојановић, 
Центар за развој на 
цивилниот сектор, Косово, 
Национални консултации 
со цивилниот сектор, 
Митовица/Mitrivicё, Косово, 
26 јуни 2008.

Ак ти ви сти те на ор га ни за ци и те на мла ди енер-
гич но го под др жу ва ат ре ги о нал ни от при стап 
ка ко ме то да про тив ма ни пу ла ции и зло у по-
тре ба на жр тви те. 

И до кол ку жр тви те, здру же ни ја та на жр тви-
те (...) из ле зат не ка ко од таа ет нич ка, па 
трг нат во таа ре ги о нал на рам ка, и жр тви те 
да ја ба ра ат ви сти на та, сво е то пра во да се 
знае за тоа што им се слу чи, се сте сну ва про-
сто рот за ма ни пу ла ции.
Из ја ва: Мар ко Ве лич ко вић, Цен тар за ра зој на ци вил ни те 
ре сур си, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
за чо ве ко ви пра ва, Фру шка Го ра, Ср би ја, 10.ок том ври 2008.
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На отво ра ње то на ре ги о нал ни те фо ру ми за 
тран зи ци ска прав да во Бо сна и Хер це го ви на, 
во Хр ват ска, во Ср би ја, на Ко со во и во Цр на 
Го ра го во реа нај ви со ки те прет став ни ци на 
вла ста на спо ме на ти те др жа ви. Си те го под-
др жаа ре ги о нал ни от при стап во утвр ду ва ње то 
на фак ти те за во е ни те зло стор ства.

Ние ви сти на та мо ра да ја зна е ме,ви сти на-
та мо ра да се утвр ду ва и да се утвр ди, со 
ви сти на та тре ба да се со о чи ме и да са ка ме 
да се со о чи ме, со неа без оглед на тоа ка ква 
би ла и без оглед на тоа да ли таа не ко му ќе 
му се до пад не,или не ма да му се до пад не. А 
ви сти на та на ви сти на е са мо ед на. Се ка ко, 
по сто јат раз лич ни до жи ву ва ња на ви сти-
на та. По сто јат раз лич ни агли на гла да ње на 
таа ви сти на, по сто јат и раз лич но тол ку ва-
ње на таа ви сти на. Но ви сти на та оста ну ва 
она што е, тоа се фак ти те, тоа е она што 
се слу чи ло, и ту ка не ма ни ка кви спо го ду ва ња, 
па за ре ња, ни ка кви ре ла ти ви зи ра ња, не ма, 
ни ту смее да ги има.
Из ја ва: Стје пан Ме сић, прет се да тел на Ре пу бли ка Хр ват-
ска, Втор Ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, 
Хр ват ска, 8-9. фе вру а ри2007.

Да ва јќи им мо жност на жр тви те да збо ру-
ва ат и нам да ги слу ша ме, вие про до не су ва те 
за из ле ку ва ње то на на ше то оп ште ство,а 
ми слам де ка си те на ши оп ште ства, по кон-
фликт ни оп ште ства вле гу ва ат, од но сно се 
уште се во еден про цес на из ле ку ва ње и јас се 
на де вам, за ра ди ид ни на та, за ра ди на ша та 

за ед нич ка ид ни на, ре ги о нал на та ид ни на, де ка 
тоа из ле ку ва ње ќе би де бр зо.
Из ја ва: Оли вер Ду лић, прет се да тел на Со бра ни е то на Ре пу-
бли ка Ср би ја, Трет ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав-
да, Бел град, Ср би ја, 11-12. фе вру а ри, 2008.

Ре ги о нал ни от при стап на овој про блем 
ми слам де ка е по себ но зна ча ен и за ра ди фак-
тот што си те за ед но мо же ме да ус пе е ме да 
ги утвр ди ме си те фак ти кои до се га не се 
ра све тле ни. Спо ред мое ми сле ње ка ко еден од 
нај зна чај ни те фак ти е да се знае,или да се 
ра све тли суд би на та на ис че зна ти те од ко ја 
би ло на ци о нал ност. Јас не не ги рам де ка има 
ис че зна ти и од ре до ви те на дру ги те за ед ни-
ци на Ко со во, но не са кам да го не ги рам фак-
тот де ка нај го ле ми от број ис че зна ти се од 
ре до ви те на мно зин ска та за ед ни ца.
Из ја ва: Ne ki be Kel men di, ми ни стер ка за прав да на Ко со во, 
Че твр ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, При-
шти на/Prishtinё, Ко со во, 28-29. ок том ври 2008.

До ми нант на цел е тоа (фак ти те) да вле зе 
во на ши те учеб ни ци, тоа да вле зе во на ше то 
обра зо ва ние, тоа да вле зе во на ша та кул ту-
ра. Дој де вре ме да учи ме за на ши те по ра зи 
и за на ши те гре шки, не по мал ку от кол ку 
за на ши те по бе ди. Ко га ќе ус пе е ме во тоа, 
ми слам де ка ќе ус пе е ме ка ко оп ште ство да 
сфа ти ме де ка уче ње то за тие гре шки и по ра-
зи од по че то кот на 90-ти те, ќе би де нај до-
бра бра на во чо веч ки от дух тоа ве ќе да не се 
пов то ри.
Из ја ва: Ран ко Кри во ка пић, Ме ѓ у на ро ден цен тар за тран зи-
ци ска прав да, се ми нар за ко ми си и те за ви сти на, Бел град, 
26 мај 2008.
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Во те кот на кон сул та тив ни от про цес уче сни-
ци те по вре ме но го отво раа пра ша ње то да ли 
по ми ру ва ње то тре ба да би де цел на Ре ги о нал-
на та ко ми си ја, но се уште не мо же да се го во-
ри за ис кри ста ли зи ран став. За бе ле жи тел но 
е де ка жр тви те има ат по тре ба од со чув ство 
и со ли дар ност од лу ѓ е то од дру ги те ет нич ки 
за ед ни ци. Не кои ак ти ви сти на не вла ди ни те 
ор га ни за ции по ми ру ва ње то го гле да ат ка ко 
да ле ку се жна цел, а не кои се ре ши тел но про-
тив тоа по ми ру ва ње то да би де во ман да тот на 
ре ги о нал на та ко ми си ја.
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Ќе го за јак не ме ова дви же ње ако ја од мр зне-
ме таа бол ка, да ја не ма ме са мо за сво ја-
та жр тва ту ку и во оп што, бол ка за си те 
жр тви.
Из ја ва: Ана Кве сић, Европ ски дом во Ву ко вар, Хр ват ска, 
Че твр ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, При-
шти на/Prishtinё, Ко со во, 28-29 ок том ври 2008.

Фран цу зи те и Гер ман ци те че каа три е сет 
го ди ни, мо же би и ние, евен ту ал но, ќе се по ми-
ри ме по од ре ден вре мен ски пе ри од.
Из ја ва: At dhe Be ris ha, Ка ла ја, Ко со во, Ло кал ни кон сул та ции 
со ци вил ни от сек тор, Пеќ/Pejё, Ко со во, 26 ју ни 2009.

Пре кра сно ако до по ми ру ва ње дој де, но по ми-
ру ва ње то ми слам де ка не тре ба да би де ман-
дат на таа ре ги о нал на ко ми си ја.
Из ја ва: Теа Гор јанц- Пре ле вић, Ак ци ја за чо ве ко ви пра ва, 
Цр на Го ра, Че твр ти ре го на лен фо рум за тран мзи ци ска прав-
да, При шти на/Prishtinё, Ко со во 28-29 ок том ври 2008.

Освен тоа, не кои уче сни ци ука жу ва ат де ка е 
со зре а но вре ме то за са мо кри тич но пре и спи-
ту ва ње кон соп стве на та од го вор ност.15 
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Во те кот на до се га шни от кон сул та ти вен про-
цес че ти ри па ти, во од во е ни де ба ти, се по кре-
ну ва ше пра ша ње то за на ци о нал ни те ко ми сии 
ка ко мо жен мо дел за утвр ду ва ње на ви сти на та 
за тоа што се слу чи во не ко га шна та СФРЈ.

На пр ви от ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска 
прав да, об ви ни те ли те и су ди и те на Су дот на 
БиХ, пред у пре ди ја де ка за су де ња та за во е ни 
зло стор ства не се до вол ни утвр ду ва ња та на 
це ло сни те ви сти ни за се што се слу чу ва ше во 
ми на то то и де ка, што се од не су ва на Бо сна и 
Хер це го ви на, не дод та то кот во кри вич ни су де-
ња мо же да го ис пра ви и по це ло сна та ви сти на 
за ми на то то мо же да да де ко ми си ја та за ви сти-
на на БиХ. Во тој кон текст на спо ме на ти от 
фо рум Глав ни от об ви ни тел на БиХ, Ма рин ко 
Јур че виќ ре че:

Ис клу чи тел но ва жно е да се ука же де ка суд-
ска та ви сти на има од ре де ни огра ни чу ва ња. 
Со оглед де ка са мо еден огра ни чен број жр тви 
ќе уче ству ва ат во су де ња та за во е ни зло-
стор ства, та ков ме ха ни зам (на ко ми си ја та 
на БиХ) исто та ка би мо жел да прет ста ву ва 

глав ни от фо рум за жр тви ка де тие би мо же ле 
да го во рат за сво и те стра да ња. Ко ми си ја та 
за ви сти на и ка зне ни те по стап ки мо жат 
ме ѓ у себ но да се до пол ну ва ат.

Ми сле ње то на ту жи те лот Јур че виќ го под др-
жаа чле но ви те на то га шна та ра бот на гру па за 
из ра бот ка на На црт-за ко нот за осно ва ње на 
Ко ми си ја за ви сти на и по ми ру ва ње во Бо сна и 
Хер це го ви на.16

Ви сти на та за она што се слу чу ва ше во Бо сна 
и Хер це го ви на во пе ри о дот од 1992. До 1995. 
Го ди на ја пи шу ва Ха шки от три бу нал, ја 
пи шу ва Ме ѓ у на род ни от суд за прав да во Хаг, 
ја пи шу ва Су дот на Бо сна и Хер це го ви на, ја 
пи шу ва ат су до ви те ши рум Бо сна и Хер це-
го ви на, но со се ма е си гур но де ка тоа не ма да 
ги оп фа ти си те на ста ни, не ма да ги оп фа ти 
си те фак ти и со се ма си гур но де ка БиХ тре ба 
да при ста пи кон уште еден про цес за да се 
утвр ди це ло сна та ви сти на за се што се слу-
чу ва ше во БиХ и за да дој де до со о чу ва ње со 
це ло сна та и то тал на ви сти на17.

Спо ме на та та ра бот на гру па пре ста на со ра бо-
та на 17 мај 2006. ко га пре ста ну ва ат си те 
ак тив но сти кои во деа кон усво ју ва ње на за ко-
ни те и осно ва ње на ко ми си ја та. По зна то е де ка 
ра бот на та гру па из ме ни не кол ку чле но ви од 
на цр тот на на сле де ни от за кон. Не ма ше ни ка-
кво об ја сну ва ње зо што ра бот на та гру па пре-
ста на со ра бо та18.

Три го ди ни по доц на прет став ни ци те на здру-
же ни ја та на ал бан ски те жр тви, на спро ти мла-
ди те и ак ти ви сти те на не вла ди ни те ор га ни-
за ции на Ко со во, пов тор но го по кре наа пра-
ша ње то за на ци о нал ни ко ми сии. Се за ло жи ја 
за осно ва ње на ко сов ска ко ми си ја ко ја би ја 
прет ста ву ва ла др жа ва та Ко со во во ре ги о нал-
на та ко ми си ја.

Пред ло гот на здру же ни ја та е да се поч не со 
ини ци ја ти ва та на ло кал но ни во,а ду ри по тоа 
зе мји те од ре ги о нот да се по вр зат... Не мо же 
РЕ КОМ да се крие зад она што не ко гаш го 
на ре ку вав ме брат ство и един ство. Ко ми си ја-
та е нео п ход на, но нај на пед на ни во на др жа-
ви те,а по доц на да би де на ре ги о нал но ни во.
Из ја ва: Baj ram Qer ji ni Здру же ние Куј ти ми, Ко со во, Пет ти 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бу два, Цр на Го ра, 
29-30. мај 2009. 

16. Транзициската правда 
во пост-југословенските 
земји, Извештај за 2006. 

автори, ФХП, Документа 
и ИДЦ. Кон крајот на 

2005 година УСИП 
понуди своја експертиза 
на тројца председавачи 

на Представничкиот 
дом на Парламентот на 

Парламентарното собрание 
на Бих, Шефик Џаферовић, 
Никола Шпирић и Мартин 
Рогужа. Председавателите 

со писмо се обратија на 
парламентарните групи со 
предлог да именуваат свои 

претставници во работните 
групи за изработка на 

нацрт-законот. Со одлука на 
тројцата претседаватели во 
ноември 2005 формирана е 
работна група, без особена 

најава во јавноста.

17. (33) Шефик 
Џаферовић, прв заменик 

на претседавачот на 
Застапничкиот дом на 

Парламентарното собрание 
на Босна и Херцеговина, 

Прв регионален форум 
за транзициска правда, 

Сараево, БиХ,5-6 мај, 2006. 

18. (34) Во јавноста се 
шпекулираше дека е тоа 

затоа што нејзините членови, 
благодарение на расправата 

на Првиот регионален форум 
за транзициска правда, 

сфатија дека без јавна 
поддршка и вклучување на 
здруженијата на жртви во 
обликување на мандатот, 
ниту една комисија нема 

изглед за успех.

19. Аида Багић, Документа, 
Хрватска, Национални 
консултации со женски 

групи, Загреб, Хрватска, 
21 мај 2009.
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20. По примерот на Адиса 
Тихић од Скелан, БиХ, 
Прв Регионален форум 
за транзициска правда, 
Сараево, БиХ, 5-6 мај 2006, 
но и други бројни изјави. 

На кон сул та ци и те на ци вил ни от сек тор во 
Цр на Го ра два уче сни ка беа за осно ва ње на 
на ци о нал на ко ми си ја, ко ја по тоа би со ра бо ту-
ва ла со Ре ги о нал на та ко ми си ја.

Че твр ти от пат, на кон сул та ци и те со жен ски те 
гру пи во За греб, 21 мај 2009. ед на уче снич ка 
го из не се сво јот став де ка, па ра лел но со осно-
ва ње то на РЕ КОМ, би би ло ко ри сно да се пот-
тик ну ва осно ва ње на на ци о нал на ко ми си ја.19

2.3. ��� �� 	�� �� � � � �� ��� �� 
� 
�� �� �� ��

Уче сни ци те на кон сул та тив ни от про цес оче-
ку ва ат де ка под др шка та на Европ ска та за ед-
ни ца (ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ) ќе има вли-
ја ние врз на ци о нал ни те вла ди во ре ги о нот да 
до не сат од лу ки за осно ва ње на ре ги о нал ни 
ко ми и сии.

За по тре ба та од под др шка на ме ѓ у на род на-
та за ед ни ца го во ре ше Pe trit Сar kax hiu, во мај 
2009, во При шти на:

Европ ска та за ед ни ца, Кан це ла ри ја та на Со е-
ди не ти те Аме ри кан ски Др жа ви (за Ко со во), 
тие тре ба да из вр шат при ти сок врз на ши-
те вла ди за да се осно ва ед на ва ква ко ми си-
ја(...) Ова се не шта кои се до не су ва ат со ре ше-

ние на вла ди те и за тие од лу ки и ако мо же ме 
да из вр ши ме при ти сок врз Евро пеј ци те и 
Аме ри кан ци те да ги при си лат да на пра ват 
не што. На при мер, да му се ка же на Та диќ“ е, 
ете не ти да ва ме па ри’, или, ’ не ма да до би е те 
ви за за Евро па до де ка не го на пра ви те тоа’, 
што тие ќе мо ра ат да го на пра ват. Та ка се 
пра ви тоа.
Из ја ва: Pe trit Car kax hui, Oxygen, Ко со во, На ци о нал ни кон-
сул та ции со умет ни ци, При шти на/ Prishtinё, Ко со во, 10. 
мај 2009.

По ве ќ е то уче сни ци имаа по тре ба да ис так-
нат де ка со о чу ва ње то со из вр ши те ли те на 
зло стор ства е ва жно за ра ди од го вор но ста 
кон сво и те оп ште ства,а не за ра ди Европ ска та 
за ед ни ца.

Ние тоа мо ра ме да го ре ши ме пред да вле-
зе ме во Европ ска та уни ја за што по сле тоа 
ве ќе не ма да има ме што да ре ша ва ме. Ние 
мо ра ме са ми да ги ре ша ва ме тие ра бо ти 
и мо ра ме ко неч но да би де ме, ба рем ед наш 
од пет то то, шест то то,, сед мо то сто ле-
тие,или пред Кри ста, са ми од го вор ни за сво-
и те оп ште ства.
Из ја ва: Иван Но во сел, Мла дин ска гру па на Хр ват ски от 
Хел син шки од бор за чо ве ко ви пра ва, Хр ват ска, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со мла ди, Бел град, Ср би ја, 21. ок том ври 2007.

По ве ќ е то уче сни ци оце ни ја де ка си ла та на 
ини ци ја ти ва та е во ре ги о нал ни от ка рак тер.

Ми слам де ка ов де зна ча ен аспект е фак тот 
де ка е тоа Ре ги о нал на ко ми си ја, де ка таа неј-
зи на ре ги о нал ност е мо жна осно ва за таа да 
ги над ми не овие на ши ло кал ни, вна тре шни 
ба ри е ри.
Из ја ва: Ко ча Па вло виќ, пра те ник во Со бра ни е то на Цр на 
Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со ци вил ни от сек тор во 
Цр на Го ра, 25. ок том ври 2008.

3.  �� 
�� �� � �!� �� �� �� 
�� "� 
�� 
�

На пр ви от ре ги о на лен фо рум за тран зи ци-
ска прав да, прет став ни ци те на здру же ни ја та 
на жр тви го из не соа ста вот де ка се мај ства та 
има ат по тре ба да ги про нај дат по смрт ни те 
остан ки на сво и те нај бли ски и да ги по гре ба ат 
спо ред сво и те оби чаи20.

Иван Пше ни ца од Со ју зот на здру же ни ја та 
на за ро бе ни и ис че зна ти хр ват ски бра ни те-

Национални консултации со групи на жртвите и невладини 
организации, Сребреница, БиХ, 26. април 2009.
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21. Hајмногу консултации 
се одржани со здруженија 

на жртви и семејства на 
жртви, 12,. Освен тоа, тие 
учествуваа во голем број 

консултации со други групи 
и организации. Последните 
три регионални форуми за 

транзициска правда имаа 
посебни сесии/ работилници 

посветени на потребите на 
жртвите.

22. Када Хотић, 
Здружение Движење на 

мајките на енклавите 
Сребреница и Жепа, БиХ, 

локални консултации со 
здруженијатана жртви 

и други организации на 
цивилниот сектор, БиХ, 26 

април 2009. 

23. Ибро Булић, 
Обвинителство на БиХ, 

Петти регионален форум за 
транзицискаправда, Будва, 
Црна Гора, 29-30. мај 2009.

24. Ви регионот на бивша 
Југославија се уште има 
исчезнати меѓу 17.000 и 

18.000.

25. Џевдет Бектешевић, 
Здружение Семејства на 

жртви на војната Власеница 
92-95, БиХ,Локални 

консултации со здруженија 
на жртви и други 

организации од цивилниот 
сектор, Сребреница, БиХ, 26 

април 2009.

26. Наташа Шћепановић 
Здружение на семејствата на 
кднапираните и убиените на 
Косово и Метохија, Србија, 

Национални консултации 
со здруженија на жртви, 25 

април 2009. Белград, Србија.

ли сме та де ка Европ ска та уни ја тре ба да има 
пред вид кол ку ре ша ва ње то на пра ша ње то на 
ис че зна ти те ли ца е ва жно за се меј ства та.

За што ние сме до шле до ед на кон ста та ци ја 
да се оби де ме пре ку ме ѓ у на род на та за ед ни-
ца,а тоа е да се оне во змо жи при стап до евро-
а тлант ски те ин те гра ции на се ко ја др жа ва 
ко ја не го ре ши ла пра ша ње то на за ро бе ни те и 
ис че зна ти те ли ца.
Из ја ва: Иван Пше ни ца, Со јуз на здру же ни ја та на за ро бе-
ни те и ис че зна ти те бра ни те ли, Хр ват ска, Трет Ре ги о на-
лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бел град, Ср би ја, 11-12. 
фе вру а ри 2008.

Ре ша ва ње то на суд би на та на ис че зна ти те до 
де нес, на над 40 со би ри во рам ки те на кон сул-
та тив ни от про цес, бе ше еден од за дол жи тел-
ни те ба ра ња на уче сни ци те21.

3.1. �� �� �� �� �� �� "� 
��

Уче сни ци те беа на ми сле ње де ка пред у слов за 
ра бо та та на РЕ КОМ е пре ци зна де фи ни ци ја 
на по и мот жр тва. Прет став ни ци те на здру же-
ни ја та на жр тви сме та ат де ка жр тва ни ка ко не 
мо же да би де ли це кое но се ло оруж је22.

Уни шту ва ње то на ци вил но то на се ле ние не 
мо же да се спо ре ду ва со на стра да ни те кои 
но сеа пу шки и при па ѓ аа на во е на та фор ма-
ци ја, ка де де нес се са ка да се изед на чат стра-
да ња та во са ми те број ки,а ве ќе ко га не мо же 
да се ба лан си ра од оваа вој на, се оби ду ва да 
се на до пол ни со пред ход на та вој на.(...) Зна чи, 
кој е ци вил, ци вил е, кој е во вој ска не тре ба 
ни ту да се спо ме ну ва, тоа е се пак при пад ник 
на ар ми ја, зна чи, тоа се не кои дру ги пра ша ња. 
Ме ѓ у тоа, ов де го во ри ме ис клу чи во за ци ви ли-
те,лу ѓ е то кои се од не се ни и уби е ни пред сво и-
те пра го ви, или мал ку по да ле ку, за ви си ка де 
ка ко кој на стра дал.
Из ја ва: Ха ки ја Смај ло вић, Здру же ние на се меј ства та на 
за ро бе ни и ис че зна ти ли ца од оп шти на та Звор ник, БиХ, 
Ло кал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и дру ги ор га-
ни за ции од ци вил ни от сек тор, Сре бре ни ца, БиХ,26. април 
2009.

Ми слам де ка е мно гу ва жно да не се за бо ра ват 
бе гал ци те кои беа ре чи си ло ве ни по Ма ке до-
ни ја и вра ќ а ни на бо и шта та во Хр ват ска 
и Бо сна. И ми слам де ка мо же би тре ба да се 
обр не вни ма ние и на оние лу ѓе кои не са каа да 

одат на бо и ште,но на ра зни на чи ни би ле при-
си лу ва ни,или за вр шу ва ле во за тво ри.
Из ја ва: Љи ља на Сто ја но вић, Цен тар за де мо кра ти ја и раз вој 
на ју гот на Ср би ја, Ср би ја, Ло кал ни кон сул та ции со ци вил-
ни от сек тор, Ле ско вац, Ср би ја, 11. ју ни 2009.

Прав ни ци ре ука жу ва ат на стан дар ди те на 
ме ѓ ун род но то пра во (Же нев ска кон вен ци ја) 
и ве лат де ка за жр тва мо же да се сме та за шти-
те но ли це кон кое е из вр ше но во е но зло стор-
ство,или те шка по вре да на чо ве ко во то пра во, 
вклу чу ва јќи го и во е но то зло стор ство кон во е-
ни те за ро бе ни ци23.

3.2.  ��� ��� � �� �� �� �
�� 
� �� 
�� !� ��� 
� 
� �� ��

Пра ша ње то на ис че зна ти те ли ца24 пред се се 
од не су ва на про на о ѓ а ње на тај ни те ма сов ни 
гроб ни ци и по е ди неч ни гроб ни ме ста.
Она што е осо бе но ва жно е се меј ства та 
во овој мо мент да ги до би јат по смрт ни те 
остан ки на сво и те нај ми ли,но исто та ка 
те шко е да се раз бе ре зо што, еве и по сле 16 
го ди ни, ние на под рач је то на оп шти на та 
Звор ник ба ра ме уште око лу 500 по смрт ни 
оста то ци.
Из ја ва: Ме влу дин Лу пић, Здру же ние на се меј ства на за ро-
бе ни и ис че зна ти во оп шти на Звор ник, БиХ, Трет Ре ги о на-
лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бел град, Ср би ја, 11-12 
фе вру а ри 2009.

Ова пра ша ње, ме ѓ у тоа, го сле дат и број ни 
дру ги про бле ми кои жр тви те и чле но ви-
те на се меј ства та на жр тви те ги из не су ва ат 
ка ко свои ба ра ња за ман да тот на ко ми си ја та. 
Жр тви те оче ку ва ат да се со бе рат по да то ци за 
ме ста та на стра да ње и, освен про на о ѓ а ње на 
ма сов ни гроб ни ци, да се ис тра жат и окол но-
сти те под кои те ла та се пре ме сту ва ни од при-
мар ни те во се кун дар ни и тер ци јал ни ма сов ни 
гроб ни ци25. Број ни про бле ми има и от ка ко 
по смрт ни те остан ки на жр тва та ќе би дат про-
нај де ни и пре да де ни на се меј ство то,ка ко што 
е ба ра ње се меј ство то да се из ја сни за да ту мот 
на смрт та, ду ри иако ли це то би ло кид на пи ра-
но, а за да мо жат да се раз ре шат пра ша ња та 
око лу на сле ду ва ње на имо тот и ко ри сте ње на 
по мош. Друг при мер е ба ра ње то за кид на пи-
ра но, уби е но и по доц на про нај де но ли це, во 
смр тов ни ца та да се за пи ше де ка ста ну ва збор 
за при род на смрт.26
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Ме не ме пра шу ва ат, зна чи де те то го пра шу-
ва ат, кој да тум на смрт та да го ста ват. И 
јас ни шам со ра ме ни ци, јас не знам...Ста ви-
ја да тум ко га е кид на пи ран. А зо што бе ше 
по тра га та од се дум го ди ни? (...) При чи на та 
за смр та, не ма по кло пу ва ње, при чи на та за 
смрт та во до ку мен та ци ја та ко ја ја из да ва 
УН МИК и во до ку мен та ци ја та ко ја ја из да ва 
Ин сти ту тот за суд ска ме ди ци на во Ко сов ска 
Ми то ви ца. Зна чи, по стои раз ли ка, раз ли-
ка, зна чи, во да ту мот. Зна чи ис че зна ти от 
(тат ко) 2000 го ди на, да тум на про на о ѓ а ње 
пред 2004., зна чи тоа е мно гу го лем пе ри од,а 
јас до знав де ка е мр тов на 8. Фе вру а ри 2007. 
го ди на. Мо же би во пот све ста има ше де ка 
не е жив, но јас не мав до ку мен ти ра но, не мав 
фак ти.
Из ја ва: Сне жа на Здрав ко вић, Здру же ние на се меј ства та на 
кид на пи ра ни и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Ср би ја, На ци-
о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви, 25 април 2009. 
Бел град, Ср би ја.

Ба ра ње то на се меј ства та на жр тви те на се ка-
де во ре ги о нот се иден тич ни- РЕ КОМ тре ба 
да им по мог не на се меј ства та на ис че зна ти те 
во ре ша ва ње то на број ни про бле ми со кои се 
со о чу ва ат во те кот на по тра га та и по сле про-
на о ѓ а ње то на по смрт ни те остан ки.

3.3  #� 
� �� ��� �� � �� �� ��! �� 
�� �� �� ���

Жр тви те оче ку ва ат де ка пре по ра ки те за 
па рич ни ком пен за ции, ме мо ра лии, од бе ле жу-
ва ње на да ту ми и ме ста на зло стор ство, кои 
РЕ КОМ ќе ги пред ло жи на вла ди те во ре ги о-
нот, да би дат оства ре ни.

Се на де вам де ка од осно ва ње то на оваа ко ми-
си ја си те ќе има ме пол за. Пр во, да се нај дат 
ви стин ски те при чи ни те ли на оваа на ша 
тра ге ди ја, да се от крие ви стин ска та ви сти-
на за стра да ња та на на ши те нај ми ли. А 
вто ро, на ши те се меј ства кои го до жи ве а-
ја тоа што го до жи ве а ја, ба рем во еден дел 
да ја ис ко ри стат таа ма те ри јал на цел на 
от ште та та.
Из ја ва: Са ша Ри ста но вић, Здру же ние на се неј ства та на 
кид на пи ра ни и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја.Ср би ја, кан-
це ла ри ја во Штрп ци, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја на жр тви, Бел град, Ср би ја, 25. април 2009.

Уче сни ци те го ис так наа и ба ра ње то па рич ни те 
ре па ра ции да до би јат и же ни те- жр тви на сек-
су ал но на сил ство кои мо ра ат да би дат мо рал-
но под др жа ни и исто вет но тре ти ра ни ка ко и 
си те дру ги ци вил ни жр тви.

3.4. ��� ��� �� �� �� �� 
� "� 
��

Прет став ни ци те на здру же ни ја та на срп ски-
те жр тви од БиХ, Хр ват ска и Ко со во ба ра ат 
РЕ КОМ да обез бе ди си те жр тви да би дат при-
зна ти и рам но прав ни.

Ми слам де ка и кај нас, во Хр ват ска, мо ра да 
би дат при зна ти си те жр тви за што си те 
жр тви ако се на срп ска стра на,мно зин ство-
то лу ѓе ги гле да ка ко да се по тен ци јал ни зло-
стор ни ци кои, всу шност, и го за слу жи ле тоа 
што ги снма шло.
Из ја ва: Ру жи ца Спа сић, Здру же ние на се меј ства та на ис че-
зна ти и на сил но од ве де ни Ср би, Хр ват ска, Трет Ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци са прав да, Бел град, Ср би ја, 11-12 фе вру-
а ри 2008.

Не ма ви сти на се до де ка не би дат си те жр тви 
по чи ту ва ни и не би дат рам но прав ни на овој 
про стор на Бо сна и Хер це го ви на.
Из ја ва: Сми ља Ми тро вић, Здру же ние на ис че зна ти бор ци 
во Ре пу бли ка Срп ска/ Оп штин ска ор га ни за ци ја на ис че-
зна ти од оп шти на Бје љи на, БиХ, Ло кал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја на жр тви, Бје љи на, БиХ, 11 април 2009.

4. #�� �� 
�
 �� �$ %�#

За ман да тот на Ре ги о нал на та ко ми си ја поч на 
да се рас пра ва на Ре ги о нал на та кон сул та ци ја 
со прет став ни ци те на здру же ни ја та на се меј-
ства на на стра да ни и на ве те ра ни на 9. мај 
2008. во Под го ри ца. Из ре че ни те пред ло зи, 
ми сле ња и пре по ра ки по ка жу ва ат де ка мно-
зин ство то уче сни ци сме та де ка ман да тот на 
Ре ги о нал на та ко ми си ја (РЕ КОМ) тре ба да 
би де утвр ду ва ње то на фак ти те за во е ни те 
зло стор ства и дру ги те шки кр ше ња на чо ве-
ко ви те пра ва (што се слу чи ло). Ме ѓ у тоа, има 
углед ни исто ри ча ри кои сме та ат де ка ко ми-
си ја та тре ба да се за ни ма ва, по крај со до ку-
мен ти ра ње на зло стор ства та, и со об ја сну-
ва ње на при чи ни те и со ста ву ва ње по пис на 
жр тви те. Исто та ка прет став ни ци те на не кои 
ор га ни за ции за чо ве ко ви пра ва и здру же ни ја 
на се меј ства на жр тви ин си сти ра ат РЕ КОМ 
нај на пред да од го во ри на пра ша ње то зо што 
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тоа се слу чи ло (при чи ни те за вој на). Си те се 
со гла су ва ат де ка РЕ КОМ тре ба да се за ни ма ва 
и со во е ни те зло стор ства во Сло ве ни ја и во 
Ма ке до ни ја.

Ако збо ру ва ме за тоа зо што ни е по тре бен 
РЕ КОМ, ме ѓу дру ги те при чи ни, тоа е за што 
ми слам де ка ни е по тре на за ед нич ка, за ед-
ни ча исто та ка кни га, за ед нич ки до ку мент 
за тоа што се слу чи, око лу ко ја по мал ку или 
по ве ќе си те ќе се со гла си ме.
Из ја ва: Ли ди ја Зе ко вић, ак ти вист ка за чо ве ко ви пра ва, 
Цр на Го ра, Пет ти фо рум за тран зи ци ска прав да, Бу два, Цр на 
Го ра, 28-29 мај 2009. 

Ние мал ку збо ру ва ме за при чи ни те за ова 
зло стор ство кое се слу чи ов де. За при чи ни те 
за зло стор ство то до се га ни кој не е об ви нет, 
ни ту е осу ден и зна чи жр тва та оста на без 
за до во ли тел на прав да.(...) Се ко гаш се за ни-
ма ва ме со по е дин ци и со при ка зни за по се-
дин ци.
Из ја ва: Ка да Хо тић, Здру же ние Дви же ње на мај ки те на 
ен кла ви те Сре бре ни ца и Же па, БиХ, Трет Ре ги о на лен фо рум 
за тран зи ци ска прав да, Бел град, Ср би ја, 11-12 фе вру а ри 
2008.

Ов де е ва жно, би де јќи се збо ру ва ше за жр тви-
те,тоа ни во на кое не кои ор га ни за ции ве ќе 
со го ди ни ра бо тат. Вто ро то ни во се фак ти-
те,но не оние вр за ни са мо за вој на та, ту ку 
и она што пред хо де ше. Би ља на го во ре ше за 
по ли тич ки от кон текст, зна чи за по ли ти ки-
те кои до ве доа до вој на. Ту ка пред се ми слам 
на Ср би ја за што е тоа нај ком плек сно то и 
би ре кла-нај ва жно то. И тре то, тоа е таа 
ин тер пре та ци ја ко ја су гур но ќе има раз лич ни 
об ли ци од раз лич ни агли, и тоа е не што што 
исто та ка ќе би де пред мет на рас пра ва во 
след ни те де це нии. Ми слам де ка нам ду ри се га 
ни прет стои та ква рас пра ва.
Из ја ва: Со ња Би сер ко, Хел син шки од бор за чо ве ко ви пра ва 
во Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со ор га ни а ции за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, 29 ок том ври 2007.

Ви стин ска та ра бо та мо ра (да се) раз ви ва на 
три ни воа: пр во то го гле дам ка ко при чи ни и 
об ја сну ва ња, зна чи ед на на ра ци ја за тоа што 
се слу чи, вто ро то би бил по пис на зло стор-
ства та,од но сно до ку мен ти ра ње на зло стор-
ства та и тре то то, по пис на жр тви те. Јас, 
зна чи, оваа ра бо та би ја сфа тил ка ко не ка ков 
вид ре ги о нал на со ра бот ка.
Из ја ва: Иво Гол штајн, Фи ло зоф ски фа кул тет во За греб, 
Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со на уч ни ци, За греб, 
Хр ват ска, 10. ја ну а ри 2009.

4.1 &�� �� �
� �� �� �� �� �� �� 
�


Ре чи си си те уче сни ци на кон сул та ци и те се 
со га су ва ат де ка пар ла мен ти те на др жа ви те 
на след нич ки на бив ша та СФРЈ тре ба да ја има-
ат нај ва жна та уло га во осно ва ње то на РЕ КОМ. 
Во тој слу чај со за кон би бил де фи ни ран ман-
да тот на ко ми си ја та.

4. 2  ���� � 
�
 �� �� 
�� �� 
� 
� ��� �� �� 
� �� �$ %�#

Во кон сул та ци и те за ман да тот на ко ми си ја та 
из не се но е ми сле ње де ка РЕ КОМ тре ба да ги 
упо тре бу ва фак ти те кои ги утвр дил Ха шки от 
три бу нал и врз нив ги те ме лел пре су ди те., но 
по ста ве но бе ше пра ша ње то: што со раз лич ни-
те прав ни за клу чо ци на на ци о нал ни те су до ви 
за ка рак те рот на во о ру же ни те су ди ри? Исто 
та ка из не се но е и ми сле ње то де ка РЕ КОМ 
тре ба да ги утвр ду ва фак ти те кои до се га не се 
утвр де ни- кои се од не су ва ат на кон флик тот во 
ре ги о нот,а по тоа би усле ди ле фак ти те кои се 
од не су ва ат на по е ди неч но из вр ше ни те де ла, 
по е ди неч на та од го вор ност27.

Си те уче сни ци на кон сул та ци и те го под др жаа 
пред ло гот на здру же ни ја та на се меј ства та на 
ис че зна ти те,во над ле жност на РЕ КОМ да би де 
ра све тлу ва ње на при сил но ис че зна ти те, не за-
ви сно од ко ја на ци о нал ност да се:

Дај ми са мо да нај дам ин фор ма ци ја, да по гре-
бам, еден дел од жи во тот да за тво рам...Да 
мо жам да оти дам на гро би шта, и да мо жам 
на де ца та да им рас ка жам кој бе ше де до им...
Би са кал да се до знае ви сти на та и да се нај дат 
си те ис че зна ти, не е ва жно, Ср би, Хр ва ти или 
Бо шња ци, си те кои стра да ле да се нај дат, да се 
по гре ба ат и да се ста ви ед наш точ ка... и да се 
на пра ви ед на ви стин ска ви сти на, да се ка же 
кој ка де и што, и ко га, и ка ко пра вел.
Из ја ва: Сла во љуб Пе јић, од Во зу ќе, БиХ, Прв Ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Са ра е во, БиХ, 5-6 мај 2006.

Уче сни ци те пред ла га ат РЕ КОМ да се за ни ма ва 
со уби ства та, со си лу ва ња та, со ло го ри те и со 
ет нич ки те про гон ства од по го ле ми раз ме ри.

Од де ла та јас, се ка ко, би ги из дво ил ма сов ни-
те гроб ни ци, зна чи тоа се нај те шки те де ла...
По тоа сле ду ва ат при сил ни те,или на сил ни-

27. Ибро Булић, 
Обвинителство на БиХ, 

Петти регионален форум за 
транзициска правда Будва, 
Црна Гора, 29-30 мај 2006.

28. Александар Тодоровић, 
Цивилна иницијатива на 
избришаните, Словенија, 

Петти регионален самит за 
транзициска правда, Будва, 

Црна Гора, 29-30 мај 2009. 
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те ис че зну ва ња...Ми слам де ка е тоа она 
што за слу жу ва це ло сон ман дат на РЕ КОМ, 
суд би на та на тие лу ѓе, мо жни те ме ста 
на нив ни те те ла, на чи нот на ис че зну ва ње. 
След ни се уби ства та, зна чи уби ства та во 
дру ги об ли ци не вр за ни за ма сов ни те гроб-
ни ци, она што го зна е ме,по тоа сле ду ва ат 
ло го ри те...Ет нич ко то про гон ство,се ка ко, од 
по го ле ми раз ме ри.
Из ја ва: Се лем Чор бо, Здру же ние Вра ќ а ње и одр жлив оп ста-
нок, БиХ, Пет ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, 
Бу два, Цр на Го ра, 29-30 мај 2009.

Си лу ва ње то ка ко во е но зло сторсттво (тре-
ба да) вле зе во ман да тот на ко ми си ја та. 
Ве ру вам де ка е тоа ва жно и де ка без тоа 
таа ко ми си ја не ма да би де ве ро до стој на и 
де ка и тоа ка ко по стои ро до ва ди мен зи ја на 
вој на та.
Из ја ва: Су за на Ку нац, Б.а..б.е, Хр ват ска, На ци о нал ни кон-
сул та ции со жен ски гру пи, При шти на/Prishtinё, Ко со во, 25 
ју ни 2009. 

Овие ко ми сии тре ба да се за ни ма ва ат со зло-
стор ства та на пра ве ни во бли ско то ми на то 
за што фо ку сот на овие ко ми сии се из ја ви те 
на све до ци те, на жр тви те и на из вр ши те-
ли те на зло стор ства та. За што по вр зо, 
по точ но и по ква ли тет но да функ ци о ни ра, 
ко ми си ја та тре ба точ но да знае што тре-
ба да ра бо ти, кој ќе би де нив ни от фо кус, и 
де ка има ја сно де фи ран вре мен ски и ре ги о-
на лен про стор ка де на ве де ни те ко ми сии ќе 
ра бо тат. Ко ми си ја та тре ба да се за ни ма ва 
со те шки те зло стор ства, по точ но со зло-
стор ства та ка де на стра да ле по го лем број 
лу ѓе, за што фо ку сот на ко ми си ја та не е да се 
за ни ма ва со ин ди ви ду ал ни зло стор ства.
Из ја ва: Ав ни Ме ле ни ца, Здру же ние 22 мај, Ко со во, На ци-
о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и на ци вил-
ни от сек тор на Ко со во, При шти на/Prishtinё, Ко со во, 9 мај 
2009.

Уче сни ци те на кон сул та ци и те од Сло ве ни-
ја пред ло жи ја РЕ КОМ да се за ни ма ва и со 
из бри ша ни те од др жа вјан ство то на Сло ве ни-
ја28, а уче сни ци те од ре дот на здру же ни ја на 
срп ски те жр тви пред ло жи ја во над ле жност на 
РЕ КОМ да би дат и жр тви те од НА ТО бом бар-
ди ра ња та29. Има пред лог де ка РЕ КОМ тре ба 
да се за ни ма ва со од го вор но ста на ин сти ту ци-
и те,осо бе но на ме ди у ми те и на по ли ци ја та.

Јас би му дал на РЕ КОМ ман дат да се за ни-
ма ва не са мо со по е дин ци, ту ку да се за ни-

ма ва и со деј ству ва ње то на ин сти ту ци и те, 
ор га ни те. Зо што РЕ КОМ да не се за ни ма-
ва со зло стор ства та што ги пот тик ну ваа 
ме ди ум ски те ку ќи...од но сно нив ни те глав ни 
уред ни ци, но ви на ри и слич но;по тоа зо што 
РЕ КОМ не би се за ни ма вал со тоа ка ко по е ди-
ни по ли ци ски ор га ни и це ли по ли ции на зе мји-
те од ре ги о нот на не кој на чин беа из вр ши те-
ли, од но сно на ра ча те ли на зло стор ства та 
кои се вр ше ни во ло го ри те, за тво ри те и та ка 
на та му. 
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ, Пет ти ре ги-
о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бу два, Цр на Го ра, 
29-30 мај 2009.

4. 3 �� ��� �� !� ��! �� 
� �� �� ��

Прет став ни ци те на здру же ни ја та на жр тви те, 
на ак ти ви сти те за чо ве ко ви пра ва,на мла ди-
те, на исто ри ча ри те и дру ги те уче сни ци на 
кон сул та ци и те сме та ат де ка во над ле жност 
на РЕ КОМ тре ба да би де и ре ги ста рот на 
си те уби е ни, на стра да ни и ис че зна ти. Со 
оглед де ка не кол ку ор га ни за ции за чо ве ко ви 
пра ва ра бо тат на по и ме нич ни от ре ги стар на 
чо веч ки те за гу би, уче сни ци те на кон сул та ци-
и те се на ми сле ње де ла тоа ќе при до не се за 
по е фи ка сна ра бо та на ко ми си ја та, но ва жно 
е РЕ КОМ да ги ве ри фи ци ра ре зул та ти те на 
тие по пи си.

Се ко ја жр тва има свое име и пре зи ме,се ко ја 
жр тва има свое до сто ин ство и се ко ја жр тва, 
па ду ри да е са мо број, таа крие сво ја осо бе-
ност. И не мо же да се ре че сто,или две сте 
ил ја ди, не мо же да се ре че сто или две сте 
лу ѓе, не мо же да се ре че сто или еден чо век. 
Ед но став но да се би де ту ка, зна чи мо ра ат да 
би дат пре по зна ти.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, Хр ват ска, На ци о нал ни 
кон сул та ции со сту ден ти, При шти на/Prishtinё,Ко со во, 15 
април 2009.

4.4 �� �� �� �� �� �� �� 	� 
� �� 
�

Во де не шна та рас пра ва пра ша ње то да ли 
РЕ КОМ тре ба да ги об ја ви ими ња та на ли ца та 
кои ги сме та за од го вор ни за зло стор ства та 
и за те шки по вре ди на чо ве ко ви те пра ва се 
раз гле ду ва во кон текст на ис ку ства та на дру-
ги те оп ште ства и ба ра ње то на жр тви те и да се 
иден ти фи ку ва ат од го вор ни те за тоа.

29. Оливера Будимир, 
Здружение на семејства на 
киднапирани, исчезнати 
и убиени на Косово и 
Метохија, Србија, Петти 
регионален форум за 
транзициска правда, Будба, 
Црна Гора, 30. мај 2009.

30. Ненад Поповић, Одбор 
за граѓанска иницијатива, 
Србија, Локални 
консултации со цивилниот 
сектор, Ниш, Србија, 25. 
април 2009. 
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Да ли да се име ну ва ат, тоа е исто та ка ди ле-
ма, да ли да се име ну ва ат из вр ши те ли те или 
не, јас сме там во јав но то со оп ште ние, во 
јав но то со о чу ва ње не, но би де јќи си те све до-
че ња не ма да би дат јав ни, сме там де ка тре-
ба ко ми си ја та тие по да то ци ед но став но да 
ги има.
Из ја ва: Љуп ка Ко ва че вић, Ани ма, Цр на Го ра, Пет ти ре ги-
о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бу два, Цр на Го ра, 
29-30 мај 2009.

Зна чи, ако тој РЕ КОМ од фак то граф ска та 
гра ѓа кон ста ти ра до вол но оста на ти до ка зи, 
во таа си ту а ци ја тој во су шти на би мо жел со 
мир на ду ша да ги име ну ва тие из вр ши те ли и 
јас ми слам де ка во та кви слу чаи би тре ба ло и 
тоа да го на пра ви.
Из ја ва: Теа Гор јанц- Пре ле вић, Ак ци ја за чо ве ко ви пра ва, 
Цр на Го ра, Пет ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, 
Бу два, Цр на Го ра,29-30 мај 2009. 

Не кои уче сни ци сме та ат де ка РЕ КОМ тре ба 
да со ста ви спи сок на ви нов ни ци те (из вр ши-
те ли те)30.

4.5. ' �� �
� ��

За ам не сти ја та се уште се го во ри на чел но, 
но за бе ле жи ли во е де ка се меј ства та на ис че-
зна ти те не се си гур ни да ли е мо рал но да се 
ба ра ам не сти ја за ви нов ни ци те за ра ди про-
на о ѓ а ње то на по смрт ни те остан ки на сво и те 
нај бли ски.

На ма лу ва ње на ка зна та за лу ѓ е то кои би 
из ле гле искре но да ка жат ка де се на о ѓ а ат 
за ко па ни тие лу ѓе и та ка на та му. Тоа е те ма 
за раз го вор. Ако мно зин ство то од нас ре че не 
са ка ме ни ка кво убла жу ва ње на ка зна та, О.К., 
ама тоа е те ма за рас пра ва.
Из ја ва: Теа Гор јанц- Пре ле вић, Ак ци ја за чо ве ко ви ора ва 
Цр на Го ра, Че твр ти ре гоп на лен фо рум за тран зи ци ска прав-
да, При шти на/Prishtinё, Ко со во, 28-29 ок том ври 2008.

Тре ба да се ам не сти ра ат си те оние кои пра-
ват до бро, оние кои тре ба да се на гра дат. 
Ми слам де ка на ши те се меј ства мо ра ат са ми 
да ре шат за тоа да ли би ам не сти ра ле. Го спод 
ќе ги ка зни оние кои пра ве ле ло шо, а се кој зло-
стор ник има име и пре зи ме.
Из ја ва: Ве ри ца То ма но вић, Здру же ние на се меј ства та на 
кид на пи ра ни и ис че зна ти ли ца од Ко со во и Ме то хи ја, Ср би-
ја, Пет ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бу два, 
Цр на Го ра, 29-30 мај 2009.

4.6. &�� �� ��� �� �� ��

По сто јат раз лич ни ми сле ња за вре мен ски от 
пе ри од кој тре ба да го по кри ва РЕ КОМ. Чле-
но ви те на Ко ор ди на тив ни от со вет на Ко а-
ли ци ја та за РЕ КОМ се на кло не ти кон ста вот 
де ка ман да тот тре ба да го по кри ва пе ри о дот 
од 1991-2001. Ме ѓ у тоа, ал бан ски те уче сни ци 
пред ла га ат де ка ман да тот тре ба да би де од 
1981. го ди на, до де ка ко сов ски те Ср би сме та-
ат де ка тре ба да го оп фа ќа пе ри о дот и по сле 
2001.

На Ко со во би тре ба ло да се по крие вре ме то 
од 11 март 1981. го ди на ко га сту дент во сту-
дент ска та мен за во При шти на ја фр ли чо ни-
ја та во вре ме ко га ста са Ти то ва та шта-
фе та во цен та рот на При шти на и ту ка се 
ба ра ше Ко со во да до бие ста тус на ре пу бли ка 
и од таа стра на тој сту дент ви ка ше „До лу 
Ти то“...Та ка што во су шти на та су ди рот на 
Ко со во поч на на 11. март 1981. го ди на, а спо-
ред ме не е за вр шен на 9. ју ни 1999.го ди на ко га 
е пот пи шан ку ма нов ски от до го вор.
Из ја ва: Te ki Boks hi, адво кат од Ко со во, Пет ти ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, 29-30 мај 2009. Бу два, Цр на 
Го ра

За Ко со во и Ме то хи ја ва жи пра ви ло то де ка 
ра бо та та се уште не е де фи ни ра на и за вр-
ше на и де ка та му зло стор ства се слу чу ва ат 
и по на та му. Не мо же да за вр ши ни што ни ту 
со 2001. го ди на ако во 2006 го ди на има ме ве ќе 
не кој кој е кид на пи ран и за ко го и де нес ни што 
не се знае.
Из ја ва: Оли ве ра Бу ди мир, Здру же ние на се меј ства на кид-
на пи ра ни, ис че зна ти и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Ср би-
ја, Пет ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бу два, 
Цр на Го ра, 29-30 мај 2009.

4.7  �� ��� �� !�� �� �� 
�� �� � �� � 
�

Уче сни ци те пред ла га ат РЕ КОМ да би де ра пре-
зен та тив на ко ми си ја и си те др жа ви во ре ги-
о нот да ви дат вклу че ни во со зда ва ње то на 
ко ми си ја та: се ко ја др жа ва да има свои прет-
став ни ци, жр тви те, же ни те и бор ци те за чо ве-
ко ви пра ва да би дат за ста пе ни, чле но ви те на 
ко ми си и те да би дат углед ни и при зна ти лич-
но сти во си те пост-ју го сло вен ски др жа ви31.

31. Опфатени се Србија, 
Хрватска, Босна и 

Херцеговина, Црна Гора 
и Косово, а во план е 

вклучувањето на Словенија 
и на Македонија. 
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Што се од не су ва на са ми те кри те ри у ми 
ми слам де ка во се кој слу чај тре ба да се зе мат 
оние ба зич ни те, не кој да не е кри вич но осу-
ду ван, а по сле тоа тре ба кај струк ту ра та 
на са ми те ко ме са ри да се во ди смет ка да 
би дат аде кват но за ста пе ни, би ре кол, си те 
за ин те ре си ра ни гру пи, а тоа зна чи од бор ци 
за чо ве ко ви пра ва, ор га ни за ции од ци вил ни-
от сек тор, жр тви, зна чи, и си те дру ги гру пи 
кои мо жат исто та ка да при до не сат за тој 
кри те ри ум.
Из ја ва: Ан дреј Но сов, Ини ци ја ти ва на мла ди за чо ве ко ви 
пра ва,Ср би ја, Пет ти ре ги о на лен са мит за тран зи ци ска прав-
да,Бу два, Цр на Го ра, 29-30 мај 2009.

4.8  �� 
�� �� �� �� �� ��� ���
 � 
�� !�� �
��

Уче сни ци те на кон сул та тив ни от про цес сме та-
ат де ка ед на од це ли те е де ка РЕ КОМ тре ба да 
би де по тик ну вач на со ли дар нос и со чув ству во 
кон жр тви те од дру ги те ет нич ки за ед ни ци.

Ве лам бла го да рам (на Ко ал ли ци ја та за) 
РЕ КОМ што не на у чи да се слу ша ме ед ни со 
дру ги и да пу шти ме сол за и за ту ѓа ма ка.
Из ја ва: Гор да на Ђи ка но вић, Здру же ние на се меј ства на 
кид на пи ра ни у убу и е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Ср би ја, Пет-
ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бу два, Цр на 
Го ра, 29-30 мај 2009.

Ќе го осна жи ме ова дви же ње ако ја од мр зне ме 
бол ка та, да ја не ма ме са мо за сво ја та жр тва, 
ту ку во оп што, бол ка за си те жр тви.
Из ја ва: Ана Кве сић, Здру же ние Ву ко вар ски мај ки, Хр ват-
ска, Че твр ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, 
При шти на/Prishtinё, Ко со во, 28-29 ок том ври 2008.

4.9. ���� �
� �� �� 
� �� �� �� �� 
�

Не ма ис кри ста ли зи ран став око лу ви дот на 
овла сту ва ња та кои РЕ КОМ тре ба да ги ба ра 
од др жав ни те ор га ни. Не кои уче сни ци ука жаа 
де ка овла сту ва ња та на хар ти ја не га ран ти ра-
ат де ка РЕ КОМ ќе има моќ тоа да го оства ри. 
Има пред ло зи де ка РЕ КОМ тра ба да има пра-
во да по ви ку ва, по свој из бор, вклу чу ва јќи ја 
мо жно ста из вр ши те ли те и прет став ни ци те на 
ин сти ту ци и те да се по ја ват пред ко ми сиј та, 
без оглед што таа не мо же да ги при си ли да ја 
го во рат ви сти на та.

Ко ми си ја та ед но став но би тре ба ло да би де 
и свор вид но те ло кое има овла сту ва ња да 
ин тер вју и ра се ко го кој на не кој на чин мо же да 
да де ре ле вант ни ин фор ма ции, кое мо же исто 
та ка да со бе ре до ка зи,точ но, за ин сти ту ции 
и по е дин ци и нив на та уло го во вој ни те и во се 
она што се слу чу ва ше.
Из ја ва: Еуген Јан ков чић, До ку мен та, Хр ват ска, Ло кал ни 
кон сул та ции со ци вил ни от сек тор, Лив но, БиХ, 9 мај 2009.

5. (
��� 
� �� �� �$ %�#

Ини ци ја ти ва та РЕ КОМ е един стве на по тоа 
што оп фа ќа пет зе мји,а во план има вклу чу-
ва ње на уште две зе мји32. Нај чест пред лог е 
РЕ КОМ да има под ко ми сии33, или кан це ла-
рии во си те пост-ју го сло вен ски др жа ви кои 
би има ле за да ча да ги об ја ву ва ат ак тив но-
сти те кои ќе ги од ре ди Ре ги о нал на та ко ми-
си ја34.

На Пет ти от ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска 
прав да во рам ки те на ра бо тил ни ца та за струк-
ту ра та на РЕ КОМ из не сен е пред лог, по крај 
цен трал на та и по ве ќ е то на ци о нал ни кан це ла-
рии, да се осно ва ат прет став ни штва на ко ми-
си ја та во ме ста та ка де се на пра ве ни нај мно гу 
зло стор ства.

Ми слам де ка е нео п ход но да по стои ед на цен-
трал на кан це ла ри ја ко ја би би ла со за да ча да 
со би ра по да то ци од ре ги о нал ни те, од но сно 
од те ри то ри јал ни те кан це ла рии. Пред ви де-
но е се ко ја др жа ва да ја фи нан си ра ра бо та-
та на сво и те кан це ла рии, ми слам тоа има 
сво ја по зи тив на стра на за тоа што по стои 
мо жност во се ко ја др жа ва да се про ши ри 
мре жа та на те ри то ри јал ни кан це ла рии во 
по мал,или во по го лем об лик, во за ви сност од 
по тре би те.
Из ја ва: Жељ ко Ра дић, Ре пу блич ка ор га ни за ци ја на се меј-
ства на за ро бе ни бор ци и ис че зна ти ци ви ли од Ре пу бли ка 
Срп ска, БиХ, Пет ти ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска 
прав да, Бу два, Цр на Го ра, 29-30 мај 2009.

6. )�� �� ��� 	� �� �� "� 
�� 
�

Јав но то слу ша ње на жр тви те на и де на го ле ма 
под др шка на уче сни ци те во кон сул та тив ни-
от про цес35 и огро мен број ба ра ња јав ни те 
све до че ња да би дат по себ на ком по нен та на 
РЕ КОМ. Во јав ни те све до че ња жр тви те гле-

32. Наташа Шћепановић, 
Здружение на семејства на 
киднапирани и убиени на 
Косово и Метохија, Србија, 
Национални консултации 
со здруженија на жртви, 
Белград, Србија,25 април 
2009.

33. Наташа Кандић, Фонд за 
хуманитарно право, Србија, 
Национални консултации 
со здруженија на семајства 
на исчезна и бранителски 
организации, Вуковар, 
Хрватска, 24 октомври 2008.

34. Јавните сослушувања 
се една од најважните 
компоненти на форумите 
за гтранзициска правда. 
Прв пат се оганизирани 
во рамките на Третиот 
регионален форум за 
транзициска правда во 
Белград, 11-12 февруари 
2008. На www.zarekom.оrg е 
можно да се погледнат сите 
сведочења..

35. Гордана Ђикановић, 
Здружение на семејствата на 
киднапираните и убиените 
на Косово и Метохија, 
списание Косметски жртви, 
Србија, 25 април 2009.

36. Ненад Поповић, Одбор 
за граѓанска иницијатива, 
Србија, Локални 
консултации со цивилниот 
сектор, Ниш,Србија, 25 
април 2009.

37. До сега се одржани 
една национална и една 
регионална консултација 
со новинари, но 
претставниците на медиуми 
се редовно присутни на сите 
консултации, како учесници 
и како известувачи од 
собирите.
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да ат шан са да ги из не сат сво и те при ка зни во 
ед но офи ци јал но оп кру жу ва ње и пред офи ци-
јал но те ло, пред јав но ста на др жа ва та од ко ја 
се сто ри те ли те. И дру ги те уче сни ци на кон-
сул та ци и те сме та ат де ка јав но то све до че ње на 
жр тви те ќе ја пот тик не јав но ста на со ли дар-
ност и со чув ство не са мо жр тви те со ко ја ве ќе 
се чув ству ва со ли дар ност, ту ку и со жр тви те 
кои во ми на то то се гле да ле ка ко не при ја те ли. 
Здру же ни ја та на жр тви и се меј ства на жр тви 
пред ла га ат да ја по мог нат ра бо та та на ко ми-
си ја та со пот тик ну ва ње на жр тви те јав но да 
све до чат36.

Го ле ма раз ли ка е ме ѓу јав но со слу шу ва ње (слу-
ша ње на фо ру ми те) и со слу шу ва ње на жр тви-
те(...) Го ле ма раз ли ка е ме ѓу она во су дот и она 
та му јав но (на фо ру ми те),за што та му јав но 
не бе ше са мо Ср бин ка ко све док, или Ал ба нец, 
ту ку и Ал бан ци и Ср би и Хр ва ти и Му сли-
ма ни и си те. Ако жр тва та, од но сно ние ка ко 
све до ци, ако сме под го тве ни на та кво јав но 
све до че ње, мо же би не сме ни све сни да ли сме во 
тој mо мент без бед ни, или не сме,се пак ис пол-
ну ва ме не ка ква сво ја цел.
Из ја ва: Сне жа на Здрав ко вић, Здру же ние на се меј ства на 
кид на пи ра ни и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Ср би ја, На ци-
о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на се меј ства на жр тви, 
Бел град, Ср би ја, 25 април 2009.

На кон сул та ци и те се збо ру ва ше и за тоа што 
се слу чу ва ако жр тва та, за вре ме на јав но то 
све до че ње, ги име ну ва из вр ши те ли те... Ак ти-
ви сти те за чо ве ко ви пра ва се на ми сле ње де ка 
на об ви не ти те мо ра да им се да де мо жност да 
да дат од го вор, ина ку тоа мо же да прет ста ву-
ва кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва. По ба ра но е 
РЕ КОМ да не ги изед на чу ва све до че ња та со 
фак ти37.

Факт е де ка во по след но вре ме мно гу лу ѓе 
беа об ви ну ва ни врз осно ва на не кои из ре че-
ни не шта кои по доц на, по сле две или три 
го ди ни ќе се во ста но ви де ка се ка жа ни за ра-
ди од ре ден ин те рес и де ка не ма ле свое упо-
ри ште во ви сти на та. Ка ко да се спре чат 
та кви те по ја ви? Јас лич но по зна ам не кол ку 
лич но сти и од ед ни от и од дру ги от на род 
кои две,или три го ди ни по ми на ле во при твор, 
со слу шу ва ња, на кра јот се осло бо де ни за ра ди 
утвр ден факт де ка тие кои ка жа ле од ре де-
ни не шта про тив нив не би ле точ ни, а во 
исто вре ме тие лич но сти не ма ат ни ка ква 
са тис фак ци ја за ра ди тоа. Ми слам де ка ова 

се мо шне чув стви тел ни ра бо ти и де ка тие 
јав ни со слу шу ва ња мо жат да про из ве дат 
кон тра ефект.
Из ја ва: Не дељ ко Си мић, Со вет на мла ди те од Сре бре ни ца, 
БиХ, Ло кал ни кон сул та ции со ци вил ни от сек тор и здру же-
ни ја на жр тви, Сре бре ни ца, БиХ, 26 април 2009.

На кон сул та ци и те во Тре би ње е ис так на то де ка 
РЕ КОМ ово змо жу ва ис по ве ди те на жр тви те да 
би дат офи ци јал но за бе ле же ни и јав но да се 
чу јат.

Не сум срет нал ни ту ед на жр тва ко ја не ма-
ла по тре ба да се чуе неј зи на та при ка зна(...) 
Фор ми ра ње то на оваа ко ми си ја за во е ни зло-
стор ства, кр ше ње на чо ве ко ви пра ва е дар 
од не бо то за жр тви те на вој на та. По след-
на мо жност да се чуе нив на та при ка зна, да 
оста не за бе ле жа на, за што ко га овие на ши 
на ци о нал ни оли гар хии кои се на власт ме ѓ у-
себ но ќе се до го во рат, ние ве ќе ни ко му не ма да 
му тре ба ме.
Из ја ва: Изо Ро кољ, по врат ник во Тре би ње, БиХ, Ло кал ни 
кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и ло го ра ши,Тре би ње, 
БиХ, 27 ју ни 2009.

7.  �� ��� �� �� �� �� 
� �� �� � �� 
��� �
�� �
�� � �$ %�#

Без ис клу чок, уче сни ци те во кон сул та тив ни от 
пр цес сме та ат де ка ко ми си ја та (РЕ КОМ) тре ба 
да да де под др шка на су де ња та за во е ни зло-
стор ства.Ко ми си ја та не е за ме на за су дот, ни ту 
е под ре де на на об ви ни тел ство то и ни ко му 
не мо же да му су ди. Оба та ин стру мен та, спо-
ред мно зин ство то уче сни ци, тре ба да има ат 
ком пле мен тар ни уло ги. На огра ни чу ва ња та и 
по вр шно ста на су де ња та ука жу ва ат и об ви-
ни те ли и су дии. Тие во ко ми си ја та за ви сти на 
гле да ат јав на плат фор ма за глас на жр тви те, за 
из град ба на со чув ство ме ѓу ет нич ки те гру пи, 
што не е за да ча на су до ви те.

Ис клу чи тел но е ва жно да се ука же де ка суд-
ска та ви сти на има од ре де ни огра ни чу ва ња. 
Со оглед де ка са мо еден огра ни чен број жр тви 
уче ству ва ле во су де ња та за во е ни зло стор-
ства, та ков ме ха ни зам (ре ги о нал ни ко ми сии) 
исто та ка би мо жел да прет ста ву ва гла вен 
фо рум за жр тви те ка де тие би мо же ле да 
збо ру ва ат за сво и те стра да ња. Ко ми си ја та 
за ви сти на и ка зне ни те по стап ки не мо жат 
ме ѓ у себ но да се до пол ну ва ат.
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Из ја ва: Ма рин ко Јур че вић, Об ви ни тел ство на БиХ, Прв 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Са ра е во, БиХ, 5-6 мај 2006.

Факт е де ка суд ска та ви сти на мо же би е пре-
мно гу фак то граф ски ори ен ти ра на, без до вол-
но емо ции, без не кој по чув стви те лен при стап 
кон жр тви те. Од дру га стра на, овие све до-
че ња кои ги слу шнав ме пред ко ми си ја та за 
по ми ру ва ње се да ле ку по ис кре ни. Јас сум си гу-
рен де ка има мно гу по мал ку она кви све до ци 
кои пред ко ми си ја та... кои не беа ис кре ни, од 
оние пред су дот.
Из ја ва: Ми ро слав Алим пић, Окру жен суд во Но ви Сад, 
Ср би ја, Трет Ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бел-
град, Ср би ја, 11-12 фе ву а ри 2008.

Су до ви те во на ши те зе мји, во Хр ват ска, во 
Бо сна и Хер це го ви на, во Ср би ја, на Ко со во, 
во се ко ја зе мја го ди шно се во дат ме ѓу 25 и 30 
су де ња. Што е тоа во спо ред ба со пре го ле ми-
от број на си те уби е ни, ис че зна ти, ма че ни, 
за ро бе ни и на сил но прог но не ти?(...) Зна чи, ни 
тре ба ме ха ни зам кој ќе би де ком пле мен та рен 
со она што го пра ват су до ви те.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и ве те ра-
ни, 9 мај 2008, Под го ри ца, Цр на Го ра

Уче сни ци те пре те жно од ре до ви те на ту жи те-
ли те и на су ди и те ука жу ва ат де ка ре ги о нал-
но то те ло мо же да со бе ре но ви ре ле вант ни 
до ка зи, да спро ве де ис тра га за ка рак те ри-
стич ни те зло стор ства, да ор га ни зи ра до си-
е ја на из вр ши те ли те и со тоа да ги за бр за 
су де ња та што се во тек и да ини ци ра но ви 
по стап ки:

По тре ба та за фор ми ра ње на еде но ре ги о нал-
но те ло кое ќе со зда ва ам би ент на по ми ру ва-
ње, кли ма во ко ја ќе би де мо жно да се про на-
о ѓ а ат по ве ќе до ка зи, по ве ќе све до ци, си гур но 
ќе ги за бр за су де ња та кои се во тек. До кол ку 
тоа не се слу чи, ќе се слу чи да би дат за ба ве-
ни су де ња та и мно гу мал ку зло стор ни ци ќе 
би дат осу де ни, иако во нај го лем број ста ну ва 
збор за за по вед ни ци и функ ци о не ри на гра ѓ ан-
ски и по ли тич ки функ ции. А си гур но де ка тоа 
ре гу ла тив но те ло би им пру жи ло мно штво 
до ка зи кои би би ле во функ ци ја на по мош на 
су до ви те, ре дов ни те су до ви кои су дат, од но-
сно на об ви ни те ли те.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ, Трет Ре ги о на-
лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бел град, Ср би ја, 11-12 
фе вру а ри 2008.

8. *� 	�� 
� �� +� ��

Ха шки от три бу нал по се ду ва нај ре ле вант на 
ар хи ва ко ја се од не су ва на во е ни те зло стор-
ства на пра ве ни во не ко га шна та СФРЈ, за 
на ред бо да ва чи те и за из вр ши те ли те. По го ле-
ми от дел до ка зи на кои се за сно ва ат пре су ди-
те и се до стап ни на јав но ста на web sajt-тот 
на Три бу на лот, до де ка ар хи ва та со ко ја рас-
по ла га Об ви ни тел ство то е за тво ре на за јав-
но ста и де лум но отво ре на за на ци о нал ни те 
об ви ни тел ства и су до ви, ко га ста ну ва збор 
за до ку мен ти кои се од не су ва ат за ак ту ел-
ни те пред ме ти. За тоа ка де ќе би де сме сте на 
ар хи ва та, ка ко и за про це ду ра та за неј зи но 
ко ри сте ње ќе ре ши Со ве тот за без бед ност на 
ООН. Уче сни ци те на кон сул та ци и те сме та ат 
де ка ха шка та ар хи ва е нај си гур на под др шка 
на РЕ КОМ.

Ар хи ва та ко ја по стои во Ха шки от три бу-
нал, за тоа пи шу ва ше и Кар ла дел Пон те, би 
би ло мно гу бит но и но ви на ри те, и ис тра жу-
ва чи те, па ду ри и обич ни те лу ѓе да дој дат до 
тој ма те ри јал и да се за по зна ат со тоа, да ја 
сфа тат су шти на та на на ста ни те на на ши-
те про сто ри. Ми слам де ка тој ма те ри јал, 
ка ко и по да то ци те што се на о ѓ а ат, мно гу би 
и по мог на ле на оваа ко ми си ја.
Из ја ва: Со ња Ра до ше вић, сло бод на но ви нар ка, Цр на Го ра, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ци вил ни от сек тор, Под го ри-
ца,Цр на Го ра, 25 ок том ври 2008.

Освен тоа уче сни ци те на кон сул та тив ни от 
про цес сме та ат де ка ре ги о нал на та ко ми си ја 
мо же да дој де и до до ку мен ти од дру ги из во ри 
кои не се до стап ни за јав но ста.

Сме та ме де ка един стве но таа ре ги о нал на 
ко ми си ја мо же да дој де до огро мен број до ку-
мен ти за кои си те ние ов де до ста ра бо-
ти ка жу ва ме и ги ба ра ме, а не сме би ле во 
мо жност да дој де ме до тие ин фор ма ции и до 
таа до ку мен та ци ја.
Из ја ва: Не го ван Ма врић, Здру же ние на се меј ства на кид-
на пи ра ни и ис че зна ти ли ца на Ко со во и Ме то хи ја, Ср би ја, 
кан це ла ри ја во Ве ли ка Хо ча/Nocё e Mad he, Ко со во,На ци о-
нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на се меј ства на жр тви и 
со жр тви, Бел град, Ср би ја,15 ју ли 2008.

38. Дневникот 
Magyar Szo, весникот 
Република,Независното 
здружение на новинари на 
Војводина, ТВ Крагуевац, 
Новинско-издавачката куќа 
Libertatea, Kikindskite novini 
od Srbija, Radio Fontana 
Istog/Исток од Косово и 
ZaMirNet од Хрватска.

39. Naim Maxhuni, студент 
на Факултетот за политички 
науки, Косово, Национални 
консултации со студенти, 
Приштина/Prishtinё, Косово, 
15 април 2009. 

40. Гордана Петровић, 
Радио-телевизија на 
Србија-РТС, Национални 
консулатации со новинари, 
Фрушка Гора, Србија, 1 
октомври 2008.

41. Надира Авдић Власи, 
Радио телевизија на Косово, 
Регионални консултации со 
новинари, Сараево, БиХ, 29 
септември 2007.

42. 29. септември 2007. 
Сараево, Бих.
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9. #� �� � �

Ме ди у ми те се пре по зна ти ка ко мо шне зна-
чај ни парт не ри за при до би ва ње на под др шка 
од јав но ста за осно ва ње на РЕ КОМ. Од дру га 
стра на уче сни ци те на кон сул та ци и те по ста ву-
ва ат пра ша ње за од го вор но ста на ме ди у ми те 
за раз го ру ва ње на омра за та ме ѓу на ро ди те на 
по ра не шна СФРЈ и за ин стру мен та ли за ци ја 
на јав но ста во слу жба на по ли ти ка та ко ја ги 
про из ве ду ва ше и ги оправ ду ва ше во е ни те зло-
стор ства.

Но ви на ри те кои уче ству ваа во кон сул та ци и те 
ја под др жаа ини ци ја ти ва та38. Осум ме ди ум-
ски те ку ќи од ре ги о нот до се га и при ста пи ја на 
Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ39.

9.1.  ,� �� �� �� �� �� ��� �� 	�� 
� 
�� ��� �� �
� �� ���� �� �� �� 
�$ %�#

По треб но е да се под го тви јав но ста за ак тив-
но ста на ко ми си ја та и да се об ја снат неј зи ни-
те це ли40 за по др шка та на јав но ста,а пред се 
на жр тви те и на чле но ви те на се меј ства та на 
жр тви те да би де тол ку сил на за вла ста на ни ту 
ед на др жа ва да не мо же да ја иг но ри ра,или 
оп стру и ра.

Ка ко и да свр ти те, ми слам де ка услов за 
ова да ус пее, не ка ко да се со че ка, ако е мо жно 
мал ку, да се под го тви јав но ста на по сте пен 
на чин,ако во оп што е мо жно(...) и по тоа,, она 
што е нај ва жно е ова ме ди ум ски да се пре зен-
ти ра на ви стин ски на чин, па ду ри по тоа да 
се фор ми ра не ко ја ко ми си ја...Зна чи, не не ко ја, 
ту ку оваа ко ми си ја.
Из ја ва: Дра ган Ве сић, Ал Ка нал, Ср би ја, Ло кал ни кон сул та-
ции со ци вил ни от сек тор, Ниш, Ср би ја, 25 април 2009.

Еден од пред ло зи те за про ме на на кли ма та 
за по рек ну ва ње на зло стор сва та во Ср би ја е 
из ме на на за ко нот со кој ќе би де до зво ле но 
ме ди у ми те да пре не су ва ат сли ки од суд ни-
ца та41. Но ви на ри те се со гла сни во тоа де ка 
јав ни те сер ви си има ат об вр ска да из ве сту ва-
ат за ини ци ја ти ва та РЕ КОМ, но под др шка та 
на ло кал ни те и си те дру ги ме ди у ми е мно гу 
ва жна, ка ко и де ка е нео п ход но да се обез бе-
ди и под др шка од уред ни ци те42. Уче сни ци те 
во кон сул та ци и те,ка ко и но ви на ри те, оце ни ја 

де ка на чи нот на из ве сту ва ње на јав но ста за 
во е ни те зло стор ства е ед но стран и де ка не 
при до не су ва за по ми ру ва ње во ре ги о нот. 

Ме ди у ми те во еден дел од зе мја та из ве сту-
ва ат са мо за зло стор ства та од оној друг 
дел и се ко гаш зло стор ни ци те и убиј ци те се 
на дру га та стра на, за тоа сме там де ка е 
мо шне ва жно да ги над ми ну ва ме тие гра ни ци 
и без оглед да ли се тие др жав ни,или се зна-
чи, ет нич ки, ре ги о нал ни, оп штин ски и та ка 
на та му.
Из ја ва: Бор ка Ру дић, Здру же ние БХ Но ви на ри, Трет Ре ги о-
на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Бел град, Ср би ја, 11-12 
фе вру а ри 20008.

9.2.  �� ��� � �� �� �� �� �� 
� 
� �� 
�$ %�#

Ин фор ми ра ње то на јав но ста за ра бо та та на 
Ре ги о нал на та ко ми си ја е пре суд но за неј зи ни-
от успех. Уче сни ци те ја гле да ат ва жна та уло га 
на ме ди у ми те во охра бру ва ње на жр тви те јав-
но да све до чат и да и по мог нат на ко ми си ја та 
во со би ра ње на по да то ци те за све до ци те и за 
из вр ши те ли те.

Фак ти и ар гу мен ти по сто јат, но тие во 
не ка ква фор ма про дол жу ва ат да сто јат во 
ти ши на, не мо жат ни ка ко да из ле зат.. Се меј-
ства та на жр тви те од вој на та се глав на та 
де тер ми нан та во вр ска со со би ра ње то на 
овие фак ти и тие не зна ат де ка овој про цес 
про дол жи, де ка и по на та му е во тек. На еден 
на чин (мо жно ста) да го во ри ме отво ре но и да 
има ме про стор за ва кви де ба ти е еден че кор 
на пред, но со ра бот ка та со ме ди у ми те е еден 
од глав ни те фак то ри, за што се меј ства та 
сме та ат де ка нив ни от глас од ста нал са мо 
одек.
Из ја ва: Flo ren ti na Haj da ri, сту дент ка на Фа кул те тот за по ли-
тич ки на у ки, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со сту ден ти, 
При шти на/Prishtinё, Ко цо во, 15 април 2009.

Ме ди у ми те тре ба да пла си ра ат и по зи тив ни 
при ка зни од вој на та, за што тоа при до не су ва 
за по до бру ва ње на од но сот во ре ги о нот. За 
тоа да би де мо жно, нео под но е таа да им ста-
не до стап на на ме ди у ми те. Еден од на чи ни те 
по зи тив ни те при ка зни да се слу шнат по че сто 
е да би дат ту ка сме сте ни и јав ни те со слу шу-
ва ња на жр тви те кои тре ба да се еми ту ва ат на 
те ле ви зи и те.

43. Борка Рудић, Здружение 
БХ Новинари, БиХ, 

Регионални консултации со 
новинари, Сарево, БиХ, 29 

септември 2007.

44. Срђан Везмар, 
Програма за дијалог со 

младите, Србоја, Локални 
консултации со млади, Нови 

Сад, Србија, 12 јуни 2009.
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На ре ги о нал ни те кон сул та ции со но ви на ри-
те43, огро мен број уче сни ци из ра зи ја го лем 
сом неж во тоа да ли ќе би де мо жно про це су и-
ра ње на но ви на ри те кои се за ни ма ва ле со под-
буц ну вач ко но ви нар ство, иако по стои го ле ма 
по тре ба за тоа.

Што се од не су ва на ка зну ва ње то на но ви на-
ри те за под буц ну вач ка про па ган да, илу зор но 
е да се оче ку ва де ка не што ќе се слу чи. Ако 
тоа не се слу чи ло во по след ни ве 15 го ди ни, 
то гаш ве ро јат но по бр гу Вељ ко Ка ди е виќ ќе 
од го ва ра за Ву ко вар, от кол ку но ви нар.
Из ја ва: Хр во је Зов ко, Хр ват ска ра дио-те ле ви зи ја, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со но ви на ри, Са ра е во, БиХ, 29 сеп тем-
ври 2007.

Из не сен е и ста вот де ка но ви нар ски те здру-
же ни ја би мо ра ле да „ се пре сме та ат со сво и те 
чле но ви кои ши реа под буц ну вач ка про па-
ган да“.44 Две го ди ни по доц на, на кон сул та-
ци и те се слу ша по и кан во ми сле ње и еден од 
из не се ни те ста во ви е и де ка РЕ КОМ тре ба 
да се за ни ма ва со но ви на ри те кои уче ству-
ва ле во во е на та про па ган да45, и де ка точ но 
за ра ди уло га та на ко ја се со гла си ле во те кот 
на 90-ти те, ме ди у ми те има ат од го вор ност во 
про це сот на за здра ву ва ње на оп ште ство то.

Те ле ви зи ја та но си по себ на од го вор ност. Таа 
во мно гу вли ја е ше врз она што не кој го на ре че 
фа ши за ци ја на цр но гор ско то оп ште ство во 
де ве де сет ти те го ди ни, па таа се га тре ба да 
по не се по се бен то вар во про це сот на де фа ши-
за ци ја, од но сно, во вос по ста ву ва ње на не ка-
кви европ ски вред ност.
Из ја ва: Да ли бор ка Уља ре вић, Цен тар за гра ѓ ан ско обра зо-
ва ние, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со ци вил ни от 
сек тор, Под го ри ца, Цр на Го ра, 18 мај 2009. При лог 1, стр.

10. ,� ��� !� ��

До се га шни от тек на кон сул та тив ни от про цес 
по ка жу ва де ка зна чи тел но мно зин ство од уче-
сни ци те го под др жу ва ре ги о нал ни от при стап 
во утвр ду ва ње то на фак ти те и осно ва ње то на 
РЕ КОМ. Поч ну ва јќи од мај. 2008,ко га во кон-
сул та ци и те поч на да се збо ру ва за РЕ КОМ, 
по стиг нат е ква ли та ти вен на пре док во де ба та-

та: уче сни ци те сло бод но и мо шне за ин тер си-
ра но ги из не су ва ат сво и те ми сле ња, пред ло зи 
и пре по ра ки за ман да тот и за ак тив ност те на 
ко ми си ја та. Во слу ча и те на раз лич ни ми сле-
ња, рас пра ва та се од ви ва ше во ми рен дух, со 
вни ма тел но слу ша ње на ми сле ња та на дру ги-
те. Уче сни ци те ука жу ва ат де ка бла го да ре хќи 
на ре ги о нал на та де ба та на у чи ле да се слу ша ат 
ед ни со дру ги и де ка се уве ри ле де ка и тие 
дру ги те би ле из ло же ни на го ле ми бол ки и 
стра да ња.

Здру же ни ја та на жр тви се мо шне ак тив ни 
во кон сул та тив ни от про цес, вклу чу ва јќи ги 
и оние кои се уште не се чле но ви/член ки на 
Ко а ли ци ја та за Ре ком, а ре див но уче ству ва ат 
во де ба ти те. Си те уче сни ци се со гла су ва ат 
де ка при о ри тет е про на о ѓ а ње то на по смрт ни-
те остан ки на ис че зна ти те.

Го ле мо из не на ду ва ње прет ста ву ва ат мла ди те. 
Мла ди те кои уче ству ваа во до се га шни те кон-
сул та ции, не за ви сно од ко ја др жа ва до а ѓ а ат, се 
за ло жу ваа за осно ва ње на Ре ги о нал ни ко ми-
сии и за утвр ду ва ње на фак ти те за во е ни те 
зло стор ства. Впе ча тли во е де ка сме та ат де ка 
им при па ѓа од го вор но ста за на след ство то од 
ми на то то.

Да ли ми рот е ста би лен,или тра ен, се осне-
су ва пред се на од но сот кон ви сти на та и 
во таа сми сла за мла ди те е осо бе но бит но 
да ја при фа тат таа од го вор ност, за што ја 
има ат, ја са ка ле,или не. Ние се га ве ќе не сме 
ма ло лет ни и жи ве е ме во сре ди на ко ја се уште 
не се со о чи ла со ми на то то и во таа сми сла 
има ме од го вор ност.
Из ја ва: Мар ко Ве лич ко вић, Цен тар за раз вој на ци вил ни те 
ре сур си, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со мла ди, Бел-
град, Ср би ја, 21. Ок том ври 2007.

Мла ди те не ма ат од го вор ност за во е ни те 
стра да ња кои ги до жи ве а ле сто ти ци ил ја ди 
во те кот на де ве де сет ти те во, се га, пост-
ју го сло венск те др жа ви и ни тре ба на не кој 
на чин отво рен раз го вор за тоа кои би би ле 
ре ал ни те мо ти ви, ре ал ни те, ви стин ски те 
мо ти ви за мла ди те да ја пре зе мат, да ја 
из бе рат од го вор но ста за со о чу ва ње со ми на-
то то за кое тие не ма ат од го вор ност.
Из ја ва: Ма ри на Шкра ба ло, Цен тар за ми ров ни сту дии, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со мла ди, Заг теб, 
Хр ват ска, 20 ју ли 2007.
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Се по ка жу ва по тре ба во кон сул та тив ни от про-
цес да се вклу чат вер ски те за ед ни ци и по ли-
тич ки те оар тии. Што се од не су ва на ве те ра ни-
те, по ве ќ е то уче сни ци сме та ат де ка нив но то 

уче ство е ва ќ но, ме ѓ у тоа има и та кви кои 
ми слат де ка тре да да би дат вклу че ни во де ба-
та та, но не и во ра бо та та на РЕ КОМ.
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По ми наа 15 го ди ни од кра јот на вој ни те во 
Хр ват ска и во Бо сна и Хер це го ви на и ре чи си 11 
го ди ни од вој на та во Ко со во. Бро јот на сто ри те-
ли на во е ни зло стор ства кои се из ве де ни пред 
ли це то на прав да та е мо шне мал, а ил јад ни ци 
жр тви жи ве ат во си ро ма шти ја и без на деж де ка 
нив ни от жи вот мо же да би де по до бар. Ма ло 
е со чув ство то и со ли дар но ста кон жр тви те од 
дру ги те ет нич ки за ед ни ци и из о ста ну ва оп ште-
ствен ди ја лог за ми на то то и за соп стве на та 
од го вор ност. Збо ру ва јќи за европ ски те ин те-
гра ции, по ли тич ки те ели ти за го ва ра ат свр ту ва-
ње кон ид ни на та и за бо рав, до де ка се меј ства та 
на нај мал ку 16.000 ис че зна ти и на та му тра га ат 
по тај ни те гроб ни ци на сво и те нај бли ски. 

Во по тра га по ре ше ние што ќе би де во ко рист на 
си те жр тви и на ид ни те ге не ра ции, во ок том ври 
2008 го ди на во При шти на, Ко со во, на Че твр ти-
от ре ги о на лен фо рум за тран зи ци о на прав да, 
уче сни ци те на овој со бир ја осно ваа Ко а ли-
ци ја та за осно ва ње на Ре ги о нал на та ко ми си ја 
за утвр ду ва ње и ка зну ва ње на сто ри те ли те на 
во е ни зло стор ства и дру ги се ри о зни по вре ди 
на чо ве ко ви те пра ва, на ре че на РЕ КОМ, ко ја 
де нес брои 695 не вла ди ни ор га ни за ции, здру-

же ни ја на жр тви те, здру же ни ја на се меј ства та 
на жр тви те и по е дин ци. За да ча та на оваа ре ги-
о нал на ко а ли ци ја е да ор га ни зи ра де ба та за 
ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, да ги 
по вр зе раз лич ни те гру пи и ор га ни зи ции на гра-
ѓ ан ско то оп ште ство то во из град ба та на ам би-
ент на со чув ство, со ли дар ност и по чит кон си те 
жр тви, да ги при до бие и гра ѓ а ни те и вла сти те 
кои ќе го под др жат осно ва ње то на РЕ КОМ, 
да го на пра ви мо де лот РЕ КОМ, да ор га ни зи-
ра кам па ња за со би ра ње на 1.000.000 пот пи си 
за РЕ КОМ и на 1 ју ни 2011 го ди на да под не се 
ини ци ја ти ва до на ци о нал ни те пар ла мен ти на 
пост ју го сло вен ски те др жа ви за осно ва ње на 
РЕ КОМ. 

Од мај 2006 го ди на, ко га на со би рот во Цр на 
Го ра на кој при су ству ваа прет став ни ци на здру-
же ни ја та на жр тви те и на се меј ства та на ис че-
зна ти те од пост ју го сло вен ски те зе мји се лан си-
ра ше Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, 
па сè до кра јот на де кем ври 2009 го ди на, беа 
одр жа ни 79 де ба ти на ни во на ло кал ни те за ед-
ни ци, на на ци о нал но и на ре ги о нал но ни во, кои 
вклу чи ја и пет ре ги о нал ни фо ру ми за тран зи-
ци о на прав да. На де ба ти те (кон сул та ци и те) 
уче ству ваа 3.471 по е ди нец од здру же ни ја та на 
жр тви те и се меј ства та на жр тви те, ор га ни за ци-
и те за чо ве ко ви те пра ва, мла дин ски те ор га ни-
за ции, жен ски те гру пи, ло кал ни те са мо у пра ви 
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и дру ги те гру пи и ор га ни за ции. Во пе ри о дот 
од мај до кра јот на 2009 го ди на беа одр жа ни 
43 де ба ти, на кои уче ству ваа 1.706 по е дин ци. 
Се про це ну ва де ка до кра јот на 2010 го ди на 
во де ба та та ќе уче ству ва ат око лу 5.500 лу ѓе, 
кои со сво и те пред ло зи и пре по ра ки ќе при-
до не сат кон со зда ва ње на мо де лот на РЕ КОМ 
ка ко од го вор на зре ла та оп ште стве на по тре ба 
за утвр ду ва ње на фак ти те за жр тви те и за кри-
тич ко пре и спи ту ва ње на соп стве ни те од го вор-
но сти.

2. ��� �� �� �� 
�
 � �� �� 
� �� 
�
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Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ не е ал тер на ти ва на 
су де ње то за во е ни те зло стор ства што се од ви-
ва пред Ме ѓ у на род ни от кри ви чен три бу нал за 
по ра не шна Ју го сла ви ја (МКТЈ) и пред на ци о-
нал ни те су до ви на Бал ка нот, ту ку прет ста ву ва 
од го вор на ор га ни че ни от при стап до ви сти на-
та за кон фликт но то ми на то кој е на со чен кон 
сто ри те ли те. Су де ња та не до ве доа до отво ра ње 
јав на де ба та за во е ни те зло стор ства во и ме ѓу 
зе мји те од ре ги о нот, ни ту пак се при фа те ни 
ка ко ме ха ни зам за тран зи ци о на прав да што 
мо же да да де це ло сен од го вор на пра ша ња та за 
тоа што се слу чи и зо што се слу чи ја зло стор-
тва та. 

РЕ КОМ ини ци ја ти ва та е ло ка лен од го-
вор „од до лу-на го ре“ на зре ла та оп ште стве на 
по тре ба за со о чу ва ње со ми на то то. Неј зи ни от 
ле ги ти ми тет по тек ну ва од сил но то чув ство на 
соп стве ност вна тре во раз лич ни те ор га ни за-
ции на гра ѓ ан ско то оп ште ство ши рум бив ша та 
СФРЈ, кои сво јот за ед нич ки ин те рес го нај доа 
во утвр ду ва ње то на фак ти те за жр тви те, во е-
ни те зло стор ства и дру ги те се ри о зни по вре ди 
на чо ве ко ви те пра ва. Жр тви те и нив ни те се меј-
ства има ат пра во на таа ви сти на. Исто та ка, 
таа е и по треб на за шти та од ид ни зло у по тре би 
на жр тви те за по ли тич ки це ли кои би мо же ле 
да го втур нат це ли от ре ги он во но ви су ди-
ри. Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ има ре ги о на лен 
ка рак тер што ја пра ви при ме рен и ефи ка сен 
од го вор на на сле де ни те су ди ри во по ра не шна 
Ју го сла ви ја кои имаа тран сна ци о на лен ка рак-
тер. Тоа е пр ва та ре ги о нал на, пост кон фликт на 
ини ци ја ти ва за утвр ду ва ње на ви сти на та што 

во оп што би ла вос по ста ве на и да ва мо дел за 
стра те ги ја ко ја што се за ни ма ва со на сле де ни те 
ма сов ни зло стор ства ши рум пла не та та. До пол-
ни те лен ле ги ти ми те тет на Ини ци ја ти ва та � 
да ва ат со бра ни те 1.000.000 пот пи си за РЕ КОМ, 
кои Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ ќе ги со бе ре во 
рам ки те на кам па ња та во вре ме тра е ње од шест 
не де ли во април и мај 2011 го ди на. 

3. ��� �� 	�� �� �� �� � ��� �� �
 
��� �
�� 

Ле ги ти ми те тот на ини ци ја ти ва та ле жи • 
во неј зи ни от ре ги о на лен ка рак тер, во 
со бра ни те еден ми ли он пот пи си и во 
тоа што ини ци ја ти ва та по тек ну ва од до-
лу, што е на ша и за нас. 

Фак ти те утвр де ни на на ци о нал но ни во • 
те шко би мо же ле да би дат при фа те ни во 
це ли от ре ги он. 

Ре ги о нал ни от при стап ово змо жу ва да се • 
из бег нат тол ку ва ња што ги за це мен ти-
ра ле по сто еч ки те по ли тич ки ре ше ни ја и 
со кои лу ѓ е то не се за до вол ни. 

Од клуч но зна че ње е фак ти те да вле зат • 
во до ку мен ти те, на став ни те про гра ми, 
учеб ни ци те и во вос пи ту ва ње то на де ца-
та. Са мо на тој на чин мо жат да се спре-
чат раз лич ни те тол ку ва ња. 

Ре ги о нал ни от при стап не са мо што е • 
по тре бен, ту ку е и не из бе жен. Тој го 
отво ра па тот за со о чу ва ње со зло стор-
ства та и со соп стве на та од го вор ност.

РЕ КОМ е ва жен за во Ср би ја да се про го-• 
во ри за ал бан ски те жр тви, а на Ко со во за 
срп ски те жр тви. 

Ре ги о нал на та ко ми си ја ќе га ран ти ра де ка • 
фак ти те за ми на то то се те ме лат на на ста-
ни те што се слу чи ле, што е во ко рист на 
це ли от ре ги он. 

Нај го ле ма та вред ност на РЕ КОМ е во • 
мо жно ста мла ди те и ид ни те ге не ра ции 
да до зна ат за она што се слу чи ло пре-
ку при ка зни те на лу ѓ е то од про сто ри те 
ши рум це ла по ра не шна Ју го сла ви ја. 
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За ге не ра ци и те од вре ме то на вој ни те, • 
ту ѓ и те жр тви не се жр тви. Под др шка на 
РЕ КОМ мо жат да � да дат са мо по во е ни-
те ге не ра ции. 

Ве те ра ни те од Ки кин да го под др жу ва ат • 
РЕ КОМ и са ка ат да по мог нат во утвр ду-
ва ње то на фак ти те за ми на то то. 

Ле ги ти ми те тот на це ла та ини ци ја ти ва про-
из ле гу ва ток му од оваа ре ги о нал на ди мен зи ја, 
од ре ги о нал ни от ка рак тер на ини ци ја ти ва-
та, од ре ги о нал на та де ба та и од со бра ни те 
еден ми ли он пот пи си кои во исто вре ме да ва-
ат и ле ги ти ми тет и кре ди би ли тет.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни те ор га-
ни за ции, Бел град, Ср би ја, 17 де кем ври 2009 го ди на.

Тре ти от сег мент што � да ва ле ги ти ми тет 
на РЕ КОМ е тоа што на ви сти на ста ну ва 
збор за ини ци ја ти ва што до а ѓа од до лу, за 
на ша ини ци ја ти ва или ини ци ја ти ва за нас, а 
ми се чи ни де ка ток му тој фо кус ја пра ви по и-
на ква и е се ри о зен ар гу мент за таа да мо же да 
би де успе шна.
Из ја ва: На та ша Го ве да ри ца, Гра ѓ ан ска ини ци ја ти ва, Бел град, 
Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни те ор га ни за-
ции, Бел град, Ср би ја, 17 де кем ври 2009 го ди на.

Ве по здра ву вам и Ви че сти там на ед на ва ква 
ини ци ја ти ва. До бро е што сте ја за поч на ле. 
Јас сум член на се меј ство на ис че зна ти. Ко га 
ста ну ва збор за со ста но ци те на се меј ства-
та на ис че зна ти те, мо жам да ка жам де ка се 
со ста ну ва ме се кој ден (...) ние кои сме ов де, на 
Ко со во.
Из ја ва: Fa ti me Me le ni ca, член на се меј ство на жр тви, Ву чи-
трн, Ко со во, Ло кал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на жр тви, 
Ми тро ви ца, Ко со во, 5 сеп тем ври 2009 го ди на.

Ко га ста ну ва збор за утвр ду ва ње то на фак-
ти те, сме там де ка до кол ку се утвр ду ва ат 
са мо на на ци о нал но ни во, тие мно гу те шко 
ќе би дат при фа те ни во це ли от ре ги он, а тоа 
е мно гу ва жен дел. Ва жно е да се збо ру ва за 
вој ни те и да се утвр дат фак ти те на на чин 
што ќе би де ве ро до сто ен во раз лич ни зе мји. 
То гаш тоа мо же да би де те мел за из град ба на 
до вер ба, а мо же би ду ри и при до нес кон по ми-
ру ва ње то.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, Хр ват ска, На ци о нал ни 
кон сул та ции со ин те лек ту ал ци те, Под го ри ца, Цр на Го ра, 17 
де кем ври 2009 го ди на.

Во по глед на на ши от фа мо зен и тра ен про-
блем со ре ги о нал ни от при стап, сме там де ка 
во овој про цес си те тре ба да би де ме до вол но 
хра бри и до вол но му дри (…), де ка би би ло до бро 
да из бег не ме оваа на ша ра бо та во оп што да се 
при бли жи до тол ку ва ње то де ка тоа е це мен-
ти ра ње на од ре де ни по сто еч ки по ли тич ки 
ре ше ни ја. Тоа пр во ќе нè дис ква ли фи ку ва нас, 
а вто ро ќе од вра ти мно гу ми на, би де јќи по сто-
јат мно гу лу ѓе кои не се за до вол ни со по сто еч-
ко то по ли тич ко ре ше ние (…), мно гу лу ѓе кои не 
се за до вол ни со тоа.
Из ја ва: Фра Ми јо Џо лан, Фра њев ски ин сти тут за кул ту ра та 
на ми рот, Сплит, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со вер-
ни ци те и со вер ски те за ед ни ци, 16 ок том ври 2009 го ди на.

До кол ку ова е не што што тре ба да би де на ша 
при мар на за да ча за пр во да се со о чи ме со 
зло стор ства та што се на пра ве ни, ди рект но 
или, мо же би, ин ди рект но, што е со се ма се ед-
но би де јќи збо ру ва ме за оп што то ме сто на 
од го вор ност. Тоа е на ша та при мар на за да ча. 
Се пак, до кол ку – ка ко да ка жам –не до би јам 
охра бру ва ње од лу ѓ е то на кои им ве ру вам 
(од Бел град, За греб, При шти на и од Под го ри-
ца), то гаш из ле гу ва де ка оваа за да ча спо ред 
оп што то тол ку ва ње е пре дав нич ка или ве ле-
пра дав нич ка. То гаш се на мет ну ва пра ша ње-
то – а тие?. Не, тие збо ру ва ат за сво и те 
зло стор ства, та ка ли, па ај де то гаш и ние да 
збо ру ва ме за сво и те. Ре ги о нал ни от при стап 
не са мо што е по тре бен, ту ку е и не из бе жен.
Из ја ва: Здрав ко Гре бо, про фе сор, Пра вен фа кул тет во Са ра-
е во, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со ин те лек ту ал ци те, 
Са ра е во, БиХ, 7 но ем ври 2009 го ди на.

Си на ба вив учеб ник по исто ри ја од Ре пу бли-
ка Срп ска и од БиХ, од Фе де ра ци ја та БиХ, и 
од Ср би ја и на ви сти на ме ин те ре си ра ка ко 
се тол ку ва ат овие на ста ни, од но сно ка ко се 
тол ку ва рас па дот на Ју го сла ви ја. Се раз би ра, 
се кој има свој на чин на тол ку ва ње. Но, тоа е 
про блем, тоа е тој про блем што го оп то ва-
ру ва утвр ду ва ње то на ви сти на та, па за тоа 
сме там де ка овој ре ги о на лен при стап мо же да 
би де един стве ни от ви стин ски пат.
Из ја ва: Ли ди ја Ле шић, про фе сор ка по фи ло зо фи ја и исто ри-
ја од По реч, Хр ват ска, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, 
Пу ла, Хр ват ска, 1 ју ли 2009 го ди на.

(…) го под др жу ва ме ре ги о нал ни от при стап 
за тоа што сме та ме де ка ре ги о нал ни от при-
стап има ефект и де ка пре ку не го уче сни ци те 
ќе � да дат ман дат на Ко ми си ја та ко ја што 
тре ба да ја тол ку ва исто ри ја та на из во рен 
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на чин, ба зи ра јќи се на на ста ни те што се слу-
чи ле, и де ка не ма да до зво ли фа во ри зи ра ње на 
ин те ре сот на од ре де но оп ште ство, ту ку ќе 
би де во ко рист на си те од ре ги о нот.
Из ја ва: Ylber Max hu ni, Мла дин ски че кор, Ву чи трн, Ко со во, 
На ци о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни те ор га ни за ции, При-
шти на, Ко со во, 19 де кем ври 2009 го ди на.

(...) цел на та гру па кон ко ја што тре ба да ја 
на со чи те сво ја та ак тив ност се мла ди те лу ѓе. 
Ге не ра ци и те што из ле гоа од вој на та ед но-
став но се за сле пе ни. (...) Си те има ат свои ра ни 
и свои ма ки, од но сно свои жр тви. За нив ту ѓ и-
те жр тви се жр тви за кои во оп што не раз ми-
слу ва ат. Ед но став но, тие са ка ат да нај дат 
мир, но во не кој свој до мен, во сво е то на ци о нал-
но оп кру жу ва ње. Па та ка, тие ед но став но ќе 
се бо рат ду ри и да ги за шти тат ли ца та кои 
пре ди зви каа смрт на дру ги ли ца или ге но цид 
на дру ги те стра ни. Тол ку е ед но став но, ори ен-
ти рај те се на све ста на мла ди те лу ѓе. (...) мла-
ди от чо век (...) мо же да ги раз бе ре жр тви те (...) 
и на сво јот на род и на ту ѓ и от на род, би де јќи 
чо веч ки от жи вот е жи вот.
Из ја ва: Ра де Мр ђен, Пар ти ја на де мо крат ски про грес, Со вет 
на мла ди те, Ба ња Лу ка, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со 
мла ди те, Ба ња Лу ка, 17 ок том ври 2009 го ди на.

За ме не лич но е не приф та лив овој мо дел, не при-
фа тли во е да оди ме ва ка, да има ме на ци о нал ни 
ко ми сии, па на ци о нал ни те ко ми сии да има ат 
свои прет став ни ци. Тоа го имав ме и до се га. 
Цр на Го ра има ше Ко ми си ја за ис че зна ти ли ца. 
Таа ко ми си ја има ше свои прет став ни ци на 
ре ги о нал но ни во. Ме ѓ у тоа, тие во оп што не 
уче ству ваа на на чин на кој се слу ша гла сот на 
Цр на Го ра, од но сно на се меј ства та на ис че зна-
ти те. Зна чи, ова тре ба да би де ак тив ност 
што ќе се спро ве ду ва на ре ги о нал но ни во.
Из ја ва: Ра дан Ни ко лић, Здру же ние на бор ци те од вој ни те во 
90-ти те, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско то 
оп ште ство, Под го ри ца, Цр на Го ра, 18 мај 2009 го ди на.

4. !� �� �� �� ���

4.1. �� �� � �� ��

По ми ру ва ње ка ко оп ште ствен про цес • 
што е по тре бен во Бо сна и Хер це го ви на. 

РЕ КОМ ну ди ле ку ва ње на ра ни те и за тво-• 
ра ње на бол ки те, а тоа е нео п хо ден че кор 
за по ми ру ва ње. 

Ме ѓу обич ни от на род по стои ка па ци тет • 
за по ми ру ва ње. 

За да се вос по ста ви до вер ба и по ми ру ва-• 
ње, по треб но е се кој да ги осу ди зло стор-
ства та што ги сто ри ле при пад ни ци те на 
не го ва та за ед ни ца. 

Пре ку про це сот на по ми ру ва ње, жр тви те • 
мо ра да про стат, а агре со рот мо ра да ја 
при знае ви на та и да по не се од го вор ност 
за сто ре но то зло и на сил ство.

Цел та на РЕ КОМ мо же да би де по ми ру-• 
ва ње, но тоа е про цес што на ла га ди ја лог, 
отво ра ње про стор за пре и спи ту ва ње и за 
раз лич ни гле ди шта. 

РЕ КОМ има го лем по тен ци јал за збли-• 
жу ва ње, по ми ру ва ње и за ши ре ње на 
по ле то на за ед нич ки от ин те рес.

Мај ки те од Сре бре ни ца ги на вре ду ва • 
збо рот по ми ру ва ње.

Има јќи пред вид де ка по ми ру ва ње то е ин ди-
ви ду ал на ра бо та и де ка ни кој ни ко го не мо же 
да на те ра не што да про сти или да се по ми ри 
со не ко го, ед но став но сме там де ка во Бо сна и 
Хер це го ви на е по тре бен про цес на по ми ру ва ње 
ка ко оп ште ствен про цес .
Из ја ва: Не џад Хо ро зо вић, Цен тар за не на сил на ак ци ја, Са ра-
е во, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни те ор га ни за-
ции, Са ра е во, БиХ, 19 де кем ври 2009 го ди на.

(…) тив ко се збо ру ва за уло га та на Ко ми си ја-
та, за тоа да ли таа тре ба да би де по вр за на 
со по ми ру ва ње то или не, а тоа ед но став но 
за ви си од пер цеп ци ја та, ка ко и од тоа на кој 
на чин ќе се спро ве де по ми ру ва ње то. Тоа се гле-
да и ми се чи ни де ка е со зда де на авер зи ја, би 
ре кол со се ма не по треб на, кон она што – на 
кра јот на кра и шта та – е по зи тив но за си те. 
Ак тив но ста на оваа ко ми си ја мо же да го по ну-
ди она што ние во те ра пев тски от ја зик го 
на ре ку ва ме ле ку ва ње на ра ни те или за тво ра-
ње на бол ка та, а тоа има те ра пев тски ефект 
и, мо же би, мо жам да ка жам, е нео п хо ден че кор 
на па тот кој - ка ко та ков - мо же да би де долг 
и ком пли ци ран, но кој ко га-то гаш ќе нè до ве де 
до по ми ру ва ње.
Из ја ва: Lul zim Ara pi, Здру же ние за пси хо со ци јал на под др-
шка на де ца та, Ѓако ви ца, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции 
со не вла ди ни те ор га ни за ции, При шти на, Ко со во, 19 де кем-
ври 2009 го ди на. 
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Јас сум убе ден де ка кај обич ни от свет по стои 
ка па ци тет за раз би ра ње на оваа иде ја за 
ко ја што вие збо ру ва те и де ка, про сто ка жа-
но, ме ѓу обич ни от свет по стои го лем ка па-
ци тет за по ми ру ва ње. Ед но став но, тре ба 
да го от кри е те и, да го до ве де те на глав на та 
сце на.
Из ја ва: Рат ко Га ји ца, пра те ник во Со бра ни е то на Ре пу бли ка 
Хр ват ска, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Книн, Хр ват-
ска, 4 ав густ 2009 го ди на.

Док тор Ру змир Ју су фо виќ и не го ва та со пру га 
(…) це ло вре ме оста наа во Ша мац, кој бе ше под 
срп ска власт, и знам де ка до жи ве а ја те шки 
мо мен ти, исто ка ко и док тор Ха сан Изет-
бе го виќ. Тој ду ри по за вр шу ва ње то на вој на-
та за ми на во Са ра е во. Јас сум под го твен да 
збо ру вам за не прав ди те што им се сто ре ни. 
Се пак, до де ка не дој де ме во си ту а ци ја се кој да 
ги осу ди сто ре ни те зло стор ства (…) во сво-
е то оп кру жу ва ње, од сво јот на род, не ма да 
дој де до до вер ба ме ѓу нас. Сè до де ка оние кои 
ги сто ри ја та кви те зло стор ства ги сме та ме 
за ју на ци, хе рои и та ка на та му, а тие на ви-
сти на по ста пи ле не чо веч но, не ма да има ни ту 
до вер ба ни ту по ми ру ва ње.
Из ја ва: Ла зар Бла го је вић, Ор га ни за ци ја на бор ци те на Ре пу-
бли ка Срп ска, од бор во Ша мац, БиХ, Кон сул та ции со ло кал-
на та за ед ни ца, До бој, БиХ, 3 ок том ври 2009 го ди на.

Про сту ва ње то е пред сè став на жр тва та 
ко ја не са ка од ма зда, ту ку нај мо гу са ка да 
по стиг не мир во сво ја та ду ша. Од дру га ста на, 
на тој на чин се на сто ју ва да се пре ки не кру гот 
на на сил ства та и од ма зди те и да се со зда-
дат усло ви за нор ма ли зи ра ње на од но си те. 
Ису со ви те ма ки и ра ни ста ну ва ат знак со кој 
жр тва та се по и сто ве ту ва, па со си ла та на 
ми ло ста жр тва та ја над ми ну ва сво ја та пре-
о ку пи ра ност со на сил ство то и стра да ње то 
и ста ну ва но си тел на но ва та бож ја по ра ка 
ко ја што по ви ку ва на ди ја лог и на вос по ста-
ву ва ње до вер ба. (...) про сту ва ње то, а по тоа и 
про це сот на по ми ру ва ње, мо же да дој де са мо 
од оние кои се по вре де ни. Жр тва та ја цр пи 
сво ја та си ла од до жи ву ва ње то на ми ло ста 
и љу бов та на Го спод, па та ка на о ѓа си ла за 
пов тор но да стек не до вер ба во лу ѓ е то и да го 
над ми не на сил ство то пре ди зви ка но со вој на-
та. Или, ка ко што ис так ну ва ат не кои те о-
ло зи, за да има по ми ру ва ње, жр тви те мо ра да 
про сту ва ат.
Из ја ва: Мон си њор Ма рин Сар кић, Ѓако вач ко-осјеч ка над-
би ску пи ја, Хр ват ска, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, 
Осјек, 17 ок том ври 2009 го ди на.

Не е ле сно да се нај де те рен на за ед нич ки 
ин те рес ме ѓу стра ни те во су ди рот. За тоа, 
сме там де ка кол ку и да е тоа жр тва и без 
оглед на тоа кол кав е ин те ре сот да се ра све-
тлат зло стор ства та и раз лич ни те сто ри-
те ли кои им ги по вре ди ле чо ве ко ви те пра ва 
на тие жр тви, тој за ед нич ки ин те рес има 
го лем по тен ци јал за збли жу ва ње на лу ѓ е то, 
па ду ри и ди пло мат ска вред ност би де јќи е 
од пре ку гра ни чен ка рак тер, а јас ве ру вам 
де ка тој без оглед на тоа што за поч ну ва од 
еден факт што е та жен и ли чи на пра вен 
про блем, во су шти на има по тен ци јал да ги 
збли жи лу ѓ е то и да го ши ри тој те рен на 
за ед нич ки ин те рес. Она што е де фи ни тив но 
ре зул тат на тоа е на ма лу ва ње то на тен-
зи и те.
Из ја ва: Ла зар Сто ја но вић, ре жи сер од Бел град, Ср би ја, 
На ци о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни те ор га ни за ции, При-
шти на, Ко со во, 19 де кем ври 2009 го ди на.

Јас пр во ќе ка жам, пред здру же ни е то Дви же-
ње на мај ки те од ен кла ви те Сре бре ни ца и 
Же па, де ка ние ги по здра ву ва ме си те ко ми сии, 
а не са мо оваа ко ми си ја, ту ку ко ја би ло ко ми-
си ја што се фор ми ра ла во Бо сна и Хер це го ви-
на и на двор од Бо сна и Хер це го ви на, би де јќи 
се ко гаш е по до бро не што да се ра бо ти от кол-
ку ни што да не се ра бо ти. Нор мал но,по тре-
бен е ди ја лог, но мо ра да ка жам де ка во се во 
ова не ка ко на вре ду ва збо рот по ми ру ва ње. Јас 
мо жам да знам да ли не ко му ќе му про стам 
или да ли не ко му ќе му за бо ра вам, но јас не 
мо жам тоа да го од лу чам во име на ил јад ни-
ци мај ки(...) Зна чи, јас би са кал оваа ко ми си ја 
што ќе се фор ми ра да не го спом ну ва збо рот 
по ми ру ва ње.
Из ја ва: Му ни ра Шу ба шић, Дви же ње на мај ки те од ен кла ви те 
во Сре бре ни ца и Же па, Са ра е во, БиХ, На ци о нал ни кон сул та-
ции со не вла ди ни те ор га ни за ции, Са ра е во, БиХ, 21 но ем ври 
2009 го ди на. 
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Ко ми си ја та тре ба да се за ни ма ва со фак-• 
ти те за тоа ка де, под ка кви окол но сти 
и ка ко стра дал се кој по е ди неч но. Ба ра-
ње то на при чи ни те нè вра ќа на зад во 
ет нич ки те за ед ни ци. 
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По е ди неч ни те се ќ а ва ња и јав ни те све-• 
до штва се од клуч но зна че ње во со зда-
ва ње то но ви по ли ти ки на иден ти тет на 
бал кан ски те оп ште ства.

Един стве на та мо жна за да ча на ре ги о-• 
нал на та ко ми си ја е да ги со бе ре фак-
ти те. Таа ни ка ко не смее да се впу шти 
во прав нич ка кла си фи ка ци ја на во е ни те 
зло стор ства.

РЕ КОМ тре ба да се за ни ма ва со со би-• 
ра ње по да то ци и до ку мен та ци ја, а не со 
тол ку ва ње на фак ти те. 

Пр во, мо ра да се утвр ди фак то гра фи ја та, • 
а вто ри от че кор е утвр ду ва ње на кон тек-
стот.

Пред ди ја ло гот за по ми ру ва ње мо ра да • 
се утвр дат фак ти те за тоа кој ја за поч нал 
вој на та, зо што се во де ла вој на та и ко ја 
би ла неј зи на та цел.

Фак ти те не се до вол ни. По треб но е во е-• 
ни те зло стор ства да се при ка жат во кон-
текст, а тоа не им од го ва ра на вла сти те 
во ре ги о нот. 

Не ма утвр ду ва ње на ви сти на та и на од го-• 
вор но ста, ни ту пак по ми ру ва ње сè до де-
ка не се со гле да ат при чи ни те и по сле ди-
ци те. 

До кол ку утвр ду ва ње то на фак ти те се • 
све де на из ја ви те на жр тви те, ќе има ме 
са мо не по сред ни из вр ши те ли, а не ма да 
ги до би е ме ли де ри те, ини ци ја то ри те на 
по ли ти ка та и но си те ли те на др жав ни те 
функ ции кои сè ор га ни зи ра ле и спро-
ве ле. 

Сли ка та на фак ти за во е ни те зло стор-• 
ства не е до вол на без ана ли за на при чи-
ни те и на кон тек стот, но во слу ча јот на 
по ра не шна СФРЈ тоа би зна че ло вра ќ а ње 
да ле ку во ми на то то (XIV век).

Иако од пре су ди те на Ха шки от три бу нал • 
про из ле гу ва она што е при чи на и ка рак-
тер на вој ни те во по ра не шна Ју го сла ви ја, 
Ко ми си ја та не ма да мо же да се за ни ма ва 
со при чи ни те. 

Она со што, спо ред ме не, тре ба да се за ни ма ва 
оваа ко ми си ја се све ду ва на, та ка да ка жам, 
мно гу те сен про стор, а тоа е: ка де, под кои 
окол но сти и ка ко стра дал се кој по е ди неч но. 
Ако трг не ме кон не ка кви тол ку ва ња, кон ба ра-
ње при чи ни зо што не што се слу чи ло, тоа 
не из бе жно ќе нè вра ти во на ши те ет нич ки 
за ед ни ци.
Из ја ва: Не џад Хо ро зо вић, Цен тар за не на сил на ак ци ја, Са ра-
е во, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни те ор га ни за-
ции, Са ра е во, БиХ, 21 но ем ври 2009 го ди на.

Во таа сми сла, ме не ми се чи ни де ка ин си сти-
ра ње то на пре ци зни фак ти и ин ди ви ду ал на 
ме мо ри ја, на по е ди неч но то се ќ а ва ње кое нам 
ни е бол но за слу ша ње, е мно гу ва жно. Мно гу е 
ва жно да се слу шне она што го збо ру ва ше мај ка 
Меј ра. Тоа е нај те шко,но е мно гу пов пе ча тли во 
да се слу шне лич на та исто ри ја от кол ку те о-
рет ско обра зло жу ва ње на при чи ни те, по сле ди-
ци те, ил ја ди те, ми ли о ни те... То гаш тие број ки 
пре ста ну ва ат да има ат ка кво би ло зна че ње. 
Ми се чи ни де ка та ка се бе ле жат по е ди неч-
ни те се ќ а ва ња,а јав ни те све до штва без пре-
ки ну ва ње мо жат да има ат клуч но зна че ње во 
со зда ва ње то осно ва за раз вој на по ли ти ка та 
на иден ти тет на си те бал кан ски оп ште-
ства.
Из ја ва: Ми ле на Дра ги че вић Ше шић, Фа кул тет за драм ски 
умет но сти, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со 
жен ски те ор га ни за ции, по ли ти чар ки те, умет нич ки те, но ви-
нар ки те, Бел град, Ср би ја, 9 ок том ври 2009 го ди на.

Пред ла гам да се фо ку си ра ме на на ста ни те и 
на таа до ку мен та ри сти ка и да не си по ста ву-
ва ме (...) пре го ле ми це ли, би де јќи на тој на чин 
ќе пад не ме во зам ка та да не мо же ме да ги 
по стиг не ме тие це ли.
Из ја ва: Хај ри ја Му јо вић, Зор ниќ, Ин сти тут за оп ште стве ни 
на у ки, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со ин те лек-
ту ал ци те, Но ви Сад, Ср би ја, 25 сеп тем ври 2009 го ди на. 

(…) да ли оваа ко ми си ја тре ба да има ман дат 
за утвр ду ва ње на кон тек стот. Јас би са кал 
да мо же да го има, но ми слам де ка не тре ба да 
го има. Се пак, кон тек стот се под ра зби ра. Тоа 
мо же да се на пра ви ка ко втор че кор, за да се 
обез бе ди кон текст. Пр во мо ра ме да ги има ме 
фак ти те. Зна чи пр во мо ра ме да од го во ри ме 
на пет пра ша ња (се га пов тор но се од не су вам 
ка ко ин струк тор по но ви нар ство). Пр во мо ра-
ме да ја утвр ди ме фак то гра фи ја та. А по тоа 
за да го утвр ди ме она што е ви сти на мо ра 
да обез бе ди ме кон текст. Е се га, се на мет ну ва 
пра ша ње то кој ќе го утвр ду ва тој кон текст: 
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че сни те исто ри ча ри, че сна та ин те ли ген ци ја, 
итн. Но, тој кон текст мо ра да се утвр ди за 
ид ни те ге не ра ции, тие мо ра да зна ат што се 
слу чи ло.
Из ја ва: Дра го љуб Ву ко вић, но ви нар од Под го ри ца, Цр на 
Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со ин те лек ту ал ци те, Под го-
ри ца, Цр на Го ра, 17 де кем ври 2009 го ди на.

Се пак, до кол ку се оби ду ва ме да дој де ме до 
ви сти на та и ако се со зда ва ре ги о нал на ко ми-
си ја за ви сти на та, тре ба да има ме пред вид 
де ка ви сти на та не е ед на ква на фак ти те. 
Зна чи, фак ти те на ре де ни без не кој кон текст 
не зна чат ни што, ту ку кон тек стот е тој 
што об ја сну ва ка ко до шло до од ре ден на стан 
и ка ко жр тва та на ге но ци дот во Сре бре ни ца 
е жр тва исто ка ко и жр тва та на бом бар ди-
ра ње то на НА ТО, Ете, во тоа е ра бо та та. 
Зна чи, не ма утвр ду ва ње на ви сти на та и на 
од го вор но ста, ни ту по ми ру ва ње во ре ги нот 
сè до де ка не се со гле да ат при чи ни те и по сле-
ди ци те.
Из ја ва: Би ља на Ко ва че вић Ву чо, ЈУ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
На ци о нал ни кон сул та ции со жен ски те ор га ни за ции, по ли-
ти чар ки те, умет нич ки те, но ви нар ки те, Бел град, Ср би ја, 9 
ок том ври 2009 го ди на.

Сто ри те ли те – кои се тие? Ако при ка зна та 
ја све де ме са мо на жр тва та, ако жр тва та ги 
из не су ва сво и те гле ди шта за сво е то стра да-
ње, на кра јот ќе до би е ме де ка стра да ле са мо 
мал број лу ѓе и де ка сто ри те ли се са мо оние 
кои се не по сред ни из вр ши те ли. На тој на шин 
не ма да ги до би е ме ли де ри те, ини ци ја то ри те 
на по ли ти ка та, но си те ли те на др жав ни те 
функ ции кои го ор га ни зи раа и го спро ве доа 
се то тоа, што зна чи де ка не ма да ја по стиг-
не ме по са ку ва на та цел.
Из ја ва: Жељ ко Шпе лић, Хр ват ско здру же ние на офи це ри-
те од Па крац и Ли пик, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со 
ве те ра ни те, Дол на Сту би ца, Хр ват ска, 28 ок том ври 2009 
го ди на.

Ме не лич но ми не до сти га ре че ни ца та кој и 
ко га ја за поч на вој на та. Сè до де ка оној тенк 
на ЈНА кој вле зе во Па крац и оној со сед (…) кој 
зе ма пу шка на 1. 3. 1991 и ја на пад на по ли-
ци ска та ста ни ца (...) во хр ват ски Па крац 
не со бе рат хра брост да ка жат:„Да, ние поч-
нав ме, под го тве ни сме да оди ме по на та му“... 
Јас сум ка то лик, јас сум под го тве на да про-
стам ко га ќе не кој ќе ми по да де ра ка (…) И 
не ми се до па ѓа оп ци ја та де ка по че то кот е 
Бел град. Се ко ја чест, но са мо ако зад се во ова 

стои фак тот де ка сте све сни за тоа што 
се слу чи ло.
Из ја ва: Ду брав ка Шпан чић, од Па крац, Хр ват ска, Кон сул та-
ции со ло кал на та за ед ни ца, Па крац, Хр ват ска, 22 сеп тем ври 
2009 го ди на.

Јас сум стра шен пе си мист, би де јќи зна е ме 
ко га се со зда де мо ќ та, зна е ме ка де се пра веа 
па ри и де ка на тие струк ту ри (на по ли ти ча-
ри те) не им од го во ра ви сти на та (...) Во Цр на 
Го ра пред три-че ти ри го ди ни (...) е сни мен еден 
до ку мен та рен филм (...) што се за ни ма ва ше 
со агре си ја та над Ду бров ник. Во тој филм 
ври е ше од фак ти (...) Ме ѓ у тоа, по ли тич ка та 
ди мен зи ја на це ли от тој по ход на Ду бров ник 
(...) ап со лут но ја не ма. Та ка, со еден фак тич ки 
при стап се дој де до тоа да из ле зе де ка бра-
де сти, пи ја ни лу ѓе, во де ни од не ко ја ан тич ка 
енер ги ја и слич но, се за ле та ле по свет ска сла-
ва. На мер но ка ри ки рам (...) Са кам да ка жам 
де ка тој кон текст мо ра да се по ја ви во тоа 
ка ко ќе се под ре ду ва ат фак ти те, а ним тоа 
не им од го ва ра.
Из ја ва: Бран ко Ман дић, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со но ви на ри те, Но ви Сад, Ср би ја, 26 сеп тем ври 2009 го ди на.

След на та на га зна ми на (...) е ди ле ма та да ли 
оваа ре ги о нал на ко ми си ја би се за ни ма ва ла 
са мо со фак ти те или и со при чи ни те. Ако се 
ра бо ти за фак ти те (...) ми слам де ка (...) ту ка 
не ма пре мно гу не по зна ти, без оглед на тоа 
да ли са мо жр тви те ќе има ат мо жност за 
из не су ва ње на сво ја та ви сти на и на сво е то 
ис ку ство или та ква мо жност ќе има ат и сто-
ри те ли те на зло стор ства та (...) Се раз би ра 
де ка сли ка та на тие фак ти до кои мо же да се 
дој де не би би ла (...)ни од да ле ку мо жна на ни во 
на кое тоа е по жел но и по треб но до кол ку не се 
ана ли зи ра ат при чи ни те за тие на ста ни (...) 
А до кол ку трг не ме од кон тек стот, то гаш (...) 
трг ну ва ме со исто ри ја (...) Јас сум ап со лут но 
си гу рен де ка до кол ку се поч не со ана ли за на 
при чи ни те или со от сли ку ва ње на кон тек-
стот (...) би се стиг на ло до XIV век. Ед но став-
но, во обла сти те на на ши те др жа ви не гле-
дам ни ту ака дем ски ам би ент, ни ту ам би ент 
во кој е по жел но фак то ло шко по вр зу ва ње на 
исто ри ја та.
Из ја ва: Се над Пе ча нин, Да ни, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со но ви на ри те, Но ви Сад, Ср би ја, 26 сеп тем ври 2009 го ди на.
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РЕ КОМ не тре ба да се на вра ќа дла бо ко • 
во ми на то то. Вклу чу ва ње то на на ста ни 
пред 1989 го ди на са мо би ги ре ла ти ви-
зи ра ло зло стор ства та. Из ве шта јот тре-
ба да ги при ка же зло стор ства та спо ред 
оп шти ни те, она му ка де што се слу чи ле. 

РЕ КОМ не тре ба да ги оп фа ти на ста ни те • 
што се слу чи ле во да леч но то ми на то. 

РЕ КОМ тре ба да го оп фа ти пе ри о дот на • 
под готвка на вој на та. 

За Хр ват ска е ва жно ис тра ги те да за поч-• 
нат од 1990 го ди на, би де јќи те ри то ри јал-
на та од бра на бе ше раз о ру жа на во 1990 
го ди на, а во ис та та 1990 го ди на се одр жаа 
и про те сти те (ми тин зи те) на омра за и се 
по ја ви го вор на омра за во ме ди у ми те.

РЕ КОМ тре ба да го оп фа ти пе ри о дот • 
што му прет хо де ше на из би ва ње то на 
ору же ни те су ди ри во 1991 го ди на. 

Не мо же ме да се вра ќ а ме во 18 и во 19 • 
век, па за тоа ај де да поч не ме од по след-
ни те 20 го ди ни.

Е се га, ко га ста ну ва збор за вре мен ски от пе ри-
од, мој пред лог е тој да би де од 1991 до 2001 
го ди на. Зна чи, да не би де за клуч но со 1999 го ди-
на, ту ку за клуч но со 2001 го ди на, што зна чи 
да се по вр зе со под рач је то на ра бо та на ко ми-
си ја та, за тоа што таа тре ба да се за ни ма ва 
и со на ста ни те во Сло ве ни ја и во Ма ке до ни ја. 
Ток му за тоа ја спо ме нав 2001 го ди на, по ра-
ди она што се слу чи во Ма ке до ни ја не ка де во 
тој пе ри од, и се раз би ра за ра ди пи шу ва ње 
на фи нал ни те из ве штаи и деј ству ва ње по 
оп шти ни те ка де што се слу чи ја во е ни те зло-
стор ства.
Из ја ва: Дра га на Ни ко лић, Од бор за гра ѓ ан ска ини ци ја ти ва, 
Ниш, Ср би ја, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, За е чар, 
Ср би ја, 22 де кем ври 2009 го ди на.

До кол ку се на вра ти ме во по да леч но то ми на то, 
1800 и не ко ја го ди на, тоа би зна че ло раз вод ну-
ва ње на од го вор но ста за она (...) што се слу чи 
на овие на ши про сто ри пред не кол ку го ди ни. 
Ме не тоа не ми е бли ско, па за тоа су ге ри рам 
(...)да не оди ме да ле ку и да ги ис пи ту ва ме Или-
ри те (...) и да не ба ра ме (...) од го вор ност кај 

оние кои на пра ви ле та кви зло де ла ка кви што 
се на пра ве ни во на ша та зе мја.
Из ја ва: Са лих Ра са вац, Ко ри дор, Са ра е во, БиХ, На ци о нал ни 
кон сул та ции со мла ди те, Са ра е во, БиХ, 17 сеп тем ври 2009 
го ди на.

Локалните консултации со граѓанските организации за Иницијативата за РЕКОМ, Митровица, Косово, 29. октомври 2009.
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На при мер, во Сре бре ни ца три го ди ни пред 
поч ну ва ње то на вој на та се про би ја па ти шта 
низ шу ма та. Зо што се про би ваа па ти шта 
ни за шу ма та? Ве леа де ка са ка ат да из ве зу-
ва ат др во. Но, тоа беа под готвки. Го из не соа 
те ри то ри јал но то во о ру жу ва ње од Сре бре ни-
ца. Мо јот со пруг бе ше ин те лек ту а лец. Тој 
зна е ше што зна чи тоа. Ед наш го пра ша Са во 
Алек сиќ, на ча ни кот на оп штин ско то СВР:„ 
Са во, што пра ват?“ А тој му од го во ри: „Ве ро-
јат но е до тра е но. Са ка ат да го за ме нат.“Ме-
ѓ у тоа, гра дот бе ше оста вен без од бра на. Тоа 
бе ше под го тов ка. За тоа, во оваа ра бо та мо ра 
да трг не ме од тие фак ти, за во РЕ КОМ да 
утвр ди ме што сè ни се слу чи. Не кој тоа од на-
пред го пла ни ра ше.
Из ја ва: Ка да Хо тић, Дви же ње на мај ки те од ен кла ви те во 
Сре бре ни ца и Же па, Са ра е во, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции 
со жен ски те гру пи, Ту зла, БиХ, 11 но ем ври 2009 го ди на. 

По ра ди тоа за Хр ват ска е од го ле ма ва жност 
на ста ни те да се сле дат од 1990 го ди на. Ќе 
пра ша те зо што од 1990 го ди на? Не са мо 
за тоа што Со бра ни е то до не се Де кла ра ци ја 
за тат ко вин ска та вој на, не са мо за тоа што 
во За ко нот од 1990 до 1996 го ди на се сме та 
де ка тоа би ло вој на во по те сна сми сла на 
збо рот, ту ку и за тоа што то гаш дој де до 
раз о ру жу ва ње на Те ри то ри јал на та од бра на, 
што е мо шне ва жно, би де јќи тоа во су шти-
на зна чи де ка це ла Хр ват ска тре ба да се 
тре ти ра ка ко жр тва. Би де јќи ако не ко му му 
ја од зе меш мо жно ста да се бра ни, тоа ав то-
мат ски зна чи де ка му ја од зе маш си ла та на 
деј ству ва ње, па ште та та што ја пре тр пел 
го пра ви жр тва. Од дру га стра на, ми тин зи те 
и го во рот на омра за и про ме ни те во ме ди у ми-
те што на ста наа во 1990 го ди на, при до не соа 
ра бо ти те да се на до вр зат ед на на дру га.
Из ја ва: Лил ја на Ца њу га, Здру же ние на до бро вол ци те и ве те-
ра ни те од тат ко вин ска та вој на, по дру жни ца За греб, Хр ват-
ска, Ло кал ни кон сул та ции со ве те ра ни те, Дол на Сту би ца, 
Хр ват ска, 28 ок том ври 2009 го ди на.

На Ко со во тре ба да се оп фа ти пе ри о дот од 11 
март 1981 го ди на ко га еден сту дент во сту-
дент ска та мен за во При шти на го фр ли по слу-
жав ни кот и вре ме то ко га Ти то ва та шта фе-
та дој де во При шти на и ко га се ба ра ше Ко со во 
да до бие ста тус на ре пу бли ка, а од дру га стра-
на тој сту дент ви ка ше „До лу Ти то“…от та му, 
ору же ни от кон фликт на Ко со во за поч на на 11 
март 1981 го ди на, а спо ред ме не за вр ши на 9 
ју ни 1999 го ди на, ко га е пот пи ша на Ку ма нов-
ска та спо год ба.

Из ја ва: Te ki Boks hi, адво кат од Ко со во, Пет ти ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Бу два, Цр на Го ра, 29–30 мај 
2009 го ди на.

5.2. �� �� �� ��� �� 	� �� 

К• о ми си ја та тре ба да се за ни ма ва со уби-
ства, про го ни, си лу ва ња, ма че ње и ло го-
ри. 

РЕ КОМ тре ба да се за ни ма ва со суд би на-• 
та на ис че зна ти те и на жр тви те на сек су-
ал но то и пси хо ло шко то на сил ство.

РЕ КОМ тре ба да се за ни ма ва со су ди-• 
би на та на за тво ре ни те и ис че зна ти те во 
Ву ко вар и да тра га по сто ри те ли те на тие 
те шки зло стор ства.

Во Хр ват ска не се збо ру ва за зло стор-• 
ства та што се на пра ве ни во Оси ек, а 
не кои жр тви не ма ат ни ту пра во на 
от ште та. 

По треб но е РЕ КОМ да го ис тра жи про-• 
те ру ва ње то на Ал бан ци те и ру ше ње то на 
нив ни те објек ти во Ки кин да во те кот на 
бом бар ди ра ње то на НА ТО.

РЕ КОМ тре ба да се за ни ма ва со кр ше-• 
ње то на чо ве ко ви те пра ва во Сан џак во 
те кот на 90-ти те го ди ни. 

РЕ КОМ тре ба да ги оп фа ти и зло стор-• 
ства та што ги из вр ши ле срп ски те си ли 
врз Ал бан ци те во Пре шев ска та до ли на, 
за вре ме на су ди рот со Осло бо ди тел на та 
вој ска на Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две-
ѓе.

Во ман да тот на ко ми си ја та тре ба да се • 
вклу чи и при сил на та мо би ли за ци ја на 
бе гал ци те и гра ѓ а ни те на Ср би ја.  

Ал бан ци те но сат то вар за на сил ство то • 
во 2004 го ди на.

Ов де се спо ме ну ва ат во е ни зло стор ства и 
дру ги те шки по вре ди на чо ве ко ви те пра ва. Но, 
кои се тие дру ги по вре ди? Па, пред сè, тоа се 
уби ства та, по тоа про го ни те, а се ка ко и си лу-
ва ња та. Ту ка, исто та ка, тре ба да се спо ме-
нат и жр тви те на те рор во ло го ри те.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, од Сре бре ни ца, БиХ, Кон сул та ции со 
ло кал на та за ед ни ца, Ца зин, БиХ, 10 ок том ври 2009 го ди на.
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РЕ КОМ, во су шти на, тре ба да се за ни ма ва со 
иден ти фи ку ва ње на ис че зна ти те ли ца. Ме ѓ у-
тоа, не тре ба да ги за о би ко ли ме ни ту жр тви-
те на на сил ство то, без оглед на тоа да ли е 
пси хо ло шко или сек су ал но.
Из ја ва: Rex hep Lus hta, Ислам ска за ед ни ца во Ми тро ви ца, 
Ко со во, Ло кал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско то оп ште ство, 
Ми тро ви ца, Ко со во, 29 ок том ври 2009 го ди на.

Има ме на ши лу ѓе, По кра ча ни, кои од Ко стај ни-
ца беа од не се ни во Ма ња ча, Бјел ки на, за ро бе ни 
Ву ко вар ци во Срем ска Ми тро ви ца... Не сум 
чу ла де ка (...) не кој од тие под рач ја е про це су-
и ран (…) Јас знам де ка ко ми си ја та ќе од го во ри 
ток му на овие пра ша ња и тоа стра шно ме 
ра ду ва.
Из ја ва: Ду брав ка Шпан чић, од Па крац, Хр ват ска, Кон сул та-
ции со ло кал на та за ед ни ца, Па крац, Хр ват ска, 22 сеп тем ври 
2009 го ди на.

Ни кој не ги спо ме на во е ни те зло стор ства во 
Оси ек. Ка ко да нè за фа тил за бо рав! Ние не 
па ме ти ме де ка тие во оп што се слу чи ле или 
не са ка ме да си при зна е ме пред са ми те се бе си. 
Јас не знам... Во оваа др жа ва ни кој не ги по ста-
ву ва пра ша ња та „ка де се тие се меј ства, што 
е со тие де ца, да ли тие де ца одеа на учи ли-
ште, да ли се га има ат ра бо та и да ли во оп што 
има ат што да ја дат?“ За тоа ни кој не во ди 
смет ка. На мо ја та ули ца има 33 ку ќи. Си те 
се сру ше ни. Од пр ва та до по след на та. И си те 
до би ја во е на от ште та, са мо јас не мав пра во 
на тоа. Зо што? (...) Ме не ми на пи шаа де ка 
не мам пра во.
Из ја ва: Ма ри ја Ло врић, жр тва од Оси ек, Хр ват ска, Кон сул-
та ции со ло кал на та за ед ни ца, Оси ек, Хр ват ска, 17 ок том ври 
2009 го ди на.

За нас РЕ КОМ има на ви сти на го ле мо зна че-
ње. Ко га би ус пе а ле да ја ре ши ме суд би на та на 
еден за ро бе ник или ис че знат од Ву ко вар, или 
од на ши от крај, и да го из ве де ме зло стор ни-
кот пред ли це то на прав да та – се раз би ра, 
со до ка зи – ние Ву ко вар ци те би го по здра ви ле 
тоа.
Из ја ва: Жељ ко Пи њух, гра ѓ а нин од Ву ко вар, Хр ват ска, Кон-
сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Оси ек, Хр ват ска, 17 ок том-
ври 2009 го ди на.

На по че то кот на бом бар ди ра ње то во 1999 
го ди на мно гу де лов ни про сто рии на гра ѓ а ни те 
од ал бан ска на ци о нал ност во Ки кин да стра-
даа и беа за па ле ни. Гра ѓ а ни те Ал бан ци беа 
про те ра ни, но не кој ед но став но мо рал да из да-
де на ред ба и да ја на те ра тол па та да ги 

уни шти тие објек ти. Ми слам де ка тре ба да 
ис тра жи ме кои се тие на ред бо дав ци во Ки кин-
да, кои беа тие гру пи или по е дин ци што ја 
пот тик наа ма са та да го уни шту ва имо тот 
на ал бан ски те гра ѓ а ни.
Из ја ва: Не над Та ли ја нов, Ки кинд ски фо рум, Ки кин да, Ср би-
ја, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, 17 ок том ври 2009 
го ди на.

(…) не тре ба да ги по вр зу ва ме на ста ни те од 
2004 го ди на со на ста ни те од вој на та. 2004 
го ди на ја на пра вив ме ние и ние сме ви нов ни за 
сè што се слу чи. Ние сме од го вор ни и за цр кви-
те и за ку ќ и те и за сè од тој пе ри од. Ние сме 
од го вор ни и ние тре ба да го но си ме на ши от 
то вар и тре ба да пла ти ме за тој то вар. Од 
вој на та тре ба да на у чи ме лек ци ја за тоа што 
не сме е ме да пра ви ме и што не сме е ме да им 
пра ви ме на дру ги те за ед ни ци.
Из ја ва: Mu sa Mu sta fa, Ко ха Ди то ре, Ко со во, Ло кал ни кон-
сул та ции со гра ѓ ан ско то оп ште ство, Ми тро ви ца, Ко со во, 29 
ок том ври 2009 го ди на.

 (…) На про сто рот на по ра не шна Ју го сла ви ја 
во пе ри о дот од 1991 до 1999 го ди на не се слу чу-
ваа са мо во е ни зло стор ства. На при мер, што 
се слу чу ва ше во Сан џак во те кот на 90-ти те 
го ди ни? Тоа не беа ди рект ни во е ни зло стор-
ства, но вие зна е те де ка та му лу ѓ е то, глав но 
од му сли ман скла на ци о нал ност, беа ма че ни од 
стра на на при пад ни ци те на по ли ци ја та, а не 
од стра на на па ра во е ни те фор ма ци ии. Точ но 
се знае де ка и па ра во е ни те фор ма ции пра веа 
та кви ра бо ти, но ме ѓу дру го то и по ли ци ја та 
ис пра шу ва ше лу ѓе,  ги при ве ду ва ше на ин фор-
ма тив ни раз го во ри итн. Тоа е, исто та ка, де ло 
што тре ба да би де ка зне то. Не е ди рект но 
во е но зло стор ство, но јас ми слам де ка ко ми си-
ја та тре ба да се за ни ма ва и со тој про блем.
Из ја ва: Дра га на Ни ко лић, Од бор за гра ѓ ан ска ини ци ја ти ва, 
Ниш, Ср би ја, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, За е чар, 
Ср би ја, 22 де кем ври 2009 го ди на.

Не знам кол ку во овој про цес е оп фа те на и 
Пре шев ска та до ли на, би де јќи та му се на пра-
ве ни мно гу зло стор ства, мно гу лу ѓе ис че знаа и 
не се знае ка де се. Зна чи, тре ба да се оп фа ти 
и Пре шев ска та до ли на, од но сно Пре ше во,Бу-
ја но вац и Ме две ѓе. Ту ка има ше ед но го ди шна 
вој на. Мо же би спо ред мно гу ми на тоа не бе ше 
вој на, на ре че те ја ка ко што са ка те, но ние тој 
пе ри од го на ре ку ва ме вој на би де јќи го лем број 
чле но ви на на ши те  се меј ства ис че знаа или 
се уби е ни, та ка што за нас тоа бе ше еден вид 
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вој на. Би са ка ла да знам да ли ко ми си ја та ќе ги 
оп фа ти и овие ре ги о ни.
Из ја ва: Nex ha ri je Isla mi Plla na, До на, Ми тро ви ца, Ко со во, 
Ло кал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско то оп ште ство, Ми тро ви-
ца, Ко со во, 29 ок том ври 2009 го ди на.

Пред ла гам да се вклу чи уште ед но во е но зло-
стор ство, а тоа е на сил на та мо би ли за ци ја 
на бе гал ци те што бе ше спро ве де на во Ср би ја. 
Ние – онол ку кол ку што мо жев ме – во дев ме 
пре ци зна еви ден ци ја за тоа. (...) жр тви тре ба 
да би дат си те ма жи кои беа на сил но мо би ли-
зи ра ни. Исто та ка, се пре по ра чу ва да се ви ди 
да ли овие др жа ви са ка ат да ка жат кол ку мла-
ди ма жи би ле на сил но мо би ли зи ра ни.
Из ја ва: Ста ша За је вић, Же ни во цр но, Бел град, Ср би ја, 
На ци о нал ни кон сул та ции со жен ски те гру пи, Под го ри ца, 
Цр на Го ра, 23 ок том ври 2009 го ди на.

5.3. ���� �
 �� �� 

РЕ КОМ тре ба да има ман дат да ја ис пи та • 
уло га та на по е дин ци те и на ин сти ту ци-
и те. 

РЕ КОМ тре ба да би де не за ви сен од • 
по литчки вли ја ни ја и да има моќ да из да-
де об вр зу вач ки на ло зи за све до ци те. 

Уче сни ци те се по де ле ни окол ку ам не сти-• 
ја та за сто ри те ли те на во е ни те зло стор-
ства: не кои се про тив, а не кои сме та ат 
де ка РЕ КОМ мо же да да де пре по ра ка до 
суд ски те те ла, но не и ам не сти ја. 

Со што ќе се за ни ма ва оваа ко ми си ја: со по е-
дин ци те или со ин сти ту ци и те? Ми слам де ка 
пр вен стве но е ва жно да се за ни ма ва со ин сти-
ту ци и те, што ќе до ве де и до по е дин ци те кои 
ги на пра ви ле тие ра бо ти.
Из ја ва: Зе ке ри ја Ха џић, Здру же ние на сту ден ти те од Сре-
бре ни ца, БиХ, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Звор ник, 
БиХ, 18 ју ли 2007 го ди на.

Да ли зна е те де ка не кои зло стор ни ци ги со зда-
доа ме ди у ми те? Се се ќ а ва те на пе ри о дот пред 
вој на та? Се се ќ а ва те ли што се пи шу ва ше за 
Ко со во? Се та таа ор ке стра ци ја до а ѓ а ше пре-
ку ме ди у ми те. Зна чи, тие беа по ли тич ки, а 
мно гу зло стор ни ци беа из ма ни пу ли ра ни.
Из ја ва: Џев дет Ха џи се ли мо вић, Здру же ние Про та го ра, 
По реч, Хр ват ска, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Пу ла, 
Хр ват ска, 1 ју ли 2009 го ди на.

Ман да тот (...) сме там де ка тој не тре ба да 
би де огра ни чен са мо на деј ству ва ње то на по е-
дин ци те, ту ку и на ин сти ту ци и те. По е дин-
ци те се из вр ши те ли и тие се са мо ша хов ски 
фи гу ри во це ли от си стем.(...)Да ли РЕ КОМ мо же 
во до глед но вре ме, по из не су ва ње то на фак ти-
те, да го по кре не и пра ша ње то за уло га та на 
ин сти ту ци и те. Исто ри ја та би би ла пра зна 
ко га би ги оп фа ти ла са мо по е дин ци те кои ги 
из вр ши ле зло стор ства та, од но сно ако зад тоа 
ја сно не би се гле да ла ин спи ра ци ја та за се то 
тоа, ка ко и уло га та на цр ква та и на школ ство-
то, т.е. на си те аспек ти од на ше то оп ште-
ство. Не по стои пра зно ме сто во оп ште стве-
ни от си стем кое не ма ло уло га во раз го ру ва ње-
то на вој на та и на во е на та омра за.
Из ја ва: Не ве на Ко стић, Же ни за мир, Ле ско вац, Ср би ја, 
На ци о нал ни кон сул та ции со жен ски те ор га ни за ции, по ли-
ти чар ки те, умет нич ки те, но ви нар ки те, Бел град, Ср би ја, 9 
ок том ври 2009 го ди на.

Ко ле га та (...) по ста ви ва жна те за (...) со тоа 
што про го во ри за ис пи ту ва ње то на уло га-
та на ме ди у ми те во те кот на де ве де сет ти-
те го ди ни (...) Ис пи ту ва ње то на уло га та на 
ме ди у ми те во те кот на 90-ти те го ди ни е 
ва жно, но ва жно е да се  утвр ди и уло га та на 
ме ди у ми те во пе ри о дот пред 90-ти те го ди ни 
ко га во су шти на за поч на ор ке стра ци ја та на 
на ста ни те.
Из ја ва: Жељ ко Хо доњ, ХИ НА, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со но ви на ри те, Но ви Сад, Ср би ја, 26 сеп тем ври 
2009 го ди на. 

Ние мо же ме да фор ми ра ме ко ми си ја и да ги по ви-
ка ме све до ци те да све до чат. Но, тие ве лат „не 
са кам“ (...) На ви сти на е по треб но таа да би де 
не за ви сна (...) од си те мо жни по ли тич ки вли ја-
ни ја, а од дру га стра на по треб но е да се има и 
ин стру мент на при ну да. Ко га таа ко ми си ја ќе 
сме та де ка е по треб но таа и таа лич ност да 
све до чи, тоа ав то мат ски да зна чи де ка мо же 
да се из да де на лог за при ве ду ва ње на таа лич-
ност и тој на лог да не мо же да го бло ки ра не ко ја 
дру га ин сти ту ци ја во рам ки те на др жа ва та.
Из ја ва: Ђор ђе Ра да но вић, Цен тар за афир ма ци ја на мла ди те, 
Ше ко ви ќи, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со мла ди те, Са ра-
е во, БиХ, 17 сеп тем ври 2009 го ди на.

Не ма ам не сти ја за ни кој што из вр шил та кво 
зло стор ство.
Из ја ва: Мар ко Гра бо вац, Ре пу блич ка ор га ни за ци ја за ба ра ње 
на за ро бе ни те и ис че зна ти те бор ци и ци ви ли на Ре пу бли ка 
Срп ска, Оп штин ска ор га ни за ци ја за ба ра ње на ис че зна ти те 
ли ца во оп шти на Брод, БиХ, Кон сул та ции со ло кал на та за ед-
ни ца, До бој, БиХ, 3 ок том ври 2009 го ди на.
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Ко га ста ну ва збор за ам не сти ја (...) јас сум 
стро го про тив. (...)таа ко ми си ја мо же да да ва 
пре по ра ки, но не и да до не су ва од лу ки.) Е ту ка 
се по ста ву ва пра ша ње то на ме ро дав но ста на 
те ло то, а јас ми слам де ка со тоа ве ќе се на вле-
гу ва во над ле жно ста на прав ни те ор га ни. А 
тоа е ве ќе (...)се ри о зно прав но пра ша ње (...), а 
мо же би ду ри и етич ко пра ша ње (...)Таа ам не-
сти ја, во су шти на, мо же да би де пре по ра ка.
Из ја ва: Са ша Ра до ва но вић, Ин сти тут за срп ска кул ту ра, 
Кру ше вац, Ср би ја, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Кру-
ше вац, Ср би ја, 7 сеп тем ври 2009 го ди на.

Ме ѓ у тоа, да се впу шти во тоа ман да тот да 
� би де ам не сти ра ње, на ви сти на ми слам де ка 
тое не би мо жел да би де ман да тот на оваа 
ко ми си ја.
Из ја ва: Ше фи ка Му ра та гић, Здру же ние Клуч на ид ни на та, 
Кључ, БиХ, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Ца зин, БиХ, 
10 ок том ври 2009 го ди на.

Ко га ста ну ва збор за ам не сти ја та, од но сно 
за оле сну ва ње то, во су шти на ако се збо ру ва 
за из вр ши те ли те на зло стор ства та ми слам 
де ка не би тре ба ло да би дат ам не сти ра ни, 
ни ту пак да им се убла жи ка зна та.
Из ја ва: Nex ha ri je Isla mi Plla na, До на, Ми тро ви ца, Ко со во, 
Ло кал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско то оп ште ство, Ми тро ви ца, 
29 ок том ври 2009 го ди на.

6. �� ��� �� �� 
�� �� �
� �� 
�� ��� 

РЕ КОМ тре ба да ги на ве де си те на стра-• 
да ни, со име и со пре зи ме, и да се знае 
ка ко стра да ле. 

Ре ша ва ње на суд би на та на ис че зна ти те.• 
Ко ми си ја та тре ба да на пра ви по пис на • 
жр тви те и на сто ри те ли те. 

Ко ми си ја та тре ба да на пра ви по пис на • 
ал бан ски те по ли тич ки за тво ре ни ци 
за вре ме на ко му ни змот и ору же ни те 
су ди ри. 

Ко ми си ја та тре ба да на пра ви по пис на • 
ло го ра ши те, за тво ре ни ци те, ло го ри те 
и на дру ги те објек ти за про тив прав но 
за тво ра ње, во со гла сност со един стве на 
ме то до ло ги ја. 

Ко ми си ја та тре ба да на пра ви ан то ло ги ја • 
на но ви нар ски те тек сто ви кои ја под го-

тви ја ма те ри ја ли за ци ја та на иде ја та што 
до ве де до зло стор ства та.

Ко ми си ја та тре ба да на пра ви по пис на • 
на стра да ни те во те кот на бом бар ди-
ра ња та на НА ТО, ка ко и да ги утвр ди 
при чи ни те што до ве доа до бом бар ди-
ра ње то. 

Она за што ми слам де ка е мо шне ва жно и 
по ра ди кое ја при фа тив оваа ко а ли ци ја и оваа 
ини ци ја ти ва е за бе ле жу ва ње то на жр тви те. 
Ние има ме за бе ле жа ни деј стви ја, а ако ги нај-
де ме днев ни ци те на вој ни ци те, ќе го има ме и 
тоа. Има ме за бе ле жа ни те ле ви зи ски еми сии, 
има ме за бе ле жа ни аги та то ри, има ме за бе-
ле жа ни но ви нар ски на пи си. Сè во оваа вој на 
бе ше за бе ле жа но, са мо жр тви те ни ка де не се 
за бе ле жа ни.
Из ја ва: Ми ро слав Вар га, бра ни тел од Оси ек, Хр ват ска, Кон-
сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Оси ек, 17 ок том ври 2009 
го ди на.

Ми слам де ка ко неч но дој де вре ме - 14 го ди ни 
от ка ко на овие про сто ри из був на бо сан ско-
хер це гов ска та вој на - да дој де ме до ви сти на та, 
од но сно до тоа си те жр тви да би дат по пи ша-
ни со точ но име и пре зи ме. Ми слам де ка тоа е 
основ на та за да ча на РЕ КОМ. Ако не мо же ме да 
дој де ме до точ ни по да то ци за из вр ши те ли те, 
то гаш ба рем мо же ме да дој де ме до по да то ци 
за тоа кој и на кој на чин стра дал.
Из ја ва: Ла зар Бла го је вић, Ор га ни за ци ја на бор ци те на Ре пу-
бли ка Срп ска, од бор во Ша мац, БиХ, Кон сул та ции со ло кал-
на та за ед ни ца, До бој, БиХ, 3 ок том ври 2009 го ди на.

Да се нај дат си те кои се ис че зна ти или уби е ни 
и да се по гре бат на до сто ен на чин. Исто та ка, 
да се иден ти фи ку ва ат и да се ка знат во е ни те 
зло стор ни ци (…) Си те ние на не кој на чин са ка-
ме да се по ка же и да се до ка же зо што се слу чи 
тоа и кој го ини ци ра ше се то тоа.
Из ја ва: Али ја Да у то вић, Здру же ние на во е ни те жр тви, Вла-
се ни ца 1992–1995, Ту зла, БиХ, Кон сул та ции со ло кал на та 
за ед ни ца, Вла се ни ца, БиХ, 14 но ем ври 2009 го ди на.

Би са ка ле да ве под др жи ме во оваа ини ци ја ти-
ва, во име на си те се меј ства на ис че зна ти те, 
и ако да де Го спод, со ва ша и на ша за ед нич ка 
со ра бот ка, ка ко и со по мош на на ша та вла-
да, да ги нај де ме на ши те ис че зна ти (...) Мо ја 
нај го ле ма жел ба и нај го ле мо бо гат ство е да го 
нај дам тат ко ми и да до зна ам ка де е не го ви-
от гроб.
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Из ја ва: Na ser Ka driu, член на се меј ство на жр тва, Ко со во, 
Ло кал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на жр тви те, Ми тро-
ви ца, Ко со во, 5 сеп тем ври 2009 го ди на.

(...) По до бро е оној кој го из вр шил зло стор-
ство то да ка же ка де се те ла та, за ние се меј-
ства та да се сми ри ме. Не мо рам јас ни ко го 
да ту жам (...). Не ка ми ги да де ко ски те, де те. 
Та ка би би ле за до вол ни си те оние се меј ства од 
мо ја стра на, да се нај дат по смрт ни те остан-
ки и до стој но да се по гре ба ат.
Из ја ва: Ми ло рад Зи мо вић, Здру же ние за ба ра ње на ис че зна-
ти те од Оп шти на Брч ко, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни-
ца, Брч ко, БиХ, 5 де кем ври 2009 го ди на.

Се со гла су вам со тоа (...) де ка оваа ко ми си ја 
тре ба да ги име ну ва сто ри те ли те на во е ни те 
зло стор ства би де јќи, се пак... Ако ги име ну ва ме 
жр тви те, на спро ти тоа тре ба да ги има ме и 
ими ња та на оние кои ги из вр ши ле тие во е ни 
зло стор ства, без оглед на тоа на кој на род му 
при па ѓ а ат.
Из ја ва: Са мир Па лић, Ме сна за ед ни ца Ку ла Град во Звор ник, 
БиХ, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Звор ник, БиХ, 18 
ју ли 2007 го ди на.

Не кои од жр тви те кои мо жат да да дат 
ди рект ни до ка зи за се кое су де ње или про тив 
др жа ва та ко ја ги из вр ши ла зло стор нич ки те 
де ла што не се оп фа те ни со ме ѓ у на род на та 
кон вен ци ја се по ли тич ки те за тво ре ни ци. (…)
Мое ми сле ње е де ка пр ва та точ ка би би ла ние 
ка ко ко ми си ја или кој би ло друг што ќе ја фор-
ми ра ко ми си ја та, пред сè да се по за ни ма ва со 
по ли тич ки те за тво ре ни ци.
Из ја ва: Li ri don Je tis hi, сту дент на Фа кул те тот за по ли тич ки 
на у ки и на Прав ни от фа кул тет, При шти на, Ко со во, На ци-
о нал ни кон сул та ции со сту ден ти те, При шти на, Ко со во, 15 
април 2009 го ди на.

Бев за ро бен во ло го рот Буч је, но пред тој ло гор 
Буч је бе ше еден ло гор во Грѓ е ви ца за кој мо же би 
ни кој од овие вла сти не зна е ше, за не го зна е ја 
са мо не кои лу ѓе, тоа се зло стор ни ци те што 
та му нè за тво ри ја (…) Тоа се тај ни за кои не 
зна е ше ни кој освен пар ти ја та, овие ве ли ко ср-
би, ка ко што јас би ги на ре кол, или не ср би (…). 
И та му тре ба да се ста ви ед на та бла.
Из ја ва: Вељ ко Ман дић, Здру же ние на ан ти фа ши стич ки бор-
ци и на ан ти фа ши сти, Хр ват ска, Кон сул та ции со ло кал на та 
за ед ни ца, Па крац, Хр ват ска, 22-ри сеп тем ври 2009 го ди на.

(…)си те три стра ни во Бо сна и Хер це го ви на 
има ат здру же ни ја на ло го ра ши и ми слам де ка 
би би ло до бро си те три стра ни да де фи ни ра-
ат што е ло гор и зо што тие сме та ат де ка 

ме сто то ка де што би ле за ро бе ни би ло ло гор. 
Но, то гаш под таа де фи ни ци ја ко ја што ја 
на пи ша ле ќе се под ра зби ра ат и оние ме ста 
што ги ор га ни зи ра ле при пад ни ци те на нив-
ни от на род, од но сно на нив ни от ен ти тет. 
Зна чи, не са мо ло ка ци и те ка де што бев јас, 
ту ку и оние што ги ор га ни зи рал не кој од мо ја-
та стра на. Ми слам де ка мо јот пред лог, таа 
де фи ни ци ја, е на чин на кој мо же да се ре ши 
ова пра ша ње и пре ци зно да се де фи ни ра што е 
со би рен цен тар, а што е ло гор, и ми слам де ка 
би тре ба ло да ги обе ле жи ме си те овие ме ста 
на стра да ње исто ка ко што по Вто ра та 
свет ска во ја се обе ле жаа ло го ри те, осо бе но 
оние ка ко што се Ја се но вац, Аушвиц, итн. (…) 
Јас го осу ду вам се кое во е но зло стор ство, без 
оглед на тоа од ко ја стра на е на пра ве но, и ќе 
ми би де дра го ако на по ста ву ва ње то на спо-
мен- пло ча та во Ста ји ќ е во дој дат и жр тви те 
од Ло ра (за твор). Исто та ка, ако тие од лу чат 
еден ден да по ста ват спо мен-пло ча во Сплит, 
во Ло ра, тие ќе ја има ат мо ја та под др шка.
Из ја ва: Зо ран Шан гут, Здру же ние на прав ни ци Ву ко вар ’91, 
Ву ко вар, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ло го ра ши те, 
Са ра е во, БиХ, 10 де кем ври 2009 го ди на.

Ја по здра ву вам ини ци ја ти ва та и сме там де ка 
без оглед на тоа кол ку пунк то ви има ме ко и-
што се за ни ма ва ат со ова пра ша ње, нив ни от 
број ни ко гаш не ма да би де до во лен би де јќи 
зло стор ство то е пла не тар но. Спо ред ме не, 
оваа ини ци ја ти ва [РЕКОМ] тре ба да на пра-
ви ан то ло ги ја на тек сто ви те на но ви на ри те 
кои се во е ни аги та то ри, зло стор ни ци, и кои ги 
под го тву ваа ду хо ви те за ма те ри ја ли за ци ја 
на иде ја та. Јас сум за тоа до кол ку мо же да се 
вмет не ед на ку са кла у зу ла за тие но ви на ри, 
па да се на пра ви ан то ло ги ја, ем пи ри ска ан то-
ло ги ја ко ја ќе би де ре пре зен та тив на и ја сно да 
се ви ди ка ко не кој ги под го тву ва ше ду хо ви те за 
не кои ра бо ти.
Из ја ва: Ибра хим Бу ша тли ја, Со вет на Кон гре сот на бо шњач-
ки ин те лек ту ал ци, Са ра е во, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции 
со ин те ле крѕ ал ци те, Са ра е во, БиХ, 7 но ем ври 2009 го ди на.

Да ли ман да тот на РЕ КОМ е спо ред не ко ја 
иде ја и оди во на со ка на по кре ну ва ње пра ша-
ња и од го во ри за жр тви те и за при чи ни те 
на бом бар ди ра ње то од стра на на НА ТО пак-
тот? Ми слам де ка при ме рот на РТС (Ра дио-
те ле ви зи ја Ср би ја) е на ви сти на до бар, има ме 
и при чи ни и по сле ди ци ко и што тре ба да ги 
со гле да ме и да ја ви ди ме ви на та и на на ша 
стра на и на стра на та на оние дру ги те.
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Из ја ва: Ве ли мир Ли по ван, адво кат, Ср би ја, Кон сул та ции со 
ло кал на та за ед ни ца, Ки кин да, 17 ок том ври 2009 го ди на.

7. &�� �� ��� �� $� ��

Јав но то све до че ње на жр тви те ќе ни • 
по мог не да до зна е ме што им се слу чи ло 
на дру ги те. 

Мо ра да се слу шнат при ка зни те на си те • 
жр тви. Тоа е по чи ту ва ње, а не изед на-
чу ва ње.

При о ри тет е во Хр ват ска да се слу шнат • 
све до штва та од Книн, а во Ср би ја све-
до штва та од Ву ко вар.

Нај го ле ма та вред ност на РЕ КОМ е де ка • 
на мла ди те и на ид ни те ге не ра ции ќе 
им ово змо жи да до зна ат сè за она што 
се слу чи ло пре ку при ка зни те на лу ѓ е то 
од про сто ри те на це ла по ра не шна Ју го-
сла ви ја. 

Јав но то све до че ње на жр тви те ни по ма-• 
га да ја по чув ству ва ме бол ка та на дру-
ги те и да из гра ди ме со ли дар ност ме ѓу 
жр тви те. 

Си те ние ов де, осо бе но оние од При е дор и око-
ли на та ,зна е ме што се слу чу ва ше во При е дор 
(…) Ми на ти от пат ре ков де ка не зна ев мно-
гу ра бо ти сè до де ка не поч нав да до а ѓ ам и да 
слу шам што збо ру ва ат жр тви те. Гле дав ко га 
мла до то мом че што се ди до ме не, Суд бин, збо-
ру ва ше за сè што му се слу чи ло. Па јас не знам 
кол ку па ти му се вра ќ ав на тоа ЦД за да го 
гле дам пов тор но. Искре но да ви ка жам, не го во-
то све до штво и сè она што го ка жа, за жал, сè 
она што пре жи ве ал, ми да ва на деж де ка се пак 
мо же ме да дој де ме до ви сти на та за она што 
се слу чу ва ло.
Из ја ва: Здрав ка Кар ли ца, Ре пу блич ка ор га ни за ци ја на се меј-
ства та на за ро бе ни те и за ги на ти те бор ци и на ис че зна ти те 
ци ви ли на Ре пу бли ка Срп ска, од бор во При е дор, БиХ, Кон-
сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Ца зин, БиХ, 10 ок том ври 
2009 го ди на

(…) не ма да се ме шам во она што се слу чи ло во 
Ка ли но виќ, во она што се слу чи ло во Кој ни ца 
или во она што се слу чи ло во Мо стар, би де јќи 
тие при ка зни не ги знам. Са кам да ги при фа-
там со по чи ту ва ње, а  не со про це ну ва ње или 
со вред ну ва ње де ка мо ја та при ка зна е по те-
шка, по и на ква итн. Тоа е един стве ни от на чин. 
Тоа не е изед на чу ва ње, би де јќи ние зна е ме што 
нај ве ќе нè пре о ку пи ра ше, Сре бре ни ца, и по че-
то кот на вој на та, и Ка пи ја и са ра ев ски от 
па зар Мар ка ли итн., што зна чи она му ка де 
што се слу чи ја нај го лем број зло стор ства.

Национални консултации со млади, Сараево, БиХ 19. септември 2009.
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Из ја ва: Те у фи ка Ибра хи ме фен дић, Здру же ние „Ви ве же не“, 
Ту зла, На ци о нал ни кон сул та ции со жен ски те гру пи, Ту зла, 
БиХ, 11 но ем ври 2009 го ди на.

Со овие кон сул та ции со си гур ност ќе ги охра-
бри ме лу ѓ е то да збо ру ва ат. Ќе ги охра бри ме 
на на чин на кој пре ку евен ту ал но слу ша ње на 
жр тви те ќе сфа тат де ка и дру ги те има ат 
бол ка за не што што ги по го ди ло во вој на та, 
со што ќе го афир ми ра ме тој прин цип на со ли-
дар ност ме ѓу нас.
Из ја ва: Ве хид Ше хић, Фо рум на гра ѓ а ни те од Ту зла, БиХ, 
Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, До бој, БиХ, 3 ок том ври 
2009 го ди на.

(...) да ка же ме [дека] све до шта ва та од Книн 
се слу ша ат, без оглед на тоа за ко ја го ди на се 
ра бо ти, се слу ша ат во Бел град, се слу ша ат во 
Ба ња Лу ка и се слу ша ат во За греб. Де ка све до-
штва та од Сто лац, од Про зор се слу ша ат во 
За греб, де ка све до штва та од Ву ко вар се слу-
ша ат во Бел град, Ниш, итн.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва за чо ве ко ви те пра ва во 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со мла ди те, Ба ња Лу ка, 
БиХ, 17 ок том ври 2009 го ди на. 

Са кам мо е то де те еден ден (...) ко га ќе оди на 
Ин тер нет и ќе по са ка да ги до знае де та ли те 
за она што се слу чу ва ло на про сто рот ка де 
што жи ве е ле неј зи ни те ро ди те ли, да ја до знае 
што е мо жно по бли ска та ви сти на, да до зне 
не што што е нај бли ску до ви сти на та, та ка 
што (...) сво ја та ви сти на ќе им ја рас ка же на 
си те лу ѓе кои уче ству ва ле во тоа, од но сно на 
лу ѓ е то од си те про сто ри (...) и ми слам де ка 
тоа е нај го ле ма та вред ност на овој про ект.
Из ја ва: Ве сна Сла до је вић, Ра дио-те ле ви зи ја Ср би ја, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со но ви на ри те, Но ви Сад, Ср би ја, 26 
сеп тем ври 2009 го ди на.

8. '� �
�� � �� ��� �� $�� �� �� 
�� �� ��� 

Бро јот на ко ме са ри тре ба да би де ме ѓу • 
20 и 25. 

Бро јот на ко ме са ри од се ко ја др жа ва • 
тре ба да би де во со гла сност со бро јот 
на жр тви те. 

Бро јот не тре ба да би де гло ма зен. Но, не смее 
да би де ни ту пре мно гу мал. Јас, да ре че ме, би 
бил за тоа во со ста вот на таа Ко ми си ја да 
има 20 до 25 ко ме са ри. Но не про пор ци о нал но, 

од но сно ист број од Цр на Го ра, Ср би ја, Ко со-
во, Бо сна, Хр ват ска, ту ку спо ред бро јот на 
жр тви те (…) Не мо же во РЕ КОМ Цр на Го ра да 
има ист број со Бо сна и Хер це го ви на, би де јќи 
пр ва та има мно гу мал број жр тви во од нос на 
вто ра та.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, од Сре бре ни ца, БиХ, Кон сул та ции со 
ло кал на та за ед ни ца, Ца зин, БиХ, 10 ок том ври 2009 го ди на.

Мо ра ме да раз ви е ме страт ги ја за тоа ко го  
ќе го пред ло жи ме ко га ќе дој де мо мен тот за 
пред ла га ње. Тоа тре ба да би де уни фи ци ра но. 
Ми слам де ка е мо шне ва жно се ка де во ре ги-
о нот тоа да го на пра ви пар ла мен тот или 
прет се да те лот. По ле сно ќе би де, да ре че ме, да 
се вли јае ако тоа го на пра ви прет се да те лот..., 
во за ви сност од тоа кој ќе би де прет се да тел 
во тој мо мент. Ми слам де ка е по дед на кво 
ва жно да се има един ствен со став за це ли от 
ре ги он и пред ло гот да ми не низ си те пар ла-
мен ти. Тоа е мно гу по до бро.
Из ја ва: Ра да Бо рић, Цен тар за жен ски сту дии, За греб, Хр ват-
ска, На ци о нал ни кон сул та ции со жен ски те ор га ни за ции, 
по ли ти чар ки те, умет нич ки те, но ви нар ки те, Бел град, Ср би ја, 
9 ок том ври 2009 го ди на.

Из бра на та лич ност пр во мо ра сво е то его, 
ако е до пла фон, да го ста ви в џеб, да при знае 
де ка и во на ро дот на кој му при па ѓа има ло 
зло стор ни ци, за да мо же по ле сно да ја слу ша 
онаа дру га та стра на ко га ќе би дат јав ни те 
со слу шу ва ња. Не смее да се слу чи во неа да про-
ра бо тат емо ци и те и да ка же: за ста ни, и кај 
те бе има ше тоа...! Зна чи, пр ва та фак тич ка 
со стој ба е јас да мо жат да го по глед нам Пе ро 
во очи и Пе ро да ме по глед не ме не во очи, јас да 
мо жам не го да го со слу шам ка ко чо век и тој да 
мо же ме не да ме со слу ша ка ко чо век, па по тоа 
мо же ме да збо ру ва ме за РЕ КОМ. Пред тоа 
не ма ни што! Се из ви ну вам, ду ри то гаш мо же-
ме да збо ру ва ме за на ши те ин ди ви ду ал ни слу-
чаи. Тре ба да раз го ва ра ме да ли сме за РЕ КОМ, 
кој тре ба да би де та му, што тре ба да би де 
та му, а не кои се мо и те лич ни про бле ми.
Из ја ва: Мир сад Ди здар, Со јуз на ло го ра ши те од БиХ, Јај це, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ло го ра ши те, Ша бац, 10 де кем-
ври 2009 го ди на.

Се пла шам де ка и РЕ КОМ ќе се рас пад не ка ко 
што се рас пад на по ра не шна СФРЈ. Тој страв го 
имам од по че то кот, од мо мен тот ко га поч нав 
да раз ми слу вам за се во ова, мо же би стран ци 
би тре ба ло да има ат ин ге рен ции да вни ма ва-
ат тоа да не се рас пад не.
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Из ја ва: Ду шан Ви шњић, Кан це ла ри ја за мла ди те на гра дот 
Ша бац, Ср би ја, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Ша бац, 
13 но ем ври 2009 го ди на.

За она што збо ру вав те око лу тоа кој ги из би-
ра чле но ви те на ко ми си ја та, кој ќе ги пред ла га, 
кои лу ѓе ќе би дат из бра ни, ка ков ќе би де нив ни-
от етич ки ин те гри тет, ми се чи ни де ка тоа 
не ма да мо же да спре чи со би ра ње на ва ли ден 
кор пус фак ти и на исто ри ча ри те и на те о ре-
ти ча ри те да им се да де мо жност ви стин ски 
да го об ра бо тат, да ги нај дат ви стин ски те 
збо ро ви, да се опи ше она што на ви сти на се 
слу чу ва ло на овие про сто ри и да се нај дат со о-
двет ни тер ми ни за раз ли ка од овие прав нич-
ки те со кои се га се слу жи ме.
Из ја ва: Ми ле на Дра ги че вић Ше шић, Фа кул тет за драм ски 
умет но сти, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со 
жен ски те ор га ни за ции, по ли ти чар ки те, умет нич ки те, но ви-
нар ки те, Бел град, Ср би ја, 9 ок том ври 2009 го ди на.

9. (� � ��� 
� �� ��

РЕ КОМ ќе има про блем со до би ва ње то • 
по да то ци и до ку мен ти кои се во соп-
стве ност на др жав ни те ор га ни. 

Таа ко ми си ја не смее да има пре мно гу долг ман-
дат, но ту ка на сце на из ле гу ва зна че ње то на 
си те ор га ни, слу жбе ни ор га ни кои се га деј ству-
ва ат и се за ни ма ва ат со слич ни пра ша ња во 
на ци о нал ни те др жа ви. Ед но став но, тие тре-
ба да ги отво рат сво и те ар хи ви на на чин на 
кој сè до што тие до шле до се га ав то мат ски ќе 
би де до стап но и по тоа, спо ред овие стан дар-
ди, ќе се при ста пи кон фак ти те.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, Здру же ние на до бро вол ци те и 
ве те ра ни те од тат ко вин ска та вој на, по дру жни ца во За греб, 
Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ве те ра ни те, Дол на Сту-
би ца, Хр ват ска, 28 ок том ври 2009 го ди на.

10. '� �� 	
� �� �� ��� 

Се д• и ште то на цен трал на та кан це ла ри ја 
на РЕ КОМ тре ба да ро ти ра. 

РЕ КОМ тре ба да има кан це ла рии во • 
ло кал ни те за ед ни ци, пр вен стве но во 
оние ка де што се на о ѓ а ат ет нич ки-
те за ед ни ци кои жи ве ат од во е ни ед ни 
од дру ги, ка ко и во за ед ни ци те што се 
оп то ва ре ни со кон флик ти.

Брч ко е до бро ме сто за се ди ште на • 
РЕ КОМ.

Ако РЕ КОМ тре ба да се ор га ни зи ра на та ков 
на чин што ќе има цен трал на кан це ла ри-
ја, то гаш ка де тре ба да би де се ди ште то на 
РЕ КОМ и ка де ќе се рас по ре дат не го ви те прет-
став ни штва? (...) мо јот пред лог е се ди ште то 
на РЕ КОМ да би де ро ти рач ко.
Из ја ва: Fur tu na She re me ti, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве-
ко ви те пра ва на Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со мла ди-
те, При шти на, Ко со во, 30 сеп тем ври 2009 го ди на.

Јас до а ѓ ам од на ци о нал но по де ле на за ед ни ца и 
одам во учи ли ште кое е ети ке ти ра но ка ко две 
учи ли шта под еден по крив. И се за ла гам ток-
му за ова ло кал но и при мар но. Зна чи, ло ка лен 
РЕ КОМ. Тоа е од лич на иде ја, би де јќи (...) Ако 
ние тоа го ре ши ме во ло кал на та за ед ни ца, 
мно гу по ле сно ќе би де ис то то да се про ши ри и 
на ни во на др жа ва та.
Из ја ва: Ав до Зец, Мла дин ски цен тар Гор ни Ва куф/Ус ко пље, 
БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со мла ди те, Са ра е во, БиХ, 17 
сеп тем ври 2009 го ди на.

Са мо крат ка су ге сти ја за цен тра ла та на 
РЕ КОМ, ка ко што ве ќе го на ре ку ва те ре ги о нал-
ни от ко ми тет. Ми слам де ка Брч ко се на мет-
ну ва са мо по се бе за тоа што не е ни ка де, а е 
се ка де. Зна чи, се ка де мо же би ќе по сто јат од ре-
де ни оби ди за по ли тич ки при сти со ци на оваа 
или на онаа власт. По игра на слу чај но ста, во 
овој убав град кој е, ина ку, и ге о граф ски до бро 
по зи ци о ни ран има нај мал ку мо жно сти не ко ја 
по ли тич ка гар ни ту ра да из вр шу ва при ти сок. 
Ка ко се ди ште, да. Те сти рај те го ен ту зи ја змот 
на по тен ци јал ни те ко ме са ри.
Из ја ва: Зо ран Жив ко вић, Ми ле ни ум, Бел град, Ср би ја, На ци-
о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни те ор га ни за ции, Бел град, 
Ср би ја, 17 де кем ври 2009 го ди на.

11. �� �� �� �� ��� �� �� �
�� 
� 

РЕ КОМ мо же да го пот ти ке су де ње то, • 
во од нос на бр зи на та и ква ли те тот на 
про це су и ра ње то. 

РЕ КОМ ќе ги ис тра жу ва зло стор ства та • 
кои до се га не би ле про це су и ра ни. 

РЕ КОМ тре ба да има не по сред на со ра-• 
бот ка со пра во суд ни те ор га ни. 
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Об ви ни тел ства та тре ба со за кон да се • 
об вр зат да ја сле дат и да ја ко ри стат 
до ку мен та ци ја та што ќе ја со би ра ид на-
та ко ми си ја во те кот на неј зи ни от ман-
дат.

Од РЕ КОМ се оче ку ва и до пол ни те лен при ти-
сок, еду ка ци ја, по ди га ње на све ста во на ше то 
оп ште ство, а осо бе но на пра во суд ство то. 
Ми слам де ка со са мо то тоа што пов тор но 
ќе се еви ден ти ра ат фак ти те, мо же би ќе се 
на пра ват од ре де ни по ме сту ва ња и во на ше то 
пра во суд ство, во од нос на бр зи на та и ква ли-
те тот на су де ња та.
Из ја ва: Би сер ка Мом чи но вић, Цен тар за гра ѓ ан ски ини ци ја-
ти ви, По реч, Хр ват ска, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, 
Пу ла, Хр ват ска, 1 ју ли 2009 го ди на

За по го ле ми от број зло стор ства што се на пра-
ве ни на под рач је то на Оп шти на Звор ник... се 
во дат не кои суд ски про це си. Тие се во тек, 
но за нај го ле ми от дел од тие зло стор ства сè 
уште ни кој не од го во рал (...) Зна чи, Ко ми си ја-
та би тре ба ло да има нај те сна со ра бот ка со 
об ви ни тел ства та во све тли на та на по бр зо-
то до ста ву ва ње на, та ка да ка жам, по да то-
ци те и фак ти те за во е ни те зло стор ства.
Из ја ва: Ме влу дин Лу пић, Здру же ние на се меј ства та на за ро-
бе ни те и ис че зна ти те ли ца од Оп шти на Звор ник, БиХ, Кон-
сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Звор ник, БиХ, 18 ју ли 2007 
го ди на.

Тоа ви го збо ру вам за тоа што си те јав ни 
об ви ни тел ства би би ле за кон ски об вр за ни да 
го сле дат тоа што го ра бо ти ко ми си ја та. 
Зна чи, ко ми си ја та е мно гу ва жна и од аспект 
на ка зне но то пра во и пе нал на та по ли ти ка.
Из ја ва: Слав ко Кец ман, Здру же ние за мир, Ба ра ња, Хр ват-
ска, Кон сул та ции со ло кал на та за ед ни ца, Оси ек, Хр ват ска, 
17 ок том ври 2009 го ди на.

12. ��� ��� ��

Др жа ви те во ре ги о нот кои • не ги при-
зна ва ат фак ти те што ги утвр дил 
Ха шки от три бу нал те шко ќе ја при фа-
тат ини ци ја ти ва та за фор ми ра ње на 
РЕ КОМ. 

По стои сом неж де ка Ко со во и Ср би-• 
ја не ма да вос по ста ват со ра бот ка во 
по глед на утвр ду ва ње то на фак ти те, 

без оглед на тоа кој ќе би де член на 
РЕ КОМ. 

Еден од про бле ми те за осно ва ње на • 
РЕ КОМ мо же да би де и тоа што не кои 
др жа ви од ре ги о нот не го при зна ва ат 
Ко со во. 

Нај го ле ма та пре пре ка во раз ја сну ва-• 
ње то на ми на то то се по ли ти ча ри те и 
јав но то ми сле ње, кои „сво и те“ осу де ни 
за во е ни зло стор ства ги гле да ат ка ко 
хе рои. 

Спо ме ни ци те на жр тви те и сто ри те ли-• 
те, ка ко што се кре ва ат во БиХ, са мо го 
про дла бо чу ва ат ја зот ме ѓу на ро ди те. 

На спо ме ни ци те на жр тви те на Ко со во • 
се гле да на сил ство. Си те жр тви се со 
оруж је. Би би ло по до бро да по ка жу ва ат 
што се слу чи ло во ми на то то, а не да да 
ги пот тик ну ва ат мла ди те про тив еден 
на род. 

Мо же би е пре ра но вла сти те да фор ми-• 
ра ат ко ми си ја што ќе ја из вр ши сво ја та 
ра бо та.

Зна чи, не спор ни се фак ти те де ка Ха шки от 
суд утвр дил фак ти на си те стра ни, но по ли-
ти ки те нив во су шти на не ги при зна ва ат и 
за тоа ми слам де ка ќе би де мно гу те шко да се 
на го во рат вла ди те на зе мји те на кои вие ќе 
им при ста пи те со овој про ект.
Из ја ва: Да мир Ши мић, ТВ БХ 1, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со но ви на ри те, Но ви Сад, Ср би ја, 26 сеп тем ври 2009 
го ди на

Јас сум скеп тич на во по глед на тоа де ка е 
мо жна за ед нич ка со ра бот ка [меѓу Ср би ја и 
Косово], би де јќи зна е ме де ка со ра бот ка та во 
про на о ѓ а ње то до ка зи на Ко со во оди ди рект но 
во ин те рес на Ср би ја, а по ве ќ е то до ка зи за 
кои ние сме за ин те ре си ра ни се на о ѓ а ат ток му 
та му. Јас сум скеп тич на би де јќи не знам кол ку 
ние мо же ме да со ра бо ту ва ме со нив, и кол ку 
тие мо жат да ни пру жат по мош во про на о ѓ а-
ње то на фак ти те што нас нè ин те ре си ра ат. 
За тоа, јас имам го лем сом неж, ед но го ле мо пра-
ша ње во вр ска со тоа кол ку се во ова мо же да 
би де ефи ка сно и ка ко вие, во су шти на, ве ру ва-
те во тоа де ка ини ци ја ти ва та мо же да да де 
ре зул та ти, без оглед на тоа кои лич но сти се 
из бра ни во таа ко ми си ја.
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Из ја ва: Ve ne ra Ra maj, Ин те гра, Ко со во, На ци о нал ни кон-
сул та ции со мла ди те, При шти на, Ко со во, 30 сеп тем ври 2009 
го ди на.

Ка ко РЕ КОМ, ка ко (...) ре ги о нал на ко ми си ја ко ја 
би тре ба ло да се вос по ста ви со ме ѓ у на ро ден 
до го вор, мо же да ги над ми не про бле ми те кои се 
на ре ку ва ат член ство на Сло ве ни ја, а на ско ро 
и на Хр ват ска, во Европ ска та уни ја, и ме ѓ у на-
род но не при зна ва ње на Ко со во ка ко ме сто на 
кое тре ба да се ис тра жу ва пре кр шу ва ње то на 
чо ве ко ви те пра ва?
Из ја ва: Да мир Са клић, Мла дин ска ини ци ја ти ва за чо ве ко ви-
те пра ва на Бо сна и Хер це го ви на, Са ра е во, БиХ, На ци о нал ни 
кон сул та ции со мла ди те, Са ра е во, БиХ, 17 сеп тем ври 2009 
го ди на. 

Во крај на ли ни ја, и осу де ни те во е ни зло стор-
ни ци, ми слам на ха шки те, се вра ти ја ка ко 
по бед ни ци во сво и те сре ди ни, но не са мо за тоа 
што тоа е дел од ма ни пу ла ци ја та, ту ку за тоа 
што е та кво јав но то ми сле ње.
Из ја ва: Здрав ко Гре бо, про фе сор, Пра вен фа кул тет во Са ра е-
во, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со ин те лек ту ал ци те, Са ра-
е во, БиХ, 7 но ем ври 2009 го ди на.

(...) ов де во со сед ни от град, не да ле ку од Са ра е во, 
еден во ен зло стор ник се пре че ку ва на ста ди он 
со зна ми ња и со про сла ва. Еден друг се при ма во 
згра да та на Прет се да тел ство то на Бо сна и 
Хер це го ви на. По не кој трет се ис пра ќ а ат ави о-
ни. Не сум си гу рен де ка др жав ни те струк ту ри 
мо жат да да дат се ри о зен при до нес во утвр ду-
ва ње то на фак ти те.
Из ја ва: Јо сип Му сле мо вић, адво кат од Мо стар, БиХ, На ци о-
нал ни кон сул та ции со ин те лек ту ал ци те, Са ра е во, БиХ, 7-ми 
но ем ври 2009 го ди на.

Јас знам де ка ко га оди ме (...) во Ис точ на Бо сна 
(...) ов де (...) пра ве ле тоа и тоа, па се пра ви 
спи сок. Тре ба да се обе ле жи спо ме ник. Спо ме-

ни кот ка ко спо ме ник е знак и се знае за што се 
пра ви и ка ков од нос тре ба да се има кон не го. 
Ме ѓ у тоа, ова што се пра ви, ние (...) ние са мо го 
про дла бо чу ва ме ја зот што ве ќе по стои.
Из ја ва: Са лих Ра са вац, Ко ри дор, Са ра е во, БиХ, На ци о нал ни 
кон сул та ции со мла ди те, Са ра е во, БиХ, 17 сеп тем ври 2009 
го ди на.

На Ко со во (...) на тие спо ме ни ци ди рект но и 
ја сно се гле да на сил ство. Тие се из гра де ни со 
оруж је во ра ка, по ста ве ни се на јав ни ме ста (...) 
она му ка де што де ца та се којд нев но ви зу ел но 
се срет ну ва ат со тоа и ка де што тие мо жат 
да вли ја ат врз нив ни от раз вој, па во нив со 
те кот на вре ме то да се хра ни иде ја та про тив 
еден на род кој се ко гаш ќе би де лош и ви но вен за 
сè. Да ли има кон кре тен план за овие ме мо ри ја-
ли, за тоа тие да би дат на на ци о нал но ни во, 
но та ка што не ма да се  ири ти ра ди рект но 
не ко ја лич ност, ту ку са мо ќе би дат по ка за тел 
за тоа што се слу чи ло во ми на то то?
Из ја ва: Ko ra Kra sni qi, Ин те гра, При шти на, Ко со во, На ци о-
нал ни кон сул та ции со мла ди те, При шти на, Ко со во, 30 сеп-
тем ври 2009 го ди на.

(...) ние сме све до ци на тоа де ка за мно гу по ма-
ли ра бо ти вла ста не са ка да вклу чи ни кој кој 
има свој ин те гир тет и свој став, во кое би ло 
те ло. (...) а ка мо ли да про це су и ра ме во е ни зло-
стор ства и вла ста во таа ко ми си ја да ин ста-
ли ра не ко ја дви жеч ка си ла, сло бо дум ни, хра бри 
и од го вор ни ин те лек ту ал ци и лу ѓе кои го зна ат 
тоа. Мо е жби е пре ра но вла ста да ги фор ми ра 
овие ко ми сии, за тоа што фор мал но мо же ме да 
има ме ко ми си ја ко ја не ма да ја из вр шу ва сво-
ја та ра бо та.
Из ја ва: Стан ко Ма рић, Се нат на здру же ни е то на прав ни ци те 
на Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со ин те лек ту ал ци те 
во Цр на Го ра, Под го ри ца, 17 де кем ври 2009 го ди на. 
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Ско пје, Ма ке до ни ја
3 Ју ли 2010 год.

Се ра бо ти за пр ва та кон сул та ци ја за Ини ци ја ти-
ва та за осно ва ње на РЕ КОМ ко ја е одр жа на во 
Ма ке до ни ја. Кон сул та ци ја та ја ор га ни зи ра Фон-
дот за ху ма ни тар но пра во од Ко со во. На со би-
рот при су ству ваа 56 уче сни ци/чки од под рач је-
то на по ра не шна СФРЈ, а нај мно гу ги има ше од 
Ма ке до ни ја. Мо де ра тор бе ше Ve ton Mu ji (Syri i 
Vi zi o nit, Ко со во). За кон сул та ци и те беа из ве сте-
ни, ме ѓу дру ги те и ТВ Ка нал 5, ЕУРМ, Ка нал 77. 
ТВ А1, ТВ Ал сат, ТВ Тел ма и ТВ Алб.

Пред ло зи, ми сле ња и пре по ра ки на уче сни-
ци те/чки те:

Ед но од глав ни те пра ша ња со кои тре ба да се 
ба ви ре ги о нал на та ко ми си ја е са тис фак ци ја 

за чле но ви те од се меј ства та на ис че зна ти те 
ли ца. Во рам ки те на ко ми си ја та тре ба да се 
фор ми ра ат под од бо ри во др жа ви те кои го со-
чи ну ва ат РЕ КОМ.

Ми слам де ка ед но од глав ни те пра ша ња со кои 
што тре ба да се ба ви ре ги о нал на та ко ми си-
ја – всу шност е са тис фак ци ја за чле но ви те од 
се меј ства та на ис че зна ти те ли ца. Ние во Ма-
ке до ни ја уште се со о чу ва ме со син дро мот ка де 
што еден број од гра ѓ а ни те во зе мја ва и по на-
та му се во дат ка ко ис че зна ти и по ра ди тоа, 
би ре кол де ка во рам ки те на ре ги о нал на та ко-
ми си ја, до кол ку не е ис пла ни ра но, ми слам де ка 
е нај до бро да се фор ми ра ат на ци о нал ни под од-
бо ри во др жа ви те кои ја со чи ну ва ат ре ги о нал-
на та ко ми си ја.
Из ја ва: Ra im Li ma ni, Ско пје, Здру же ние на во е ни те ве те ра ни 
од На ци о нал на та осло бо ди тел на вој ска, Ма ке до ни ја, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, Ско пје, Ма ке до ни-
ја, 3 Ју ли 2010 год.

До кол ку ини ци ја ти ва та ус пее, таа мо же да ин-
спи ри ра и мно гу слич ни жа ри шта во све тот.
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...од Бал ка нот ре чи си ни ко гаш не до а ѓа ни што 
мо дер но. Во оваа при ли ка, ова не е са мо мо рал-
но ва жно, и не е са мо фак тич ки, ис то ри ски и 
прав но ед на се ри о зна мо жност да им се по мог-
не на жр тви те и да им се по мог не на мла ди те 
лу ѓе да зна ат не што, ту ку тоа е не што мно гу 
мо дер но, што ако ус пее би мо же ло да ин спи ри-
ра мно гу слич ни жа ри шта на све тот.
Из ја ва: Ла зар Сто ја но вић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Со утвр ду ва ње то на фак ти те се сте сну ва про-
сто рот за ла га, ма ни пу ла ци ја и пре у ве ли чу-
ва ње или на ма лу ва ње на бро јот на жр тви те. 

Утвр ду ва ње то на фак ти те е бит но и за ве-
ќе по ста ве ни те ла га да го из гу бат сво јот кре-
ди би ли тет и оп ште ства та во ре ги о нот да 
дој дат до за ед нич ко раз би ра ње за она што се 
слу чу ва ло. Со тоа се сте сну ва про сто рот за 
ма ни пу ла ци ја, за пре у ве ли чу ва ње или сма лу-
ва ње на бро јот на жр тви те во кон крет ни те 
слу чаи на во е ни зло стор ства и се со зда ва ед но 
но во раз би ра ње.
Из ја ва: Мар ко Ве лич ко вић, Цен тар за раз вој на ци вил ни те 
ре сур си, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан-
ски от сек тор, Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Жр тви се и чле но ви те од се меј ства та уче сни-
ци во вој на та, би де јќи се тра у ма ти зи ра ни. 

Жр тви се оние што ак тив но уче ству ва ат во 
вој на та, но и на ши те се меј ства се жр тви, ка-
те го ри ја на не ви дли ви жр тви, би де јќи си те 
се тра у ма ти зи ра ни. Се под ра зби ра де ка се кој 
член од се меј ство на се кој уче сник во вој на та е 
тра у ма ти зи ран.
Из ја ва: Ни ко ла Гр ков, Здру же ние на ар ми ски ве те ра ни, Ка ва-
дар ци, Ма ке до ни ја Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от 
сек тор, Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Ин си сти рам во ре ги о нов да се фор ми ра ко-
ми си ја со цел да го утвр ди бро јот на ли ца 
бол ни од пост-стре сни по ре ме ту ва ња кои 
што из вр ши ле са мо у би ство, ка ко и број на 
оние кои што се уби е ни од стра на на ли ца со 
пост-стре сни по ре ме ту ва ња.

Лич но пи шу вав за пост-тра у мат ски от стрес, 
или по знат ка ко ви ет нам ски син дром... Јас ин-
си сти рам да се фор ми ра ко ми си ја со цел да се 
утвр ди бро јот, точ ни от број на тра у ма ти зи-
ра ни ли ца, пре ци зна ци фра на уби е ни, од но сно 
оние кои из вр ши ле са мо у би ство по ра ди тра у-

ма и оние кои се уби е ни во ре ги о нот од стра на 
на тра у ма ти зи ра ни ли ца.
Из ја ва: Ни ко ла Гр ков, Здру же ние на ар ми ски ве те ра ни, Ка ва-
дар ци, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от 
сек тор, Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Ма ке дон ци те има ат сво ја ви сти на за 2001 
год., а Ал бан ци те сво ја. 

Ма ке дон ци те има ат сво ја ви сти на, Ал бан-
ци те има ат сво ја ви сти на, оп то ва ре ни со 
пред ра су ди и сте ре о ти пи, рет ко збо ру ва ат 
на оваа те ма.  Си те ди ску сии во вр ска со тоа 
што се слу чи во 2001 год., ка ко да се над ми нат 
по сле ди ци те, ка ков трет ман да им се обез бе ди 
на жр тви те, се то тоа го оста вив ме во ра це-
те на по ли тич ка та вол ја, од но сно вла ди те и 
ко а ли ци о ни те парт не ри да се со гла сат за тоа 
ка ко да до не сат од лу ка, од но сно за кон за бра-
ни те ли те и да ли ќе има за кон за уче сни ци те 
на ОВК.
Из ја ва: Фру си на Ре мен ски, Фа кул тет за без бед ност, Ско пје, 
Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

На Ма ке до ни ја � е по треб на Ини ци ја ти ва та 
за РЕ КОМ. 

Не ма сом неж де ка Ре пу бли ка Ма ке до ни ја има 
по тре ба за ед на та ква ини ци ја ти ва. Иако, 
бро јот на жр тви од во е ни те зло стор ства не 
е про пор ци о на лен со жр тви те од слу чу ва ња та 
кои ги спо ме нав те де ка се слу чи ле во дру ги те 
де ло ви на по ра не шна Ју го сла ви ја. Ми слам де ка 
ни е по треб на ед на та ква ини ци ја ти ва, да се 
про нај дат од го во ри те на пра ша ња та, па и на 
же шки те пра ша ња во Ма ке до ни ја, да се по мог-
не во над ми ну ва ње на пред ра су ди те и ет нич-
ки те ба ри е ри и да се обез бе ди отво ра ње на за-
ед ни ци те ед ни кон дру ги.
Из ја ва: Фру си на Ре мен ски, Фа кул тет за без бед ност, Ско пје, 
Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

РЕ КОМ мо же да ре ши го лем дел од пред ме-
ти те за кои јав но се пра ват оби ди да се при-
кри јат. 

Јас на овој про цес гле дам со го лем оп ти ми зам. 
Имав мо жност на не кол ку па ти да се со ста-
нам со РЕ КОМ, кој за ме не е мно гу ва жен... Ре-
ги о нал ни от при стап мо же мно гу да ни по мог не, 
до кол ку има та ква ини ци ја ти ва ко ја што ќе се 
ба ви со кон флик тот, вој на та, од ти пот на Бо-
сна, Хр ват ска, Ко со во, вој ни од овие го ле ми ни. 
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РЕ КОМ мо же да ре ши го лем дел од пред ме ти те 
за кои јав но се пра ват оби ди да се при кри јат, 
во таа сми сла мо же мно гу да по мог не.
Из ја ва: Бо ро Ки та но ски, Ми ров на Ак ци ја, При леп, Ма ке до-
ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, Ско пје, 
Ма ке до ни ја 3 Ју ли 2010 год.

РЕ КОМ е нео п хо ден, но тој е и на чин вла ди-
те во ре ги о нот да ја трг нат од го вор но ста од 
се бе. 

...по сто јат мно гу при чи ни за фор ми ра ње ко-
ми си ја ко ја што ќе деј ству ва на це ло куп на та 
те ри то ри ја на по ра не шна Ју го сла ви ја. Од дру-
га стра на, се пла шам де ка оваа ко ми си ја ќе ги 
пре зе ме од го вор но сти те кои што им при па ѓ а-
ат на др жа ви те, од но сно на др жав ни те ко ми-
сии. Ка ко би мо же ле да го фор ми ра ме РЕ КОМ, 
кој ни е нео п хо ден, без вла ди те во ре ги о нов, кои 
што на не кој на чин ќе ја сим нат од го вор но ста 
од се бе?
Из ја ва: Tho mas Kohls, Ми ров на Ак ци ја, При леп, Ма ке до ни-
ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, Ско пје, 
Ма ке до ни ја 3 Ју ли 2010 год.

За вла ди те во др жа ви те да по ста пу ва ат по 
пре по ра ки те на РЕ КОМ, ко ми си ја та мо ра да 
би де офи ци јал но те ло. 

...ние це ло вре ме збо ру ва ме и раз го ва ра ме де ка 
на ша та цел е фор ми ра ње ко ми си ја ко ја ќе има 
че ти ри ка рак те ри сти ки од кои ед на ќе би де 
офи ци јал на... на кра јот од сво ја та ра бо та, 
оваа ре ги о нал на ко ми си ја, фор ми ра за вр шен 
из ве штај кој ги со др жи си те утвр де ни фак ти, 
но кој со др жи и пре по ра ки упа те ни кон вла ди-
те, неј зи ни те осно ва чи...  ка кви че ко ри тре ба 
да се пре зе мат во сми сла на ре па ра ци ја та, 
спо ме ни ци те и из ве шта јот ста ну ва и ве ро до-
сто ен из вор на ин фор ма ции и за обра зов ни от 
си стем...  Но за вла ди те да има ат по го ле ми 
об вр ски да по слу ша ат и да по ста пат по тие 
пре по ра ки, тре ба да за ста нат во старт зад 
таа ра бо та. Зна чи ра бо та та на нео фи ци јал-
на та [комисија]... не би по ста ви ла та ков вид 
на од го вор ност и об вр ска на вла сти те за тие 
пре по ра ки да ги при мат.
Из ја ва: Мар ко Ве лич ко вић, Цен тар за раз вој на ци вил ни те 
ре сур си, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан-
ски от сек тор, Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Ве ру вам во мо жно ста за по ми ру ва ње на Ма-
ке дон ци те и Ал бан ци те.

Ние ве ру ва ме во мо жно ста за по ми ру ва ње по-
ме ѓу Ма ке дон ци те и Ал бан ци те, и ми слам де-
ка со еден ва ков ак ти ви тет мо жат да се над-
ми нат по дел би те и да се из вле чат за клу чо ци 
за тоа што се слу чи ло во 2001 год. и врз таа 
осно ва ид ни те ге не ра ции да из вле чат по у ка.
Из ја ва: Ацо Јо ва но ски, Уни ја на бра ни те ли те на Ма ке до ни ја, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от 
сек тор, Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Де нес се на власт лу ѓе кои беа при чи на за 
кон фликт. Тие ја кри јат ви сти на та за зло-
стор ства та. РЕ КОМ мо ра да за јак не за да 
има си ла да се бо ри про тив нив, а тоа ќе го 
по стиг не со уче ство то на го лем број лу ѓе во 
Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ. 

...на про сто ри те на по ра не шна Ју го сла ви ја по-
сто јат пре ку 50% лу ѓе кои што би ле при чи на 
за кон фликт, а кои што уште се на власт и 
де нес тие си гур но ра бо тат на при кри ва ње на 
ви сти на та за да не се обе ло де нат зло стор-
ства та. До кол ку РЕ КОМ не за јак не, не ма да 
има ме ха ни зми или оруж је во бор ба та про тив 
тоа. Се ка ко, ед но рас по ло жли во оруж је на РЕ-
КОМ е што по го лем број на уче ни лу ѓе во знак 
за под др шка на оваа ини ци ја ти ва.
Из ја ва: Бе сим Хо да, Дви же ње на гра ѓ а ни ЕЦ, Го сти вар, 
Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Европ ска та Уни ја мо же да ги при ти сне вла-
сти те да ги про нај дат ис че зна ти те ли ца. 

...по треб на [ни е] под др шка од Европ ска та 
Уни ја, осо бе но да ги при ти сне вла сти те од си-
те зе мји за про на о ѓ а ње на ис че зна ти те ли ца.
Из ја ва: Ar mend Ma zre ku, Spe ak up Mo ve ment, При шти на/
Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ е бла го род на. 

...се га ми е ја сно што са ка те да по стиг не те 
со оваа ини ци ја ти ва, да, се со гла су вам со оваа 
бла го род на ини ци ја ти ва.
Из ја ва: Оли вер Ба ца но вић, Фа кул тет за без бед ност, Ско пје, 
Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 Ју ли 2010 год.

Ка зне но то за ко но дав ство мо ра да се из ме ни 
за да се усо гла си со РЕ КОМ. 

...тре ба тоа да се гле да во таа сми сла де ка ну-
жно во пе ри о дот на им пле мен та ци ја, но и пред 
тоа, ќе се про ме нат и ќе мо ра да се из ме нат 
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од ре де ни за ко ни кои се од не су ва ат на кри вич-
на та од го вор ност, зна чи ка зне но то за ко но дав-
ство... ако се утвр ди де ка не кој на пра вил не кое 
кри вич но де ло, очи глед но до а ѓа до ин ди ви ду а ли-
за ци ја на не го ва та од го вор ност, и ка ко, на кој 
на чин тоа да се де ле ги ра спо ред пра во суд ни те 
ин сти ту ции, об ви ни тел ство то, по ли ци ја та.
Из ја ва: Ми ле на Са вић, ЦИПП, Звор ник, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, Ско пје, Ма ке до ни ја, 3 
Ју ли 2010 год.

РЕ КОМ мо ра со сво и те пре по ра ки да де лу ва 
врз про ме на на обра зов ни от си стем. Јав ни те 
со слу шу ва ња ќе до ве дат до ко лек тив на ем па-
ти ја. 

...ко ми си ја та... има мно гу го ле ма од го вор ност 
со сво јот ква ли тет и до бро об ра бо те ни те 
пре по ра ки, пред сè да де лу ва во про ме на та на 
обра зов ни от си стем. Зна чи, оној офи ци ја лен 
обра зо вен си стем по кој се ра бо ти, по кој ќе се 
обра зу ва ат ид ни те ге не ра ции. И ми слам де ка 
во се кој слу чај овие јав ни со слу шу ва ња кои што 
се пред ви де ни... до ве ду ва ат до со зда ва ње на ко-
лек тив на ем па ти ја.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со гра ѓ ан ски от сек тор, Ско пје, Ма ке до ни ја, 
3 Ју ли 2010 год.

2. ��� �� �� �� � �� 	�� �� ��� �� 
��� �� �� �
� ���� �� 

Ра бот на гру па IV: 
Јав но за го ва ра ње 
на Ини ци ја ти ва за РЕ КОМ 

17 Ок том ври 2010 го ди на
За греб, Хр ват ска 

Во вед ни ча ри и мо де ра то ри беа Ла зар Сто ја-
но вић (Фо рум за ху ма ни тар но пра во, Бел град, 
Ср би ја), Дин ко Гру хо њић (Не за ви сно дру штво 
на но ви на ри те од Вој во ди на, Но ви Сад, Ср би ја) 
и Гор да на Бо са нац (Цен тар за ми ров ни сту дии, 
За греб, Хр ват ска). Во ра бот на та гру па при су-
ству ваа 40 су дии/су диј ки и два на бљу ду ва чи: Jo-
nat han Sis son (Swis spe a ce, Швај ца ри ја) и Ад мир 
Ду ран  (Im pu nity Watch, Ср би ја).

Пре глед на пред ло зи те, пре по ра ки те и ми-
сле ња та на су ди и те/ су диј ки те: 

Тре ба да се за по зна ат гра ѓ а ни те со иде ја та за 
Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ. 

Ка ко што ре че го спо ди нот Ла зар, во еден миг 
ре ков те де ка не е ва жно гра ѓ а ни те и гра ѓ ан-
ки те да зна ат тол ку, де ка кон крет ни те цел-
ни гру пи се ва жни. Јас со тоа не би се со гла сил 
би де јќи мо же ме да дој де ме во си ту а ци ја оваа 
на ша при ка зна да се слу чи, зна чи да се вос по-
ста ви ко ми си ја та и да го из да де фи нал ни от 
из ве штај, но да го не ма ефек тот кој што са ка-
ме ние да го по стиг не ме со це ла оваа при ка зна 
и со це ли от на пор.
Из ја ва: Ми лан Ца кић, Од бор за гра ѓ ан ски ини ци ја ти ви, 
Ниш, Ср би ја, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав-
да, За греб, Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

Ми слам де ка е по треб но од на пред до бро да се 
осми сли и да се обра зло жи зо што се по треб ни 
ми ли он пот пи си. Кое е зна че ње то на тоа со-
би ра ње за се кој што ќе со би ра пот пи си и кој 
што ќе би де из ло жен на че сти раз лич ни по ни-
жу ва ња и мно гу де мо ти ви рач ки мо мен ти, во 
се кој мо мент да си знае зо што тоа го ра бо ти, 
би де јќи един стве но на тој на чин мо же да ко му-
ни ци ра со дру ги те. 
Из ја ва: Ма ри на Шкра ба ло, Цен тар за ми ров ни сту дии, 
За греб, Хр ват ска, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска 
прав да, За греб, Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

Ми слам де ка тре ба да се ис ко ри сти оваа кам-
па ња, да ги при пре ми ме ак ти ви сти те и фо ку-
сот да не би де са мо во обез бе ду ва ње на сим бо-
лич на под др шка од ми ли он пот пи си, ту ку да 
до би е ме нај мал ку ми ли он при стап ни ци кои 
што ќе ја пре не су ва ат на дру ги те иде ја та за 
ко ја за го ва ра ме.
Из ја ва: Злат ко Ву јо вић, CE MI, Под го ри ца, Цр на Го ра, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 
17 Ок том ври 2010 го ди на.

Тре ба да се раз ли ку ва кам па ња та кон јав но-
ста и кам па ња та кон но си те ли те на од лу ки те. 
Кам па ња та тре ба да би де агре сив на. во кам-
па ња та тре ба да се обр не вни ма ние на стра-
те шко то пла ни ра ње, би де јќи тоа ќе се спро-
ве ду ва во се дум др жа ви. 

Во јав но то за го ва ра ње се об ра ќ а ме на но си те-
ли те на од лу ки те, од но сно на по ли ти ча ри те, и 
ко га збо ру ва ме и во тие при ли ки, тие пов тор-
но раз лич но се фор му ли ра ат ко га при ста пу ва-
ме кон по ли ти ка та, а по и на ку ко га при ста пу-
ва те кон јав но ста.
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Из ја ва: Мар ко Ве лич ко вић, Цен тар за раз вој на ци вил ни те 
ре сур си, Ниш, Ср би ја, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи-
ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

Што се од не су ва до кам па ња та (...) Тре ба ше 
да би де агре сив на, ја ста вам се га таа су ге сти-
ја. До ста агре сив на и тоа не во сми сла на тоа 
да из ле зе ме со пу шки на ули ца и да ги те ра ме 
лу ѓ е то да пот пи шат, ту ку на про тив – агре-
сив на во при ста пот на јав ни те сер ви си и во 
со др жи на та без по вре ду ва ње на ни ка кви чув-
ства на жр тви те, се меј ства та на жр тви те и 
си те оста на ти гра ѓ а ни и гра ѓ ан ки. Дру го, ка ко 
што се при бли жу вав јас за го вор, та ка ко ле ги-
те сè по ве ќе ги спом ну ваа мла ди те. Ми слам 
де ка во са ма та ини ци ја ти ва мла ди те, осо бе-
но сред но школ ци те пре мно гу се ис пу ште ни од 
ви до кру гот. 
Из ја ва: То ми слав Дуј мо вић, Цен тар за ми ров ни сту дии, 
За греб, Хр ват ска, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска 
прав да, За греб, Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

Раз ми слу ва јќи за си те овие пред ло зи што би 
тре ба ло да се на пра ви, ме не ми пад на на ум де-
ка ние тре ба, со оглед на мо јот ли чен став де-
ка ин тер-ет нич ки те од но си се во до ста го лем 
про блем, ду ри шо кан тен, кам па ња та на РЕ-
КОМ да ја на пра ви ме шо кант на. Мо же би ка ко 
оној по тег ка ко во Хр ват ска, не знам за дру га 
зе мја, се ра бо те ше за про мо ци ја на си гур но ста 
во со о бра ќ а јот ка де што си те по ка жу вав ме 
шо кант ни сли ки, шо кант ни по сле ди ци што ќе 
им се слу чат на лу ѓе ако не се при др жу ва ат на 
со о бра ќ ај ни те пра ви ла (...) То гаш ми пад на на 
ум де ка во спо тот за про мо ви ра ње на РЕ КОМ 
мо же би не кој чет ник би тре ба ло да ги по ви ка 
Хр ва ти те да се со о чат со ми на то то, па по-
тоа це ла јав ност во Хр ват ска да ни ре а ги ра, 
да се кре нат здру же ни ја та, па ние то гаш да 
об ја сну ва ме што е РЕ КОМ.
Из ја ва: Ср ђан Ан тић, Nan sen Di ja log cen tar, Осјек, Хр ват ска, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, 
Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

На ша та ор га ни за ци ја, на Ме ѓ у на род ни от ден 
за ис че зна ти ли ца, 30 Ав густ, ор га ни зи ра сим-
бо лич на ак ци ја, та ка што по ста ви 400 па ра 
че вли на глав ни от пло штад во При шти на и 
то гаш има ше мно гу лу ѓе кои за ста ну ваа, и са-
каа да пот пи шат пе ти ци ја по ра ди зна кот кој 
го ви доа. Тоа бе ше тол ку осе тли во, емо тив но, 
што не бе ше по треб но да се по ба ра од тие 
лу ѓе да за ста нат и да збо ру ва ат со нас, тоа 
тие са ми те го пра веа. (...) Тоа би тре ба ло да 
би де еден од на чи ни те кој што тре ба да се зе-

ме пред вид ко га ќе ја ра бо ти ме кам па ња та за 
со би ра ње пот пи си и ка ко не што што би мо же-
ло да се вклу чи во ме ди ум ска та кам па ња ко ја 
што ќе ја ра бо ти ме.
Из ја ва: Ra ba Gjos hi, Мла дин ска ини ци ја ти ва за чо ве ко ви 
пра ва на Ко со во, При шти на, Ко со во, Сед ми ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 17 Ок том-
ври 2010 го ди на.

Она на што се за бо ра ва е де ка ние ов де има ме 
се дум раз лич ни па за ри. Се дум раз лич ни па за-
ри кои што мо же ме да ги сег мен ти ра ме, ка ко 
што ве лат оние во ко мер ци ја, на x и y цел ни 
гру пи. На тоа не се обр ну ва вни ма ние, но тоа 
про из ле гу ва од си те го во ри ов де. Овој од Осјек 
ќе ре че ед но. Сло ве ни ја дру го, Ко со во тре то и 
на тоа тре ба да се обр не вни ма ние. За тоа ми-
слам де ка след ни ве два че ко ри тре ба да се обр-
не вни ма ние на стра те шко то пла ни ра ње на 
оваа кам па ња.
Из ја ва: Тин Ну ић, Ri sol Me dia, За греб, Хр ват ска, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 
17 Ок том ври 2010 го ди на.

Ва жна цел на гру па се мла ди те.

Во фа кул те ти те е до ста ед но став но да се вле-
зе, за тоа ги пред ла гам фа кул те ти те, а исто 
та ка се со гла су вам со тоа де ка кам па ња та 
би мо же ла да би де, не би ре кла агре сив на, ту ку 
про во ка тив на. Да про во ци ра ре ак ци ја.
Из ја ва: Мла де на Та деј, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 
17 Ок том ври 2010 го ди на.

Ми се чи ни де ка мо же би во пр ва та фа за на ло-
би ра ње кон крет но до ста ко ри сно би би ло да се 
при ста пи кон по ли ти ча ри те кои се ге не ра ци-
ски по мла ди, кои мо же би уште не ма ат од ре-
де но вли ја ние во јав но ста, но се вли ја тел ни и 
стек на ле од ре ден углед во сво и те пар тии и мо-
жат на глав ни те но си те ли на по ли тич ка та 
моќ да им при ста пат на на чин на кој што ние 
мо же би не мо же ме.
Из ја ва: Мла де на Та деј, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 
17 Ок том ври 2010 го ди на.

(...) ми слам де ка е нео п ход но при ка зна та за во-
е ни те зло стор ства да се спа ку ва, да се прет-
ста ви на мла ди те лу ѓе низ еле мен ти те на по-
пу лар на та кул ту ра.
Из ја ва: Да ни ло Ма ру но вић, ре жи сер, Под го ри ца, Цр на Го ра, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, 
Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.
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Да се на пра ват два спо та. Еден спот кој ќе 
би де на со чен кон мла ди те. Мла ди те де нес не 
са ка ат да слу ша ат за зло стор ства та. Вој-
на та за вр ши пред 15 го ди ни и не мо же да ги 
те ра ме тоа да го гле да ат. Тие има ат дру ги 
ста во ви и дру ги по гле ди, а тие се нај ва жна 
и нај го ле ма цел на по пу ла ци ја ко ја што ќе го 
дви жи РЕ КОМ (...) Она што са кам е да пред-
ло жам, а што е до ста ев ти но и мо жно да се 
на пра ви, фе сти вал на кра ток филм кој ќе го 
по кри ва РЕ КОМ. Тоа не чи ни ни што за РЕ-
КОМ. Тоа лу ѓ е то ќе го пра ват са ми. Дај те им 
усло ви, дај те им цел, тие тоа ќе го на пра ват. 
По тоа из ло жба на сли ки од умет ни ци ко ја ќе 
се одр жи на це ло ова под рач је.
Из ја ва: Ра до мир Ја го диќ, НВО Iz bje gli ca, Ру до, БиХ, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 
17 Ок том ври 2010 го ди на.

(…) ние мо ра да има ме пред вид де ка ка ко при-
о ри тет на за да ча пред нас се по ја ву ва ед на 
мла да, пот пол но из гу бе на, нео бра зо ва на, не на-
дах на та, не мо ти ви ра на пу бли ка. Тие се мно-
зин ство. Мно зин ство се мла ди те кои не зна ат 
ни што, кои не чи та ат ве сни ци, кои не ма ат 
ни ка ква ви зи ја, кои за бо ра ви ле сè за тоа што 
се слу чи во Ву ко вар.
Из ја ва: Дра го Пил сел, сло бо ден но ви нар, За греб, Хр ват ска, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, 
Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

Тре ба да се на пра ви ис тра жу ва ње за јав но то 
ми сле ње за РЕ КОМ. 

(…) ис тра жу ва ње то за јав но то ми сле ње мо же 
да би де мно гу зна чај но. Мо же да би де си лен ме-
ха ни зам на при ти сок би де јќи вие во та кво то 
ис тра жу ва ње мо же те да ба ра те од го вор на 
она пра ша ње кое мо же да ге не ри ра ре зул тат 
кој е за вас до ста по во лен и тоа да го при ка-
же те ка ко вест ко ја што мо же да би де по-
зна чај на от кол ку да со бе ре те ил ја да пот пи-
си. Зна чи, ако вие во се ко ја екс –ју го сло вен ска 
др жа ва до би е те 40% лу ѓе кои ќе ка жат де ка 
е по треб но да се име ну ва се ко ја жр тва, се кое 
зло стор ства, не е бит но да ли тоа ќе би де ко-
ми си ја, вие ќе ство ри те ат мос фе ра ко ја што 
по ли ти ча ри те ќе ја пре по зна ат ка ко при ти-
сок од јав но ста.
Из ја ва: Мар ко Ве лич ко вић, Цен тар за раз вој на ци вил ни те 
ре сур си, Ниш, Ср би ја, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци-
ска прав да, За греб, Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

Во го ле ма ме ра би ја под др жа ла иде ја та за 
спро ве ду ва ње на ис тра жу ва ње [на јав но то 

мислење], ми слам де ка тоа е до ста ва жно. 
Нај пр во од аспект на тоа ка ко се пер ци пи ра 
Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ во це ли от ре ги он, и не 
ми слам де ка се тоа мно гу ска пи ис тра жу ва ња 
и де ка мо же да се нај де оп ште стве но од го вор-
на из да вач ка ку ќа ко ја би го на пра ви ла тоа за 
мал ку па ри. А дру го, да ги ис ко ри сти ме овие 
по да то ци кои се до би е ни во ис тра жу ва ње то 
во Хр ват ска за по тре ба та од со о чу ва ње со 
ми на то то, би би ло до ста до бро тоа да се на-
пра ви и во оста на ти те зе мји за тоа што тој 
по да ток мо же да се ко ри сти ка ко ар гу мент 
во пре го во ри те со оние кои се но си те ли на од-
лу ки те. Би де јќи ако вие ка же те де ка 70% од 
на се ле ни е то во Хр ват ска са ка да се со о чи со 
ми на то то и да до бие исти та кви по да то ци 
за оста на ти те зе мји во ре ги о нот, то гаш на-
ви сти на в ра ка ќе има ме цврст ар гу мент во 
пре го во ри те со оние кои до не су ва ат од лу ки.
Из ја ва: Бор ка Ру дић, БХ Но ви на ри, Са ра е во, БиХ, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 
17 Ок том ври 2010 го ди на.

Ние [Мисијата OEBS во Србија] пла ни ра ме да 
ра бо ти ме та кво ис тра жу ва ње [јавно ми сле-
ње за пра ша ња та за тран зи ци ска та правда] 
од но во во ид ни от пе ри од. Не кол ку не вла ди ни 
ор га ни за ции, нив ни те прет став ни ци се ду ри и 
ов де на фо ру мот, пла ни ра ат во нај ско ро вре ме 
да на пра ват слич но ис тра жу ва ње. Зна чи, она 
што тре ба да се на пра ви, што би бил мој пред-
лог, е да се по вр зат тие ра бо ти.
Из ја ва: Је ле на Сте ван че вић, Ми си ја OEBS во Ср би ја, Бел-
град, Ср би ја, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав-
да, За греб, Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

Кам па ња та за РЕ КОМ нај мно гу тре ба да се 
про мо ви ра на те ле ви зи ја. 

(...) се пла шам де ка ин тер не тот сè уште не е 
тол ку ко ри стен во нај ши ро ка та по пу ла ци ја. 
Зна чи, ако ги из зе ме ме гла ви те гра до ви и од ре-
де ни во зра сти, тоа е уште бле до и тив ко, та-
ка што во се кој слу чај би са ка ла те ле ви зи ја та 
да би де сè уште еден од по ва жни те на чи ни за 
про мо ци ја.
Из ја ва: На та ша Го ве да ри ца, He ar te fact Fund, Бел град, Ср би-
ја, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, 
Хр ват ска, 17 Ок том ври 2010 го ди на.

Ако са ка ме кам па ња ко ја ќе има ви дли вост 
мо ра ме да на пра ви ме по до бар спот, ква ли те-
тен спот, по ја сен спот и мо ра ме да оди ме на 
јав ни те те ле ви зии (...) со гра ѓ а ни те тре ба да 
ра бо ти ме, за тоа ни тре ба ат ми ли он пот пи-
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си. Јас дла бо ко сум убе де на де ка ни ед на те ле-
ви зи ска кам па ња ни ту бил борд, ни ту џин гло-
ви, ни ту ин тер нет, ни феј сбук, ни тви тер, 
ни ту си те ме ди ум ски про сто ри кои ги има ме 
на рас по ла га ње во пи-ар ска стро га сми сла (…) 
не ма ат ни ка ква сми сла во кам па ња та за чо-
ве ко ви пра ва без гра ѓ а ни те и без тоа да ги до-
би е ме гра ѓ а ни те на сво ја стра на.
Из ја ва: Су за на Ку нац, B.a.B.e, За греб, Хр ват ска, Сед ми ре ги-
о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 17 
Ок том ври 2010 го ди на.

(…) сил но ја под др жу вам оваа иде ја за јав ни-
те сер ви си, за тоа што ис тра жу ва ња та од 
Бо сна и Хер це го ви на ни ка жу ва ат де ка мно-
зин ство то лу ѓе, ду ри и 90% од лу ѓ е то во не кои 
сре ди ни ја ко ри стат јав на та те ле ви зи ја ка ко 
един ствен из вор на ин фор ма ци ја (…) Зо што 
уште ми слам де ка се ва жни јав ни те еми те-
ри? По ра ди тоа што за жал на ши те по ли ти-
ча ри се сил но по вр за ни за јав ни те еми те ри. 
Уред ни ци те ги са ка ат на ши те по ли ти ча ри 
и обрат но, та ка што и тоа е сим би о за ко ја 
што мо же да се ис ко ри сти за по сил но вли ја-
ние на јав но ста.
Из ја ва: Бор ка Ру дић, БХ Но ви на ри, Са ра е во, БиХ, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 
17 Ок том ври 2010 го ди на.

(…) не што што би би ло до ста ва жно и што би 
при до не ло отво ре на рас пра ва кај на се ле ни е то, 
е под го тов ка на до ку мен та рец кој ќе да де по ве-
ќе ин фор ма ции за кам па ња та, по ве ќе по да то-
ци за тоа, и тој до ку мен та рец би мо жел да им 
об ја сни на лу ѓ е то кои не би ле дел од кон сул та-
ци и те што всу шност ра бо ти Ини ци ја ти ва-
та и што са ка да по стиг ни. Зе ма јќи ги пред вид 
спо то ви те кои се еми ту ва ни на те ле ви зи ја и 
на раз лич ни ме ди у ми и кои пре не су ваа до ста 
крат ки по ра ки кои не беа нај ја сни и не беа до-
бро сфа те ни во јав но ста, по ра ди тоа, сме та ме 
де ка тре ба да под го тви ме до ку мен та рец и да 
да де ме до вол но про стор на тој до ку мен та рец 
кој што ќе би де при ка жан по ве ќе па ти пре ку 
ло кал ни те и на ци о нал ни те те ле ви зии.
Из ја ва: Ra ba Gjos hi, Мла дин ска ини ци ја ти ва за чо ве ко ви 
пра ва на Ко со во, При шти на, Ко со во, Сед ми ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 17 Ок том-
ври 2010 го ди на.
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Са ра е во, БиХ 
4 Но ем ври 2010 год. 

Ре ги о нал ни те кон сул та ции со прет став ни ци-
те од вер ски за ед ни ци и цр кви ги ор га ни зи-
раа здру же ни е то БХ но ви на ри и Цен та рот за 
ин фор ма тив но - прав на по мош и чле но ви на 
Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ од БиХ. Во ра бо та та 
уче ству ваа вкуп но 51 ли це; цр ков ни ве ли ко до-
стој ни ци, прет став ни ци од вер ски те за ед ни ци, 
не вла ди ни ор га ни за ции и ака дем ски ин сти ту-
ции. Ме ѓу нив и на бљу ду ва чи од ам ба са ди те на 
Ма ке до ни ја и Хр ват ска, ка ко и од ме ѓ у на род-
ни те ор га ни за ции: UNDP, Ми си ја OSCE во БиХ, 
Де ле га ци ја од Европ ска та ко ми си ја во БиХ. 

По ра ди ор га ни за ци ски про пуст, на кон сул та ци-
и те не при су ству ваа уче сни ци од Ко со во, ка ко 
и прет став ни ци од СПЦ од Ср би ја и Ко со во и 
Ка то лич ка та цр ква од Хр ват ска. Ор га ни за то-
рот бе ше при си лен прет став ни кот од ЦПЦ, ми-
тро по ли тот Ми ха ил, од но сно Ми ра ша Де де јић, 
да го за мо ли да се от ка жи од уче ство то по ра ди 
усло ву ва ње то на прет став ни ци те од СПЦ и Ка-
то лич ка та цр ква.

Во рас пра ва та до ми ни ра ше под др шка та за 
осно ва ње на РЕ КОМ, а се од ви ва ше во из ра зи-
то то ле ран тен дух и кон струк тив на та ат мос фе-
ра ко ја ука жу ва ше на ви стин ска та по тре ба за 
со ра бот ка на цр кви те и вер ски те за ед ни ци во 
овој про цес.   

Ме ди у ми те по ка жаа го лем ин те рес за кон сул та-
ци и те, кои ги сле деа по ве ќе од 20 но ви на ри од 
це ли от ре ги он. РТС и днев ни кот Блиц пра ти ја 
еки пи од Бел град, а од Хр ват ска при су ству ва ше 
еки па од пор та лот Križ ži vo ta. 

Пре глед на пред ло зи те, ми сле ња та и пре по-
ра ки те 

Има ме ли си ла за по тре сни те ис по ве ди на 
дру ги те? И срп ски те ра ни бо лат. 

 ...ме ѓу нив бе ше ви со ка сла ба де вој ка со ам-
пу ти ра на ле ва но га, ко ја што це ла во пот ги 
ве жба ше пр ви те че ко ри. Дла бо ко ме по тре се 
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не зи но то на па те но ли це. То гаш ја сно до жи ве-
ав де ка и срп ски те ра ни бо лат. Пов то ру вам, 
и срп ски те ра ни бо лат. За тоа е по треб на и 
по жел на Ре ги о нал на ко ми си ја за из не су ва ње на 
фак ти те за во е ни те зло стор ства и дру ги те 
те шки по вре ди на чо ве ко ви те пра ва во зе мји-
те на ста на ти со оса мо сто ју ва ње то од по ра-
не шна Ју го сла ви ја. Осо бе но е по треб на за род-
ни ни те од уби е ни те и ис че зна ти те од си те 
три на ро ди во Бо сна и Хер це го ви на. (...) Има ме 
ли по чит и стр пли вост да ја чу е ме ис по вед та 
на дру ги те за по тре сна та ви сти на, за по след-
ни те де но ви на нив ни те ма са кри ра ни и ис че-
зна ти.
Из ја ва: М-р Ма то Жив ко вић, Вр хо бо сан ска над би ску пи ја, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви-
те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Ува жу ва ње то на ви сти на та и прав да та се 
услов за под др шка на РЕ КОМ. 

Ислам ска та за ед ни ца ќе уче ству ва во си те 
про ек ти слич ни на РЕ КОМ, под усло ви на ува-
жу ва ње на ви сти на та и прав да та, а тоа се:

1.  При зна ва ње на ге но ци дот врз осно ва на Ме ѓ-
у на род ни от суд за прав да, а тоа под ра зби ра 
за кон ска за бра на за не ги ра ње на ге но ци дот 
ка ко за ко нот за за бра на на не ги ра ње то на 
хо ло ка у стот;

2.  При ве ду ва ње на си те осом ни че ни за во е ни 
зло стор ства во Хаг, ка ко што се Рат ко Мла-
диќ и Го ран Ха џиќ;

3.  На до мест за на не се на та ду шев на бол ка и 
ма те ри јал на ште та од ге но ци дот, на жр-
тви те од ге но ци дот, осо бе но му сли ма ни те и 
бо шња ци те, кои тоа го до жи ве а ле во Бо сна и 
Хер це го ви на, а осо бе но во Сре бре ни ца. 

Из ја ва: Ху се ин ефен ди Сма јић, са ра ев ски муф ти ја, БиХ, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, 
Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Вре ме е да се со ста нат вер ски те по гла ва ри.   

Еве де нес се срет на прет се да те лот Та диќ со 
хр ват ски от прет се да тел. Но по треб ни се 
трој ни со ста но ци, и со бо сан ски от прет се да-
тел. Тоа на си те ќе им зна чи не што, и по ши-
ро ко, се раз би ра. Тре ба исто та ка и вер ски те 
во да чи да се срет нат, а точ но е де ка па три-
јар хот Ири неј уште се не ма срет на то со за-
греп ски от над би скуп, ни ту со ре ис уле мот. 

Мо ра да ги има ме и тие сред би. Сим бо ли ка та 
зна чи мно гу во де не шни ов свет. (...)
Из ја ва: Жи ви ца Ту цић, вер ски ана ли ти чар, Вер ска ин фор-
ма тив на аген ци ја, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 
2010 год.

На ред е по на та мо шно гра де ње на РЕ КОМ. 
Мо ра ме да ја при зна е ме ви сти на та за дру ги-
те. 

И се га пра ша ње то - ка ков од нос тре ба да се 
има кон тие не ви ни жр тви? Би де јќи ако не кој 
сам се мо лел за не кој иде ал, ста ва јќи го сво јот 
жи вот на коц ка, мо же ме да го по чи ту ва ме ка ко 
оној што го да ва сво јот жи вот, но тре ба да се 
за пра ша ме кои по сле ди ци всу шност ги има ат 
овој пат оние што се не ви ни. А жр тви те, се 
та ка зло у по тре бу ва ни во сми сла на пре бро ју-
ва ње, при кри ва ње и т.н. По ра ди тоа втор че-
кор ми слам де ка е над сè и се ко гаш, ви сти на-
та...
... гле дам де ка се усво ју ва и се пред ла га Ста-
тут на ра бо та та на РЕ КОМ, што се ка ко е че-
кор на пред од са мо де кла ри ра ње то... И за тоа 
е мно гу ва жен при до не сот на хри сти јан ски те 
цр кви, те о ло ги ја та на ис ку пу ва ње, осло бо ду-
ва ње, на кра јот по ми ру ва ње. Ние мо ра да ја 
при зна е ме сво ја та ви сти на, да ја при зна е ме 
ви сти на та за дру ги те и на таа ви сти на да го 
гра ди ме сво е то по ка ја ние... Ми слам де ка вре ме-
то за ра бо та во РЕ КОМ, е ве ќе вре ме за из град-
ба, а не са мо ба ра ње ка ко да се гра ди.
Из ја ва: Ан дри ја Ко пи ло вић, Те о ло шко ка те хет ски ин сти тут 
во Су бо ти ца, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те 
за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Утвр ду ва ње то на фак ти те има ис це лу вач ки 
ефект. 

Утвр ду ва ње то на фак ти те за стра да ња-
та и зло стор ства та има би тен, ис це лу вач ки 
ефект. Ба ра ње про шка, за ни ма ва ње со сво и те 
ло ши де ла, сил ни пом не ња за стра да ња та и 
за бо ра вот, сле пи ло за стра да ње то на дру ги от. 
Со бла го дар ност на РЕ КОМ што не ја за не ма-
ру ва уло га та на ре ли ги ја та во оспо со бу ва ње на 
лу ѓ е то за ви сти на та, прав да та и по ми ру ва-
ње то... таа пра ви од нас да би де ме за стра да-
ње то на дру ги от до ста ан га жи ра ни во со зда-
ва ње то по до бар свет.
Из ја ва: По ра ка од Фра Ми је Џо лан, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 
2010 год.
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Ва жно е се кој на род да се со о чи со сво и те 
зло де ла 

...Со би ра ње то на фак ти, е ед на ма ко трп на 
ра бо та и мно гу ва жна ра бо та. Ва жна е таа 
ат мос фе ра, да се збо ру ва за тоа. Се кој да се со-
о чи со сво и те зло де ла, се кој на род. Тоа не што 
е мно гу ва жно, да се раз вие свест, де ка тоа за 
се бе не е до бро... Тре ба да им се да де на лу ѓ е то 
пра во и да не збо ру ва ат...
Из ја ва: Бо шко То шо вић, пред Ми тро по ли ја та Да бро-бо сан-
ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви-
те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Нај на пред да на пра ви ме на ци о нал на ко ми-
си ја, а по тоа да оди ме по ши ро ко, на ре ги о-
нал но ни во. 

Ни кој по ве ќе не спо ри за ту ѓ а та бол ка, ни кој 
по ве ќе не ја оспо ру ва жр тва та... Ре ги о нал но то 
ни во на РЕ КОМ функ ци о ни ра по си сте мот де-
ка вој на та бе ше ре ги о нал на. Јас би де фи ни рал 
де ка вој на та бе ше мал ку по и на ква... Не ка ко 
по ве ќе ми од го ва ра функ ци о ни ра ње и со зда ва-
ње на ед на на ци о нал на др жав на ор га ни за ци ја, 
тоа е не што што мо же би е по не оп ход но за Бо-
сна и Хер це го ви на, от кол ку за Хр ват ска и Ср-
би ја. На ци о нал на ор га ни за ци ја во ко ја ќе се со о-
чи ме са ми со се бе, а по тоа од тоа по ни ско ни во 
да оди ме на ед но по ви со ко, на ре ги о нал но. Но 
су штин ски е ва жно, ге не рал но да не се за бо ра-
ви ни ту ед на жр тва. ...Ај де да ги ви ди ме фак-
ти те и да ги из не се ме, и да би де ме ис кре ни...
Жр тва та има име и пре зи ме, и РЕ КОМ, или 
би ло ко ја дру га ор га ни за ци ја, ко ја што се за-
ни ма ва со тоа, тре ба да на пра ви по пис. Исто 
та ка е ва жно име то и пре зи ме то да има ат 
жр тва.
Из ја ва: Ва ња Јо ва но вић, па рох на ста ра та цр ква во Са ра е во, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви-
те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Би тре ба ло да има на ва кви слу чу ва ња, прет-
став ник од про те стант ска та за ед ни ца, со 
под др шка на Ме ѓ у на род ни от со вет во БиХ. 

Би тре ба ло вер ска та трој ка или че твор ка, 
ко ја е во Ме ѓ у на род ни от со вет, да ја под др жи 
таа иде ја и еден прет став ник од си те про те-
стант ски за ед ни ци да би де при су тен на ва кви 
слу чу ва ња.
Из ја ва: Ра ди вое Ко ста ди но вић, Хри сти јан ска адвен ти стич ка 
цр ква во БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци 
и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ да се сфа ти ка ко 
ва де ње од си ту а ци ја та жр тви, неј зи но ле че-
ње.   

По зи тив ни от по тен ци јал на ре ли ги ја та за 
мир е не из ме рен под услов ре ли ги ја та да ја из-
ва ди ме од по ли тич ка ма ни пу ла ци ја. На РЕ-
КОМ би � пре по ра чал да оди та му ка де што 
ре ли ги ја та функ ци о ни ра ка ко за ед ни ца на ве-
ра та, ка ко про из ве ду вач на вна тре шна си ла, 
ду хов ност, сми сла, ре ли ги о зни про из во ди. (...) 
Пре по ра чу вам во си те де фи ни ции на РЕ КОМ 
да би дат по ве ќе за ста пе ни гра де ње то на здра-
во оп ште ство, по ми ру ва ње, прин ци пи те на 
гра ѓ ан ско то оп ште ство за да го на пра ви ме 
све тот нор мал но жи ве а ли ште. (...) Глав на та 
по ра ка е да се сфа ти Ини ци ја ти ва та за РЕ-
КОМ ка ко ва де ње од си ту а ци ја та жр тви, ле-
че ње на нив ни те си ту а ции.
Из ја ва: Проф. д-р Фра Иво Мар ко вић, Ин тер ре ли ги ска слу-
жба „Очи в очи“, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те 
за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

РЕ КОМ мо ра да на пра ви по се бен план за се-
кое под рач је. 

Ние ка ко вер ски за ед ни ци не сме е ме да при кри-
ва ме зло стор ства без раз ли ка во чиј двор се 
на о ѓ а ме и во чи ја ку ќа сме. Ми слам де ка ту ка 
вер ски те за ед ни ци мо ра да од и гра ат по зи тив-
на уло га без раз ли ка за ка ков иде ал се ра бо ти, 
би де јќи ако не кој од зел жи вот на не кој или уни-
штил не кое се меј ство, ние тре ба да се тру ди-
ме прав да та Бож ја, ка ко и прав да та чо веч ка, 
не го да го стиг не. Та ка ќе се дој де до по ми ру ва ње 
(...) Ние тре ба за се кое под рач је да на пра ви ме 
план кој ќе би де со ста вен дел од Ста ту тот на 
РЕ КОМ. И мо ра тие да се при ме ну ва ат спо ред 
усло ви те под кои се од ви ва ат од ре де ни слу чу-
ва ња, кои при до не ле да има жр тви...
Из ја ва: Дра ги Ко ста ди нов ски, ар хи је реј ски за ме ник, Ма ке-
дон ска пра во слав на цр ква, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер-
ски те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

По треб на е ин тер ди сци пли нар на бо го слов-
ска плат фор ма за при чи ни те и по сле ди ци те 
на вој на та. 

Јас во Бел град пред ло жив да се фор ми ра ед на 
ин тер ди сци пли нар на бо го слов ска плат фор ма, 
ко ја би про ми слу ва ла, во рам ки те на сво јот 
дис курс, за при чи ни те и по сле ди ци те на кон-
флик ти те во по ра не шна Ју го сла ви ја. Плат-
фор ма та, би се за ни ма ва ла со та ка на ре че на 
кон тек сту ал на по ли тич ка те о ло ги ја, ко ја ќе 
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по ста ву ва су штин ско ан тро по ло шко пра ша-
ње: ка де бил чо ве кот на по ли ња та на смрт та 
во по ра не шна Ју го сла ви ја, и ка де ис че знал Бог 
во та кви от чо век.
Из ја ва: Ни ко ла Кне же вић, Про те стант ски те о ло шки фа кул-
тет во Но ви Сад, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски-
те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Од вер ски те за ед ни ци тре ба да се оче ку ва ме-
ѓу вер ни ци те да ши рат ин фор ма ции за Ини-
ци ја ти ва та за РЕ КОМ, на ме сто да се за ла га ат 
за вер ски те во да чи. 

Вер ски те за ед ни ци и цр кви мо жат да би дат 
сен зи би зи ра ни за оваа те ма, и да при ма ат ин-
фор ма ци ја и да ја ши рат по на та му. Мно гу по-
мал ку тре ба да се оче ку ва во за го ва рач ка сми-
сла, а мно гу по ве ќе јас би се пот пре ла на вер ски-
от иден ти тет на са ми те вер ски во да чи и на 
оние кои што се на о ѓ а ат вна тре во вер ска та 
за ед ни ца. Ми слам де ка е ва жно тоа што РЕ-
КОМ сме та на вер ни ци те, де ка сме та на тоа 
де ка по сто јат оние на кои што бог им е ва жен 
пред сè и де ка тие за ра ди тоа ќе ја под др жат 
се ко ја ва ква ини ци ја ти ва.
Из ја ва: Амра Пан џо, Здру же ние за ди ја лог и се меј ство и 
оп ште ство „Ма ли че ко ри“, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 
2010 год.

Не тре ба да се пра ви раз ли ка по ме ѓу го ле ми 
и ма ли зло стор ства.

 ...По дел ба та на го ле ми и ма ли зло стор ства, 
да не по стои ри зик тие да би дат за бо ра ве ни 
и за по ста ве ни; тоа се про го нот и тор ту ра-
та на над 20 000 лу ѓе кај Пе ште ри, кои што 
за вре ме на Ми ло ше ви че ви от ре жим до жи ве а ја 
нај те шки об ли ци на ма че ња. Ми слам де ка ва-
ква ини ци ја ти ва е осо бе но ва жна и мо же те да 
сме та те на Ислам ска та за ед ни ца во Ср би ја, 
на си те на ши ка па ци те ти и ре сур си, на на ша 
со ра бот ка, за сè што ќе би де ме во мо жност, ќе 
го на пра ви ме до стап но.
Из ја ва: Му а рем Зу кор лић, прет став ник на Ме ши ха тот на 
Ислам ска та вер ска за ед ни ца во Ср би ја, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 
Но ем ври 2010 год.

Под го тве ни сме во РЕ КОМ да на пра ви ме сè 
за си те жр тви да до би јат прав да. 

Ние сме спрем ни во Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ 
да на пра ви ме не што до бро, жр тви те да се 
чув ству ва ат до бро и да до би јат прав да, ка ко 
што и им сле ди.

Из ја ва: Скен дер Бу за ков, Ислам ска вер ска за ед ни ца во 
Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци 
и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

РЕ КОМ тре ба да со бе ре до вол но фак ти за 
исто ри ча ри те да на пи шат оп што при фа те на 
исто ри ја. 

Јас ми слам де ка вер ски те за ед ни ци тре ба 
да ста нат дел од фрон тот, кој што РЕ КОМ 
тре ба да го по стиг не, а не са мо да би де ко ми-
си ја. Фронт кој ќе ги охра бри вер ни ци те, ќе 
им да де мо жност за сво и те зна е ња на ви сти-
на та ди рект но да ги пре не сат на лу ѓ е то кои 
што ќе ги со би ра ат овие по да то ци. Ме ѓ у тоа, 
тоа е и мно гу ва жно пра ша ње што цр кви те 
и вер ски те за ед ни ци го оче ку ва ат од (...) РЕ-
КОМ, да го од ре ди ка рак те рот на вој на та, 
да го ар ти ку ли ра, да се за ни ма ва со со би ра ње 
фак ти и ин фор ма ции, кои на ид ни те ге не ра-
ции, на исто ри ча ри те, лу ѓ е то кои тре ба да 
ја на пи шат оп што при фа те на та исто ри ја 
на овој про стор. Збо ру ва ме за цел ре ги он. Да 
со бе ре до вол на ба за на по да то ци, ко ја што 
утре ќе би де ре ле вант на за исто ри ча ри те да 
поч нат да пи шу ва ат ед на оп што при фа те на 
исто ри ја.
Из ја ва: Бо рис Ко же мја кин, Евреј ска за ед ни ца во БиХ, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, 
БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Кај вер ни ци те тре ба да се со зда де емо ци о на-
лен при стап и кли ма, ко ја што ќе ово змо жи 
за ед нич ки жи вот.  

Отво ра ње то на ма сов ни те гроб ни ци, спом-
ну ва ње то на зло стор ства та... Тоа е она ка де 
што на ша та уло га ка ко све ште ни ци, ка ко па-
сти ри, ка де што мо ра да се со зда де ат мос фе-
ра, да не би де по зив на од ма зда... Зна чи тре ба 
да се раз вие чув ство на кон кре ти за ци ја на ра-
бо ти те, но и чув ство на опро сту ва ње и ме ѓ у-
се бен жи вот.
Из ја ва: Да ни ло Па вло вић, све ште ник во ма на сти рот Жи то-
ми слич, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци 
и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Под др шка на ра бо та та на РЕ КОМ, не зна чи 
овла сту ва ње. 

Ако ја под др жав ме оваа ра бо та, тоа не зна чи 
де ка да дов ме овла сту ва ње. Јас ќе на пра вам из-
ве штај, па ќе ви дам, да до би јам не ка ков став 
од цр ква та. Но, јас не ве ру вам де ка не кој се га ќе 
до бие овла сту ва ње. Ни ту пак ми слам де ка на 
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РЕ КОМ тре ба да � би де ам би ци ја да го тол ку-
ва овој текст, ту ку по ве ќе тој про цес да би де 
под др жан.
Из ја ва: Бо шко То шо вић, Ми тро по ли ја Да бро-бо сан ска, БиХ, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, 
Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Не кој ми ни мум на за ед нич ка ви сти на е по-
тре бен се га. 

Не кој ми ни мум од за ед нич ка ви сти на е по тре-
бен за по на та мо шни про це си во ре ги о нот и во 
са ми те ов де шни зе мји. Зна чи, по тре ба та е ја-
сна и мо ра на овој про ект да се ра бо ти. ...Ми-
слам де ка се га лу ѓ е то уви ду ва ат де ка е по тре-
бен за ед нич ки кон сен зус око лу не кои де ло ви за 
ви сти на та, за овие про сто ри ов де да мо жат 
нор мал но да жи ве ат. И ми слам де ка по стои 
до бра ко ли чи на на по зи тив на енер ги ја за мо-
би ли за ци ја тоа да се на пра ви. 
Из ја ва: Фра Иво Мар ко вић, Ин тер ре ли ги ска слу жба „Очи в 
очи“, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и 
цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Нај го ле ми от наш по тен ци јал е со зда ва ње до-
бра кли ма за ко ми си ја та, ме ѓу вер ни ци те. 

Ми слам де ка мал ку за бо ра вив ме де ка ние ка ко 
вер ни ци, а тоа е еден од нај го ле ми те по тен ци-
ја ли, мо же ме да на пра ви ме до бра кли ма ме ѓу 
вер ни ци те.
Из ја ва: Ja kob Pfe i fer, жуп ник во Оџа ци, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 
4 Но ем ври 2010 год.

Под др шка на РЕ КОМ со мо ли тва. 

Во Бел град пред ло жив ние да го под др жи ме РЕ-
КОМ на наш вер ски на чин – со мо ли тва за 
жр тви те. Со тоа што јас би до да ла де ка е 
по треб но да се мо ли ме и за сто ри те ли те на 
зло стор ства та.
Из ја ва: Ма ри ја на Ај зен кол, Ме ѓ у ре ли ги ски цен тар, Бел град, 
Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и 
цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Еле мен ти те за по ми ру ва ње да ги вгра ди ме 
во про гра ма та за вос пи ту ва ње, пре ку ве ро-
на у ка та. 

За ова е по треб на онаа вна тре шна енер ги ја, 
ко ја што мо же да се вгра ди во про гра ма та за 
вос пи ту ва ње пре ку ве ро на у ка та. Имав ме ис-
тра жу ва ње за тоа кол кав е ка па ци те тот за 
вос пи ту ва ње, за по ми ру ва ње, из гра ду ва ње на 
ста во ви за на сил ство, од но сно не на сил ство, 

пре ку со др жи ни те на учи ли шна та ве ро на у ка. 
И ре зул та ти те се по ве ќе од по ра зи тел ни, ре-
чи си ни ка кви (...) За вос пи ту ва ње за по ми ру ва-
ње, вос пи ту ва ње то да би де отво ре но за по ми-
ру ва ња, е не што на што би... ако овие фак ти 
би мо же ле да се ис ко ри стат. Без тоа овој про-
ект ќе про пад не...
Из ја ва: Мар ко Ан то нио – Бр кић, Ме ѓ у ре ли ги ски ин сти тут 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со вер ски те за ед ни ци и цр кви-
те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 2010 год.

Јас ми слам де ка е го ле ма уло га та на ве ро у чи-
те лот. Мо же уче ни кот да го пра ша ве ро у чи-
те лот кои се бап ти сти те? Од ма да до бие од-
го вор – ле ле па тоа се сек та ши, не спом ну вај 
ми ги. Или кои се му сли ма ни те? (...) Зна чи ве ро-
у чи те лот тре ба да би де во со стој ба да об ја сни 
што е што, и да не би де из вор на дез ин фор ма-
ции. (...) Зна чи, ве ро у чи те ли те тре ба да има-
ат по ве ќе ва кви сред би и фо ру ми од си те вер-
ски за ед ни ци. Тоа е до ста ва жно, би де јќи ние 
со зда ва ме но во по ко ле ние и кај нив вне су ва ме 
ин фор ма ции де ка оној дру ги от кој ве ру ва по и-
на ку, кој има по и на кви пра зни ци, не е по мал ку 
ва жен, де ка не е не до сто ен за на ше дру штво и 
вни ма ние. Тоа е го ле мо пра ша ње и не сум си гу-
рен де ка ве ро у чи те ли те на овие про сто ри се 
до вол но еду ци ра ни.  Исто та ка и учеб ни ци те 
по ве ро на у ка и исто ри ја...
Из ја ва: Жи ви ца Ту цић, вер ски ана ли ти чар, Вер ска ин фор-
ма тив на аген ци ја, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со вер ски те за ед ни ци и цр кви те, Са ра е во, БиХ, 4 Но ем ври 
2010 год.
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Ско пје, Р. Ма ке до ни ја
20.11.2010

Се ра бо ти за вто ри те кон сул та ции на Ини ци-
ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ кои се одр жу-
ва ат во Ма ке до ни ја. Кон сул та ци и те ги ор га ни-
зи ра ше Ми ров на ак ци ја од При леп. На со би рот 
при су ству ваа 40 уче сни ци/чки од те ри то ри ја та 
на Ма ке до ни ја. Мо де ра то ри беа Гор да на Дув-
њак (Ко ор ди на ци ски со вет на Ко а ли ци ја та за 
РЕ КОМ, Ма ке до ни ја) и Бо ро Ки та но ски (на-
ци о на лен ко ор ди на тор на кон сул та тив ни от 
про цес во ма ке до ни ја). Ка рак те ри стич но бе ше 
де ка при су ству ваа ско ро си те прет став ни ци на 
по го ле ми те ве те ран ски здру же ни ја во ма ке до-
ни ја, ал бан ски и ма ке дон ски.
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За кон сул та ци и те иве сти ја ТВ Ка нал 5, А1 ТВ, 
Ал сат-М ТВ, ТЕЛ МА ТВ, Си тел ТВ, МРТВ.

Пред ло зи, ми сле ња и пре по ра ки од уче сни-
ци те:

Ед но од глав ни те пра ша ња со кои тре ба да се 
ба ви ре ги о нал на та ко ми си ја е са тис фак ци ја-
та за при сил но ра се ле ни те ли ца.

Ја по здра ву вам во це лост ра бо та та на ре ги-
о нал на та ко ми си ја и Здру же ни е то ЗО РА ви 
стои, без оглед на тоа кој ќе би де член во прет-
се да тел ство, ко ми си ја или ка ко ќе функ ци о-
ни ра,со це ло куп на та пи ша на,елек торн ска, и 
се ка ква до ку мен та ци ја ко ја што ја има ме со-
бра но во из ми на ти ве де се ти на го ди ни. (...)Во 
од нос на вна тре шно ра се ле ни те ли ца са кам 
да по тен ци рам де ка има ше 76 000 вна тре шно 
ра се ле ни и се га по сле 10 го ди ни тоа се све де на 
око лу 600 Ср би, Ма ке дон ци и Ро ми кои што не 
мо жат да се вра тат во сво и те ог ни шта. Во 
Пре ам бу ла та на Ста ту тот ги про нај дов ра-
се ле ни те, стои на сил но исе лу ва ње на на се ле ни-
е то ка ко те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва 
и ка ко жр тви се ли ца ко и што ин ди ви ду ал но 
или ко лек тив но пре тр пе ле ште та, вклу чу ва-
јќи мен тал на, фи зич ка, емо ци о нал но стра да-
ње итн.
Из ја ва: Ја на Пе тру шев ска, Здру же ние на вна тре шно ра се ле-
ни те ли ца од Ара чи но во, Ско пје, На ци о нал ни кон сул та ции 
со гра ѓ ан ско то оп ште ство, Ско пје, Ма ке до ни ја, 20 но ем ври 
2010.

Ман да тот на РЕ КОМ тре ба да ги оп фа ти и де-
ла та во вр ска со во е ни те слу чу ва ња и по сле 
2001 го ди на.

Она што нај мно гу ка ко нај го ле ма за бе ле шка го 
имам е 4от дел, це ли те и за да чи те на Ко ми-
си ја та, член 12, ка де што стои де ка ќе, фак-
ти те ќе би дат зе ме ни во об зир од 1ви ја ну а ри 
1991ва до 31ви де кем ври 2001ва го ди на. Да та-
та не знам кој ја од ре дил и зо што е тоа та ка, 
но би са ка ла да по тен ци рам де ка во Ара чи но-
во во 2001ва е уби ен еден по врат ник, во 2007 
исто та ка, за па ле ни се 24 ку ќи на Ма ке дон ци 
во Ара чи но во, огра бе ни се 50ти на ку ќи, про-
да де ни се за мно гу ни ски це ни, 80% од ку ќ и те. 
Тоа зна чи, во де кем ври 2001ва го ди на за вна-
тре шно ра се ле ни те ли ца од но сно за ре ги о нал-
ни те кон флик ти во ре ги о ни те ка де што бе ше, 
збо рам за Ара чи но во, Ма теј че, Лип ко во итн 

кри за та во де кем ври 2001ва го ди на не е за вр-
ше на.
Из ја ва: Ја на Пе тру шев ска, Здру же ние на вна тре шно ра се ле-
ни те ли ца од Ара чи но во, Ско пје, На ци о нал ни кон сул та ции 
со гра ѓ ан ско то оп ште ство, Ско пје, Ма ке до ни ја, 20 но ем ври 
2010.

След на ра бо та што е мно гу ва жна да се кон-
ста ти ра, де ка ние има ме од жр тви за вре ме 
на пре го во ри те за Охрид ски от До го вор и не кои 
жр тви по сле Охрид ски от До го вор и сум при-
ста ли ца на овие да, на оние кои се за утвр ду ва-
ње и на фак ти те. Иако бев ко ман дант, јас за 
мно гу ра бо ти ден де не ска не мо жам да си рас-
чи стам за што поч на тој кон фликт. 
Из ја ва: Или ја Ни ко лов ски, Здру же ние на ве те ра ни од од бра-
на та и без бед но ста на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Ско пје, На ци о-
нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско то оп ште ство, Ско пје, Ма ке-
до ни ја, 20 но ем ври 2010.

РЕ КОМ не тре ба да им ли ми ти ра на чле но ви-
те на без бед но сни те слу жби да би дат чле но-
ви на ко ми си ја та

(...) лич но са мо би на по ме нал де ка во де лот ка-
де што ве ли, де ка се ли ми ти ра мо жно ста да 
би дат чле но ви при пад ни ци и на без бед но сни те 
слу жби, сме там де ка е тоа е кон тра дик тор но 
по од нос на пра ша ње то ка де што при се лек-
ци ја та на овие ка дри тре ба да пред се тре ба 
да се има ат ви со ки мо рал ни вред но сти и ми-
слам де ка ту ка мал це е на не се на ед на не прав-
да би де јќи сме там де ка во овие слу жби има ме 
ние лич но сти кои се ви со ки про фе си о нал ци ко-
и што ги пре це ни ле, ги по чи ту ва ат за ко ни те, 
ме ѓ у на род ни и до ма шни.
Из ја ва: Стра шо Гли го ров, Здру же ние „До сто ин ство“, Ско пје, 
На ци о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско то оп ште ство, Ско пје, 
Ма ке до ни ја, 20 но ем ври 2010.

Ако ги де фи ни ра и окол но сти те, РЕ КОМ не 
ги ре ла ти ви зи ра во е ни те зло стор ства

Зна чи со дру ги збо ро ви не ма оправ ду ва ње за во-
е ни те зло стор ста ва ако ги де фи ни ра ме окол-
но сти те. Зна чи да не на вле зе ме во ед на би 
ре кол по ли тич ка де ба та или ла ви ринт окол-
но сти те до при не ле па за тоа има ме фак ти со 
те шки во е ни зло стор ства и те шки кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва. Не ма ам не сти ја, не ма окол-
но сти, не ма оправ ду ва ње. Зна чи ако се фо ку си-
ра ме на ид ни те ге не ра ции, а да се рас чи стат 
се га шни те и ми на ти те и се утвр дат фак ти-
те, ми слам де ка во мно гу мо же да по мог не ме да 
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се осло бо ди ме од то ва рот на вој на та и се фо-
ку си ра ме пред се кон жр тви те.
Из ја ва: Дра ги Зми ја нац, Пр ва дет ска ам ба са да „Ме ѓ а ши“, 
Ско пје, На ци о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско то оп ште ство, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 20 но ем ври 2010.

РЕ КОМ мо же да ни по мог не при утвр ду ва-
ње то на бро јот на жр тви те, та ка што си те 
стра ни во су ди рот ќе до би јат ин сти ту ци о на-
лен трет ман.

Ов де беа прет ста ве ни не кои ди ле ми за тоа 
кои се жр тви те на овие на ста ни во по ра не шна 
Ју го сла ви ја. Јас со пот пол на од го вор ност би ре-
кол де ка жр тва е це ло то на се ле ние на по ра не-
шна Ју го сла ви ја, а по себ но нај ни ски те сло е ви 
на на се ле ни е то. Исто та ка беа прет ста ве ни 
не кои дру ги пра ша ња во од нос на број ка та на 
жр тви те за тоа јас ре ков де ка си те сме жр-
тви. Е то гаш кон крет но уби е ни бе ше спом на-
то не што во од нос на тоа, беа ка жа ни број ки 
ед на та стра на ка жу ва де ка ги знае број ки те 
и ја об ви ну ва спри тив на та стра на зо што не 
ка жу ва број ки на жр тви те. Јас ви га ран ти рам 
де ка и спротвна та стра на ги има си те по да-
то ци со ими ња, пре зи ми ња и со све оста на то, 
но ед на ра бо та тре ба да се по тен ци ра де ка за 
жал и по 10 го ди ни ов де, иако бе ше ов де спом на-
то де ка во Ма ке до ни ја има ше вој на зна чи тоа 
е не ми нов на ви сти на, но за да се има вој на да се 
во ју ва тре ба да по сто јат две стра ни. Пр ва та 
стра на што ги знае број ки те е со се ма во ред 
но и во од нос на вто ра та стра на ние ги зна е ме 
си те ими ња пре зи ми ња во број ки, но и по 10 
го ди ни по за вр шу ва ње на кон флик тот ед на та 
стра на што бе ше вклу че на во кон флик тот во 
2001ва зна чи ал бан ска та стра на сè уште не-
ма ин сти ту ци о на лен трет ман од др жа ва та. 
И се до де ка тоа не се слу чи јас не за нам ни ка ко 
тие по да то ци, број ки да се со оп шту ва ат, ко-
му да му се со оп шту ва ат и по ра ди тоа би са-
кал да апе ли рам во од нос на оваа на со ка, овие 
кон сул та тив ни со ста но ци на ре ги о нал на та 
ко ми си ја да не се упо тре бат за не шта ко и-
што не би при до не ле кон цел та кон ко ја што се 
стре ми оваа ко ми си ја.
Из ја ва: Ra im Li ma ni, Здру же ние на ве те ра ни на вој на та од 
ОНА (UÇK), Ра ду ша, На ци о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско-
то оп ште ство, Ско пје, Ма ке до ни ја, 20 но ем ври 2010.
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Ско пје, Ма ке до ни ја 
29 Ја ну а ри 2011 го ди на 

Ре ги о нал ни те кон сул та ции со прет став ни ци те 
од мал цин ски те за ед ни ци се одр жа ни во Ско пје, 
со пе де сет уче сни ци од це ли от про стор на не ко-
га шна Ју го сла ви ја. Со би рот го отво ри ја Гор да на 
Дув њак (Ко ор ди на ци ски со вет на Ко а ли ци ја та 
за РЕ КОМ, член ка од Ма ке до ни ја), Рат ко Га ји ца 
(Хр ват ско со бра ние), Sha ip Kam be ri (прет се да-
тел на оп шти на та Бу ја но вац, Ср би ја). Го во ре ше 
и На та ша Кан дић (Фонд за ху ма ни тар но пра во, 
Ср би ја). Кон сул та ци ја та ја мо де ри ра ше Бо ро 
Ки та но ски (Ми ров на ак ци ја, При леп, Ма ке до-
ни ја). Од слу чу ва ње то из ве сту ваа ма ке дон ски и 
ко сов ски ме ди у ми.    

Пре глед на пре по ра ки те, пред ло зи те и ми-
сле ња та на уче сни ци те/чки те: 

Нео п ход но е да се до не се за кон за ис че зна ти 
ли ца во це ли от ре ги он. РЕ КОМ тре ба да по-
мог не исто ри ја та да се тол ку ва един стве но. 

Ако ги по глед не те тек сто ви те од кои уче ни ци-
те и сту ден ти те од бал кан ски те зе мји учат 
исто ри ја, тие гле да ат де ка фак ти те се исти, 
но ко мен та ри те се раз лич ни. Да ре че ме, фак-
тот де ка Бал кан ска та вој на поч на ла 1912 го-
ди на и де ка срп ска та вој ска, да ре че ме, вле гла 
во Ско пје, има со сем по и на ков при стап во срп-
ска та исто ри о гра фи ја от кол ку во ма ке дон ска-
та. Осло бо ду ва ње или пов тор но оку пи ра ње? 
(...)  И не мо жам да ка жам де ка тие се при чи-
на за вој на та, но прет ста ву ва ат под ло га за 
кон флик ти ка ко што беа и за нео дам не шни те 
су ди ри во по ра не шна Ју го сла ви ја. Ини ци ја ти-
ва та за РЕ КОМ за ра ди тоа е нео п ход на. (...) 
Дру га ра бо та, са кам да пред ло жам усво ју ва ње 
на за ко нот за ис че зна ти ли ца. Тоа е нај бол-
на та ра на, не са мо за се меј ства та, ту ку и за 
це ло то оп ште ство. Ист за кон кој ќе би де по-
ну ден на си те др жа ви. Се со гла су вам де ка со 
тој за кон на осу де ни те кри ми нал ци ќе им се 
обез бе ди оле сну ва ње, од но сно сма лу ва ње на за-
твор ски те го ди ни ако да дат не ко ја ин фор ма-
ци ја за ма сов ни гроб ни ци или за суд би на та на 
ис че зна ти те ли ца.
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Из ја ва: Nex hme din Spa hiu, РТВ Ми тро ви ца, Ко со во, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци 
за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Су штин ско то пра ша ње што до ве де до тоа лу ѓ-
е то кои би тре ба ло да би дат нор мал ни, да на-
пра ват та кви по ре ме ту ва ња и без ни ка кво чув-
ство за од го вор ност да на пра ват тол ку стра-
шни зло стор ства.

Искре но ве ру вам де ка Бал ка нот мо же да би де 
„нор мал на“ сре ди на, ка де што ќе има ме нор ма-
лен од нос кон исто ри ја та и ка де што исто ри-
ја та не ма да се зло у по тре бу ва за по ли тич ки 
це ли. За тоа да се по стиг не, а спо ред ме не тоа 
е и идеа на РЕ КОМ, мо ра ме да ги спо зна е ме фак-
ти те. Не тре ба да има ме страв да по ка же ме со 
прст на оние што из вр ши ја зло стор ства, без 
раз ли ка да ли тие де нес се на власт, да ли тоа му 
се до па ѓа на јав но то ми сле ње во Ср би ја, Бо сна и 
Хер це го ви на, Сан џак, Хр ват ска и т.н. Зна чи, Бо-
сан ски от на ци о на лен со вет да ва под др шка на 
РЕ КОМ.  
(...) Ме ин те ре си ра да ли РЕ КОМ ќе ис тра жу ва 
што е ту ка при чи на та а што е по сле ди ца та. 
Ми слам де ка су штин ско то пра ша ње е што до-
ве де до тоа лу ѓ е то кои би тре ба ло да би дат нор-
мал ни, да на пра ват та кви по ре ме ту ва ња и без 
ни ка кво чув ство за од го вор ност да на пра ват 
тол ку стра шни зло стор ства.
Из ја ва: Са мир еф. Та дир, Бо шњач ка кул тур на за ед ни ца, При-
је по ље, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни ци те од 
мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 
Ја ну а ри 2011 го ди на.

Тре ба да се усвои за кон спо ред кој си те зло-
стор ни ци ќе би дат ка зне ти на ист на чин. 

Но ко га ќе се зе ме пред вид оваа до ста осе тли ва 
те ма ко ја го ма чи це ло под рач је ве ќе ско ро две де-
це нии, тоа не ми нов но ба ра ре ше ние.
То гаш на оваа ини ци ја ти ва и` тре ба мно гу по-
ши ро ка под др шка од гра ѓ ан ско то оп ште ство. 
(...) Е се га да ли ќе мо же да се фор ми ра плат фор ма 
во ко ја би се ба рал един ствен еле мент за про це-
си ра ње на во е ни те зло стор ства и един стве на 
ка зна? Сè уште тоа се про це си ра ка ко фор мал-
но да се из вр ши, а не су штин ски пред прав да та 
да се из ве дат во е ни те зло стор ства. Мо же би 
во таа ат мос фе ра би бил до бар еден за ед нич-
ки за кон. Да ли за ко ни те на др жа ви те има ат 
един стве ни еле мен ти ко га е во пра ша ње оваа 
про бле ма ти ка? Тоа е ист прин цип, и ако ед на од 
др жа ви те ги за поч не и ги при фа ти тие кри те-
ри у ми, ги при фа ти тие плат фор ми, то гаш ве ќе 

ќе со зда ва од ре ден при ти сок во ре ги о нот за тоа 
да мо ра да се при фа ти.
Из ја ва: Ри за Ха ли ми, адво кат, На род но со бра ние на Ре пу-
бли ка Ср би ја, Пре ше во, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за 
РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Во ра бо та та на РЕ КОМ тре ба да се вклу чи и 
тр го ви ја та со чо веч ки ор га ни.

Се кое зло стор ство тре ба да се осу ди. Тре ба да ја 
осу ди ме и тр го ви ја та со чо веч ки ор га ни, за ко ја 
што не чув ме не кој да ја пред ло жи. И тоа е зло-
стор ство, стра шно го ле мо.
Из ја ва: Ива на Цвет ко вић, На ци о на лен со вет на ма ке дон ско то 
на ци о нал но мал цин ство, Ле ско вац, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци-
ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на. 

Мо ра да би де ме ис трај ни, ова не ма да оди ле-
сно.

Ми слам де ка РЕ КОМ е ид ни на та и оваа Ини ци-
ја ти ва тре ба да има сил на под др шка и ми слам 
де ка тоа не ма та ка ле сно да оди. Си те ра бо ти 
кои тре ба од ко рен да се раз ја снат на овие про-
сто ри, те шко ќе одат. Но тре ба тоа да се из др-
жи и јас сум оп ти мист. Мо же би не за ско ро вре-
ме, не за го ди на две, но тоа ќе мо ра да се слу чи.
Из ја ва: Сто јан ча Ар сић, Со бра ние на оп шти на Бу ја но вац, Бу ја-
но вац, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни ци те од 
мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 
Ја ну а ри 2011 го ди на.

Ка ко да го по кре не ме пра ша ње то за за па ле-
ни те до мо ви, про те ру ва ња та, за пла шу ва ња та, 
уби ва ње то на ду хот во Сан џак? 

Нам ни тре ба ат до се га не у твр де ни те од го вор-
но сти за сто ре ни те зло стор ства, ду ри и по-
е дин ци те кои што се ка зне ти. Не кои се ду ри и 
на гра ду ва ни, би де јќи се слу чи ја ни за ис клу чи во 
те шки зло стор ства во Сан џак, кои што оста-
наа не ка зне ти. На Бал ка нот сè уште ни кој не 
од го ва рал по ра ди тоа што убил не чиј дух. Ка ко 
да го по кре не ме пра ша ње то за уби ство то на ду-
ши те во лу ѓ е то, од но сно за про те ру ва ња та, за 
спа лу ва ње то на до мо ви те. Би де јќи не се жр тви 
са мо лу ѓ е то кои што се уби е ни, што е со за пла-
шу ва ња та, што со про це си те? Око лу 17 ил ја ди 
лу ѓе се про це си ра ни и во де ни на ин фор ма тив ни 
раз го во ри во Сан џак. Што со тоа што и де нес 
по крај нас жи ве ат лу ѓе кои се од го вор ни за мал-
тре ти ра ње, тор ту ра во Сан џак, за ра се лу ва ње-
то.
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Из ја ва: Ре џеп Шкри јељ, Бо шњач ка рјеч, Но ви Па зар, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те 
за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 
2011 го ди на.

Мо ра ме да ба ра ме на кој на чин јав но ста мо-
же да ги на те ра по ли ти ча ри те да го фор ми-
ра ат РЕ КОМ.

Оваа Ини ци ја ти ва тре ба да по стиг не по ми ру-
ва ње. Зна е јќи де ка по ми ру ва ње то са мо по се бе 
е про цес кој дол го ќе трае, ми се чи ни де ка без 
ме ѓ у на род на та за ед ни ца не мо же ме да оче ку-
ва ме де ка ло кал ни те пар ла мен ти, та ка на ре-
че ни по ли тич ки ели ти, ќе дој дат до кон сен зус. 
Мо ра ме да ба ра ме на чи ни ка ко да де лу ва ме на 
јав но ста ко ја ќе би де сен зи би ли зи ра на, а по-
тоа таа јав ност да вли јае на ми сле ње то од 
по ли ти ча ри те кои не са ка ат да ја ме ну ва ат 
по ли ти ка та, кои не се со иста по ли ти ка ко ја 
до ве ла до ова, и не се ис ти те лу ѓе кои што до-
ве ле до тоа.
Из ја ва: Ма то Гро зни ца, Хр ват ско на ци о нал но со бра ние во 
Вој во ди на, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни-
ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, 
Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Ка ко да се на те ра ат при пад ни ци те на мно-
зин ски те за ед ни ци да го во рат за зло стор-
ства та од сво и те ет нич ки гру пи?

Си те сме збо ру ва ле глав но за зло стор ства-
та на пра ве ни над сво јот на род, над сво ја та 
мал цин ска за ед ни ца. Ме ѓ у тоа не ма ни кој хра-
брост да про збо ри за зло стор ства та кои ги 
на пра вил не го ви от на род. (...) Ка ко да се на те-
ра ат при пад ни ци те на мно зин ски те за ед ни-
ци да го во рат за зло стор ства та од сво и те ед-
нич ки гру пи? Тре ба да се нај дат ин стру мен ти 
ка ко да се на те ра ат тие лу ѓе та ка да збо ру ва-
ат. Ние има ме во Бо сна и Хер це го ви на про блем 
де ка сме на ед на те ри то ри ја или, ако са ка те, 
во ед на ули ца мно зин ска за ед ни ца, во дру га сме 
мал цин ска.
Из ја ва: Сма јил Жли ба нић, Здру же ние на гра ѓ а ни те Гра ди-
шкан ци, Гра ди шка, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет-
став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за 
РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Мо ра да ис тра жи ме да ли не кој Ром пра вел 
зло стор ства.

Јас мно гу би са кал екс пер ти да вле зат во ис-
тра жу ва ње то на зло стор ства та кои што ги 
на пра ви ле Ро ми на под рач је то на по ра не шна 
Ју го сла ви ја. Да се обе ле жи тој зло стор и, мо же-

би, и ние ќе при зна е ме и ќе ка же ме: „гле даш, и 
ние сме пра ве ле зло стор ства“. - Да ли ние сме 
пре ди зви ку ва ле не кој друг нас да ни пра ви зло-
стор ства и ка де е гре шка та? Зна чи во овој 
мо мент не ма по да то ци, ни ту пак јас лич но ги 
знам, се не мам за ни ма ва но со тоа.
Из ја ва: Дер во Сеј дић, Со вет на Ро ми те во БиХ, Са ра е во, 
Бо сна и Хер це го ви на, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет-
став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за 
РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Би тре ба ло по себ но вни ма ние да се по све-
ти за за шти та на оние кои све до чат про тив 
„сво и те“ зло стор ства. 

Има еден млад, по жр тву ван чо век: Блаж Сте-
во виќ од Тре би ње, кој све до че ше та ка, (про тив 
при пад ни ци те на сво ја та за ед ни ца) па е екс-
ко му ни ци ран од сво ја та за ед ни ца и има до ста 
се ри о зни те шко тии во ре со ци ја ли за ци ја та. 
Та ка што на ви сти на е те шко да се за ми сли 
ка ко да се пот тик не не кој на та ков вид све-
до че ње ко га не по стои за шти тен ме ха ни зам. 
(...) По сто јат ли ме ха ни зми, мо же би на ме ѓ у на-
род но ни во, ко га очи глед но овие на ши ло кал ни 
за ко ни не се до вол ни за за шти та на тие лу ѓе. 
Мо же би за тоа тре ба да се по све ти ед на ком-
плет на, исто та ква кон сул та ци ја.
Из ја ва: Се над На нић, Кул тур но дру штво на Бо шња ци те од 
Хр ват ска „Пре по род“, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини-
ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Ме ди у ми те се клуч ни за со зда ва ње до бра 
кли ма за фор ми ра ње то на РЕ КОМ.

Јас ми слам де ка за про ме на на кли ма та клуч на 
уло га има ат ме ди у ми те. Би де јќи без ме ди у ми-
те оваа до бра Ини ци ја ти ва не ма да ус пее, ако 
не ма ме под др шка од ме ди у ми те, не сум скеп-
ти чен, но ми слам де ка мно гу те шко ќе оди. (...) 
Ако има ме ин фо-бло ка да и ако по ши ро ка та 
јав ност не е упа те на, то гаш ни што не ма да 
се про ме ни.
Из ја ва: Mic hal Spe vak, Здру же ние на цр но гор ско-сло ве-
неч ко то при ја тел ство, Под го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за 
Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Вле зот во ЕУ тре ба да усло ви по чи ту ва ње на 
чо ве ко ви те пра ва.

Зна чи, ние тре ба да ја на пра ви ме оваа ин сти-
ту ци ја, да се од бе рат до бри лу ѓе кои ќе го ра бо-
тат тоа тран спа рент но, по ште но, ко рект-
но. Да не би дат мој, твој, не го ви или не чиј... 
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Јас во тој дел би дал под др шка на РЕ КОМ (...) 
РЕ КОМ би тре ба ло да вос по ста ви и да му да де 
кре ди би ли тет. Ста ту тот нај ве ро јат но го со-
ста ву ва ат лу ѓе со на ме ра да би де до бар. На не-
го мо жат да се ста ват за бе ле шки, ако не би де 
та ка. Но ве ру вај те, јас би ин си сти рал на тоа 
да нè при мат во ЕУ, но да би дат ја сни це ли те 
и да ка жат: „го спо да, чо ве ко ви те пра ва, чо ве-
ко ви те пра ва“.
Из ја ва: Ми ле Мар че та, Здру же ние на про те ра ни гра ѓ а ни од 
оп шти на Др вар, Бо сна и Хер це го ви на, Ре ги о нал ни кон сул та-
ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци-
ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

По да то ци те мо ра да би дат пре ци зни за да се 
из бег нат ма ни пу ла ции.

Јас сфа тив де ка тре ба со име и пре зи ме да пи-
шу ва де ка во Др вар, во тоа и тоа се ло, уби ен е 
Ми тар Ми риќ, ро ден то гаш и то гаш. Зо што? 
За тоа што де нес се пра ват не кои спи со ци, и 
тоа на јав но ста и` е по зна то, ка де што, да ре-
че ме, е ре че но де ка та му по крај Дри на во не кое 
срп ско се ло се уби е ни тол ку и тол ку Ср би и на 
крај се до зна ва де ка, всу шност, тие Ср би умре-

ле од при род на смрт. Тоа тре ба да се из бег ну ва 
на се ка ков на чин.
Из ја ва: Фа хир Гу тић, Бо шњач ки кул ту рен со јуз на Сло ве ни-
ја, Љу бља на, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни ци те од 
мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 
29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Има ше по зи тив ни при ме ри ко га се спа су ва-
ни лу ѓе од дру ги на ци о нал но сти. Тоа тре ба да 
се ис так не. 

Има ше го лем број по зи тив ни при ме ри на лу ѓе 
кои во вој на та спа су ва ле при пад ни ци од дру ги 
на ци о нал но сти. Тие лу ѓе се за не ма ре ни. Тре ба 
да го ис так не ме тоа ка ко по зи ти вен при мер, 
де ка не кој спа сил не кој друг, би де јќи спа се ни се 
це ли се меј ства, бу квал но во по сле ден мо мент. 
Тие лу ѓе по сто јат. Са мо мал ку да се по тру ди-
ме око лу си те тие ра бо ти и да ги по ба ра ме, да 
ги за бе ле жи ме нив ни те све до штва и оној што 
ги спа су вал дру ги те и лу ѓ е то кои се спа се ни. Јас 
ми слам де ка тоа мо же мно гу да по мог не.
Из ја ва: Ра до мир Ми чић, Де мо крат ска ини ци ја ти ва на са ра-
ев ски те Ср би, Са ра е во, Бо сна и Хер це го ви на, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за 
Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.
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Зна че ње на по и ми те во овој Ста тут

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) ме не во прв ред не ми се до па ѓа што тоа се 
на ре ку ва ста тут, за што ко га го во ри ме за ста-
ту ти, зна чи де ка ста ту тот го но си не кое те ло 
кое ве ќе се офор ми ло кое ја ре гу ли ра сво ја та ра-
бо та. Јас ми слам де ка тоа тре ба да се на пра ви, 
осо бе но за тоа што се ра бо ти за по ве ќе до го вор-
ни др жа ви кои со ста ву ва ат еден до ку мент кој, 
по тоа, во фор ма на ме ѓ у на ро ден до го вор оди на 
ра ти фи ка ци ја во на ци о нал ни те пар ла мен ти и 
кон си те уста ви на зе мји те, па тој до го вор ста-
ну ва за кон,од но сно ме ѓ у на ро ден до го вор кој е на-
ци о на лен за кон. Јас сме там де ка тоа не смее да 
се на ре ку ва ста тут (...) Зна чи, она што јас би 
го пред ло жил е во тој осно вен до ку мент ,кој не 
знам ка ко да го на ре чам, да би де ман да тот на 
ко ми си ја та и да би де под рач је то на де лу ва ње, 
де ло кру гот, и над ле жно ста на ко ми си ја та и не-
кои дру ги сег мен ти. Јас ми слам де ка  тој осно вен 
текст,за што тој текст пред се тре ба да би де 
прав но ре ле ван тен, а од дру га стра на мо ра да 
би де раз бир лив, зна чи мо ра да им би де раз бир-
лив, пред се, на жр тви те и на по ши ро ка та јав-
ност ко ја не е прав нич ки обра зу ва на, но мо ра 

да би де и прав но ре ле ван тен. Во тој слу чај тој 
ста ну ва за кон, за кон на таа др жа ва, мо ра да се 
од де ли од тој ли чен до ку мент, овие тех нич ки 
де та ли кои се од не су ва ат на из бо рот, на чи нот 
на из бор, а пред се на из бор ни от па нел.
Из ја ва: Иван Но во сел, Le ga lis За греб, Хр ват ска, На ци о нал-
ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил но то оп ште ство за 
На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 2 ју ни 2010.

	� ��
 	� ��� �


Де фи ни ци ја

Ре ги о нал на та ко ми си ја за утвр ду ва ње на 1. 
фак ти те за во е ни те зло стор ства и дру ги-
те те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва на 
те ри то ри ја та на не ко га шна СФРЈ е ме ѓ-
у на род на ор га ни за ци ја осно ва на со овој 
пра вен акт. 

 
Скра те ни от на зив е РЕ КОМ. 2. 

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) по стои тер ми но ло шка раз ли ка, пој мов на 
раз ли ка ме ѓу те ри то ри ја и про стор ’на про-
сто рот’ да се сме ни во ’на тер то ри ја та’.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, Здру же ние на до бро вол ци и ве те ра-
ни од До мо вин ска та вој на (УДВДР ПГЗ) ,За греб, Хр ват ска,На-
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ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор, 
За греб, Хр ват ска, 1 ју ни 2010.

’(Ко ми си ја та) ја осно ва ат др жа ви те со зда де ни 
со рас па дот на бив ша та Со ци ја ли стич ка Фе-
де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја’. Ми слам де ка 
би тре ба ло ова да се пре фор му ли ра со оглед на 
си ту а ци ја та ме ѓу Ср би ја и Ко со во за што ако 
дру ги те др жа ви од те ри то ри ја та при фа тат 
Ко со во да пот пи ше, Ср би ја не ма, не ма ни ту 
Бо сна, па ав то мат ски сме пад на ле на пр ви от 
ис пит.
Из ја ва: Za im Ele zi, Со вет на бо шњач ки те ор га ни за ции, Пеќ 
/Pejё, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га-
ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. 
Ју ни 2010.

Са кам да ка жам де ка во це ла ва оваа за ми сла 
основ но сто ја ли ште би би ло под го тов ка и за-
клу чу ва ње на еден ме ѓ у на ро ден мул ти ла те ра-
лен до го вор, ме ѓу ре ле вант ни др жа ви, со што 
би се во ста но ви ла оваа ко ми си ја, ова те ло- РЕ-
КОМ. Без та ков еден ме ѓ у на ро ден до го вор, спо-
ред мое дла бо ко уве ру ва ње, не мо же да ста не 
збор де ка ќе се по стиг не бр зо и де ло твор но ре-
ше ние. Ако се по стиг не та ков ме ѓ у на ро ден до го-
вор со аси стен ци ја и на ме ѓ у на род на та за ед ни-
ца, за што на ја кри јам и оваа мо ја иде ја, та ков 
еден до го вор би зна чел осно ва од ко ја мо же да се 
оди на та му. От ка ко еден та ков ди го вор ќе би-
де ра ти фи ци ран, др жа ви те-пот пи снич ки би 
тре ба ле со сво е то за ко но дав ство да го уре дат 
им пле мен ти ра ње то на тој до го о вор, па ду ри 
по тоа на ред би до шло со ста тут да се уре дат 
си те оние пра ша ња кои, на гла су вам , се мо шне 
ква ли тет но и пре ци зно на ве де ни во по ну де ни-
от на црт-ста тут кој имав ме мо жност да го 
про чи та ме(...) За тоа ова тре ба да го сфа ти ме 
са мо ка ко пој дов на осно ва за тој иден ста тут. 
Ме ѓ у тоа, ме не, ка ко на прав ник, се пак мал ку 
ми пре чи што на ед но не збо ру ва ме и за пој дов-
ни те осно ви за таа ме ѓ у на род на спо год ба. За-
тоа ми слам де ка во ид ни те кон су та ции тре ба 
да се ко ри сти тер ми нот ’пој дов ни осно ви’, за-
што ’на црт’ на ви сти на под ра зби ра тех нич ка 
под го тов ка на пра вен акт.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е-
ни зло стор ства, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11 ју ни 2010.

Ми слам де ка ов де нај пр вин мо ра ме да трг не ме 
од фак тот де ка на овој ста тут му пред хо ди 
ра ти фи ци ран ме ѓ у на ро ден до го вор за осно ва ње 
на РЕ КОМ, а по тоа со тој до ку мент се утвр ду-

ва де ка зе мји те-член ки, усво ју ва јќи го овој до ку-
мент, го усво ју ва ат и ста ту тот за што до бар 
дел од прет ста ве на та со др жи на на ста ту-
тот мо ра, по при ро да на не шта та  во про це-
сно деј ству ва ње, за да мо же да про из ве де прав-
но деј ствие, во до ку мен тот да стои кој ов де се 
де фи ни ра ка ко ’до го вор’, иако тоа не е ’до го вор’, 
ту ку ме ѓ у на род на спо год ба врз  осно ва на ко ја 
се осно ва РЕ КОМ.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на прав-
ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ,За греб,Хр ват ска, 11 ју ни, 
2010.

Ако ре ши ме ста ту тот да го усво ју ва ис клу чи во 
ко ми си ја та, то гаш пра ша ња та за со ра бот ка 
на др жа ви те, по твр ди те на др жав ни от ор ган 
и слич но ќе би дат со се ма не по треб ни за што 
ав то мат ски пре ми ну ва ат во ид ни от ме ѓ у на-
ро ден до го вор, а ние ќе мо же ме на ви сти на да се 
по све ти ме на оние пра ша ња кои се од не су ва ат 
са мо на ра бо та та на ко ми си ја та. Ако не ко ја 
од ред ба би де во спо год ба та, не ма по тре ба да се 
пов то ру ва и во ста ту тот. По пра ша ње то на 
на чи нот на ра бо та,из бо рот и слич но, ста ту-
тот ќе се по ви ку ва на од ре де ни спо год би и крај. 
Ако ме ѓ у но рад ни от до го вор го од ре ду ва на чи-
нот на из бор и ба ра по твр да од др жа вен ор ган, 
ка ко то гаш ние ќе се за ни ма ва ме со тоа? Сме-
там де ка не ма сми сол тоа да оди во со др жи-
на та,или кон со др жи на та на ме ѓ у на род на та 
спо год ба. Са ми се бе си ќе си на пра ви ме про блем, 
а оваа пре кра сна иде ја на кра јот во на ци о нал-
ни те пар ла мен ти ќе до жи вее ко лапс.
Из ја ва: Му ниб Ха ли ло вић, об ви ни тел Об ви ни тел ство за 
во е ни зло стор ства на БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
нич ка та за ед ни ца за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Во прав на сми сла не по стои ни ту ед на преч ка 
ста ту тот да не би де дел, то ест, ед на ков на 
ме ѓ у на ро ден до го вор. Тој ме ѓ у на ро ден до го вор 
би мо рал да има два чле на: пра вен член кој упа-
ту ва на вто ри от, и втор кој е со др жи на та на 
ста ту тот.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, пра вен со вет ник на ми си ја та на 
ОБ СЕ во Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та 
за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11 ју ни 2010.

По сто јат мно гу дру ги мо да ли те ти кои на си-
те во ре ги о нот би им би ле при фа тли ви. На 
при мер: во си те зе мји за кои збо ру ва ме ва жи, 
или е ра ти фи ци ра на Рам ков на та кон вен ци-
ја за мал цин ста ва та. Мо жно е да се на пра ви 
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не ка ков до ку мент во рам ки те на Со ве тот на 
Евро па, на Обе ди не ти те На ции и т.н, па по-
тоа си те да при ста пу ва ат.
Из ја ва: Го ран Ми ле тић, пра вен со вет ник за чо ве ко ви пра ва, 
Ci vil Rights De fen ders, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич-
ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват-
ска, 11 ју ни 2010.

(...) се да ва де фи ни ци ја на РЕ КОМ ко ја мо ра 
да би де ин те гра лен, осно вен и при ма рен дел 
од ме ѓ у др жав ни от до го вор кои др жа ви те ќе го 
ра ти фи ци ра ат во ми гот ко га ќе го при фа тат 
осно ва ње то на ко ми си ја та. Со Ста ту тот не 
се осно ва ко ми си ја та, ни ту со ста ту тот се 
да ва де фи ни ци ја за ко ми си ја та. Зна чи (...) де-
фи ни ци ја та мо же да оста не, но мо ра да ја сле-
ди ме то до ло ги ја та. Ду ри по тоа до а ѓ а ат оние 
тех нич ки еле мен ти: знак, ло го. Тоа тре ба да се 
уре ди со ста ту тот.
Из ја ва: Бра ни слав  Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 
ју ни, 2010.

(...)мо жат да се из бег нат оние при го во ри де ка 
на ме ѓ у на род на та спо год ба тре ба да му пред-
хо ди на тоа ако,мо же би са мо оваа ре че ни ца 
’Ре ги о нал на ко ми си ја за утвр ду ва ње на фак ти 
за во е ни те зло стор ства и дру ги те шки кр ше-
ња на чо ве ко ви те пра ва на про сто ри те... ко ја 
ја осно ва ат др жа ви те со зда де ни по рас па дот 
на бив ша Ју го сла ви ја’, да се ста ви ’ко ја во ид ни-
на ќе ја осно ва ат врз осно ва на овој ме ѓ у на ро-
ден до го вор’.
Из ја ва: Зо ран Пу сић, Гра ѓ ан ски од бор за чо ве ко ви пра ва, 
Хр ват ска,Ре ги о нал ни кон сул та ции со  за ед ни ца та на прав ни-
ци, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

(...РЕ КОМ мо же да со би ра ре ле вант ни ин фор-
ма ци, врз осно ва на тие ин фор ма ции да со ста-
ву ва из ве штај, да го про сле ди до пра во суд ни те 
те ла и на тој на чин да со ра бо ту ва со нив. Ме-
ѓ у тоа, во чле нот (...) стои: ’Ре ги о нал на ко ми си-
ја за утвр ду ва ње на фак ти те, иако фак ти те 
мо же да ги утвр ди са мо суд во пра во сил на пре-
су да.
Из ја ва: Го ран Ро дић, адво кат, Под го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со  за ед ни ца та на прав ни ци за На црт-ста-
ту тор на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, ју ни, 2010.

(...) не ка де во тек стот на на цр тот се спо ме-
ну ва ’под рач је’, не ка де се ко ри сти ’те ри то ри ја’, 
не ка де ’про стор’. Зна чи, тре ба да се на пра ви 
един ствен тер мин и по тоа член по член да се 
усо гла су ва тоа.

Из ја ва: Ва сил Си них тај, од бор ник, град ска оп шти на Ту за, 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со по ра не шни по ли тич-
ки за тво ре ни ци за На црт ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/
Prishtinё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.

(...) тре ба да се на ве дат др жа ви те и тре ба да 
се упо тре бу ва слу жбе но то има, име то ’Ре пу-
бли ка Ко со во’, а не ’Ко со во’.
Из ја ва: Vi sar De mi ri, Здру же ние на по ра не шни по ли тич-
ки за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/
Prishtnё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.

(...) РЕ КОМ е по мо шно, те ло за под др шка на 
пра во суд ни от си стем, за по тре би те за ква ли-
тет но до не су ва ње на ре ше ни ја. Тоа мо ра да го 
има во чле нот 1.
Из ја ва: Са лих Ра со вац, Cor ri dor, БиХ, Сед ми ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Це ли те и за да-
чи те на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

Кои ќе би дат ја зи ци те на до го во рот? Да ли си-
те тие кои ги спо ме нав ме (офи ци јал ни те ја зи-
ци на до го вор ни те стра ни)? Ако е та ка, то гаш 
има ме про блем, за што по не ко гаш сми сла та 
на не кои не шта не се баш исти во си те тие 
ја зи ци. Јас во таа на со ка би го пред ло жил ан-
гли ски от ка ко не у тра лен, да го има ме ка ко до-
пол ни те лен.
Из ја ва: Ми лан Бр гез, про фе сор, Фа ку лет за оп ште стве ни 
на у ки, Љу бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон су лат ции со 
за ед ни ца та на прав ни ци за На црт ста ту тот на РЕ КОМ, Бел-
град, Ср би ја, 4 де кем ври 2010.

Ов де мо шне пре ци зно се ве ли де ка РЕ КОМ е 
’ме ѓ у на род на ор га ни за ци ја осно ва на со овој 
пра вен акт’. Има јќи ги  пред вид по стој ни те 
стан дар ди на ме ѓ у на род но то пра во за осно-
ва ње на ме ѓ у на род ни ор га ни за ции, то гаш ста-
ту тот не е акт со кој мо же да се осно ва ед на 
ва ква ме ѓ у на род на ор га ни за ци ја(...), ми слам 
де ка таа фор му ла ци ја тре ба да се оста ви за 
не ѓ у на род ни от до го вор кој би бил пра вен акт 
со кој се осно ва РЕ КОМ.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со за ед ни ца та на прав ни ци за На црт- ста ту тот 
на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) ори ги нал ни от текст би тре ба ло да би де на 
ан гли ски ја зик ка ко што е тоа во мно гу ме ѓ у на-
род ни до го во ри.
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра-
ва, Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со за ед ни-
ца та на прав ни ци за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

Пра ша ње е да ли ме ѓ у на род на ор га ни за ци ја мо-
же да се осно ва со ва кон акт? Вто ро, ако е ве-
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ќе осно ва на, кој го под др жу ва овој пра вен акт, 
имај ки во вид де ка се ра бо ти за по ве ќе др жа-
ви? Зна чи, за ова  би тре ба ло, ако ни што дру го, 
спо ред мое ми сле ње, да по ми не ра ти фи ка ци ја 
во на ци о нал ни те пар ла мен ти.
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра ва, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со за ед ни ца та 
на прав ни ци за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
4. де кем ври 2010.

(...) мо же со ста тут да се вос по ста ви ме ѓ у на-
род на ор га ни за ци ја,ка ко на при мер По вел ба та 
на Обе ди не ти те На ции,или Рим ски от ста-
тут на Ме ѓ у на род ни от ка знен суд. 
Из ја ва:  доц.д-р Ми лан Бр глез, Фа кул тет за оп ште стве ни 
на у ки, Уни ве зи тет во Љуб ња на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со за ед ни ца та на прав ни ци за На црт- ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4 де ке мри 2010.

(...)’на под рач је то на не ко га шна та Со ци ја ли-
стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ја Ју го сла ви ја, 
(СФРЈ)’ да се за ме ни со(...) ’до го вор ни те др жа-
ви’.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел , Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
ни ци за На црт ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 
ја ну а ри 2011.

Јас се со гла су вам со пред ло гот, кол ку што раз-
брав де ка од уче сни ци те во кон сул та ци и те од 
Хр ват ска до шол пред лог збо рот ’под рач је’ да 
се за ме ни со збо рот ’те ри то е и ја’. Те ри то ри ја е 
во о би че на во ме ѓ у на род ни те до го во ри. Под рач-
је се упо тре бу ва ко га се озна чу ва дел од те ри-
то ри ја на не ко ја др жа ва.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, Ми си ја на ОБ СЕ во Ср би ја, Бел град, 
Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци на На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Озна ки

Ко ми си ја та од лу чу ва за неј зи ни от ви зу е лен 
иден ти тет кој вклу чу ва: знак, ло го и пе чат 

Ста во ви на уче сни ци те

Ми слам де ка во пр ви от дел е мо шне ва жно да 
се на гла си име то и се ди ште то, тоа да би де во 
овие во вед ни од ред би, по крај зна кот и ло го то. 
Пе ча тот ни ка де не се спо ме ну ва, а се под ра-
зби ра де ка Ре ги о нал на та ко ми си ја мо ра да има 
пе чат.

Из ја ва: Ве сна Си мо вић, Здру же ние на прав ни ци на Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, 
За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Се ди ште и Из вр шен се кре та ри јат 

1. Се ди ште то на Ко ми си ја та е во Са ра е во.

2.  Под др шка та за ра бо та на чле но ви те и 
член ки те на Ко ми си ја та ја обез бе ду ва Из-
вр шни от се кре та ри јат, во се ди ште то на 
Ко ми си ја та. 

Ста во ви на уче сни ци те

Пр во, се ди ште то на РЕ КОМ е во Са ра е во. Су-
пер. Под здра ву вам.
Из ја ва: Тин Га зи во да, Цен тар за чо ве ко ви пра ва, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции на 
ци вил ни от сек тор за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска 2. Ју ни 2010.

Се ри о зно ста на пред ло гот од нас ба ра и од го-
вор ност та му ка де што ќе пред ло жи ме да би де 
се ди ште то, да има ме нај ста бил на си ту а ци ја. 
Ние мо мент но нај не ста бил на си ту а ци ја има-
ме во Бо сна и Хер це го ви на.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР РГЗ, За греб, Хр ват ска, На ци-
о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.

Ми слам де ка е пред ви де но се ди ште то да би-
де на Ко со во, за што Ко со во до жи веа нео пи си-
во на сил ство во по сле ди ве де це нии, а мо же би и 
ве ко ви.
Из ја ва: Ba li Der vis hi, Здру же ние на по ли тич ки за тво ре ни ци, 
пр те се да тел на кан це ла ри ја та во Ву чи трн/Vus htr ri, Ко со-
во, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли тич ки за тво ре ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/Prishtinё, Ко со во, 25 
сеп тем ври 2010.

Пе ри од на де лу ва ње

1.  Пе ри о дот на де лу ва ње на Ко ми си ја та е три 
го ди ни.

2.  Пе ри о дот на де лу ва ње на Ко ми си ја та не го 
оп фа ќа пе ри о дот на под го тов ка, кој за поч-
ну ва од кон сти ту тив на та сед ни ци и трае 
нај дол го до шест ме се ци. 

3.  Ко ми си ја та мо же да го про дол жи пе ри о дот 
на де лу ва ње нај мно гу до шест ме се ци. 
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Ста во ви на уче сни ци те:

Са ми от ман дат на РЕ КОМ мо ра да би де по-
долг од две го ди ни со, мо же би, по две го ди ни, по 
мо же би, евен ту ал на, про ме на на де фи ни ци ја-
та за уло га та, но мо ра да би де по долг од две 
го ди ни. РЕ КОМ мо ра да би де тој кој, по доц на, 
ќе ја сле ди им пле мен та ци та та на се. 
Из ја ва: Је ле на Ми ља но вић, Кан це ла ри ја за мла ди на Ми ни-
стер ство то за спорт,кул ту ра и ме ди у ми на Цр на Го ра, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со мла ди те за На црт- ста ту тот на 
РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 29 мај. 2010.

Јас ми слам де ка е тоа кус рок за со би ра ње на 
си те фак ти за на пра ве ни те во е ни зло стор-
ства и дру ги те шки кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва. Ми слам де ка тој ман дат од две го ди ни е 
пре мно гу кус за да се со бе рат фак ти те.
Из ја ва: Ме влу дин Лу пић, Здру же ние на се меј ства та на за ро-
бе ни и ис че зна ти ли ца на оп шти на Звор ник, Звор ник, Б.Х, 
На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29 мај 2010.

То гаш мо же би е по до бро ако, врз осно ва на не ка-
кви ком па ра тив ни ис ку ства, се про це ни де ка е 
по треб но две ипол го ди ни, ед но став но тоа да 
се вне се, под го тви те лем пе ри од од шест ме се-
ци и ман дат кој трае две ипол го ди ни. Зо што 
во таа сми сла пре мно гу да се огра ни чу ва? Мо же 
да трае до три го ди ни.
Из ја ва: Тин Га зи во да, Цен тар за чо ве ко ви пра ва, За греб, 
Хр ват ска,На ци о нал ни ко ну ста ции со ор га ни за ции од ци вил-
ни от сек тор за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 
1 ју ни 2010.

(..) мој пред лог е што е мо жно по ве ќе да се про-
дол жи, зна чи вкуп но то мо жно де лу ва ње на ко-
ми си ја та, а не да се огра ни чу ва на две го ди ни, 
или две ипол, што мо же по доц на да ста не го-
лем про блем.
Из ја ва: Сла вен Ра шко вић, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от 
сек тор  за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ , За греб, Хр ват ска, 1. 
Ју ни, 2010.

Па јас би пред ло жил осно ва чи те на РЕ КОМ да 
мо жат да го про дол жат ман да тот на РЕ КОМ 
за нај мно гу шест ме се ци.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До му не та, За греб, На ци о нал ни 
кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт- 
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1.ју ни 2010.

Име но, овој дел го оп фа ќа пе ри о дот, мо же да се 
тол ку ва де ка во рам ки те на тој пе ри од, всу-
шност, е вклу чен и пе ри о дот на под го тов ки. 
Па би пред ло жи ла на ме сто ’оп фа ќа’, да се ста-
ви из ра зот ’за поч ну ва’. Зна чи, то гаш се за клу-

чу ва де ка ман да тот поч ну ва да те че от ка ко 
ќе за вр шат шест ме сеч ни те под го тов ки, а не 
де ка тие шест ме сеч ни под го тов ки се во рам-
ки те на ман да тот.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от 
сек тор за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. 
Ју ни 2010.

Јас са мо са кав да пред ло жам уште па ра лел но 
ре ше ние, тоа е се пак да оста не са ми от РЕ-
КОМ да ре ша ва за про дол жу ва ње на сво јот 
ман дат, а не тоа да го пра ва та осно ва чи те.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва за чо ве ко ви пра ва, 
За греб, Хр ват ска,На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тот за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.

Ние исто та ка сме тоа да би де мал ку по долг 
ман дат, да би де ба рем три го ди ни , а оние дру-
ги шест ме се ви, тие до пол ни тел ни, би би ле за 
из ве сту ва ње.
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ња, Цен тар за мир, не на сил ство и 
чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ци и те од ци вил ни от сек тор за На црт- ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1 ју ни 2010.

(...) ми слам де ка пре и о дот од две го ди ни е кус,де-
ка би тре ба ло да се про дол жи за тоа што вла-
сти те кои во мо мен тов се ов де, кај нас, па ду ри 
на но ви те из бо ри да ги из бе ре ме и нај до бри те 
во БиХ, не се на кло не ти ни ту кон жр тви те, ни-
ту кон овој про цес, та ка што ќе тре ба тие да 
би дат дел од ова, да би дат ’парт не ри’ на РЕ-
КОМ. Има ме жр тви кои се уште се по де ле ни, 
без оглед што низ РЕ КОМ се обе ди ну ва ме,што 
има ме ја сни це ли, се уште по стои по дел ба ме-
ѓу жр тви те и, трет ар гу мент- за тоа што 
ние има ме не про фе си о нал на ад ми ни стра ци-
ја. Ви дов де ка ко ми си ја та ќе има по тре ба од 
раз лич ни до ку мен ти кои се во соп стве ност и 
на др жав ни те вла сти и на ад ми ни стра ци ја-
та, до де ка ов де да се до бие еден до ку мент ќе ни 
тре ба мно гу по ве ќе вре ме.
Из ја ва: Бор ка Ру дић, Здру же ние на  БХ Но ви на ри, Са ра е во, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за 
На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5 ју ни 2010.

Што се од не су ва на пе ри о дот на деј ству ва ње 
и на ман да тот, тоа мо ра да би де де фи ни ра но 
со ме ѓ у др жа вен до го вор и цвр сто утвр де но. Тоа 
не е ра бо та на ста ту тот.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци те на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт- 
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни.



IV  ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��
�� ��-��� �� ��� �� �� ���

����� �� �����

58

Ова е се ри о зна ра бо та, ми слам де ка не тра ба 
да се огра ни чу ва. Мо же на  по че то кот, ама ни-
што не ма да се за вр ши за две го ди ни.
Из ја ва: Ми о љуб Ви то ро вић, об ви ни тел, Оби ни тел ство на 
Ре пу бли ка Срп ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт -ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Би ста вил че ти ри,или пет го ди ни, со мо жност 
за две го ди шно про дол жу ва ње. Ова е ре ги о нал на 
ко ми си ја,оп фа ќа по ве ќе др жа ви и мо ра да има 
мно гу по долг вре мен ски пе ропд.
Из ја ва: Го ран Ми ле тић, пра вен со вет ник за чо ве ко ви пра ва, 
Ci vil Right De fen ders, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни, 2010.

(...) пред ви де ни от ман дат од две го ди ни е не-
што со што ап со лут но се со гла су вам и сме там 
де ка не тре ба да се ста ват пет го ди ни,или не-
кој друг рок од ед на про ста при чи на, за што две 
го ди ни се до вол ни за да се по ја ват ба рем не ка-
кви пре ли ми нар ни ре зул та ти,а  во по стап ка-
та за по на та мо шно то ис пи ту ва ње на ра бо-
ат та на РЕ КОМ тој рок да се про дол жу ва.
Из ја ва: То ма Ви шњић, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт- ста ту тот на РЕ ОКМ, 
За греб, Хр ват ска, 11. Ју ни 2010.

(...) ми слам де ка две го ди ни се мно гу кус пе ри од 
за во оп што да  се из вр шат со слу шу ва ња та на 
све до ци те, или на лу ѓ е то кои би да ва ле ис ка зи 
пред ко ми си ја та за си те де ла, ако се има во вид 
де ка из ка зи ќе да ва ат во вр ска со во е ни су да ри 
и та кви де ла, и тоа  од Сло ве ни ја, па се до Ма-

ке до ни ја. Та ка што ма да тот на РЕ КОМ мо ра 
да би де ми ни мум три го ди ни и по ве ќе.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, пра вен со вет ник на ОП СЕ во Ср би-
ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци  за На црт- ста ту тот 
на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Се пла шам де ка ни ту три го ди ни не ма да би-
дат до вол ни. Зна чи, ту ка тре ба да се би де ела-
сти чен, мо же да се за да дат три го ди ни со мо-
жност за про ши ру ва ње.
Из ја ва: Ду шан ка Џа ку ла-Ту шуп, Дви же ње за про ме ни, Хер-
цег Но ви, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли ти ча-
ри и по ли ти чар ки за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, 
Со бра ние на Цр на Го ра, Под го ри ца, Цр на Го ра, 30. Ју ни 2010.

Се пла шам де ка и по на та му ќе на и ду ва ме на 
оп струк ции и  де ка ман дат од две го ди ни е кус. 
Тре ба да се про дол жи за што сме све до ци де ка и 
по 11 го ди ни од пот пи шу ва ње то на Ре зо лу ци ја-
та 1244 и по на та му има ил јад ни ци не по зна ти 
суд би ни на про сто ри те на бив ша Ју го сла ви ја.
Из ја ва: Оли ги ца Ба жа нић, Се кре тар на Здру же ни е то на 
се меј ства та на кид на пи ра ни те и ис че зна ти ли ца на Ко со во 
и Ме то хи ја, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја та на жр тви и на се меј ства на жр тви те за На црт- 
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3 ју ли 2010.

Зна чи,за  тој ма те ри јал на кој ние сме та ме де-
ка ќе ра бо ти ме, тре ба мно гу вре ме и за тоа мој 
пред лог е  да би де пет плус еде на го ди на за тра-
е ње на РЕ КОМ.
Из ја ва: Ђор ђе По по вић, Здру же ние на бе гал ци од Да ру вар 
и член на Ко а ли ци ја та на бе гал ци те од Хр ват ска, Бел град, 
Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со жр тви и со се мај ства 
на жр тви те за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
3 ју ли 2010.

Рeгионални консултации со ветерани, Скопје, Македонија,18.12.2010.
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Ми слам де ка че ти ри го ди ни е не што што е 
ми ни мал но за та ква ра бо та, ве лам, со оглед на 
за вр шни от из ве штај.
Из ја ва: Дра ган Јец ков, За ед нич ко со бра ние на оп шти ни те, 
Ву ко вар, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ор га ни за ци и те 
од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ву ко вар, 
Хр ват ска, 14 ју ли, 2010.

Мал ку ме збу ну ва ман да тот на ко ми си ја та, 
са мо две го ди ни. Ми слам де ка е не во змо жно ова 
да се ре ши во две го ди ни. Јас ми слав де ка тоа ќе 
трае и де ка тоа ќе би де ман дат на член ство-
то. Си гу рен сум де ка во две го ди ни не мо же да се 
ре ши ва ков про блем.
Из ја ва: Ду шан Цвјет ко вић, Срп ски де мо крат ски со јуз, 
Книн,Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ци вил ни от сек тор 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Книн, Хр ват ска, 2 сеп тем ври 
2010.

Што се од не су ва на тра е ње то на ко ми си ја-
та,ме не исто та ка две го ди ни ми зву чат пре-
мал ку, ама јас сум се пак за еден та ков кус рок, 
мак си мал но три го ди ни.
Из ја ва: Бо рис Ми ло ше вић, Срп ски на ро ден од бор, За греб, 
Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Книн, Хр ват ска, 2. сеп тем ври 
2010.

(...) ми слам де ка не ма мно гу да се по стиг не за 
три го ди ни.
Из ја ва: Зи јад Ну ха но вић, Здру же ние за одр жли во вра ќ а ње 
на Под ри ња и Звор ник, Звор ник, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со ве те ра ни за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, 
Ма ке до ни ја, 18 де кем ври 2010.

 За ста пу ва ње и прет ста ву ва ње

1.  Ко ми си ја та ја за ста пу ва и ја прет ста ву ва 
прет се да ва чот/ка та на Ко ми си ја та. 

2.  Ко ми си ја та мо же да од лу чи да ја прет ста-
ву ва друг член или член ка. 

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) се ве ли де ка РЕ КОМ го за ста пу ва, или го 
прет ста ву ва прет се да те лот,или прет се да-
тел ка та на РЕ КОМ. Ми слам де ка овој ста-
тут мо ра да ја уре ди и про це ду ра та за раз ре-
шу ва ње на прет се да вач ка та лич ност ако таа 
не ги ис пол ну ва на ве де ни те це ли.
Из ја ва: Sa bit Ma li qi, ту жи тел, Окру жен суд во Гњи ла ње/Gji-
lan, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска , 11 ју ни 2010.

(...) мо ра ме да ги утвр ди ме усло ви те под кои 
со ко ми си ја та мо же да прет се да ва  не кој друг, 
освен прет се да те лот на ко ми си ја та.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Сед ми ре ги о на-
лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и 
за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

Упо тре ба на ја зи ци

1.  Во ра бо та та на Ко ми си ја та во рам но прав-
на упо тре ба се: ал бан ски, бо сан ски, цр но-
гор ски, хр ват ски, ма ке дон ски, сло ве неч ки 
и срп ски ја зик, и ки ри лич но и ла ти нич но 
пи смо. 

2.  Упо тре ба та на ја зи кот и пи смо то, Ко ми си-
ја та де тал но го ре гу ли ра по Де лов ни кот, 
со по чи ту ва ње на на че ла та за ефи ка сност 
и еко но мич ност. 

3.  Во ко му ни ка ци ја со Ко ми си ја та се кој има 
пра во да го ко ри сти сво јот ја зик и пи смо.  

4.  На јав ни те слу ша ња, уче сни ци те збо ру ва-
ат на сво јот ја зик.

5.  Во кан це ла ри и те на до го вор ни те стра ни, 
во по глед на ја зи кот се при ме ну ва ат про-
пи си те на др жа ва та во ко ја што се на о ѓа 
кан це ла ри ја та. 

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) слу жбе ни ја зи ци на РЕ КОМ да би дат слу-
жбе ни те ја зи ци на др жа ви те-пот пи снич ки и 
та ка на та му. И из ве шта и те мо ра ат да се 
пре ве дат на си те ја зи ци. РЕ КОМ, ве ро јат но 
ќе раз го ва ра со  не кои ме ѓ у на род ни на бљу ду-
ва чи кои се, што знам, да ре че ме од Швед ска, 
од Швај ца ри ја, го спод знае од ка де, Хо лан ди ја, 
и ми слам де ка тре ба да се ста ви од ред ба де ка 
РЕ КОМ мо же да ра бо ти со си те ја зи ци на овој 
свет кои се ре ле вант ни, зна чи со оние со кои 
го во рат со го вор ни ци те на РЕ КОМ. 
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва за чо ве ко ви пра ва, 
За греб, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска,1. Ју ни 2010.

Ко га ве ли ме слу жбен ја зик, мо же ме да има ме 
про блем(...) Зе ме те ги ба рањ ски те Ср би, тие 
око лу Ду бо ше ви ца збо ру ва ат со ека ви ца, не кои 
го во рат со ика ви ца. На чо ве кот му е нај ле сно 
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нај те шка та ма ка да ја ис фр ли на ја зи кот кој 
не му му е раз бир лив.
Из ја ва: Ве се лин Ка стра то вић, Цен тар за мир, не на сил ство и 
чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.

Ста ту тот е на по ве ќе ја зи ци, тре ба да се 
прак ти ку ва да се ин тер пре ти ра на еден осно-
вен ја зик, тре ба да се утвр ди про це ду ра во слу-
чај на двој на ин тер пре та ци ја.
Из ја ва: Ylber To pal li, по ра не шен по ли тич ки за тво ре ник, Уро-
ше вац/Fe ri zaj, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со по ра не-
шни по ли тич ки за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
При шти на/Prishtinё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.

Прин ци пи на ра бо та на Ко ми си ја та 

Чле но ви те/ ки те и пер со на лот на Ко ми си ја та 
се долж ни во сво ја та ра бо та да се ра ко во дат 
по след ни ве вред но сти и прин ци пи: 

(а) по чи ту ва ње на чо веч ко то до сто ин ство; 

(б) не за ви сност и не при стра сност;

(в) по све те ност на ви сти на та;

(г)  ед на квост и по чи ту ва ње на чо ве ко ви те 
пра ва и сло бо ди;

(д) од го вор ност, до стап ност и отво ре ност; 

(ѓ)  вни ма тел но ис тра жу ва ње на фак ти те и 
пра вич ност во про це ду ри те;

(е)  ин те гри тет, од луч ност и при др жу ва ње до 
нај ви со ки те стан дар ди на про фе си о нал-
на та ети ка;

(ж)  по себ на за шти та на жр тви те од сек су ал на 
зло у по тре ба и на ли ца та кои би ле ма ло-
лет ни во пе ри о дот кој го оп фа ќа ман да-
тот на Ко ми си ја та; 

(з) за шти та на до вер ли во ста.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...)  (точ ка та х) за ме не ова не е прин цип, за 
ме не ова мо же да би де цел,мо же да би де за да ча 
на ко ми си ја та.

Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра ва, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 
2010.
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Об вр ска за со ра бот ка на до го вор ни те 
стра ни со Ко ми си ја та

1.  До го вор ни те стра ни се долж ни да со ра-
бо ту ва ат со Ко ми си ја та и да � ово змо жат 
де ло твор но из вр шу ва ње на за да чи те во со-
гла сност со Ста ту тот. 

2.  По ба ра ње на Ко ми си ја та, над ле жни те ор-
га ни на вла ста во до го вор ни те стра ни, бла-
го вре ме но ќе обез бе дат при стап на по да-
то ци те и до ку мен ти те, вклу чу ва јќи ја мо-
жно ста за зе ма ње из ја ви од прет став ни ци 
на др жав ни ин сти ту ции и спро ве ду ва ње на 
те рен ско ис тра жу ва ње, освен ако со тоа би 
би ле пре кр ше ни про пи си те на до го вор ни-
те стра ни за тај ност на по да то ци те.

3.  По да то ци те или до ку мен ти те кои ука жу-
ва ат на из вр шу ва ње на во е но зло стор ство, 
од но сно дру го те шко кр ше ње на чо ве ко ви 
пра ва, и/или на мо жни сто ри те ли, ка ко и 
до ку мен ти на пра ве ни со цел да при кри јат 
на пра ве но зло стор ство, од но сно кр ше ње 
на чо ве ко ви пра ва, не се сме та ат за тај на. 

4.  Во слу чај ако др жа ва та сме та де ка от кри ва-
ње то на од ре ден по да ток или до ку мент кој го 
ба ра Ко ми си ја та би би ло спро тив но на про-
пи си те за тај ност на по да то ци те, ќе се пре зе-
мат си те ра зум ни мер ки со цел да се над ми не 
спор на та си ту а ци ја со за ед нич ко ан га жи ра-
ње на Ко ми си ја та и др жа ва та. Овие мер ки 
под ра зби ра ат, но не се огра ни чу ва ат на: 

(а)  из ја сну ва ње на Ко ми си ја та за ре ле вант-
но ста на по да то кот или до ку мен тот кој го 
ба ра; и

(б)  до го вор за усло ви те при от кри ва ње на 
по да то кот, вклу чу ва јќи, ме ѓу дру го то, де-
лум но от кри ва ње на со др жи на та на до ку-
мен тот, огра ни чу ва ње на об ја ву ва ње то на 
по да то кот и при ме на на дру ги мер ки за 
за шти та на до вер ли во ста на по да то кот.
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Ста во ви на уче сни ци те:

Зна чи, ако тоа нам ни е по а ѓ а ли ште, то гаш 
ние, врз осно ва на све до че ње то на жр тви те 
мо же ме да по ба ра ме, ко га ќе ни се сов пад нат 
ин фо рам ции, да ни се да де на увид, за да се по-
твр ди ин фо р ма ци ја та или не, и да се еви ден-
ти ра де ка тоа не ни е да де но. И ме не ми се чи-
ни де ка и тоа, са мо по се бе, ќе би де факт.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ци вил ни от сек тор за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.

Не мо же со  ста ту тот кој го усво ју ва са ми от 
РЕ КОМ да  се ре гу ли ра ат об вр ски те на др жа-
ви те и да се твр ди де ка др жав ни те ор га ни се 
об вр за ни да со ра бо ту ва ат со вас. Тоа ни кој не-
ма да го при фа ти. Тоа не е пра ша ње на вол ја; 
та ков од нос тех нич ки-прав но не е мо жен.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт- 
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Јас се пра шу вам: да ли тие др жав ни ор га ни на-
ви сти на ќе со ра бо ту ва ат со РЕ КОМ? Што во 
овој мо мент ги об вр зу ва нив, да ли тоа е ре гу ли-
ра но со др жа ви те-член ки на бив ша Ју го сла ви-
ја? Да ли РЕ КОМ во се кој мо мент мо же да ба ра 
од нив од ре де ни по да то ци кои се по треб ни за 
да се обез бе дат до ка зи де ка оние кои се из вр-
ши те ли на во е но зло стор ство ќе од го ва ра ат 
за тоа?
Из ја ва: Дра ган Ива но вић, оп шти на Под го ри ца, Цр на Го ра, 
Кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние за Ини ци ја ти ва та за 
осно ва ње на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 14 сеп тем ври 
2010.

Не мо же ме ние со ста ту тот да ги утвр ди ме 
об вр ски те на др жа ви те да со ра бо ту ва ат (...) 
ста ту тот се за ни ма ва со ра бо та та на ко ми-
си ја та,а не мо же тој да ги утвр ду ва об вр ски-
те на др жа ви те, зна чи тоа пра ша ње тре ба да 
би де пред мет на до го вор, ме ѓ у др жа вен.
Из ја ва: Ве сна Си мо вић, Здру же ние на прав ни ци, Цр на Го ра, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот-
на гру па II: Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 
ок том ври 2010.

(...)ми слам де ка е мно гу ло шо ко га би оста на ла 
ал тер на ти ва та Б (Од ред ба од пред ход на та 
вер зи ја на На црт-ста ту тот-’Над ле жни те 
ор га ни на вла ста во до го вор на та др жа ва на 
ба ра ње на Ко ми си ја та пра во вре ме но ќе обез-
бе дат при стап до по да то ци те, вклу чу ва јќи ја 
и мо жно ста за зе ма ње на из ја ви и спро ве ду ва-
ње на те рен ско ис тра жу ва ње: АЛТ. А: во со гла-

сност со за кон ски те од ред би на таа др жа ва; 
АЛТ. Б: освен ако со тоа бе би би ле пре кр ше ни 
за кон ски те про пи си на до го вор на та др жа ва за 
тај ност на по да то ци те,или ако би би ло за гро-
зе но спро ве ду ва ње то на кри вич на по стап ка.’)... 
За тоа што др жав ни те ор га ни се ко гаш  би мо-
же ле да ин тер ве ни ра ат и да ре чат- ве мо лам, 
не мо же ме да ви да де ме при стап до тие по да-
то ци за тоа што ќе го за гро зи те спро ве ду ва-
ње то на кри вич на та по стап ка.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма но пра во, Ср би ја, Сед-
ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: 
Овла сту ва ње и од нос на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб, 
Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

Ми слам де ка би би ло до бро ко ми си ја та да со-
ра бо ту ва ди рект но со по е ди ни ор га ни, су до ви 
и со дру ги те ла кои има ат ин фор ма ции, от-
кол ку др жа ва та уште во ме ѓ у на род ни от до-
го вор да од ре ди те ло, да ли ќе би де тоа кан це-
ла ри ја за со ра бот ка со ко ми си ја та,или не што 
дру го, не кој кој опе ра тив но ќе мо же тоа по бр гу 
да го обез бе ди.
Из ја ва: Жар ко Мар ко вић, Бел град ски цен тар за чо ве ко ви 
пра ва, Ср би ја, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска 
прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња и од нос на РЕ КОМ со 
пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(...) др жав ни те те ла, па ду ри ако тре ба и под 
за ка на од санк ции, да се об вр зат да со ра бо ту-
ва ат со РЕ КОМ.
Из ја ва: Га бри е ла Ба нић, адво кат ка, Хр ват ска, Сед ми ре ги-
о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла-
сту ва ње и од нос на РЕ КОМН со пра во суд ство то, За греб, 
Хр ват ска 16 ок том ври 2010.

(...) за др жав ни те ин сти ту ции, за др жав ни те 
те ла (...) ду ри е по треб но да се про пи шат санк-
ции (во слу чај да не со ра бо ту ва ат со РЕ КОМ).
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, су ди ја на Жу па ни ски суд, Ву ко вар, 
Хр ват ска, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, 
Ра бот на гру па: Ова сту ва ње и од нос на РЕ КОМ со пра во суд-
ство то, За греб,Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(став 3) По да то ци те и до ку мен ти те ни ко гаш 
не ма ат за цел да не по стиг нат ни што. По-
да то ци те или до ку мен ти те се та кви,ка кви 
што се, а тие мо жат да би дат од ко рист за 
не што да се со крие. Зна чи, мо ра да има по и на-
ква фор му ла ци ја.
Из ја ва: Ми ро слав Алим пић, Ви ши суд во Но ви Сад, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем бри 2010.

Ако са ка ме да ги утвр ди ме фак ти те кои под-
ра зби ра ат сто от стот на ви сти на, не смее да 
ги има тие тај ни до ку мен ти.
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Из ја ва: Јо ва на Ра мо вић, Пра вен фа кул тет на Уни вер зи те тот 
во Под го ри ца, Ре ги о нал ни кон сул та ции со  сту ден ти и мла ди 
на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17 
де кем ври 2010.

(...) мој пред лог е во ста вот ка де што се ве ли де-
ка на ко ми си ја та тре ба на вре ме но да и се обез-
бе дат по да то ци да се до да де (...) ’и до ку мен ти’. 
Пр во, за тоа што се ка де во дру ги те ста во ви се 
спо ме ну ва ат по да то ци и до ку мен ти. Вто ро, за 
др жа ви те да не се по ви ку ва ат на ста вот кој се 
од не су ва на по да то ци те, па да не ја огра ни чат 
сво ја та об вр ска, па да ре чат: еве ви ги по да то-
ци те, ама не ви ги да ва ме до ку мен ти те.
Из ја ва: То ми слав Ви шњић, адво кат, Бел град ,Ср би ја, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав би ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Ка ко мо жност, пред ла гам, да се вгра ди еден вид 
огра ни чу ва ње, или са мо о гра ни чу ва ње во од нос 
на ко ми си ја та, а кое се од не су ва на иден ти фи-
ка ци ја та на до ку мен ти те, од но сно на де фи ни-
ци ја та на до ку мен ти те, или ин фор ма ци и те 
кои се ба ра ат.
Из ја ва: То ми слав Ви шњић, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) со оглед де ка ман да тот на РЕ КОМ бе ше 
пред ви де но да трае три го ди ни, а та кви ба ра-
ња се ка ко ќе има мно гу. Зна чи, ка кво би ло доц-
не ње би мо же ло да се ре флек ти ра на не е фи ка-
сна ра бо та и да ми ни ра ка ков би ло за клу чок кој 
би бил до не сен. За тоа мо же би би би ло до бро да 
се од ре ди во кој рок др жа ви те би се об вр за ле да 
од го во рат на ба ра ње то.
Из ја ва: Бо јан Га ври ло вић, Бел град ски цен тар за чо ве ко ви 
пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 
ја ну а ри 2011.

(...) са мо да се ис ка жам за она што го ка жа Бо-
јан. Па ов де стои ’пра во вре ме но да се обез бе ди 
при стап до по да то ци те’. Тоа ука жу ва на еден 
вид ит ност. Ми слам де ка не би мо же ло да се 
ка же ни што по пре ци зно од тоа. Не би има ло 
по тре ба. За да се дој де до не кои до ку мен ти ќе 
тре ба  по ве ќе вре ме, не кои не ма да би дат до-
стап ни.
Из ја ва: То ми слав Ви шњић, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Вел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Ми се чи ни де ка  во ста вот 4, уво дот зад кој 
сле ду ва ат овие две точ ки, ка де се ве ли ’овие 
мер ки се под ра зби ра ат’, би тре ба ло да се де фи-
ни ра ка ко ’овие мер ки мо жат да се под ра зби-

ра ат’, за што со тоа не ма да се огра ни чи ме на 
мер ки те под а) и б). Со тоа не им ја од зе ма ме 
си ла та, а отво ра ме мо жност да по стои и дру-
га мер ка, или мо жност за да се над ми не про бле-
мот.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, Ми си ја на ОБ СЕ во Ср би ја, Бел град, 
Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

#� $
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Це ли 

Ко ми си ја та ги има след ни ве це ли: 

(а)  да ги утвр ди фак ти те за во е ни те зло стор-
ства и дру ги те те шки те кр ше ња на чо ве-
ко ви те пра ва, на пра ве ни на под рач је то на 
не ко га шна СФРЈ во пе ри о дот од 1 Ја ну а ри 
1991 го ди на до 31 Де кем ври 2001 го ди на, 
по ли тич ки те и оп ште стве ни те окол но сти 
кои вли ја е ле на из вр шу ва ње то на овие де-
ла и по сле ди ци те до кои се до шло по ра ди 
зло стор ства та и кр ше ња та на пра ва та; 

(б)  да се при зна ат не прав ди те на не се ни на 
жр тви те, со цел да се из гра ди кул ту ра на 
со ли дар ност и со чув ство; 

(в)  да при до не се во оства ру ва ње то на пра ва-
та на жр тви те; 

(г)  да при до не се по ли тич ки те ели ти и оп ште-
ства та во до го вор ни те стра ни да ги при-
фа тат фак ти те за во е ни те зло стор ства и 
те шки те кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва; 

(д)  да при до не се во ра све тлу ва ње на суд би ни-
те на ис че зна ти те;  

 
(ѓ)  да при до не се во спре чу ва ње то за пов то ру-

ва ње на во е ни те зло стор ства та и дру ги те 
те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва.

Ста во ви на уче сни ци те:

Ини ци ја ти ва та трг на, трг на тоа во фо ку сот 
да е жр тва та, од но сно де ка ќе ги пре бро и ме 
жр тви те на во е ни те зло стор ства и те шки те 
кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва. Ни ко гаш до се га 
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во рас пра ви те не се ис так ну ва ње ис тра жу ва-
ња та на фак ти те за во о ру же ни те су да ри (...) 
Зна чи, да се ис фр лат вој ни те и во о ру же ни те 
су ди ри за што ту ка не им е ме сто то. (ре пли-
ци ра во од нос на по ра не шна та вер зи ја на На-
црт-ста ту тот).
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР РГЗ, За греб, Хр ват ска, На ци-
о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил но то оп ште-
ство за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. Ју ни 
2010.

(...) не би би ло ло шо на не кој на чин да се раз де-
ли она што се од не су ва на кон крет ни те це ли, 
што се од не су ва на коннкрет ни те утвду ва ња 
на фак ти те, за што РЕ КОМ, освен што ќе ги 
пред во ди те рен ски те ис тра жу ва ња и та ка 
на та му, ќе ор га ни зи ра јав ни со слу шу ва ња и 
та кви ра бо ти од, да ре че ме, од тоа по ли тич-
ко зна че ње.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва за чо ве ко ви пра ва, 
За греб, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тор, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 1. Ју ни 
2010.

(...) при до не сот во ра све тлу ва ње то на суд-
би ни те на ис че зна ти те, ми слам де ка тоа е 
мно гу ва жно. Би са ка ла во це ли те да оста не и 
тоа, зна чи, да раз гра ни чи ме што би оде ло во 
пре ам бу ла та,а што би тре ба ло да оста не во 
це ли те.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку ме та, За греб, Хр ват ска, На ци-
о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.

(...) тој дел да се раз двои на це ли кои ќе би дат 
при лич но кон крет ни и ја сни (при до нес за ра све-
тли ва ње на суд би ни те на ис че зна ти те, утвр-
ду ва ње на фак ти те за во е ни те зло стор ства 
и дру ги те шки кр ше ња  на чо ве ко ви те пра ва и 
т.н.) и од кои со ед на ја сна ло ги ка ќе сле ду ва ат 
и за да чи те на ко ми си ја та, а ро ман тич ни от 
дел, оваа до вер ба ме ѓу на ро ди те и та ка на-
та му (прак ти ка на со чув ство и со ли дар ност, 
при до нес кон трај ни от мир и ста бил ност) се 
тоа би тре ба ло да се ста ви во пре ам бу ла та 
ко ја од ре де ни до ку мен ти би мо ра ле да ја има-
ат за да се об ја сни по ли тич ка та ре ле вант-
ност на ко ми си ја та и т.н.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва та на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва во Хр ват ска, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. Ју ни 2010.

Јас се со гла су вам со ова што го ре че Ма рио и 
ние  во За греб, всу шност, ре ков ме де ка ва ка  це-
ли те се по број ни од на ши те жел би и ве ро јат но 

тоа би мо же ла да би де ми си ја та, или ви зи ја-
та ако се со гла си ме со тоа. Ме не за це ли те по-
ве ќе ми од го ва ра ста вот (за за да чи те), иако се 
уште не сме дој де ни до не го, па по глед не те го и 
ова на ве де но под б), ц), и е), што го ре че Ма рио, 
тоа на ви сти на би ми о же ло да оди во пре ам-
бу ла та.
Из ја ва: Мир ја на Би ло па вло вић, Цен тар за раз вој и под др шка  
на ци вил ни от сек тор Дел фин, Па крац, Хр ват ска, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5. Ју ни 2010.

Јас би го кон кре ти зи рал и овој став е): ’При до-
не со за ра све тллу ва ње на суд би ни те на ис че-
зна ти те низ от кри ва ње на ма сов ни гроб ни ци’.
Из ја ва: Бор ка Ру дић, Здру же ние БХ Но ви на ри, Са ра е во, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. Ју ни 2010.

(...)  це ло вре ме ние збо ру ва ме за жр тви те, ме ѓ-
у тоа, не сме де фи ни ра ле што се жр тви и тре-
ба да се да де де фи ни ци ја за жр тва.
Из ја ва: Za im Ele zi, Со вет на бо шњач ки те не вла ди ни ор га ни-
за ции, Пеќ/Pejё, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла-
ди ни ор га ни за ции за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Ва ња Лу ка, 
БиХ, 5. Ју ни 2010.

Во точ ка та а) би мо же ло да оди не што што 
се га се на о ѓа во точ ки те ц),д),е), за фор му ли-
ра ње на на чи нот да се утвр ду ва ат фак ти те 
за ра ди из град ба на до вер ба, ме ѓ у себ но раз би-
ра ње, из град ба на одр жилв мир.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. Ју ни 2010.

(...) со пра во РЕ КОМ мо же да ги утвр ди фак ти-
те и ми слам де ка та ка и тре ба да би де, тоа, 
спо ред ме не, и  е су шти на та на ман да тот на 
РЕ КОМ, исто та ка ка ко и  ко га ста ну ва збор 
за фак ти те за во е ни те зло стор ства и те-
шки те кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е-
ни зло стор ства, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11 ју ни 2010.

Ра бот на та гру па тре ба да об ја сни зо што ко-
ми си ја та ќе се за ни ма ва и со дру ги по вре ди на 
чо ве ко ви те пра ва, за што во кон сул та тив ни от 
про цес е при фа те но ко ми си ја та да се за ни ма ва 
и со уби ства та,и со ис че зну ва ња та, и со кид на-
пи ра ња та на Ко со во по 9. Ју ни 1999 го ди на.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ме ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни2010.



IV  ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��
�� ��-��� �� ��� �� �� ���

����� �� �����

64

(...) стои ’при до нес’ на по че то кот  и всу шност 
ту ка има ше не кои за бе ле шки де ка фак ти те ги 
утвр ду ва суд, спо ред тоа јас ми слам де ка таа 
за бе ле шка би се из бег на ла ако во а) ед но став но 
на по че то кот се ста ви ’при до нес за утвр ду ва-
ње на фак ти те за вој ни те’ и та ка на та му.
Из ја ва: Зо ран Пу сић, Гра ѓ ан ски од бор за чпве ко ви пра ва, на 
Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2о10.

(...) ми слам де ка пр ви те две (утвр ду ва ње на 
фак ти те и при до не сот во ра све тлу ва ње на 
суд би ни те на ис че зна ти те) се це ли те кои мо-
жат да одат во дис по зи ти вот на тек стот, а 
дру ги те не ка ко по ве ќе ми ли чат на пре ам бу ла. 
Да би дам искрен,ми слам на се то ова ’прак ти-
ки, со чув ство, со ли дар ност за тра ен мир’ и 
та ка на та му, ама, ве лам, и не е ни ту ва жно.
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11 ју ни 2010.

Мо ја та за бе ле шка се од не су ва на тоа де ка во 
се ко ја од др жа ви те жи ве ат при пад ни ци и на 
дру ги те на ро ди, што ов де не е пре ци зи ра но.
Из ја ва: Са бит Ма ли ћи, об ви ни тел, Окру жен суд во Гњи ла-
не/ Gji lan, Ре ги о нал ни кон сул та ции за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

(...) не знам да ли РЕ КОМ тре ба да ра бо ти на 
до вер ба та ме ѓу др жа ви те, тој тре ба да ра бо-
ти на до вер ба та ме ѓу на ро ди те, на цо нал ни те 
мал цин ства и по е дин ци, та ка што на ме сто 
др жа ви, јас ту ка би ста вил,мо же би, на ци о нал-
ни мал цин ства, а др жа ви те  би го ис фр лил.
Из ја ва: Зо ран Пу сић, Гра ѓ ан ски од бор за чо ве ко ви пра ва, 
Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Це ли те на РЕ КОМ би тре ба ло да би дат на ве-
де ни вед наш, на по че то кот, по тоа да се де фи-
ни рат за да чи те на РЕ КОМ.
Из ја ва: Ве сна Си мо вић, Здру же ние на прав ни ци на Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.
За да чи те на РЕ КОМ спа ѓ а ат во оп шти те од-
ред би на ак тот, по сле це ли те.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци те на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 11 ју ни 2010.

(...) ми слам де ка си те би тре ба ле да се за ми-
сли ме што е крај на та цел на осно ва ње то на 
РЕ КОМ, да ли ние да ги по пи ше ме тие жр тви, 
ка ко што ре ков те да ги ви ка ме чо веч ки за гу би, 
ци ви ли, или не знам ве ќе ка ко, или да се оства-

ри крај на та цел за ко ја го во рев ме на по че то-
кот, а тоа е на ци о нал но по ми ру ва ње. Јас се 
пла шам де ка до кол ку ние не ра бо ти ме на по пи-
сот на жр тви те, ние до таа цел ни ко гаш не ма 
да дој де ме.
Из ја ва: Ве сна  Си мо вић, Здру же ние на прав ни ци на Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Што зна чи тоа фак ти? Кои фак ти? По че то-
кот на вој на та, по че то кот на агре си ја та? За-
што, ете, лу ѓ е то и де нес ми слат де ка на про-
сто ри те на СФРЈ се во де ла гра ѓ ан ска вој на, а 
не др жав ни вој ни, за ми сле те го вие тоа та ка. 
И ден-де нес та ка гле да ат на тоа. Зна чи, на ро-
ди те ме ѓу се бе се ис по у би ле, што не ма ни ка ква 
ло ги ка. Мо же би тре ба те ма та да се од ре ди по-
пре ци зно-со што се за ни ма ва ме,ка ко, на кој на-
чин се при о ѓа на се тоа.
Из ја ва: Мех мет Мар ди, Де мо крат ски со јуз во Цр на Го ра, 
Ул цињ, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли ти ча ри 
и по ли ти чар ки за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, 
Под го ри ца, Цр на Го ра, 30. Ју ни 2010.

Цел та е оправ да но де фи ни ра на,ама е се оп фат-
на, пре ам би ци о зна и ба ра ком пе тент ност на 
лу ѓ е то, од но сно на чле но ви те кои се то тоа ќе 
го ис тра жат во ед на мно гу,мно гу по дол га вре-
мен ска рам ка ко ја е да де на за ова.
Из ја ва: Ми ло сав Стој ко вић, Здру же ние на цен та рот за 
за шти та на се меј ства та на жр тви те на вој на та на Ко со во 
и Ме то хи ја, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со 
жр тви те и со се меј ства та на жр тви те, за На црт-ста ту тот  на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. Ју ни 2010.

Са кав да за мо лам, ако е мо жно, овој ман дат да 
се про ши ри, не што за што и по ра но збо ру вав-
ме, ба рем до 2006. Не мо ра до де не шен ден. За-
дол жи тел но да се зе ме пред вид 17. тарт 2004. 
Го ди на ко га из був наа по го ле ми су ди ри, зна чи су-
ди ри од ет нич ка при ро да, со по го ле ми раз ме ри, 
тие да се зе мат пред вид, за дол жи тел но да се 
вкло пат.
Из ја ва: На та ша Шће па но вић, Здру же ние на се меј ства та на 
кид на пи ра ни и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Бел град, 
Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и 
се меј ства на жр тви за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 3. Ју ли 2010.

Јас сум про тив ник да ја за бо ра ви ме Вто ра та 
свет ска вој на. Ту ка не се ба ра ни ка ква иден ти-
фи ка ци ја, тоа де нес е не во змо жно, од но сно да 
се из вр ши ДНК ана ли за, ту ку са мо ва де ње на 
жр тви те и нив но по гре бу ва ње, да мо же да им 
се на пра ви до сто ин ствен по греб, да мо же да им 
се за па ли све ка и да се знае ка де се.
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Из ја ва: Да не Шко рић, Ко а ли ци ја на бе гал ски здру же ни ја, 
Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на 
жр тви и се ме ства на жр тви, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 3, ју ли 2010.

Јас ми слам де ка тоа тре ба да ги вклу чу ва и 
це ли те, ка ко што го ста вив ме при до не сот за 
ра све тлу ва ње на суд би ни те на ис че зна ти-
те, де ка ту ка тре ба да се ста ви ’при до нес за 
оства ру ва ње на пра ва та на ло го ра ши те’, ка ко 
еден од це ли те на РЕ КОМ.
Из ја ва: Ми о драг Лин та, Прет се да тел на Ко а ли ци ја та на 
здру же ни ја на бе гал ци од Хр ват ска, Бел гард, Ср би ја , На ци-
о нал ни кон сул та ци и со здру же ни ја на жр тви те и на се меј-
ства та на жр тви те за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Вел град, 
Ср би ја, 3. Ју ли 2010.

Во е ни те, од но сно за ро бе ни ци те на кон цен-
тра ци о ни те ло го ри, ми слам де ка таа гру па 
исто та ка за слу жу ва да се ста ви во де лот за 
при до нес за ра све тлу ва ње на суд би на та и на 
тие лу ѓе. Зна чи, би пред ло жи ла и тоа да би де, 
да ли б),да ли ц)...
Из ја ва: Ве се лин ка Ка стра то вић, Цен тар за мир, не на сил ство 
и чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Оси ек, Хр ват ска, 13 јул 2010.

(...) до шло до кр ше ње на су бли ми ра ни те пра ва, 
во зви ше ни те пра ва, пра во то на са мо о пре де-
ку ва ње на (ал бан ски от) на ро дот, пра во кое е 
за ган ти ра но со ме ѓ у на род но то пра во.
Из ја ва: Али Лај ци, по ра не шен по ли тич ки за тво ре ник, Пеќ/
Pejё, Ко со во,На ци о нал ни кон сул та ции со по ра не шни по ли-
тич ки за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти-
на/ Prishtinё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.

(...) во точ ка та а) по треб но е да се де де фи ни-
ра ат по сле ди ци те кои до ве ле до зло стор ства-
та и кр ше ње то на чо ве ко ви те пра ва.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Сед ми ре ги о на-
лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и 
за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(...) тре ба да  утвр ди ме кој е од го во рен за се 
што се (...) слу чу ва ло, кој ја сно си од го вор но-
ста во хи е рар хи ја та, кој  ја за поч на, ка ко би 
ре кле,’ вој на та на мо је то остро во’.Без тој дел 
пов тор но ќе оста ви ме мо жност да  се ма ни пу-
ли ра., ка ко што во мо мен тот се ма ни пу ли ра, 
мо жам да збо ру вам за мо ја та др жа ва, со бро-
јот на жр тви те, со бро јот на уби е ни те. 
Из ја ва: Му рат Та хи ро вић, Со јуз на ло го ра ши те на Бо сна и 
Хер це го ви на, БиХ, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска 
прав да, Ра бот на гру па II:це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска 16 ок том ври 2010.

(...) ра бот ни те гру пи и прав ни ци те по ле ка (се) 
од да ле чу ва ат од по и мот жр тва, па не ми е ја-
сно-зо што, и што по пре чу ва во по чет на та де-
фи ни ци ја на це ли те да не би дат ка те го рии, да 
се утвр дат фак ти те за жр тви те од во е ни те 
зло стор ства и те шки те кр ше ња на чо ве ко ви-
те пра ва.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, Сед-
ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бо тан гру па 
II: Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 
2010.

(...) точ ка та д) да се пре фор му ли ра,за еден од 
пот це ли те на РЕ КОМ да би де по ди га ње то на 
ни во то на све ста во до го вор ни те др жа ви за 
по тре ба та да се при фа тат фак ти те за во е-
ни те зло стор ства и те шки те кр ше ња на чо-
ве ко ви те пра ва (...) ми слам де ка ту ка фор му-
ла ци ја та не е баш нај сре ќ но на пра ве на, ту ку 
цел та би тре ба ло да би де из град ба на кул ту ра 
на со ли дар ност и со чув ство, тоа би би ла цел-
та.
Из ја ва: Ве сна Си мо вић, Здру же ние на прав ни ци на Цр на 
Го ра, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, 
Ра бот на гру па II:Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
16 ок том ври 2010.

(...)  ре дак то ри те на на цр тот да раз ми слат 
за тоа да ли по сто јат ви стин ски раз ли ки ме ѓу 
не што што го на ре ку ва ме це ли и она што го 
на ре ку ва ме за да чи.
Из ја ва: Зо ран Па јић, про фе сор на King’ s Сollege, Лон дон. 
В.Бри та ни ја, прет се да тел на Управ ни от од бор на Фон дот за 
ху ма ни тар но пра во, САД, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран-
зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це чи и за да чи на РЕ КОМ, 
За греб, Хр ват ска, 16. Ок том ври, 2010.

Ај де да ги утвр ди ме фак ти те, а ви сти на та за 
по че то кот на вој на та, за кон се квен ци те, тоа 
не ка го утвр ду ва ко ми си ја од исто ри ча ри, фи-
ло зо фи или кој би ло друг.
Из ја ва: Здрав ко Гре бо, про фе сор, Пра вен фа кул тет, Са ра е во, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со за ед ни ца та на прав ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 
2010.

Тер ми нот ели та не со о двет ству ва, тре ба да 
стои тер ми нот по ли тич ки вод ства.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич-
ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ , Бел град, Ср би-
ја, 4. Де кем ври 2010.

Да не дол жам,и мој пред лог би бил след ни от- 
’Да при до не се до го вор ни те др жа ви да ги при-
фа тат фак ти те за во е ни те зло стор ства’(...) 
Зна чи, без ,по ли тич ки ели ти’, за што сме там 
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де ка да ва јќи им зна че ње, тие ели ти ед но став но 
ги тур ка ме и на та му да ре ша ва ат за на ша та 
суд би на, а ние да би де ме па сив ни на бљу ду ва чи.
Из ја ва: Си ни ша Шти мац, адво кат, Хр ват ска, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) ве ќе не кој ги спо ме на по ли тич ки те ели ти. И 
ме не ми пре чи тој из раз кој е упо тре бен во пре-
ам бу ла та ка де се ве ли на ци о нал ни ели ти. Мо же-
би тој е по до бар из раз, или , да ре че ме,  по ли тич-
ки струк ту ри.
Из ја ва: Ми ро слав Алим пић, Виш суд во Но ви Сад, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја 4. Де кем ври 2010.

(...) (точ ка та е) ’суд би на та’, тре ба да  се ста ви 
во мно жи на.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

Ова тре ба да деј ству ва кон по ши ро ка та оп ште-
стве на за ед ни ца, па тер ми но ло шки тре ба да се 
ре че- ’де ка се при зна ва ат не прав ди те на не се ни 
на жр тви те со цел на из град ба на кул ту ра на 
со ли дар ност и со чув ство кон дру ги те жр тви’.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.
’
Да се при зна ат не прав ди те’, ова про из ле гу ва од 
са ми те фак ти што ќе ги утвр ди ко ми си ја та, 
за ра ди тоа што во точ ка та 1. Ве ли ме –’да ги 
утвр ди фак ти те’. А што се по стиг ну ва со при-
зна ва ње на фак ти те и на ко го се од не су ва при-
зна ва ње то на фак ти те? Да ли ко ми си ја та ка ко 
та ква тоа го утвр ду ва, или тре ба се кој на ко го 
се од не су ва не прав да та, од но сно се кој кој на не кој 
на чин на пра вил не прав да, да ја при знае не прав-
да та за да мо же ме по на та му да оди ме на де лот 
на гра де ње на кул ту ра, со ли дар ност, со чув ство 
и т.н.
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра-
ва, Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав на та 
за ед ни за за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. 
Де кем ври 2010.

(...) ко га на вле гу ва ме во утр вр ду ва ње то на окол-
но сти о те и при чи ни те, то гаш цел би би ла до бро 
да се из ра зи во по зи тив на сми сла, а тоа е под-
др жу ва ње на ми рот и, се ка ко, до сто ин ство то и 
по чи ту ва ње то на чо ве ко ви те пра ва.
Из ја ва: Иво Гр га, адво кат, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со прав на та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

За ло го ра ши те ни ка де не ма еви ден ци ја, ни ту во 
ло кал на та сре ди на, ни ту во оп шти на та, ни ту 
во жу па ни и те, ни ту во ен ти те тот, ни ту на 
ни во на др жа ва. И тоа не ма ни кој да го ра бо ти 
и не мо же да се оста ви на не кој од РЕ КОМ. Тоа 
е уло га на др жа ва та. И тоа др жа ва та мо ра да 
го на пра ви. Без тоа оваа ини ци ја ти ва е бес сми-
сле на.
Из ја ва: Мир ко Зе ле ни ка, Хр ват ско здру же ние на ло го ра ши од 
До мо вин ска та вој на во БиХ, Мо стар, БиХ, Ло кал ни кон сул та-
ции со прет став ни ци те на здру же ни ја та на ло го ра ши и се меј-
ста на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ме ѓ у гор је, БиХ, 11 
де кем ври 2010.

Она што ме не ми не до ста су ва во чле нот (...) кој 
се од не су ва на це ли те е од но сот кон по ли ти ча-
ри те, кон оние кои се но си те ли на од го вор но ста. 
До би вам впе ча ток де ка оваа при ка зна низ це ли-
те, низ за да чи те, ја спу шта ме на ин ди ви ду ал-
но ни во и на ни во на ин ди ви ду ал на ви на, не што 
што ап со лут но го под др жу вам,ама не ка де ми 
не до ста су ва тој линк ме ѓу таа при ка зна и она 
што е по ли тич ка од го вор ност (...) Зна чи, не тре-
ба тие да ги при фа тат тие фак ти, тие са ми те 
нам ни ги ин стру и раа, тие тре ба да ја по не сат 
од го вор но ста.
Из ја ва: Ма ри ја Вук са но вић, Цен тар за раз вој на не вла ди ни 
ор га ни за ции, Под го ри ца, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции 
со мла ди те за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, Под го ри-
ца, Цр на Го ра, 15 де кем ври 2010.

(...) се ве ли де ка ќе при до не се да се при фа тат 
фак ти те, при фа ќ а ње то е су бјек ти вен еле мент 
и ми слам де ка ко ми си ја та не ма да мо же да при-
до не се кој би ло не што да при фа ти, ту ку тре ба 
да ка же-’ да би дат за по зна ти’.
Из ја ва: Јо ва на Ра мо вић, Пра вен Фа ку тет на Уни вер зи те тот во 
Под го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со су ден ти и 
мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват-
ска 17 де кем ври 2010.

’да ја при знае не прав да та на не се на на жр тви-
те’, ми слам де ка не шта та ту ка се мал ку по гре-
шно по ста ве ни, за што кој да при знае? Ние, или 
оние лу ѓе кои ќе би дат во ко ми си ја та? Оние кои 
ја под др жу ва ат ко ми си ја та, тие ве ќе при зна ва-
ат. Ми слам де ка е ва жно да се вне се де ка др жа-
ви те-осно ва чи ја при зна ва ат таа не прав да.
Из ја ва: Един Смај ло вић, Фи ло зоф ски фа ку тет на Уни вр зи-
те тот во Љу бља на, пост ди плом ски сту дии, Бје ло По ље, Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти и мла ди на уч ни ци 
за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17 де кем ври 
2010.

Спо ред ме не ту ка би тре ба ло да стои де ка ги  со-
би ра по да то ци те за утвдру ва ње на фак ти те, 
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а фак ти те ќе ги утвр дат над ле жни те ин сти-
ту ции.
Из ја ва: Жељ ко Шпе лић, Хр ват ски ча снич ки збор, Па крац, 
Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни те за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18 де кем ври 2010.

За да чи 

Ко ми си ја та ги има след ни те за да чи: 

(а)  да со би ра по да то ци за слу ча и те на во е ни-
те зло стор ства и дру ги те шки кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва, да да де де та лен опис за 
нив, да ги при ка же обра сци те за кр ше ња-
та на пра ва та и нив ни те по сле ди ци;

(б)  да со бе ри по да то ци за суд би на та на ис че-
зна ти те и да со ра бо ту ва со над ле жни те 
те ла кои во до го вор ни те стра ни ра бо тат 
на ба ра ње на ис че зна ти те; 

(в)  да из ра бо ти по пис на чо веч ки те за гу би 
на:

I.    ци ви ли те кои го из гу би ле сво јот жи вот 
или ис че зна ле во вр ска со вој на та или не-
кој друг об лик на во о ру жен су дир; и

II.  бор ци те кои го из гу би ле сво јот жи вот во 
вр ска со вој на та или не кој друг об лик на 
во о ру жен су дир; 

(г)  да со бе ри по да то ци за ме ста та на за то че-
ни штво во вр ска со вој на та, или за не кои 
дру ги об ли ци на во о ру жен су дир, за ли ца-
та кои се про тив прав но за тво ра ни, под-
ло жу ва ни на ма че ње и не чо веч ко по ста-
пу ва ње, и да из ра бо ти за нив се оп фа тен 
по пис, со за шти та на иден ти те тот она му 
ка де што е тоа по треб но; 

(д)  да ги ис тра жи по ли тич ки те и оп ште стве-
ни те окол но сти кои има ле клу чен при до-
нес за из був ну ва ње то на вој ни те или на 
дру ги об ли ци на во о ру жен су дир, ка ко 
и из вр шу ва ња та на во е ни зло стор ства 
и дру ги те шки кр ше ња на чо ве ко ви те 
права]; 

(ѓ)  да одр жи јав ни слу ша ња на жр тви и дру ги 
ли ца за во е ни те зло стор ства и дру ги те-
шки те кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва; 

(е)  да пре по ра ча мер ки кои се од не су ва ат на 
спре чу ва ње на пов то ру ва ње на кр ше ња-
та на чо ве ко ви те пра ва и на ре па ра ции за 
жр тви те; и

(ж)  да го из ра бо ти, об ја ви и прет ста ви за вр-
шни от из ве штај на на чин кој што ќе ово-
змо жи из ве шта јот да стиг ни до што е мо-
жно по ши рок круг на лу ѓе во др жа ви те на 
под рач је то на не ко га шна СФРЈ. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Ко га ста ну ва збор за по пис на чо веч ки те жр-
тви, ми слам де ка ту ка ќе би де по треб но да се 
на пра ви ре ви зи ја. Ќе на ве дам са мо еден при мер: 
Мно гу жр тви од сре ди ни те од ка де јас до а ѓ ам 
кои се уби е ни ка ко ци ви ли за вре ме на ру чек, во 
вре ме ко га би ле во по тра га по во да и хра на и 
т.н, се во де ни ка ко бор ци, а тие всу шност се 
уби е ни ка ко ци ви ли... и да не на ве ду вам по на-
та му, а тоа ви е са мо еден при мер.
Из ја ва: Фи крет Гра бо ви ца, Здру же ние на ро ди те ли на уби-
е ни де ца на оп ко ле но то Са ра е во 492-495, Са ра е во, БиХ, 
На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29 мај 2010.

Јас од по че то кот се за ло жу вам за тоа се ко ја 
жр тва да би де пер со ни фи ци ра на, тоа зна чи 
да има свој кар тон, во кој ние неа  ќе ја пер со-
ни фи ци ра ме во сми сла на има, пре зи ме, име на 
тат ко то,ма ти чен број, да та на ра ѓ а ње, ме-
сто на ра ѓ а ње, по тоа со шро таа лич ност се 
за ни ма ва ла во ми на то то, да ли би ла во брак, 
да ли има се меј ство  тоа се два мно гу бит ни 
сег ме та. По тоа, дал би ла при пад ник на не ко ја 
во о ру же на фор ма ци ја, или би ла ци вил, и втор 
би тен по да ток е окол но сти те под кои таа 
лич ност го за гу би ла жи во то. На тој на чин ние 
пра ви ме ди стинк ци ја ме ѓу оние кои го за гу би-
ле жи во тот во не по сред ни бор бе ни деј стви ја и 
оние кои, ако сме ам да ре чам, на не кој друг на-
чин го за гу би ле жи во тот и се ка ко во за вр шни-
от дел мо шне зна чај но би би ло таа лич ност да 
би де про нај де на, да би де ин ден ти фи ку ва на, да 
е по гре ба на.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, На ци о нал ни кон-
сул та ции со здру же ни ја  на жр тви те за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29. Мај, 2010.

(...) мо ја та по зи ци ја е де ка РЕ КОМ тре ба што 
по мал ку да се оп то ва ру ва со кон тек сти и де-
ка огром на ра бо та е РЕ КОМ да ги по пи ше, да 
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ги утвр ди фак ти те. Ко га ста ну ва збор за кон-
тек сти те и за го ди ни те,мо ја та пр ва ре ак ци ја 
е де ка е тоа до бро сра бо те но. Зна чи, 1980. За 
кон текст и ова ка ко што е ре че но, 1. ја ну а ри 
1991., до кра јот на 2001.
Из ја ва: Гор дан Бо са нац, Це на тр за ми ров ни сту дии, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни  кон сул та ции со ор га ни за ции од 
ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ,За греб, 
Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.

Тоа ве ќе го ре ков ме во си те рас пра ви кои ги во-
дев ме, де ка ,ед но став но не мо же ме да ги ме ша-
ме жр тви те на во е но то зло стор ство со стра-
дал ни ци те од ис ти от пе ри од. Стра дал ни ци-
те има ат свој ре ги стар,а жр тви те на во е ни-
те зло стор ства мо ра ат да би дат обе ле жа ни 
со ме сто,вре ме и со ба рем два, осно сно по ве ќе 
ве ри фи ку ва ни из во ри кои тоа го до ка жу ва ат.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДРРГЗ, За греб, Хр ват ска, На ци-
о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции на ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, за греб, Хр ват ска, 1. Ју ни. 2010.

(...) на ша те мел на за да ча е, всу шност да при до-
не се ме во раз би ра ње то, или да на пра ви ме на-
ши те др жа ви да се срет нат и да се до го во рат 
и да на пра ват, што се ве ли да по вле чат цр та 
и да ка жат има ше тол ку уби е ни, тол ку ис че-
зна ти,има ше тол ку во е ни зло стор ства, има-
ше тол ку те шки... Тоа е она што са ка ме ние, 
а со тоа ,всу шност, ќе по мог не ме да се утвр-
дат фак ти те: ка ков во о ру жен су дир бе ше тоа, 
што се слу чу ва ше и де ка тоа не тре ба, ете, да 
стои... А мно гу сме за гри же ни до кол ку  да ли со 
ова ќе се ис тра жи кон тек стот, при чи ни те, 
мо ти ви те и деј стви ја та од  осум де сет ти те 
кои до ве доа то во о ру же ни су ди ри. Ме не ми се 
чи ни де ка тоа е це ли от фо кус на не што око лу 
што ни ка ко не ма да мо же да се до го во рат. Ако 
оди ме на кон тек стот и тре ба не го  да го има-
ме, ме не ми се чи ни О.К. ова обра зло же ние де ка 
е тоа од осум де сет ти те, всу шност да трг ну ва 
од мо мен тот ко га мо же ме не ка ко да ми сли ме 
за дез ин те гра ци ја та,но по ве ќе да би де тоа не-
ко ја хро но ло ги ја, или не ко ја точ ка на пре сврт, 
без ин тер пре та ции. Тоа ми се чи ни де ка е пре-
мно гу зах тев но и ние не ка ко не се со гла су ва ме 
де ка ко ми си ја та тре ба пре мно гу да се за ни ма-
ва со тоа.
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ња, Цен тар за мир, не на сил ство и 

чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 11 ју ни 2010.

(...) со би ра ње то на ин фор ма ци и те за ме ста та 
на за ро бу ва ње (...) не ма ре ги стар на за ро бе ни-

ци, за што ние сме све до ци де ка на кон сул та-
ци и те за ро бе ни ци те точ но на тоа ин си сти-
раа,за што ба рем во Бо сна и Хер це го ви на не 
по стои офи ци ја лен по пис на за ро бе ни ци те, не 
се знае кој ка де бил, па ми сли ме де ка тоа тре ба 
ов де да се до да де.
Из ја ва: Џе на на Ка руп - Дру шко, Здру же ние БХ Но ви на ри, 
Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га-
ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. 
Ју ни 2010.

(...) се ка де ка де што пи шу ва ’кои би ги утвр ди-
ле фак ти те за во е ни те зло стор ства’ тре ба да 
се до да де збо рот ’и дру ги те шки кр ше ња на чо-
ве ко ви те пра ва’.(...( ре фе ри ра на по ра не шна та 
вер зи ја на На црт-ста ту тот), по тоа ’Ко ми-
си ја та ги има след ни те за да чи: да го ис тра жи 
кон тек стот, при чи ни те,мо ти ви те и деј стви-
ја та поч ну ва јќи од 1980 го ди на кои до ве доа до 
вој ни/во о ру жа ни су ди ри, во е ни зло стор ства, 
и те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва’ –тре-
ба да се на зна чат на со ки те на кој на чин, кол-
ку ши ро ко, ко лу оп шир но и т.н. Утвр ду ва ње то 
на мо ти ви те е ед на ис клу чи тел но зах тев на и 
про бле ма тич на ра бо та и не сум си гу ре да да ли 
тоа во о што е мо жно ко ми си ја та, од 1980 на-
ва ка, са ма да утвди кои би ле мо ти ви те за си-
те ва жни на ста ни кои ги пре ди зви каа во е ни те 
деј стви ја.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва та на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
не вла ди ни ора ни за ции за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ , Ба ња 
Лу ка, БиХ, 5. Ју ни 2010.

(...) имам про блем точ но со оваа точ ка 5, ко-
ја на ви сти на ми го по ста ву ва пра ша ње то за 
ка па ци те тот и ми слам де ка ис тра жу ва ње то 
на мо ти ви те ќе би де мо шне, мо шне про бле ма-
тич но, ми слам де ка сми от кон цепт од 1980 е 
при лич но оп фа тен ,па за ра ди тоа и го по ста-
ву вам пра ша ње то на ка па ци те тот.
Из ја ва: Та ња То пић, по ли тич ка ана ли ти чар ка, Ба ња Лу ка,БиХ, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. Ју ни 2010.

(...) јас на ист на чин раз ми слу вам за мо ти ви-
те, ми слам де ка тоа е пре ши ро ко и де ка е по ве-
ќе су бјек тив на ра бо та ,за што ние имав ме мо-
жност на су де ња та да слу ша ме ка ко по е ди ни 
осом ни че ни  за во е ни зло стор ства збо ру ваа де-
ка гле да ле, или слу ша ле но ви нар ски из ве штаи, 
па по тоа пра ве ле зло стор ства. Зна чи, не му 
мо тив му бил но ви нар ски из ве штај за да на-
пра ви зло стор ство. Ако оди ме по тој пра вец, 
на ви сти на не знам,то гаш, ка де ќе ста са ме, а 
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јас сил но го под др жу вам ис тра жу ва ње то на 
кон тек стот и при чи ни те (...), за што тоа е 
ис клу чи тел но ва жно за си те жр тви и тоа го 
чув ме на си те кон сул та ции,осо бе но на кон сул-
та ци и те со здру же ни ја та на жр ви те.
Из ја ва: Бор ка Ру дић, Здру же ние БХ Но ви на ри, Са ра е во, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за 
На црт –ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5 ју ни 2010.

Мо ти ви те, ми слам, мо ра ат да оста нат, за-
што тие ну жно ќе се по ја ву ва ат во ис ка зи те 
на жр тви те и не мо же ме ние тоа да го ели ми-
ни ра ме.
Из ја ва: Не ла Па му ко вић, Цен тар за же ни –жр тви на вој на та 
Ро са, За греб, Хр ват ска. Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди-
ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 
БиХ, 5. Ју ни 2010.

Јас би пред ло жи ла во чле нот да се од де ли де лот 
кој го во ри за утвр ду ва ње на фак ти те а) за да 
се утвр дат фак ти те, и б) за да се ис тра жи 
кон тек стот, ме то до ло шки да се од де лат ед но 
од дру го за што ста ну ва збор за две раз лич ни 
ме то до ло гии.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До му ме та, За греб, Хр ват ска, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. Ју ни 2010.

(...) јас мо ти ви те би ги ста ви ла под пра шал ник 
(...) Јас се со гла су вам за 1980(...) ту ка би  го под-
др жал пред ло гот на Ве сна, за што ед но став но 
ста ну ва збор за две раз лич ни ме то до ло гии.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка,БиХ, 5. Ју ни 2010.

(...) за мо мент би се вра ти ла на таа точ ка ’да 
се со бе рат по да то ци те за суд би ни те на ис-
че зна ти те’, баш она што од го во ри На та ша, 
де ка тие по да то ци се со бра ни од стра на на 
Ме ѓ у на род ни от цр вен крст, во ме ѓ у вре ме во 
Хр ват ска, на при мер, ве ќе втор пат се об ја ву-
ва кни га со ис че зна ти те, тоа е за ед нич ки пот-
фат на Ме ѓ у на род ни от цр вен крст и Од де лот 
на Вла да та за за ро бе ни те и ис че зна ти те. 
Мо же би мал ку би тре ба ло да се ко ри ги ра таа 
фор му ла ци ја, да се ка же де ка со ра бот ка та со 
ин ти ту ци и те кои ве ќе ги со би ра ат тие по-
да то ци, се пак уште ед наш да се об ја ват, зна-
чи да се на гла си де ка тоа не е ис тра жу вач ка 
ра бо та ка ква што ќе тре ба во оснос на до ку-
мен ти ра ње то на дру ги кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва и да се от стра ни по сто ја ни от сом неж 
кои вла ди ни те кан це ла рии и ко ми си и те за ис-
че зна ти те по сто ја но го ис ка жу ва ат ве ле јќи 

де ка има пре кло пу ва ња. Зна чи, да се по ја сни 
де ка та кво пре кло пу ва ње, всу шност,не ма.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лић, До ку мен та,За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5. Ју ни, 2010.

Во прин цип си те овие др жа ви ве ќе се га ги има-
ат тие спи со ци (на за ги на ти), да ре че ме јас 
тоа од го вор но мо жам да го ка жам за БиХ, си те 
три стра ни,па да ли ние ќе пра ви ме ре ви зи ја 
на офи ци јал ни те др жав ни спи со ци? Зна чи,има, 
си те стра ни, има при пад ни ци на Ар ми ја та на 
БиХ, за ги на ти чии семсјтва при ма ат на до-
мест, при пад ни ци на ХВО ( Хр ват ско вје ќе од-
бра не), при пад ни ци на вој ска та на Ре пу бли ка 
Срп ска и тоа се офи ци јал ни др жав ни спи со ци 
спо ред кои  над ле жни те ми ни стер ства ис пла-
ќ а ат со о две тен на до мест. Има те, исто та ка, 
спи со ци на за ги на ти те ци ви ли, мо же би тој не 
е тол ку пре ци зен со оглед де ка тој не оства ру-
ва аде кват ни при на дле жно сти.
Из ја ва: Му ниб Ха ли ло вић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство на 
БиХ, Од дел за во е ни зло стор ства, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со прав нич ка та за ед ни ца за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, 
За греб, Хр ват ска, 11ју ни 2010.

За тоа јас ми слам де ка се кој тре ба да го из вр-
ши тој по пис на гу би то ци те по си те осно ви, 
бор ци, жр тви, ци ви ли и ми слам ако тоа не се 
на пра ви, де ка тоа ќе би де еден не це ло сен  пот-
фат. Жр тви те и си те на стра да ни тре ба да 
се нај дат на тој спи сок, тие ќе би дат мно гу 
бит ни за утвр ду ва ње на фак ти те и не ко му 
ко му ќе му слу жат ка ко пој дов на осно ва  за за 
ра бо ти те на РЕ КОМ, за ана ли зи, по сле нас 
тоа ќе би де исто ри ја и лу ѓ е то ќе се за ни ма ат 
со тоа, а се га е таа мо жност. На кра јот, ако 
се ра ти фи ку ва спо год ба та, не гле дам при чи на 
др жа ви те да не ги ста ват на увид та кви от 
вид по да то ци.
Из ја ва: Ми ра Смај ло вић, су диј ка, Суд на Бо сна и Хер це го ви-
на, Од дел за во е ни зло стор ства, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав ни ци за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11 ју ни 2010.

Из ра бот ка та на по пи сот на чо веч ки те за гу-
би, не мој те да пи шу ва те чо веч ка за гу ба, па а) 
ци ви ли, под б) бор ци, под 5. да се ис тра жи кон-
тек стот, при чи ни те, мо ти ви те и деј стви ја-
та. Ов де е за да де но поч ну ва јќи од 1980. Го ди на 
(од ред ба од на црт-ста ту тот од ју ни 2010.), 
па за ми сле те ко га утвр ду ва те кри вич но де ло 
уби ство и ба ра те мо тив ,па не кој ве огра ни чу-
ва на од ре ден вре мен ски пе ри од. Гре шка, прав-
нич ка гре шка, не ма огра ни чу ва ње ако ба ра те 
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од ре де на ра бо та. Ова е мо шне опа сна ра бо та 
ко ја е по ли тич ка ра бо та, а не е од прав на при-
ро да, мо же да оста не, нор ма та тоа мо же да го 
тр пи,ама обра те те вни ма ние на од но сот.
Из ја ва: Бра ни лав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни-
ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 
2010.

(..) име нич ни от по пис на уби е ни те, на стра да-
ни те и ис че зна ти те. Тоа е ед на од нај ва жни те 
за да чи на ре ги о нал на та ко ми си ја. Ако не се на-
пра ви тоа, то гаш, се пла шам, де ка ќе оста не ме 
са мо на ни во то на раз лич ни по ли тич ки ин те-
пре та ции и број ки кои ги имав ме и по сле Пр ва-
та, и по сле Вто ра та свет ска вој на(...) да не во-
ди ме рас пра ва ако лу не што што де фи ни тив но 
бе ше мно гу ва жно во си те ко ми сии за ви сти на-
та, са мо што не кои пра веа по пис на жр тви-
те на во е ни те зло стор ства,а не ка де се пра ве-
ше по пис на чо веч ки те за гу би, зна чи по пис кој, 
освен жр тви на во е ни те зло стор ства, со др жи 
и по пис на за ги на ти те вој ни ци, при пад ни ци на 
си те во о ру же ни фор ма ции, ре гу лар ни и на до-
бро вол ци.. а си те тие се чо веч ки гу би то ци.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб , Хр ват ска, 11 
ју ни 2010.

(...) да ли се утвр ду ва ат фа ти те за во о ру же ни-
те су ди ри,или се утвр ду ва ат са мо фак ти те 
за во е ни те зло стор ства. Зна чи, ед но став но, 
тоа е ле ги тим на ди ле ма,а јас сум за тоа да се 
утвр ду ва и за во о ру же ни те су ди ри, ми слам де-
ка е до ста ва жно да се утвр ду ва ат и ед ни те, 
и дру ги те, но ов де  не ма  за да ча ко ја на РЕ КОМ 
тоа би му го ово змо жи ла, зна чи за да ча да се 
со бе рат ин фор ма ции и де та лен опис на слу ча-
и те на кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва. Има  во 
за да ча та, го ле мо пра ша ње е да ли е тоа за да-
ча та, но до бро, да се из ра бо ти по пис на чо веч-
ки те за гу би, а има  и во де фи ни ци и те, има и во 
це ли те.
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Јас ве ру вам де ка по сто јат два ар гу мен та про-
тив тоа (ис тра жу ва ње на кон тек стот). Еден 
е ова што го ре ков, зна чи ќе по стои во уво дот 
(из ве шта јот) во кој, се ка ко, ќе би де об ја снет 
кон тек стот, не ма ни ка кви при чи ни ко ме са ри-
те да се за ни ма ва ат со ра бо та на не кои дру ги, 
спе ци ја ли зи ра ни на у ки. При чи ни те во оп ште-

ство то ќе ги утвр дат со ци о ло зи те, тие ќе се 
за ни ма ва ат со тоа, исто ри ча ри те ќе из вле-
ку ва ат свои за клу чо ци, кул ту ро ло зи те тоа ќе 
го по вр зу ва ат со кул тур но то мил је, зна чи ед-
но став но има мно гу стру ки кои од тие фак ти 
што ќе ги утвр ди РЕ КОМ, по доц на  ќе из вле ку-
ва ат не ка кви за клу чо ци, ќе пи шу ва ат на уч ни 
де ла за тоа.
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Што се од не су ва, ве мо лам, на фак ти те за во-
о ру же ни те су ди ри, не гле дам де ка РЕ КОМ тре-
ба да се за ни ма ва со утвр ду ва ње на фак ти те 
за ра зни бит ки. За вре ме на утвр ду ва ње то на 
фак ти те за на пра ве ни те во е ни зло стор ства 
ќе се ко ри сти ме то да та на до ку мен ти ра ње со 
ко ја се утвр ду ва (од нај мал ку два из во ра) да ли 
стра да ње то на при пад ни ци те на ре гу лар ни те 
фор ма ции,или до бро волц ни те, на при пад ни-
ци те на во о ру же ни те си ли, има еле мен ти на 
во е но зло стор ство, на прим. уби ство на за ро-
бен вој ник, или ста ну ва збор уби ство во тек 
на бор ба, што не со др жи еле мен ти на кри вич-
но де ло. Тоа се со се ма ја сни не шта, фак ти те 
за во е ни те су ди ри би не од ве ле на бој но по ле, 
за ни ма ва ње со во е ни док три ни,а фак ти те за 
во е ни те зло стор ства и на стра да ни те при-
пад ни ци на ору жа ни те си ли не ги до би ва ме со 
ис тра жу ва ње на во е ни те су ди ри. Прет по ста-
ву вам де ка тво е то (се об ра ќа на Дра ган По по-
виќ)  ин си сти ра ње на фак ти те за во о ру же ни-
те су ди ри ка ко и но ви от при стап на Ра бот на-
та гру па е во вр ска со раз би ра ње то  де ка  тие 
фак ти се по треб ни за из ра бот ка на по пи сот 
на чо веч кте за гу би. Ние во ФХП  ра бо ри ме на 
по пи сот на чо веч ки те гу би то ци и не ис тра-
жу ва ме фак ти за во о ру же ни те су ди ри, ми слам 
де ка на бит ки те, во е ни те пла но ви за тоа што 
со ме то да та на до ку мен ти ра ње на стра да-
ња та, мо шне пре ци зно мо же ме  да дој де ме до 
по да то ци те да ли не кој на стра дал во бит ка, 
на при мер во Па штрик и во тој слу чај е ја сно 
де ка не е жр тва на во е но зло стор ство, ту ку 
е при пад ник на вој ска кој стра дал за вре ме на 
бор ба. Поч ну ва јќи од ппро фе со рот Ба си о ни кој 
уште 1992 го ди на на Со ве тот за без бед нмост 
на Обе ди не ти те На ции му под не се из ве штај 
во кој се е со се ма ја сно до ку мен ти ра но ко га 
ста ну ва збор за во е но зло стор ство, ко га е тоа 
ле ги тим на во е на ак ци ја во ко ја има на стра да-



�������	

�	 2010- 	� �� � � 2011

����� �� �����

71

ни,ама не ма по вре да на чо ве ко ви те пра ва, ни-
ту на Же нев ска та кон вен ци ја.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 
ју ни 2010.

Во тој кон текст би тре ба ло да се раз гле да ат 
за да чи те на РЕ КОМ точ но вр за ни за на ста-
ни те од 1989., од но сно 1980. Го ди на и по на та-
му, зна чи во кој обем тие би тре ба ло да се ра-
све тлу ва ат, од но сно кол ку би тре ба ло да би де 
ва жен контк стот. Јас прет по ста ву вам  де ка 
е ва жен, но во кој обем  има јќи ја пред вид онаа 
глав на за да ча и се дру го, исто та ка, она за  
што е мал ку ка жа но, а тоа е кр ше њео на чо ве-
ко ви те пра ва мо ра да би де вр за но  за глав на та 
ра бо та,а тоа се во е ни те зло стор ства про тив 
чо веш ство то.
Из ја ва: То ма Ви шњић, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт- ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

(...) го де лам ми сле ње то де ка ис тра жу ва ње то 
на кон тек стот и при чи ни те, мо ти ви те за 
во о ру же ни су ди ри, спо ред мое ми сле ње, би би-
ло пре го лем, ако не и фа та лен ка мен око лу вра-
тот на ко ми си ја та. Јас сфа ќ ам де ка, осо бе но 
здру же ни ја та на жр тви те ја из ра зу ва ат таа 
жел ба да се ис пи та ат и мо ти ви те и при чи ни-
те и тоа е со се ма ле ги тим но и јас, лич но, би 
са кал на ви сти на и да ви дам не кои на о ди на 
ко ми си ја та кои одат во тој пра вец, но ми слам 
де ка тоа би би ла Си зи фов ска ра бо та и се пла-
шам де ка тоа би оку пи ра ло пре мно гу вре ме во 
ра бо та та на ко ми си ја та и чле но ви те на ко-
ми си ја та са ми ќе од би ра ат што ќе ис тра жу-
ва ат, де ка тие ед но став но ќе би дат бом бар-
ди ра ни со ин фор ма ции и со по ну ди на раз лич ни 
екс пер ти зи и све до штва за тоа што  ко га и 
за ра ди што се слу чи ло пред вој ни те, се пла-
шам де ка ко ми си ја та ќе пад не ка ко жр тва на 
оваа пет та за да ча.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, пра вен со вет ник на ОБ СЕ во Ср би-
ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Ако не ма ме из ра бо тен по пис и ако др жа ви те 
не се до го во рат де ка тоа на ви сти на се жр тви 
на во е ни зло стор ства и на те шки кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва, јас се пра шу вам на кој на чин 
еден ден ќе им ово змо жи ме на на след ни ци те на 
уби е ни те, или ис че зна ти те, од но сно на жи ви-
те жр тви, а ги из бро јав ме и има ме де фи ни ци ја 
што ме ѓ у но род но то пра во го сме та за жр тва 

на во е но зло стор ство и те шко кр ше ње на чо-
ве ко ви те пра ва, ка ко тие во оп што ќе мо жат 
да оства рат ка ква би ло са тис фак ци ја по си-
те овие стра шни слу чу ва ња.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УД БДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Исто та ка би пре по ра чал за РЕ КОМ, по доц на, 
на не кој на чин да  на пра ви ре ги стар, од но сно 
ма пи ра ње на ме ста та на жр тви те на зло-
стор ства та, ка ко пр во, и ка ко вто ро ма пи ра-
ње и ре ги стар на суд ски те про це си.
Из ја ва: Фа хру дин Ха дро вић, Де мо крат ска пар ти ја на со ци ја-
ли сти те, Под го ри ца, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со 
по ли ти ча ри и по ли ти чар ки за Ини ци ја ти ва та за фор ми ра ње 
на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 30. Ју ни 2010.

(...) ако е мо жно (во ста вот за из ра бот ка на 
по пис на чо веч ки за гу би)  да се до да де точ ка ц): 
пред НА ТО бом бар ди ра ња та, или пред вој на-
та, ка ко са ка те фор му ли рај те ја, во те кот и 
по по ти шу ва ње то на Ре зо лу ци ја та 1244, за-
што на ше то здру же ние тра га по суд би ни те 
на ис че зна ти те во тој пе ри од, од 1. Ја ну а ри 
1998, па до де нес.
Из ја ва: Ол ги ца Бо жа нић, На ци о на ли кон сул та ции со здру-
же ни ја на жр тви и сем ства на жр тви за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел рад, Ср би ја, 3. Ју ли 2010.

Ние ми сли ме де ка точ но ва ши от при стап, ре-
ги о нал ни от при стап е вси тин ски при стап, да 
се по пи шат и ло го ра ши те и ло го ри те ,а по тоа 
да се раз ми слу ва за оваа тре та фа за на од бе-
ле жу ва ње на тие ме ста.
Из ја ва: Ми о драг Лин та, Прет се да тел на Ко а ли ци ја та на 
здру же ни ја та на бе гал ци те од Хр ват ска, Бел град, Ср би ја, 
На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на жр тви те и на 
се меј ства та на жр тви те за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел-
град, Ср би ја, 3. Ју ли 2010.

Вклу чу ва ње на кон тек стот на вој на та ќе не 
од вле че од те ма та да го утвр ди ме по пи сот на 
жр тви те. Во таа сми сла ми слам де ка уште 
дол го вре ме ќе по ми не до де ка се вос по ста ви 
кон сен зус вр зан за ка рак те рот и при чи ни те за 
вој на. Мно гу те шко Ср би те во Хр ват ска ќе ја 
при фа тат те за та за До мо вин ска та осло бо-
ди тел на вој на, ка де од хр ват ска стра на би ле 
осло бо ди те ли, ка де Ср би те во Хр ват ска би ле 
агре со ри и ми слам де ка око лу тоа ни ко гаш не-
ма да се со гла си ме и ми слам де ка вклу чу ва ње-
то на кон тек стот на вој на та ќе не од да ле чи 
од при мар на та те ма-на ви сти на да утвр ди ме 
по е ди не чен по пис на жр тви те и тре ба до бро 
да се раз ми сли да ли и тој сег мент воп што да 
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стои  во це ли те и за да чи те на овој На црт-
ста тут.
Из ја ва: Ми о драг Лин та, Прет се да тел  на Ко а ли ци ја та на 
здру же ни ја та на бе гал ци те од Хр ват ска, Бел град, Ср би ја, 
На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр ви и на се меј-
ства на жр тви за На црт- ста ту тот на РЕ КОН, Бел град, Ср би ја, 
3. Ју ли 2010.

РЕ КОМ ту ка мо ра да има ман дат да оди и во 
пра ша ња та за од го вор ност на тие по ли ти ки 
кои до ве доа до огром ни ег зо ду си, не ху ма ни тар-
ни пре се лу ва ња, ту ку ег зо ду си на на ро ди те на 
овие про сто ри.
Из ја ва: Дра ган Пје вач, Здру же ние на се меј ства та на за ги на-
ти те и ис че зна ти те Ср би од Хр ват ска, Бел град, Ср би ја, На и о-
нал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на жр тви те и се меј ства та 
на жр тви те за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел гард, Ср би ја, 
3. Ју ли 2010.

Един стве но кај оваа точ ка б) сте на пи ша ле 
–бор ци те кои го из гу би ле жи во тот, или ис че-
зна ле во вр ска со во е ни те су ди ри. Зна е те, јас 
тоа го гле дам  мал ку ка ко на Кон фе рен ци ја за 
спре чу ва ње и ка зну ва ње на зло стор ства та на 
ге но цид, па мо же би би би ло по до бро да се на пи-
ше- уче сни ци во бор би те.
Из ја ва: Слав ко Кец ман, Здру же ние за мир и чо ве ко ви пра-
ва, Би ље, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Оси ек, 
Хр ват ска, 13 ју ли 2010.

(...) не би би ло ло шо, во де лот ка де што ги на-
бро ју ва ме жр тви те за кои се во ди смет ка, чи ја 
ви сти на ќе се слу ша,ту ка да се нај дат и оние 
кои пру жа ле от пор на на сил ни те мо би ли за ции 
(...) кои по бег на ле од тоа да во ју ва ат про тив 
сво и те со се ди, тоа се пре те жно Ср би. По тоа 
се мо би ли зи ра ни но ќе од та му ка де што из бе-
га ле и пра те ни на зад та му од ка де по бег на ле. 
Тое е не што за што тре ба да се во ди смет ка и 
ми слам де ка таа е ед на по твр да, са тис фак ци-
ја за што во ме ѓ у вре ме се тре ти ра ни ка ко де-
зер те ри и т.н.
Из ја ва: На да Бер ко љан, Град ски со вет ник за кул ту ра и 
ин фор ми ра ње, Пан че во, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
по ве ќ е на ци о нал ни за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за фор ми ра ње 
на РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 28. Ав густ 2010.

Сме там де ка во ста ту тот, ба рем со еден член, 
тре ба да се по пи ше уни шту ва ње то на имо тот 
и да се ба ра кој е из вр ши тел на тоа зло стор-
ство, за што тоа, исто та ка е зло стор ство.
Из ја ва: Ми о драг Ја ко вље вић, Од бор на срп ско то на ци о нал но 
мал цин ство, Па крац, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
по ве ќ е на ци о нал ни за ед ни ци  за Ини ци ја ти ва та за фор ми ра-
ње на РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 28 ав густ 2010.

Има ме ед на гру па лу ѓе кои не ма ат ни ка кви чо-
ве ко ви пра ва- гру па пре бе га на од Хр ват ска, а 
еден дел  се на о ѓа во Ре пу бли ка Ср би ја (...) Тие 
не ма ат лич ни до ку мен ти (не ма ат хр ват ски 
до ку мен ти), со што би мо же ле да до ка жат де-
ка се лу ѓе кои не ко гаш има ле свој иден ти тет, 
се га  не ма ат со што тоа да го до ка жат (...) 
таа ка те го ри ја тре ба да се об ра бо ти по себ но. 
Тие,освен што се бе гал ци, про го не ти лу ѓе, кои 
из гу би ле де ло ви од сво е то се меј ство, има ат 
до пол ни тел на ма ка, не мо жат да има ат до ку-
мен ти, не мо жат да оства рат др жа вјан ство.
Из ја ва: Жељ ка Пр ша, Стру га, Бо сан ско Гра хо во, БиХ, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со по ве ќ е на ци о нал ни за ед ни ци за Ини-
ци ја ти ва та за фор ми ра ње на РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 28 ав густ 
2010.

(...) ја под др жу вам отво ре но ста да се по кре не 
пра ша ње то за од го вор ност на но ви на ри те и 
ду ри ми слам де ка не би би ло ло шо на ра бот на-
та гру па да и се пред ло жи тоа да би де ед на од 
за да чи те.
Из ја ва: Џе на на Ка руп - Дру шко, Здр же ние на БХ Но ви на-
ри, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со но ви на ри за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Љу бља на, Сло ве ни ја, 10. Сеп-
тем ври 2010.

Во це лост се со гла су вам за во е ни те зло стор-
ства, кр ше ње то на чо ве ко ви те пра ва,но ми-
слам де ка, мо же би, е по треб но да се уфр ли де ка 
има ло и уба ви при ме ри на жр тву ва ње, кол ку и 
да би ле гр ди слу чу ва ња та на про сто ри те на 
це ла бив ша Ју го сла ви ја. Ми слам де ка по крај си-
те зло стор ства и кр ше ње на пра ва та, де ка на 
оваа ко ми си ја не би и пре че ло да се еви ден ти-
ра ат ба рем тие сим бо лич ни при ме ри.
Из ја ва: Бра хо Адро вић, под прет се да тел на оп шти на та Бе ра-
не, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал но то на се ле-
ние за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца, 14 сеп тем ври 
2010.

Не мо же ме да ги от стра ни ме по сле ди ци те без 
утвр ду ва ње на при чи ни те(...)Ко га збо ру ва ме за 
бив ша Ју го сла ви ја тре ба да се утвр дат по сле-
ди ци те, ге не за та, при чи на та.
Из ја ва: Ga ni Kra sni qi, Здру же ние на по ра не шни по ли тич ки 
за тво ре ни ци, Ма ли ше во/Malishevё, На ци о нал ни кон сул та ции 
со по ра не шни по ли тич ки за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ , При шти на/Prishtinё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.

(...) при чи ни те ќе и при пад нат на исто ри ја та 
и на оние кои се за ни ма ва ат со про на о ѓ а ње на 
при чи ни те.
Из ја ва: Res hat Gas hi, Здру же ние на по ра не шни по ли тич ки 
за тво ре ни ци, прет се да тел на кан це ла ри ја та во Шти мље/
Shti me, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со по ра не шни 



�������	

�	 2010- 	� �� � � 2011

����� �� �����

73

по ли тич ки за тво ре ни ци за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, При-
шти на/Prishtinё, Ко со во, 15. Сеп тем ври 2010.

Жр тви те се ци ви ли кои не ма ле пу шка, кои не 
би ле во ор же ни и ми слам де ка РЕ КОМ во сво јот 
из ве штај, во стра те ги ја та, тре ба да ста ви 
две не шта- жр тви и бор ци, за што бор ци те 
не мо жат да би дат жр тви. Тие има ле пу шка, 
оде ле, да, стра да ле, ама тоа е не што дру го.
Из ја ва: Му ни ра Су ба шић, Здру же ние на Мај ки те на ен кла-
ви те Сре бре ни ца и Же па, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жр тви те за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е-
во,БиХ, 18. Сеп тем ври 2010.

(...) раз о ча ран (сум) од ра бо та та на ра бот на-
та гру па за што на три кон сул та ции на кои 
сум бил, а две беа со жр тви те, збо ру вав ме за 
ге но цид, да вав ме обра зло же ние зо што во со-
ста вит на за да чи те на РЕ КОМ тре ба да би-
де утвр ден фак тот за ге но цид, ме ѓ у тоа, тоа 
е од би е но.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Сед ми ре ги о на-
лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II:Це ли и 
за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

Обра зло же ни е то де ка во ман да тот од три го-
ди ни ко ми си ја та не би мо же ла да утвр ди кој 
на ви сти на е ви но вен, во сми сла на де фи ни ци ја 
на жр тви и та ка на та му, јас ми слам  ако це-
ла та ра бо та се вр ти око лу жр тви те, то гаш 
ман да тот тре ба да се по све ти на тоа, а не на 
гу бе ње на вре ме на утвр ду ва ње на по ли тич ки-
те и оп ште стве ни те окол но сти кои до ве доа 
до пра ве ње то зло стор ства, исао и тоа е мно гу 
бит но, ама ме не ми се чи ни не во змо жна ми си ја  
та кви те окол но сти да се утвр дат и да се де-
фи ни ра ат во ман дат од три го ди ни, до де ка во 
исто вре ме има ме раз лич ни и мно гу број ни по-
пи си со кои мо жат да се де фи ни ра што е тоа 
жр тва.
Из ја ва: Љи ља на Ал вир, Ву ко вар ски мај ки, Хр ват ска, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бо та гру па II: 
Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 
2010.

(...) си те бор ци не се жр тви и ту ка тре ба да се 
на пра ви ја сна ди стинк ци ја ко га бо ре цот, спо-
ред Же нев ски те кон вен ции, ста ну ва жр тва.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, Хр ват ска, Сед ми ре ги-
о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли 
и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(...) мо ра ме да на пра ви ме ед на раз ли ка ме ѓу 
тер ми ни те чо веч ка за гу ба и жр тва(...) РЕ КОМ 
мо ра да из гра ди соп стве ни стан дар ди ка ко, на 
кој на чин ќе го утвр ду ва по пи сот на за ги на ти-

те (...) ние са ка ме си те жр тви по един стве на 
ме то до ло ги ја , по един ствен си стем да се на ре-
дат и да има ат един стве на де фи ни ци ја и свое 
од ре ди ште во по пи сот.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Сед ми ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и за да-
чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

Не раз би ра ме за ра ди што РЕ КОМ ги зел чо-
веч ки те за гу би, тоа е об вр ска на др жа ва та 
да утвр ди со кол ку жр тви, а со кол ку мр тви, 
од но сно за ги на та свои др жа вја ни рас по ла га. 
Основ на цел на РЕ КОМ е да го утвр ди по пи сот 
на чо веч ки те за гу би, и, пов тор но ис так ну ва-
ме, жр тви.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска 22 ок том ври 2010.

Го апо стро фи рам пред ло гот на Љи ља на Ца њу-
га ов де да стои ’жр тви на во е ни зло стор ства’. 
Жр тва та мо ра да се ста ви во фо ку сот и тоа  
ме не един стве но ме др жи во оваа при ка зна и 
за ра ди што по дол го вре ме и уче ству вам.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска, 22 ок том ври 2010.

(...) би  се за ло жил за ва ри јан та та да се оди 
са мо на во е ни те зло стор ства, а во е ни те зло-
стор ства на ви сти ан и се те шки кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ, БиХ, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) ’да при ка жат обра сци’- во ма ке дон ски от 
текст тоа ни што не зна чи (...) се да ва мо-
жност и за ар би трар ност.
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра-
ва, Ско пје Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 
2010.

’По пис на чо веч ки гу би то ци’, ми слам де ка не е 
до вол но до бар тер мин. Да се по пи шат гу би то-
ци те,а  при тоа да не на пра ви ме пер со ни фи ка-
ци ја на жр тви те, ми се чи ни де ка не е ху ма но 
и не е она за ра ди што жр тви те и са ка ат еден 
ва ков ме ха ни зам.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел-
град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

Са мо са кав ед на ин тер вен ци ја, ја зич на, по ве-
ќе од пси хо ло шка при ро да, а не прав на (...) кај 
точ ка та ’ци ви ли кои из гу би ле’. Ми слам де ка 
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мно гу по при ме рен гла гол ко га збо ру ва ме за жр-
тви те е да се ре че уби е ни,или усмр те ни.
Из ја ва: Ро берт Адрић, Жу па ни ски суд во Оси ек, Кан це ла ри ја 
за под др шка на жр тви те и на све до ци те, Хр ват ска, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) ’да се со бе рат по да то ци за ме ста та на за-
тво ра ња’- пов тор но збо ру вам за ма ке дон ски-
от текст, ова, ва ка ка жа но ни што не зна чи, 
зна чи тре ба да се ка же ’ за тво ра ње ко го’? Ли ца 
кои би ле жр тви, или по ја сно ука жу ва за ко го 
кон крет но ов де ста ну ва збор. 
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра ва, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 
2010.

(...) мо ше ам би ци о зно е прет ста ве но да се ис пи-
та ат по ли тич ки те, оп ште стве ни те окол но-
сти кои  не по сред но до ве доа до из був ну ва ње на 
вој ни те. Тоа ,прак тич но, е утвду ва ње зо што 
воп што дој де до вој на. Тоа е за да ча ко ја ја ра бо-
та та број ни ин сти ту ции, уста но ви и не знам 
да ли ко ми си ја та мо же се бе си  да си по ста ви 
тол ку ам би ци о зна за да ча  и што зна чи –са-
мо да ис тра жи. Мо же би по бр гу ќе ги  утвр ди 
по ли тич ки те и оп ште стве ни те окол но сти, 
или- да со бе ре, мо же би уште по до бро, па по тоа  
дру гу тоа ана ли тич ки ќе го од бра бо тат она ка 
ка ко што ми слат де ка тре ба.
Из ја ва: Ми ро слав Алим пић, Ви ши суд во Но ви Сад, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври  2010.

(точ ка та г.) Ми слам де ка би би ло мно гу по до бро 
ова да би де по де ле но во два ста ва, па да ве ли- ’да 
пре по ра ча мер ки кои се од не су ва ат на спре чу ва-
ње на пов то ру ва ње на кр ше ње на чо ве ко ви те 
пра ва’, па по тоа нов став- ’да пре по ра ча мер ки 
со цел  оства ру ва ње на пра во то за ре па ра ци ја 
на жр тви те’. Ми слам де ка се тоа два ин сти ту-
та кои на овој на чин тре ба да се од во јат.
Из ја ва: Бра ни лав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич-
ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
4. Де кем ври 2010.

(...) ре па ра ци и те за жр тви те тре ба да би де 
по себ на точ ка и тоа точ ка пред оваа г).
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, су ди ја, Жу пан ски суд во Ву ко вар , 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4.  де кем ври 2010.

Во си те уред би за од бра на по сто јат опи си на  
стра да ња та ко га лу ѓ е то ста ну ва ат ин ва ли-
ди. Тие спи со ци по сто јат за во е ни те об вр зни-

ци и за ци вил ни те жр тви од вој на та. Зна чи, 
тие спи со ци ве ќе по сто кат.
Из ја ва: Жељ ко Вла дић, Здру же ние на ло го ра ши, Мо стар, 
БиХ, Ло кал ни кон сул та ции со прет став ниц те на здру же ни ја 
на ло го ра ши и на се меј ства на жр тви за Ини ци ја ти ва та за 
осно ва ње на РЕ КОМ, Ме ѓ у гор је, БиХ, 11. де кем ври 2010.

(...) кој за да ча та под г) ’да се спре чат мер ки кои 
се од не су ва ат на спре чу ва ње на пов то ру ва ње 
на кр ше ње на чо ве ко ви пр ва’, ми слам де ка ко ми-
си ја та би тре ба ла да из ра бо ти еден сет пре-
по ра ки кои би се од не су ва ле пр вен стве но на из-
ме ни во обра зов на та про гра ма. Кон крет но ми-
слам  на исто ри ја та, ка де би би ло ва жно да се 
во ве дат про ме ни во таа обра зов на про гра ма.
Из ја ва: Един Смај ло вић, Фи ло зоф ски фа кул тет , пост ди-
плом ски сту дии, Љу бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со сту ден ти и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 17. де кем ври 2010.

(...) ја сум за тоа да се на пра ви по пис на си те 
гу би то ци. На тој по пис мо жат да би дат и ци-
ви ли те и војн ци те, со тоа, не да мо жат, ту-
ку мо ра ат да би дат и стран ски те др жа вја ни 
кои уче ству ваа во овие су ди ри. Ка де нив ќе ги 
еви ден ти ра ме? На ис ти от тој спи сок,и исто 
та ка да се и при пад ни ци те на ме ѓ у на род ни те 
си ли. А друг ре ги стар тре ба да би де ре ги ста-
рот на жр тви, пред се жр тви те на во е ни зло-
стор ства.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18 де кем ври 2010.

Тре ба да се по пи шат си те оние коу стра да ле.
Из ја ва: Нер мин Ка ра чић, ве те ран, Са ра е во, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со ве те ра ни за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, 
Ма ке до ни ја, 18 де кем ври 2010.

(...) те шко е да се од де ли кој стра дал ка ко ци-
вил, кој стра дал как вој ник. Ме ѓ и тоа, си те жр-
тви тре ба да се по пи шат.
Из ја ва: Ме влу дин Пла нић, офи цер на бив ша та ЈНА, ве те-
ран, Вр шац, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, Мак де о ни ја 18. де кем ври 
2010.
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Пе ри од и под рач је на ис тра жу ва ње

Ко ми си ја та ги утвр ду ва фак ти те за во е ни те 
зло стор ства и дру ги те те шки те кр ше ња на 
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чо ве ко ви те пра ва из вр ше ни во пе ри о дот од 
1 Ја ну а ри 1991 го ди на до 31 Де кем ври 2001 
го ди на во др жа ви те на про сто рот на не ко-
га шна СФРЈ, и ги ис тра жу ва по ли тич ки те и 
оп ште стве ни те окол но сти кои има ле клу чен 
при до нес за из був ну ва ње то на вој ни или дру-
ги об ли ци на во о ру жен су дир, ка ко и из вр шу-
ва ња та на во е ни зло стор ства и дру ги те шки 
кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва, и по сле ди ци те 
од зло стор ства та и кр ше ња та на чо ве ко ви те 
пра ва кои што се слу чу ва ле и во пе ри о дот по 
2001 го ди на.  

Ста во ви на уче сни ци те:

Во кон текст на ова што го збо ру вав те мно гу 
ми се до па ѓа што се оди од 80-ти те ( за ис тра-
жу ва ње на оп ште стве ни те и по ли тич ки те 
окол но сти). За да не се трг не од по сле ди ци те,а 
да се пре скок не при чи на та. Тоа е мно гу ва жно 
за ра ди ид ни те ге не ра ции.   
Из ја ва: Ја смин Има мо вић, на чал ник на Оп шти на Ту зла, БиХ, 
На си о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла БиХ, 29 ма.ј 2010.

Јас не би се со гла сил,а тоа и го ка жав за вре ме 
на не кол ку мои ди ску сии во те кот на ра бо та-
та на РЕ КОМ во ми на то то, а тоа е де ка не 
мо же ме да трг не ме од 80. го ди на. Осум де сет-
ти те го ди ни,па се до де ве де сет ти те, се го ди-
ни ко га на ро дот уба во жи ве е ше ,ама во са ми от 
на род, во си те три на ци о нал ни кор пу си се со-
зда ваа ја дра на на ци о на ли зам,а тие ја дра на 
на ци о на ли зам поч наа и се поч на ти уште од 
41-ва. Се те те се на се дум де сет и пр ва та го ди-
на, што  исто ни се слу чи нам, во Бо сна. Што 
мо же ше да се слу чи? Да ли зна е те, или јас да ја 
спо ме нам уфр ле на та гру па ко ја то гаш са ка ше 
да го ури ва по ре до кот на онаа Со ци ја ли стич ка 
Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја. А се тоа 
се жа ри шта во си те три на ци о нал ни кор пу си 
кои са каа да ја рздро бат по се ко ја це на онаа 
Ју го сла ви ја.
Из ја ва: Дра ги слав Ми ја но вић, Здру же ние на во е ни те ин ва-
ли ди, Звор ник, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же-
ни ја та на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла,БиХ, 
29 мај 2010.

Јас ре ков де ка вре мен ска та и те ри то ри јал-
на та над ле жност на РЕ КОМ, ов де точ но се 
на гла си ва спо ред да ту мор од ко га до ко га и те-
ри то ри јал на та над ле жност, и ќе ка жам де ка 
се со гла су вам со по че то кот, тоа е 1. Ја ну а ри 
80-та ста, но не би се со гла сил тоа да би де 31. 

Де кем ври 2001-ва со оглед де ка ако има ме факт 
де ка во Бо сна и Хер це го ви на се уште се ба ра ат 
не ка де око лу 10.000 ис че зна ти ли ца, ние де нес 
има ме си ту а ци ја де ка де нес не кој во Бо сна и 
Хер це го ви на ги кр ши на ши те чо веч ки пра ва со 
кри е ње на ма сов ни те гроб ни ци и она што ми-
слам де ка се пак ма да тот на оваа ко ми си ја би 
тре ба ло да би де е за ние во што по кус пе ри од 
да дој де ме до со зна ни ја и ин фор ма ции ка де се 
ма сов ни те гроб ни ци. За тоа ми слам де ка овој 
да тум, тоа е ба рем ми сле ње на ор га ни за ци и те 
од ка де јас до а ѓ ам. Де ка 31. Де кем ври 2001. Го-
ди на е кра ен рок ко га би се вр ше ло до ку мен ти-
ра ње то на фак ти те.
Из ја ва: Ме влу дин Лу пић, Здру же ние на се меј ства та на за ро-
бе ни и ис че зна ти ли ца од оп шти на та Звор ник, Звор ник, БиХ, 
На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29. Мај 2010.

Што се од не су ва до овие оп струк ции и вре мен-
ско то тра е ње на РЕ КОМ, до ко га е тој пе ри од, 
јас би се со гла сил со ко ле ги те кои ре коа де ка тој 
пе ри од не тре да да се огра ни чу ва, за што ние 
има ме си гур но стра шни кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва на жр тви те и на чле но ви те на нив ни те 
се меј ства од се кој по е ди нец, или ин сти ту ци ја 
кои на кој би ло на чин  вр шат оп струк ции во 
про на о ѓ а ње то, иден ти фи ку ва ње то на жр тви-
те и санк ци о ни ра ње то на из вр ши те ли те.
Из ја ва: Го ран Дра жић, Здру же ние За ед но до ви сти на та, Ба ња 
Лу ка, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29 мај 2010.

Со огра ни чу ва ње то на РЕ КОМ од 80.ти те,  па 
на ва му  ( за ис тра жу ва ње на оп ште стве ни те 
и по ли тич ки те окол но сти) е со зда ва ње  усло-
ви за по ста ву ва ње на  ка мен-те мел ник за но ви 
су ди ри.
Из ја ва: Мир ко Ши му но вић, Здру же ние на се меј ства та на 
за ги на ти и ис че зна ти бра ни те ли, Жеп че, БиХ, На ци о нал ни 
кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29 мај 2010.

(...) за Хр ват ска е под знак пра ша ње тер ми нот 
и пр ви ја ну а ри 1991. За што има ме за кон за 
тоа и во Хр ват ска за по че ток на До мо вин ска-
та вој на е   ју ни 1990. Зна чи, ние не без при чи на 
пред ла гав ме за стар тот на бро е ње на жр тви-
те  и пр ви те жр тви во Хр ват ска ги иамав ме 
во се ве де се та та, а не  во 1991.
Из ја ва: Вељ ко Ви чевћ, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, На ци-
о нал ни кон сул та ции  со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.
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(...) нам не ни од го ва ра злат на та точ ка од ко ја 
по тоа ќе се гле да по на та мо шни от кон цепт да 
би де смрт та на Јо сип Броз Ти то. Име но, тоа 
е по ли тич ки чин. Мно гу те шко е , освен што е 
и фи зич ки во сми сла на смрт на ед на лич ност, 
мно гу е те шко , всу шност да се ста ви од ред ни-
ца  де ка таа не го ва смрт до таа мер ка вли ја е-
ла на про ме на во од но си те,или таа на ста пи ла 
пред смрт та,или на ста пи ла еден,или два ,или 
три ме се ци по тоа. Нам би ни би ло по при фа-
тли во тоа да би де пра вен чин, а тоа да би де 
74. Ко га се до не су ва ше Уста вот од кој по тоа се 
од вои пр ва та ре пу бли ка во са мо бит ност,од-
но сно во су ве ре ност и ка ко по си лен по ли тич ки 
чин, по ве ќе от кол ку смрт та на ед на лич ност, 
без оглед што прет ста ву ва ла таа на оваа те-
ри то ри ја.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции  со ор га ни за ции од ци вил ни от 
сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. 
Ју ни 2010.

Јас би пред ло жи ла да се зе ма 1.01.1990  за што 
то гаш се оп фа ќа це ло куп на та го ди на, за тоа 
што на ко ми си ја та и се да ва мо жност ши ро-
ко да го гле да пе ри о дот на тие слу чу ва ња, за-
што си те  зна е ме де ка то гаш се слу чу ваа зло-
стор ства кои имаа из ра зи то обо е на ет нич ка 
при пад ност, што зна чи де ка тие мо же би не 
вле гле ка ко зло стор ства во вој на,но мо же би 
има ле и тоа кол ку вли ја ние на по доц не жни от 
пе ри од. Ако ние ста ви ме де ка по че то кот на 
во о ру же ни от су дир е 1.О1. 1991, од но сно ако ја 
ста ви ме 91-ва, то гаш сме при фа ти ле де ка си-
от оној пред хо ден пе ри од бил акт на те ро ри-
зам.Тоа е го ле ма раз ли ка во прав ни те по сле-
ди ци кои мо жат да про из ле зат и за жр тви те 
и за се дру го.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР РГЗ, За греб, Хр ват ска, На ци-
о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

Око лу оваа ди ле ма (за ис тра жу ва ње на оп-
ште стве ни те и по ли тич ки те окол но сти) 
ком про мис е 1. Ја ну а ри 1980., ми слам-до бар 
ком про мис).
Из ја ва: Гор дан Бо са нац, Цен тар за ми ров ни сту дии, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни ко нул та ции со ор га ни за ции на ци вил-
ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
1. Ју ни 2010.

Јас, мо же би би бил за тоа да не се оди во да ва ње 
на по ли тич ки те и со ци јал ни те усло ви, ту ку 
мо же би од 1. Ја ну а ри 1980 исто та ка се про пи-
шу ва ат не кои ис то ри ски фак ти,а не тол ку да 

се ин тер пре ти ра. Зна чи, не ка се на бро јат фак-
ти те кои се слу чи ја, но се  пла шам де ка се ко ја 
ин тер пре та ци ја е ужа сно ли згав пе ри од , пар-
дон, под рач је.
Из ја ва: Гор дан Бо са нац, Цен тар за ми ров ни сту дии, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од 
ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.

(...) ние сме та ме де ка на ви сти на тре ба да се 
зна ат фак ти те за ору же ни те су ди ри (...) Па 
кој ќе го пра ви тоа? То гаш жр тва та ве ќе не е 
во фо ку сот. Оној мо мент ко га ние ќе поч не ме 
да раз го ва ра ме за по ли тич ки те и со ци јал ни-
те окол но сти, жр тва та, јас ми слам, ќе би де 
за бо ра ве на.
Из ја ва: Ни ко ле та По љак, Цен тар за мир, не на сил ство и 
чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. Ју ни 2010.

’Фак ти те за во о ру же ни те су ди ри’, јас се пла-
шам де ка ако стои тоа, де ка тоа ќе оти де мно-
гу ши ро ко. Ми слам, ту ка ќе мо ра да се вклу чат, 
ќе мо ра ко ми си ја та да се за ни ма ва со ме ди у ми-
те, со во е на та под буц ну вач ка про па ган да, со 
но ви на ри те, со про ме ну ва ње то и со фал си фи-
ку ва ње то на по да то ци те и слич но. Ми слам... 
де ка вку чу ва јќи ја не са мо ме ди ум ска та про-
па ган да, ту ки и по ли ти ка та, па и се, ко га се 
одр жа ла ко ја бит ка, ка де се на пад на ло, кој ко го 
гра на ти рал... Се пла шам де ка мно гу вре ме и ка-
па ци тет на ко ми си ја та ќе се по тор ши утвр-
ду ва ќи ги фак ти те за во о ру же ни те су ди ри.
Из ја ва: Игор Ро ди нек, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, На ци о-
нал ни кон сул та ции  со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 1. Ју ни 2010.

(...) не кои лу ѓе, осо бе но овие што до а ѓ а ат од 
бра ни тел ски те ор га ни за ции, ни ка ко не мо жеа 
да го при фа тат 1. ја ну а ри 1991 го ди на ка ко 
што тоа го зе ма Ме ѓ у на род ни от суд во Хаг ка-
ко вре ме на по че ток на во е ни те слу чу ва ња,ту-
ку ре коа де ка спо ред Де кла ра ци ја та за До мо-
вин ска та бор ба во Хр ват ска не е прав но пот-
кре пе на, ту ку по ли тич ка ка те го ри ја и тие по-
точ но ин си сти ра ат де ка тре ба да се зе ме ју ни  
1990. Го ди на ка ко по че ток на во е ни те су ди ри 
во Ре пу бли ка Хр ват ска.
Из ја ва: Мир ја на Би ло па вло вић, Цен тар за раз вој и под др шка 
на ци вил но то оп ште ство Дел фин, Па крац, Хр ват ска, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На царт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5. Ју ни 2010.

Во де лот за оп шти те од ред би тре ба да се 
вклу чи вре мен ско то огра ни чу ва ње и те ри то-
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ри јал на та над ле жност во рам ки те на еден 
член, за се за ед но да би де по си сте ма тич но.
Из ја ва: Ве сна Си мо вић, Здру же ние на прав ни ци на Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Во чле нот(...) за вре мен ска та и те ри то ри јал-
на та над ле жност на РЕ КОМ  пов тор но се збо-
ру ва за утвр ду ва ње на фак ти те за во е ни те 
зло стор ства. Ми слам де ка е тоа пре тен ци о-
зно  и ја ком пли ку ва си ту а ци ја та, ка ко и оваа  
вто ра за да ча на РЕ КОМ вр за на за по ли тич-
ки те и оп ште стве ни те окол но сти кои при до-
не соа за за поч ну ва ње то на су ди ри те. 
Из ја ва: Го ран Ро дић, адво кат, Под го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб,Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

(...) ни ту еден мо мент не по стои ди ле ма око лу 
утвр ду ва ње то , обез бе ду ва ње то,или со би ра-
ње то на фак ти те вр за ни за во е ни те зло стор-
ства, но се га се по ста ву ва пра ша ње со кои ме-
то ди, со кои по стап ки, со ко ја ме то до ло ги ја, со 
кои ин стру мен ти да се утвр ду ва ат по ли тич-
ки те и со ци јал ни те окол но сти кои до ве доа до 
тоа.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 
ју ни 2010.

Зна чи, во чле нот 22 се га се утвр ду ва ат фак-
ти те са мо за во е ни те зло стор ства, не ма ни-
ту во о ру же ни су ди ри, од 1 ја ну а ри 1991 до 30 
де кем ври 2001, и по тоа се до да ва’ ка ко и по-
ли тич ки те и со ци јал ни те окол но сти од 1980.’ 
Зна чи де ка се га ве ќе не се мо ти ви те, при чи ни-
те,кон тек стот и деј сви ја та, се га се по ли тич-
ки те и со ци јал ни те усло ви.
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва та на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 22 ју ни 2010.

(...) ми слам де ка тре ба да се по тру ди ме за да 
ја оправ да ме по тре ба та во ман да тот на РЕ-
КОМ да се утвр ду ва ат фак ти те за во е ни те 
зло стор ства , ка ко и за во о ру же ни те су ди ри. 
Јас не ми слам  ко га го во рам за утвр ду ва ње на 
фак ти те за во о ру же ни те су ди ри, не ми слам 
на си те број ни бит ки кои се од и граа, јас са мо 
ми слам ту ка на ка рак те рот на во о ру же ни те 
су ди ри. По стои ин тер ен во о ру жен су дир, та-
ка на ре че на гра ѓ ан ска вој на и по стои ме ѓ у на ро-
ден во о ру жен су дир. На под рач је то на Бо сна и 
Хер це го ви на,осо бе но, бе ше ком би на ци ја на по-

ве ќе ви до ви на тие вој ни, зна чи и ед ни и дру ги 
и тре ба точ но да се утвр ди тој факт.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка-
та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11 ју ни 2010.

Ја сно ми е зо што 1. Ја ну а ри 91., тоа е не ка де го-
ди на та ко га из був на таа гра ѓ ан ска вој на, ја сно 
ми е зо што кра јот на 2001. го ди на, сме там де-
ка се оп фа те ни на ста ни те во Ма ке до ни ја,ама 
то гаш не ми е ја сно , ве ро у вај те, зо што ту ка 
ги не ма на ста ни те од 2004. го ди на и ет нич ки-
те чи сте ња и по гро ми те на Ко со во и Ма то хи-
ја, за што сме там де ка тоа бе ше за вр шу ва ње-
то на си те ло ши на ста ни од 91-ва па на ва му 
на те ри то ри ја та на бив ша СФРЈ(...)  На тоа 
ме вр зу ва след ни от член (...) ка де кр ше ње то на 
пра ва та се по број ни,а,ме ѓу дру го то, не се огра-
ни чу ва ат и на,па да оди до а,б,ц,д, од зе ма ње и 
уни шту ва ње на имо тот од го ле ми раз ме ри, 
уни шту ва ње на вер ски и кул тур но-ис то ри ски 
објек ти, што бе ше ре зул тат на по гро мот и на 
ет нич ко то чи сте ње на Ко со во и Ме то хи ја во 
2004. го ди на во март.
Из ја ва: Алек сан дар Да мја но вић, Со ци ја ли стич ка на род на 
пар ти ја, Под го ри ца, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со 
по ли ти ча ри и со по ли ти чар ки за ини ци ја ти ва та за осно ва ње 
на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 30. Ју ни 2010.

Се ка ко и тоа пра ша ње за го ди на та од ко га 
поч ну ва ме, 1. Ја ну а ри 91. го ди на. Од ре де ни на-
ста ни се слу чу ваа во Хр ват ска и пред 1. Ја ну а-
ри 1991 го ди на.
Из ја ва: Ми о драг Лин та, Прет се да тел на Ко а ли ци ја та на 
здру же ни е то на бе гал ци те од Хр ват ска, Бел град, Ср би ја, 3. 
Ји ли 2010.

Но ми слам де ка е пре суд но, ми слам де ка  пре-
суд ни го ди ни за оваа вој на беа 87.,88.,89. И 9о-
та го ди на. Зо што? За тоа што то гаш не кој 
за ми сли не што и на ци о нал на та еуфо ри ја ја 
из диг на на на ед на ви со чи на ко ја не тре ба ше да 
се до жи вее, јас мо жам да ја на ре чам афир ма ци-
ја. Таа  афир ми ра на, на при мер,е на ци о нал на-
та свест, и ка де и да по стои таа на ци о нал на 
свест таа еуфо ри ја зна чи де ка по стои омра за. 
Се со зда ва таа омра за и од таа омра за се про-
из ве ду ва вој на.
Из ја ва: Екрем Ха џић, прет се да тел на Здру же ни ја та за за шти-
та на пра ва та на про го не ти те и ра се ле ни те од оп шти на та 
При бој При бој, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же-
ни ја на жр тви за На црт-ста ту тот,на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
3. Ју ли 2010.
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(...) јас, исто та ка, би са ка ла да се ис тра жи 
кон тек стот на при чи ни те, мо ти ви те на деј-
стви ја та од 1980. го ди на. И во Но ви Сад, ми се 
чи ни,не ко ја мај ка од Сре бре нич ка та гру па, јас 
не се се ќ а вам на име то,тоа ис то то го ба ра ше. 
Се со гла су вам со неа, ва лам, не се се ќ а вам на 
име то, но ба ра ше и таа го ди на да се зе ме пред-
вид, ко ја до ве де до вој ни...
Из ја ва: На та ша Шће па но ви, Здру же ние на се меј ства на кид-
на пи ра ни и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Бел град, Ср би ја, 
На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на жр тви и се меј-
ства на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
3. Ју ли 2010.

Да се зе ме пред вид, за дол жи тел но, 17 март 
2004 го ди на ко га из був наа по го ле ми су ди ри, зна-
чи су ди ри од ет нич ка при ро да, со по го ле ми раз-
ме ри, и тие да се зе мат пред вид, за дол жи тел-
но да се вклу чат.
Из ја ва: На та ша Шће па но вић, Здру же ние на се меј ства на 
кид на пи ра ни и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Бел град, Ср би-
ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на жр тви и 
семсјтва на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 3. Ју ли 2010.

Пов тор но е спо ри но за нас, од Ре пу бли ка Хр-
ват ска, по точ но овој пе ри од со кој ќе се за ни-
ма ва ко ми си ја та. За нас 90-та та го ди на е ис-
клу чи тел но зна чај на, но ми слам и за си те дру-
ги зе мји во кон текст на она што се слу чу ва ше.
Из ја ва: Мир ја на Би ло па вло вић, Дел фин, Па крац, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со по ве ќ е на ци о нал ни за ед ни ци за 
ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 28 
ав густ 2010.

На овој ста тут тре ба да му се из ра бо ти пре-
ам бу ла, не кој вид увод , увод кој ќе со др жи по-
че ток (...) кој ќе го оп фа ти ко ми си ја та,иако 
ми слам де ка тре ба да се оп фа ти пе ри о дот од 
1912 го ди на.
Из ја ва: Ylber To pal li, по ра не шен по ли тич ки за тво ре ник, Уро-
ше вац/Fe ri zaj, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со по ра не-
шни за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/
Prishtinё, Ко со во, 15. Сеп тем ври 2010.

(...) 1912.(...) од таа го ди на тре ба да се ис тра-
жу ва.
Из ја ва: Bi slim Bi sli maj, Здру же ние на по ра не шни по ли тич ки 
за тво ре ни ци, Ви ти на/Vi ti, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции 
со по ра не шни за тво ре ни ци за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, 
При шти на/Prishtinё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.

Вре мен ски от пе ри од за тре ти ра ње на ра бо-
та та на оваа ко ми си ја, ми слам, би тре ба ло да 
поч не од кра јот на бал кан ски те вој ни и оку па-
ции, или ре о ку па ции на ко сов ски те Ал бан ци на 
ал бан ска та те ри то ри ја.

Из ја ва: Na im Bu ju pi, Здру же ние на по ра не шни по ли тич ки 
за тво ре ни ци, прет се да тел на кан це ла ри ја та во Гло го вац/Gllo-
goc, Ко со во,На ци о нал ни кон сул та ции со по ра не шни по ли-
тич ки за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти-
на/ Prishtinё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.
Зна чи, 2004 го ди на ја ис фр лив ме. Да ли има ше 
кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва во 2004 го ди на на 
Ко со во и тоа под за шти та на Обе ди не ти те 
На ции?
Из ја ва: Дра го слав Ми ја но вић, Здру же ние на во е ни те ин ва-
ли ди од оп шти на Звор ник, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ре во, БиХ, 18 сеп-
тем ври 2010.

Зо што не се зе ма 90-та го ди на? За тоа што 
ние има ме про бле ми во Хр ват ска во 90-та го-
ди на. Ние има ме труп ци. Ние има ме оне во змо-
жен про ток на сто ки, лу ѓе, сред ства, што се 
са ка те. Има ме спо ра дич ни во о ру же ни су ди ри. 
Ние има ме жр тви во 90-та го ди на. Ако ги при-
ме ни ме ова, тие лу ѓе ќе би дат ис клуч ни.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР РГЗ, За греб, Хр ват ска, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: 
Со став и из бор на чле но ви на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 
ок том ври 2010.

(...) за нас е мно гу по зна чај но да се зе ме 74-та 
го ди на (за ис тра жу ва ње на по ли тич ки те и 
оп ште стве ни те окол но сти) ко га се из вр ше ни 
прав ни про ме ни во уста ви те кои на ре пу бли-
ки те им да доа по и на ков ста тус и им да доа (...) 
пра во на са мо о пре де лу ва ње до от це пу ва ње.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га,  УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска, 12 ок том ври 2010.

Ов де ве ќе со сто ле ти ја по стои про цес на са-
та ни за ци ја на дру га та стра на. Че сто па ти 
де нес слу шам, и осо бе но во те кот на  вој на та 
мо же ше да се чуе-што ни на пра ви ја во онаа 
вој на. Да ли тре ба ,мо же би, мал ку по на та му да 
се оти де во ми на то то (ис тра жу ва ње на по ли-
тич ки те и оп ште стве ни те окол но сти)?
Из ја ва: Нер мин Ка ра чић, Цен тар за не на сил на ак ци ја, Са ра-
е во, БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал ни за ед ни ци  за 
На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска, 22 ок том ври 
2010.

Мој кон кре тен пред лог е ба рем што се од не су-
ва за Бо сна и Хер це го ви на, тоа да би де 1. ја ну-
а ри 1990 го ди на. Уште во 1990. го ди на поч наа 
из бо ри те, осно сно до бив ме по ве ќ е пар ти ски си-
стем. И ми слам де ка од то гаш,а да не ка жам 
де ка уште  и во 90-ти те, на пра ве ни се не кои 
по е ди неч ни уби ства.
Из ја ва: Хи ба Ра мић, Фон да ци ја Ме зар је Бра ту нац, Бра ту нац, 
БиХ, Кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, Бра ту нац, БиХ, 27 но ем ври 2010.
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(...) јас би бил за тоа да оди ме по ши ро ко, да 
збо ру ва ме са мо за не по сред ни те при чи ни,а без 
вре мен ско за тво ра ње.
Из ја ва: доц. Д-р Ми лан Бр глез, Фа кул тет за оп ште стве ни 
на у ки, Љу бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел-
гард, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) За по ле сно да се раз бе ре зо што се слу чи-
ја тол ку стра шни на ста ни на овој про стор, 
мо ра ме да со гле да ме еден ис то ри ски, оп ште-
ствен и по ли тич ки аспект и ми слам де ка огра-
ни чу ва ње то на 80-та та го ди на ве ро јат но би 
бил еден те сен про стор.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ,Бел град, Ср би ја,4. Де кем ври 2010.

(...) но вед наш би са кал да ка жам де ка јас сме-
там де ка тре ба да се оди не кол ку го ди ни пред 
91-ва, зна чи не пред 80-та.
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, су ди ја во Жу па ни ски от суд во 
Ву ко вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со правб ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја,4. Де кем ври 
2010.

Прин ци пи ел но би ја по здра вил ва ри јан та та 
А, за што  збо рот не по сред но за ме не не зна чи 
са мо ми ну та пред пр ва та пу шка ко ја пук на ла 
на на ши те про сто ри.
Из ја ва: Злат ко Ку ле но вић Вр хо вен суд на Ре пу бли ка Срп ска, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) се ве ли де ка вре мен ски от про стор во кој 
ќе деј ству ва (ко ми си ја та) е од 1991. до 2001. 
Чи та јќи ги ве сни ци те и дру ги јав ни ме ди у ми, 
дој дов до по да ток де ка во еден дел на јав но то 
ми сле ње на Цр на Го ра и Ср би ја, исто та ка е и 
ми сле ње на по ли тич ки те пар тии, е де ка  тој 
тер мин би мо жел да се про ши ри до 2004. Ко га 
на Ко со во се слу чи ја ин ци ден ти кои тра е ја не-
кол ку де но ви, чиј  ре зул тат бе ше уни шту ва ње 
на го лем број цр кви и нов бран бе гал ци  од не ал-
бан ски те жи те ли.
Из ја ва: Сте ван Кан дић, сту дент, Пра вен фа кул тет, Здру же-
ние на прав ни ци на Цр на Го ра и на Европ ско то здру же ние 
на сту ден ти те по пра во на Цр на Го ра, Под го ри ца, Цр на Го ра, 
На ци о нал ни кон сул та ции со мла ди те за Ини ци ја ти ва та на 
осно ва ње на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 15 де кем ври 
2010.

(...) тре ба да се зе ме пе ри о дот од 1918 го ди на. 
Зо што ми слам та ка? За тоа што то гаш е со-
зда де на ед на др жа ва од ко ја си те до а ѓ а ме, тоа 
е др жа ва та на Ср би те, Хр ва ти те и Сло вен-

ци те ко ја по доц на,  29-та е пре и ме ну ва на во 
Ју го сла ви ја.
Из ја ва: Да мир Ни ко че вић, Фа кул тет за по ли тич ки на у ки, 
Хер цег Но ви, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден-
ти и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 17 де кем ври 2010.
Ко ми си ја та не смее да има ман дат да ги  оце-
ну ва по ли тич ки те и оп ште стве ни те окол но-
сти.
Из ја ва: Тим чо Му цун ски, Пра вен Фа ку тет  Ју сти ни јан Пр ви, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти 
и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 17 де кем ври 2010.

(...) вре мен ски от кон текст од 1980. (е) ис пра-
вен и (...) един стве но (е) тој би тен за ис тра-
жу ва ње на тој кон текст. Зо што? За тоа што 
по е дин ци те кре и ра ат зло,а не ис то ри ски те 
окол но сти.
Из ја ва: Един Смај ло вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, пост ди-
плом ски сту дии, Љу бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со су ден ти и со мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17 де кем ври. 2010.

(...) имам еден пред лог де ка  мо же би, во рам ки те 
на ста ту тот на ко ми си ја та би мо же ло да се 
на пра ви член со кој на ко ми си ја та би и се да ла 
об вр ска во од ре ден тер мин да осно ва ра бот но 
те ло кое точ но ќе се за ни ма ва со ова пра ша ње 
(ис тра жу ва ње на оп ште стве ни те и по ли тич-
ки те окол но сти.)
Из ја ва: Алек сан дра Ђор ђе вић, Пра вен фа кул тет, Ниш, Ср би-
ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти и мла ди на уч ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 17 де кем ври 2010.

1980. го ди на на ви сти на не е да тум од кој тре-
ба да се трг не, ту ку тре ба да се вра ти ме до 
41-та, иако тоа ќе би де до пол ни тел на ра бо та 
за ко ми си ја та.
Из ја ва: Се ид Бу рић, Пра вен фа кул тет, Са ра е во, БиХ, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со сту ден ти и мла ди на уч ни ци  за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17 де кем ври 2010.

Ко га ста ну ва збор за ди ле ма та кој вре мен ски 
пре и од да го оп фа ти ра бо та та на РЕ КОМ, 
ми слам де ка тој пе ри од тре ба да се огра ни чи 
(...) од 1980. го ди на, па се до 2001 и тоа од по ве-
ќе при чи ни. Ми слам де ка пред РЕ КОМ и она ка 
стои ед на ис клу чи тел но сло же на и оп шир на  и 
зна чај на за да ча, а осо бе но на утвр ду ва ње то 
на фак ти те, па се пла шам  де ка и овој пред ви-
ден рок за ра бо та на РЕ КОМ и утвр ду ва ње то 
на фак ти те ќе би де кус(...) Спо ред тоа, ми слам 
де ка РЕ КОМ ќе има мно гу по ва жни за да чи, а не 
да се вра ќа во да леч но то ми на то ка де што е 
ис клу чи тел но те шко да се утвр ду ва ат фак-
ти те и ви сти на та.
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Из ја ва: Фи крет Гра бо ви ца, Здру же ние на ро ди те ли на уби-
е ни те де ца од оп ко ле но Са ра е во 92-95. Са ра е во, БиХ, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на 
жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 17. 
де кем ври 2010.

По ве ќе би бил за нео гра ни чу ва ње (ко га ста ну ва 
збор за по ли тич ки те и оп ште стве ни те окол-
но сти).
Из ја ва: Алек сан дар То до ро вић, Ци вил на ини ци ја ти ва на 
из бри ша ни те, Љу бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сук та ции 
со жр тви те и со се мај ства та на жр тви те за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 17. де кем ври 2010.

(...) нео гра ни чу ва ње то на вре мен ски от пе ри од, 
ми слам де ка е тоа мо шне до бро (ко га ста ну ва 
збор за по ли тич ки те и оп ште стве ни те окол-
но сти).
Из ја ва: Ру жи ца Спа сић, Здру же ние на се меј ства та на ис че-
зна ти те и на сил но од ве де ни ли ца од срп ска на ци о нал ност, 
Ву ко вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со жр тви те и со 
се меј ства та на жр тви те за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Приш-
ри на/Prishtinё, Ко со во, 17 де кем ври 2010.

(...) се ка ко де ка не тре ба вре мен ско огра ни чу-
ва ње (ко га ста ну ва збор за по ли тич ки те и оп-
ште стве ни те окол но сти).
Из ја ва: At dhe Be ris ha, не вла ди на ор га ни за ци ја Ка ла ја, Пеќ/
Pe je, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на 
жр тви и на се меј ства на жр тви за На црт –ста ту тот на 
РЕ КОМ, При шти на/ Prishtinё, Ко со во, 17 де кем ври 2010.

(...) пе ри о дот, на при мер, од 85-та па на ва му. Но 
ко га би би ла и 1981-ва не би бил го лем про блем.
Из ја ва: Екрем Ха џић, Зду же ние за за шти та на про те ра ни те и 
ра се ле ни те од оп шти на При бој, При бој, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 17. Де кем ври 2010.

(...) ми слам де ка вра ќ а ње то во да леч но то ми-
на то, ка де не ма ме жи ви све до ци, би би ло раз-
вод ну ва ње и не мо жност РЕ КОМ да ги утвр ди 
ви стин ски те фак ти. За тоа сум за вра ќ а ње во 
ми на то то са мо во мо мен ти те ко га е тоа има 
при чин ско-по сле дич на вр ска со на ста ни те кои 
се слу чи ја од 1991-2001.
Из ја ва: Ан ђел ко Кве сић, Хр ват ско здру же ние на ло го ра ши 
во кан то нот Сре ди шна Бо сна, Бу со ва ча, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 17. Де кем-
ври 2010.

Во вр ска со окол но сти те, на ви сти на ако са-
ка ме да го огра ни чи ме вре ме то, ќе се со зда дат 
преч ки (во ра бо та та на ко ми си ја та).
Из ја ва: Prenk Gje taj, пред се та тел на Ко ми си ја та на Ре пу бли-
ка Ко со во за ис че зна ти ли ца, При шти на/Prishtinё, Ко со во, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства 
на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 
17 де кем ври 2010.

Што се од не су ва на са ми от пе ри од, ако са ка ме 
да се за ни ма ва ме са мо со жр тви те и со из вр-
ши те ли те на зло стор ства та, то гаш на ви-
сти на не тре ба да се оди на на зад. Тие кои до ве-
доа до се то тоа, нив ве ќе ги не ма.
Из ја ва: Ло зан ка Ра до и чић, Здру же ние на ро ди те ли Ве ра,на-
деж и љу бов, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 17. Де кем ври 2010.

Се ка ко де ка сум за тоа да не се огра ни чу ва вре-
ме то (ко га се во пра ша ње по ли тич ки те и оп-
ште стве ни те окол но сти).
Из ја ва: Sha ban Ter ziu, Не вла ди на ор га ни за ци ја Lan sdow ne, 
Гњи ла не/ Gji lan, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру-
же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 17. Де кем ври 2010.

(...) би  тре ба ло да се огра ни чи ме на пе ри о дот 
од 1981-ва го ди на.
Из ја ва: Ма рин ко Ђу рић, Здру же ние се меј ства на кид на пи-
ра ни и ис че зна ти на Ко со во и Ме то хи ја, Бел град, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства 
на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 
17. Де кем ври 2010.

За нас е мно гу бит но де ка вој ни те се во деа во 
пе ри о дот од 1990. го ди на, а не од 1991. го ди на, 
за што ве ќе пр ви те жр тви во Хр ват ска се во 
1990. Го ди на.
Из ја ва: Бру но Ча вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18 де ке мри 2010.

(...) не до 2001., со оглед де ка по го лем број зло-
стор ства во Ма ке до ни ја се слу чи ја во 2002.  
Из ја ва: Пре драг Пе тру шев ски Бин го, Здру же ние на бра ни те-
ли 2001., Ку ма но во, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
ве те ра ни за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 
18 де кем ври 2010.

(...) ако са ка ме да на пра ви ме не што до бро, на-
ви сти на тре ба да се осло би ме од си те огра-
ни чу ва ња (ис тра жу ва ње на по ли тич ки те и 
оп ште стве ни те окол но сти.) Зо што? Не кои 
не шта се слу чи ја за ра ди тоа што се за ед но 
поч на мно гу по ра но.
Из ја ва: Бру но Ча вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска,Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни те за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18 де кем ври 2010.

(...) вре ме то не тре ба да би де огра ни че но (за ис-
пи ту ва ње на по ли тич ки те и оп ште стве ни те 
окол но сти).
Из ја ва: Ни ко ла Гр ков, Здру же ние на ар ми ски те ве те ра ни, 
Ка ва дар ци, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со ве те-
ра ни за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18 
де кем ври 2010.
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Не тре ба да се огра ни чу ва (вре ме то за ис пи-
ту ва ње на по ли тич ки те и оп ште стве ни те 
окол но сти).
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18. Де кем ври 2010.

(...) вре мен ски от пе ри од тре ба да би де огра ни-
чен (за ис пи ту ва ње на по ли тич ки те и оп ште-
стве ни те окол но сти).
Из ја ва: Ан ђел ко Кве сић, Хр ват ска удру га на ло го ра ши во 
Кан то нот Срад на Бо сна, Бу со ва ча, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со ве те ра ни за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, 
Ма ке до ни ја, 18. Дкем ври 2010.

(...) не тре ба да има ста тич ко огра ни чу ва ње, 
ту ку тре ба да се ово змо жат мар ги ни за до пол-
ни тел но де лу ва ње. Зна чи, ми слам де ка глав но-
то кон цен три ра ње на де лу ва ње то на РЕ КОМ, 
за ра ди ефи ка сно ста, тре ба да би де од ре де но то 
вре ме кое го има ме во пред ло же ни от на црт.
Из ја ва: Lush Kra sni qi, Здру же ние за ис че зна ти те 27 април 
1999. Ѓако ви ца/Gjakovё, Ре ги о нал ни кон сул та ции со ве те-
ра ни за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18 
де кем ври 2010.

Јас сум за тоа да се огра ни чи де лу ва ње то на ко-
ми си ја та (за ис пи ту ва ње на оп ште стве ни те 
и по ли тич ки те окол но сти).
Из ја ва: Пре драг Пе тру шев ски Бин го, Здру же ние на бра ни те-
ли 2001., Ку ма но во, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
ве те ра ни, Ско пје, Мак до ни ја, 18 де кем ври 2010.

(...) вре мен ски от пе ри од да не би де стикт но 
од ре ден,за што она што се слу чи во пе ри о дот 
од 1990. до 2001., а и по доц на ( ...), тоа беа по-
сле ди ци на мно гу на ста ни и слу чу ва ња кои се 
слу чи ја мно гу по ра но од тоа вре ме.
Из ја ва: Rra him Li ma ni, Здру же ние на ве те ра ни на Осло бо-
ди тел на та на род на вој ска, Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со ве те ра ни те за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 18, де кем ври 2010.

(...) ко ми си ја та не би тре ба ла во оп што да рас-
пра ва за по ли тич ки те и дру ги те при чи ни за 
вој на та, ту ку да се во сре до то чи на фак ти те 
за на ста но кот на зло стор ства та.
Из ја ва: Жељ ко Шпе лић, Хр ват ски ча снич ки збор, Па крац, 
Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја,18. Дкем ври 2010.

Кр ше ње на пра ва та во над ле жност 
на Ко ми си ја та

Ко ми си ја та ги утвр ду ва фак ти те во вр ска со 
во е ни те зло стор ства, и дру ги те те шки кр ше-

ња на чо ве ко ви те пра ва, на ве де ни во член 1 
од Ста ту тот.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) На бро е ни се не кои кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва и во е ни зло стор ства (од ред ба од по ра-
не шна та вер зи ја на На црт-ста ту тот :’ Кр-
ше ња на пра ва та со кои се за ни ма ва РЕ КОМ 
вклу чу ва ат, но не се огра ни чу ва ат на: уби ства 
на ци ви ли и во е ни за ро бе ни ци; за ро бу ва ње; 
про тив прав но за тво ра ње; де пор та ци ја и при-
сил но пре ме сту ва ње на на се ле ние; си лу ва ње и 
дру ги те шки об ли ци на сек су ал но мал тре ти-
ра ње; ма че ње и дру ги не ху ма ни по стап ки со 
кои на мер но се пре ди зви ку ва го ле мо стра да ње; 
при сил ни ис че зну ва ња; од зе ма ње и уни шту-
ва ње на имо ти од го ле ми раз ме ри; зе ма ње на 
пле ни ци; уни шту ва ње на вер ски и кул тур но-
ис то ри ски објек ти; ко ри сте ње на ци ви ли и 
во е ни за ро бе ни ци ка ко жи ви шти то ви’). Не-
до ста су ва не што што би тре ба ло да го има, 
ама ова го го во рам од соп стве но ис ку ство и од 
соп ствен агол на гле да ње, без нај ма ла жел ба да 
вле зам во по ле ми ка со кој би ло од вас, во оваа 
ка те го ри за ци ја на зло стор ства не до ста су ва-
ат зло стор ства та на ге но ци дот. Да ли и не го 
не кој ќе го ква ли фи ку ва ка ко ма сов но зло стор-
ство и т.н, но со оглед де ка до а ѓ ам од Сре бре-
ни ца и де ка Ме ѓ у на род ни от суд на прав да та 
во Хаг ја да де таа прав на ква ли фи ка ци ја, ми-
слам де ка би би ло не ко рект но тој  да не би де 
на по пи сот на зло стор ства та со кои  ќе се за-
ни ма ва РЕ КОМ.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, На ци о нал ни кон-
сул та ции со здру же ни ја на жр тви за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29. Мај 2010.

(...) не ми е ја сно зо што ги не ма кид на пи ра ња-
та, за тоа што ние има ме го лем број на кид-
на пи ра ња по сле во о ру же ни те су ди ри во Ко со во 
по сле 9. Ју ни 1999. Го ди на и тоа исто та ка спа-
ѓа во над ле жност на РЕ КОМ.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га-
ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. 
Ју ни 2010.

Са мо ка ко ед на до пол ни тел на за да ча за ра-
бот на та гру па- што со на ме ри те за при кри-
ва ње на тра ги те од зло стор ства та.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. Ју ни 2010.
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(...) не кои од об ли ци те на пе до фи ли ја, не што да 
пред ви ди ме и во тој кон текст ,ка ко кр ше ње на 
се ри о зни чо ве ко ви пра ва.
Из ја ва: Ми ле на Са вић, Цен тар за ин фор ма тив но-прав на 
по мош, Звор ник, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни 
ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка БиХ, 
5. Ју ни 2010.

Пра ша ње то за при кри ва ње на тра ги те од во е-
ни те зло стор ства (да се до да де).
Из ја ва: Te ki Boks hi, адво кат, Ѓако ви ца/Gjakovё, Ко со во, ре ги-
о нал ни кон сил та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.
Кр ше ње на пра во то на при го вор на све ста ( да 
се до да де).

Из ја ва: Гор да на Бо са нац, Цен тар за ми ров ни 
сту дии, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11  
ју ни 2010.

Би са ка ла да се на до вр зам и на пред ло гот да се 
уфр ли ов де и под точ ка, не е бит но ко ја бу ква, 
ка де се ду пли ра ни зло стор ства та. По сле уби-
ства та се слу чу ваа ма са кри ра ња на те ла та, 
зна чи ние си те те ла што сме ги до би ле,збо ру-
вам за оние кои стра даа на Ко со во и Ме то хи ја, 
ги по гре бав ме. До би вав ме де ло ви од те ла, си те 
те ла беа обез гла ве ни. Ни ту ед но те ло не по гре-
вав ме со гла ва. На мер но е се то тоа пра ве но , 
ов де за дол жи тел но да би де уфр ле но: уни шту-
ва ње то, све сно и план ски уни шту ва ње и спа-
лу ва ње, пре ме сту ва ње, за ра ди тие уби е ни лу ѓе, 
за ра ди ово змо жу ва ње, утвр ду ва ње на при чи ни-
те за смрт та и ви стин ска иден ти фи ка ци ја.
Из ја ва: На та ша Шће па но вић, Здру же ние на се ме ства на кид-
на пи ра ни и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Бел град, Ср би ја, 
На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства 
на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. 
Ју ли 2010.

(...) по крај си те овие над ле жно сти чув де ка 
има ло и ’да се вклу чи и при кри ва ње на тра ги-
те и во е ни те зло стор ства’... И тоа го сме там 
за мно гу ва жно од лич но то ис ку ство на мо јот  
тат ко и уште не кол ку жр тви.
Из ја ва: Ма рин ко Ђу рић, Здру же ние на кид на пи ра ни и ис че-
зна ти  од Ко со во , Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции 
со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт –ста-
ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. Ју ли 2010.

(...) де ка тре ба да се вброи и при сил на та мо би-
ли за ци ја ка ко еден од ви до ви те со кои РЕ КОМ 
ќе тре ба да се за ни ма ва. Што е со при кри ва ње-
то на тра ги те од зло стор ства та?(...) на пред-

лог на лу ѓ е то од Ко со во, тре ба да се вклу чат и 
кид на пи ра ња та по во о ру же ни те су ди ри кои се 
слу чу ваа.
Из ја ва: Мир ја на Би ло па вло вић, Дел фин, Па крац, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со по ве ќ е на ци о нал ни за ед ни ци за 
Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 28 
ав густ 2010.

Во спи со кот на овие над ле жно сти не ви дов де-
ка е вбро ен ге но ци дот(...) зо што е ис пу те но?
Из ја ва: Есад Ко чан, Мо ни тор, гла вен и од го во рен уред ник, 
Под го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со но ви на-
ри за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Љу бља на, Сло ве ни ја, 10. 
Сеп тем ври 2010.

Об ја сну ва ње то де ка ге но ци дот не мо же да би-
де пред мет на РЕ КОМ, ми слам де ка тоа тол-
ку ва ње не стои. Ге но ци дот е нај те жок об лик 
на зло стор ство. Ге но ци дот не е ин ди ви ду ал но 
зло стор ство, тоа е си стем ско зло стор ство,а 
ние ако са ка ме да ги утвр ди ме си те фак ти за 
во е ни те зло стор ства, па и нај те шки те, мо-
ра ме да го со гле да ме ме сто то и уло га та на ин-
сти ту ци и те (...) РЕ КОМ во еден мо мент мо ра 
да се за ни ма ва со од го вор но ста на ин сти ту ци-
и те. Ако не се за ни ма ва со од го вор но ста на ин-
сти ту ци и те, то гаш ќе се све де ме на по е дин ци, 
по тоа ние ја гу би ме су шти на та на она за ра ди 
што го по кре ну ва ме ме ха ни змот ка ков што е 
РЕ КОМ.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со но ви на ри за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Љу бља-
на, Сло ве ни ја, 10. Сеп тем ври 2010.

Пе ри о дот кој ќе го тре ти ра ко ми си ја та тре ба 
да би де по долг, за да би де ме по дол ги то гаш мо-
ра ме да оп фа ти ме и дру ги пра ша ња-ко лек тив-
но то от пу шта ње на ра бот ни ци те.
Из ја ва: Ylber To pal li, по ра не шен по ли тич ки за тво ре ник, 
Уро ше вац/ Fe ri zaj, Ко со во,На ци о нал ни кон сул та ции со 
по ра не шни по ли тич ки за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ,При шти на/Prishtinё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.

(...) дла бо ко ( сум) раз о ча ран што ра бот на та 
гру па(...) не ста ви ла ед но нај те шко во е но зло-
стор ство, а тоа е ге но ци дот(...) пред ла гам ге-
но ци дот да мо ра да би де дел од ман да тот со 
кој ќе се за ни ма ва РЕ КОМ, пре су ди те кои ќе се 
до не сат во вр ска со ге но ци тот да мо жат да 
се зе мат пред вид ка ко утвр ду ва ње на фак ти-
те,но и во из ра бот ка та на за вр шни от из ве-
штај.
Из ја ва: Амир Ку ла гић, Сре бре ни ца, БиХ, Сед ми ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и за да-
чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16. Ок том ври 2010.
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Ако тек стот на на цр тот во оп што со др жи 
мо жност за тол ку ва ње де ка РЕ КОМ не ма да 
се за ни ма ва со ге но ци дот(...) то гаш е тоа нај-
се ри о зна мо жна опо ме на и за бе ле шка на тек-
стот на на цр тот.
Из ја ва: Дра шко Бје ли ца, Фи ло зоф ски фа ку тет, Ниш, Ср би ја, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на 
гру па II: Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16. 
Ок том ври 2010.

(...) наш пред лог е во чле нот (...) во кој се по пи-
ша ни де ла та во над ле жност на ко ми си ја та, 
да се вклу чи и ка те го ри ја та на те шко кр ше ње 
на чо ве ко ви те пра ва ко ја со сво ја та со др жи на 
би го по кри ва ла и зло стор ство то на из бри-
ша ни те во Сло ве ни ја (...) Ка те го ри ја та ко ја ја 
пред ла га ме е- ’си сте мат ско, ар би трар но, или 
не за кон ско од зе ма ње,или спре чу ва ње на оства-
ру ва ње на пра во то на по сто јан пре стој и од зе-
ма ње или спре чу ва ње на оства ру ва ње на пра-
во то за др жа вјан ство’.
Из ја ва: Јо ва на Ми хај ло вић - Тр бовц, Ми ро вен ин сти тут, 
Љу бља на, Сло ве ни ја, Сед ми фо рум за тран зи ци ска прав да, 
Ра бот на гру па II: Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
16 ок том ври 2010.

(...) пред ла гам да се до пол ни со уште ед на точ-
ка (...) ’сми сле но и/или си сте мат ско кри е ње и/
или уни шту ва ње на до ку мен ти кои све до чат 
или мо жат да по слу жат за ра све тлу ва ње и 
до ку мен ти ра ње на слу чаи на те шки кр ше ња 
на чо ве ко ви те пра ва и во е ни зло стор ства“.
Из ја ва: Ко ча Па вло вић, пра те ник во Со бра ни е то на Цр на 
Го ра, Цр на Го ра, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска 
прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска,26 ок том ври 2010.

(...) во е ни те зло стор ства не го ис клу чу ва ат ге-
но ци дот (...) Име то на ко ми си ја та ве ли во е но 
зло стор ство, јас тоа го раз би рам де ка се го во-
ри за во е но зло стор ство ка ко ге не рич ки по им 
кој го вклу чу ва и ге но ци дот. Се ка ко, вед наш да 
се из ја снам со оглед на тоа де ка во вој на та, во 
Ју го сла ви ја, од но сно во Бо сна и Хер це го ви на, на-
ви сти на се слу чи и е утвр де но во е но зло стор-
ство ге но цид, прв пат по Вто ра та свет ска 
вој на, јас сме там, по сле си те овие ди ску сии кои 
ги слу шнав, де ка ге но ци дот тре ба да се вброи 
во овој по пис.
Из ја ва: Зо ран Па јић, про фе сор, King’ s Col le ge, Лон вон, В. 
Бри та ни ја, прет се да тел на Фон дот за ху ма ни тар но пра во, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот-
на групаII: Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 
ок том ври 2010.

(...) ми слам де ка про бле мот мо же да се вклу чи 
под те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва и не 

би го од во ју вал ка ко по себ но по гла вие, тоа би го  
на вел, мо же би, ка ко кон крет ни по вре ди, но мо-
ра ме да би де ме до вол но ши ро ки за да сфа ти-
ме што под ра зби ра на сло вот- во е ни зло стор-
ства и те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва.
Из ја ва: Зо ран Пе јић, про фе сор King’s Kol le ge, Лон дон, В. 
Бри та ни ја, прет се да тел на управ ни от од бор на Фон сот за 
ху ма ни тар но пра во, Сед ми фо рум за тран зи ци ска прав да, 
Ра бот на гру па II: Це ли и за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
16 ок том ври 2010.

Ка ко до да ток на чле нот (...) јас би до дал, освен 
уни шту ва ње на до ку мен ти (...) – за стра шу ва-
ње и уби ства на све до ци.
Из ја ва: Ми лан Ре љић, УГ Стру га, Сед ми фо рум за тран зи-
ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и за да чи на РЕ КОМ, 
За греб, Хр ват ска, 16. Ок том ври 2010.

(...) ако ме гу на род ни от суд ве ќе од ре дил, ква ли-
фи ку вал де ка е тоа ге но цид, зо што то гаш РЕ-
КОМ го од бег ну ва збо рот ге но цид?
Из ја ва: Пер са Ву чић, Же ни во цр но, Ср би ја, Сед ми ре ги о-
на лен фо рум за тран зи ци ска орав да, Ра бо та групa II: Це ли и 
за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(...) да се вклу чи ге но цид и се да се на ве де- ге но-
цид и си те кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва, те-
шки зло стор ства(...) зо што да не се упо тре-
би и уби ва ње на де ца (...) мо же ме да до да де ме 
уште спе ци фич ни де ла да ре че ме ( из бри ша ни-
те) за Сло вен ци те.
Из ја ва: Апри ли ја Лу жар, Так си рат, Сло ве ни ја, Сед ми ре ди о-
на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и 
за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16. Ок том ври 2010.

Зо што е тол ку ва жно  тоа зло стор ство (из-
бри ша ни) да оди во по пи сот на те шки те кр-
ше ња на чо ве ко ви те пра ва? За тоа што ду ри 
и не се ра бо ти за кр ше ње на чо ве ко ви те пра-
ва, ту ку за не што што е сте пен по на пред, се 
ра бо ти за од зе ма ње на пра во то  во оп што да 
имаш пра во.
Из ја ва: Вла ста Је лу шич, Ми ро вен ин сти тут, Сло ве ни ја, Сед-
ми фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и 
за да чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

Ние не ба ра ме РЕ КОМ да ја утвр ду ва ин ди-
ви ду ал на та од го во рост, но ба ра ме РЕ КОМ да 
ги утвр ди фак ти те за ге но цид, зо што на тој 
на чин то гаш не ма да вр ши ме ре ви зи ја на пре-
су ди те.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ,Сед ми ге ни о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па II: Це ли и за да-
чи на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(..) сме там де ка мо же би би би ло до бро да се 
при фа ти ини ци ја ти ва та што дој де од Бо-
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сна и Хер це го ви на чле нот(...) да се про ме ни и да 
оди(...) си те кр ше ња на ме гу но род но то пра во и 
кр ше ње про тив чо веч но ста.
Из ја ва: Мир ја на Би ло па вло вић, Дел фин, Па крац, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Па крац , Хр ват ска, 22 ок том ври 2010.

(...) јас би по ба рал од вас да се до да де за про го-
нот- про гон на двор од зе мја та (де пор та ци ја).
Из ја ва: Sa bit Ma li qi, адво кат, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та-
ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

Се по ја ву ва не до след ност во утвр ду ва ње то на 
над ле жно ста на ко ми си ја та. Или се тоа во е ни 
зло стор ства и те шки кр пе ња ,или се тоа кри-
вич ни де ла про тив чо веч но ста и  ме ѓ у на род но-
то пра во. Зна чи, тоа би мо ра ло до след но да се 
вне се на си те ме ста ка де е тоа по треб но. Ме не 
ми се чи ни  де ка од прав ни ки аспект мно гу по до-
бра ва ри јан та би би ла да ги упо тре бу ва ме ве ќе 
утвр де ни те тер ми ни- кри вич ни де ла про тив 
чо веч но ста и ме ѓ у на род но то ху ма ни тар но 
пра во. За тоа што оп фа ќа еден ши рок аспект, 
за што оваа вто ра ал тер на ти ва на бро ју ва 
де сет ти на кри вич ни де ла, но не се огра ни чу ва 
са мо на тоа, па то гаш ние мо же ме да на бро-
ју ва ме до 15, па по тоа да ре че ме и дру ги. Та ка 
што ми се чи ни де ка е мно гу по до бро тоа да 
би де ал тер на ти ва А (Од ред ба од На црт ста-
ту тот од де ке мри 2010- АЛТ А’: Ко ми си ја та 
ги утвр ду ва фак ти те во вр ска со кри вич ни те 
де ла про тив чо веч но ста и про тив ме ѓ у на род-
но то ху ма ни тар но пра во,ка ко и фак ти те во 
вр ска со дру ги те шки кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва; Алт Б: Во е ни те зло стор ства и те шки 
кр ше ња на пра ва та со кои Ко ми си ја та се за ни-
ма ва, вклу чи тел но,но без да се огра ни чу ва, на: 
уби ства на ци ви ли и во е ни за ро бе ни ци; за ро бу-
ва ње, про тив прав но за тво ра ње; де пор та ци ја 
и при сил но пре ме сту ва ње на на се ле ние,; си лу-
ва ње и дру ги те шки об ли ци на сек су ал но зло-
ста ву ва ње; ма че ње и дру ги не ху ма ни по ста пу-
ва ња со кои на мер но се пре ди зви ку ва ат го ле ми 
стра да ња; при сил ни ис че зну ва ња; од зе ма ње и 
уни шту ва ње на имо ти од го ле ми раз ме ри; зе-
ма ње на пле ни ци; уни шту ва ње на вер ски и кул-
тур но-ис то ри ски објек ти; ко ри сте ње на ци ви-
ли и цво е ни за ро бе ни ци ка ко жи ви шти то ви’).
Из ја ва: Ми ро слав Алим пић, Ви ши суд во Но ви Сад, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) не сум за по е ди неч но на бро ју ва ње  ка ко што 
е тоа на ве де но во ал тер на ти ва та Б, за што 

вед наш во о чу вам из о ста ву ва ње на по е ди ни об-
ли ци на кри вич ни де ла про тив чо веч но ста и на 
ме ѓ у на рон до то пра во,а се ка ко е мно гу ва жно во 
са ма та иде ја за РЕ КОМ да би дат оп фа те ни 
си те кри вич ни де ла про тив чо веч но ста и ме ѓ-
у на род но то пра во и ми слам де ка таа фор му ла-
ци ја ја од ра зу ва су шти на та, зна чи ал тер на-
ти ва та А, таа ги од ра зу ва со се ма, во це лост, 
си те об ли ци на во е ни те зло стор ства.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ, БиХ, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца,за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 2010.

Ста вот 1. во оп што ме го спо ме ну ва во е но то 
зло стор ство. Во оп што не по стои, не го нор ми-
ра во рам ки те на над ле жно ста,а во ста вот 2. 
се да ва фор му ла ци ја ко ја е не прав нич ка-’Во е ни 
зло стор ства и те шки кр ше ња на пра ва та со 
кои ко ми си ја та се за ни ма ва , но не се огра ни чу-
ва ат’ (...) Таа ( ко ми си ја та) е еден ор ган кој мо ра 
да има спе ци фи ка ци ја на сво и те над ле жно сти 
и овој член тре ба со се ма да се пре у ре ди.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци те на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич-
ка та за ед ни за за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Вел град, Ср би ја, 
4. Де кем ври 2010.

Го спо дин Бу лиќ ни ре че де ка ал тер на ти ва та Б 
не ги со др жи си те де ла кои пот па ѓ а ат под ме-
ѓ у на род но то ху ма ни тар но пра во. Јас би са кал 
да оста не ал тер на ти ва та Б,но да се до да дат 
де ла та кои не се на ве де ни во ова на бро ју ва ње 
на во е ни те зло стор ства и дру ги кр ше ња на чо-
ве ко ви те пра ва.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) ал тер на ти ва та А ги да ва си те мо жно сти.
Из ја ва: Ни ко ла Бе шев ски, Жу па ни ски суд во Ву ко вар, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) пред ла гам да (...)оста не ал тер на ти ва та Б 
ко ја ги на бро ју ва си те де ла во над ле жност на 
ко ми си ја та и во тој член да оста нат кр ше-
ња та на чо ве ко ви те пра ва, и не са мо во е ни-
те зло стор ства. И пок тај тоа , спо ред на ше 
ми сле ње, во де фи ни ци ја та  те шки кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва би тре ба ло да се вклу чат 
след ни те збо ро ви(...)’ си сте ма тич но ар би три-
ра но,или не за кон ско од зе ма ње, или спре чу ва ње 
на при стап кон др жа вјан ство то во сми сла ac-
cess to ci ti zen ship, или од зе ма ње,или спре чу ва ње 
оства ру ва ње на пра во то за по сто јан пре стој’.
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Из ја ва: Не жа Ко гов чек, Ми ро вен ин сти тут, Љу бља на, Сло-
ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 
2010.

(...) ми слам де ка оваа вто ра ком би на ци ја, иако 
се чи ни де ка е по пре ци зна, има по ве ќе не пре-
ци зно сти од пр ва та, со тоа што би на пра вил 
ин тер вен ци ја во пр ва та. Ве ли ко ми си ја та ги 
утвр ду ва фак ти те во вр ска со, тре ба да се до-
да де-’ си те кри вич ни де ла про тив чо ве штво-
то и про тив ху ма ни тар но то пра во’. И точ ка. 
Ова по на та му е ап со лут но не по треб но, се ка-
ко ова е мое ми сле ње. Освен ако не са ка ме да се 
рспли не ме од ши ро ки кр ше ња на ра зни пра ва 
до по вре ди на пра ват на ште да чи те.
Из ја ва: Му ниб Ха ли ло вић, Об ви ни тел ство на БиХ, БиХ, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) да се оди со точ ка та А ко ја е се оп фат на.
Из ја ва: Ми ра Смај ло вић, Суд на БиХ, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав ни ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

На пра вив не ка ква ком би на ци ја (...) ’ ко ми си ја-
та ги утвр ду ва фак ти те во вр ска со кри вич ни-
те де ла про тив чо веч но ста и про тив ме ѓ у на-
ро но то ху ма ни тар но пра во, ка ко и фак ти те 
во вр ска со дру ги те шки кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва’ и се га би до да ла- ’ за ра ди што не мо ра 
да се огра ни чи са мо на ’ и то гаш го на бро ју ва ме 
се то ова ов де. 
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут џа чо ве ко ви пра-
ва, Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

(...) сме там де ка не тре ба да се под вле че мо мен-
тот ’не се огра ни чу ва на ’, точ но за ра ди слу ча-
јот на из бри ша ни те во Сло ве ни ја, за тоа што 
нив ни от слу чај не е те сно по вр зан ни ту со 
пси хич ки не ху ман трет ман кон нив, ту ку ед-
но став но ад ми ни стра ти во би ле из бри ша ни и 
тоа се за ве ло ка ко ад ми ни стра тив на гре шка.
Из ја ва: На та ша Ста мен ко вић, Пра вен фа кул тет Ју сти ни-
јан Пр ви, Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца а На црт ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

Јас се пла шам ние жр тви те да не ги на ве де ме 
тие да ми слат- су дот го од ре ду ва ге но ци дот, 
но и РЕ КОМ ќе го утвр ду ва. (ге но ци дот). Па, на 
при мер, на Ко со во да ре чат- Ха шки от три бу-
нал не утвр ди ге но цид,ама на Ко со во се слу чи 
ге но цид и ние оче ку ва ме РЕ КОМ да  утвр ди ге-
но цид.

Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23. Ја ну а ри 2011.

Ал тер на ти ва та Б. од по ве ќе при чи ни е по при-
фа тли ва и пред се за тоа што е се оп фат на (...) 
ние и тоа ка ко сме на ли ни ја та на ин те рес на 
жр тви те и ќе би де ме нај до бро на ли ни ја та 
ако на ко ми си ја та и да де ме таа да ги утвр-
ду ва фак ти те во вр ска со си те зло стор ства, 
од но сно на во е ни те зло стор ства под на ве де-
ни те зна ци. Тоа е во о би ча ен, ге не ра лен по им 
без да се пре ци зи ра ге ни ци дот. Тое и не ма да 
мо же да го ра бо ти РЕ КОМ. Не ма да мо же прав-
но да кон ста ти ра од ре де на фак тич ка со стој-
ба ни ту ка ко ге но цид,ни ту ка ко зло стор ство 
про тив чо веч но ста , ни ту ка ко во е но зло стор-
ство про тив во е ни те за ро бе ни ци, ту ку ќе ги 
утвр ди фак ти те, но тие фак ти не кој по доц на 
ќе ги ко ри сти и ќе ги ква ли фи ци ра.- су дии, об-
ви ни те ли, па  тоа ќе го ква ли фи ку ва ат ка ко 
од ре де но кри вич но де ло про тив чо веч но ста и 
вред но сти за шти те ни од ме ѓ у на род но то пра-
во.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство на БиХ, 
Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 
2011.

(...) ми слам де ка ов де не би тре ба ло да има ал-
тер на ти ва, ту ку тре ба да по ми не ал тер на-
ти ва та Б. ,но во обра зло же ни е то тре ба да се 
об ја сни, да им се обра зло жи на со ра бот ни ци те 
де ка ал тер на ти ва та Б. ним им да ва по ши ро ка 
под др шка, по ши ро ка осно ва и си гур но де ка за 
нив е по до бра и мо же би во сво е то обра зло же-
ние е меч со две се чи ла. Се ко гаш мо же ме не што 
да ис пу шти ме, не што не ма да го ста ви те, а 
ал тер на ти ва та Б, ка ква што е се га, на ви сти-
на оп фа ќа се.
Из ја ва: Ни ко ла Бе шев ски, Жу па ни ски суд во Ву ко вар, Ву ко-
вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 
2011.

Би де јќи јас ми слам де ка ко ми си ја та не ма ман-
дат по е ди ни фак тич ки деј стви ја кои ги утвр-
ди ла и пра во да ги ква ли фи ку ва ка ко кри вич-
но де ло, тре ба на жр тви те  да им се об ја сни 
ка ков е ман да тот на ко ми си ја та и што мо же 
ко ми си ја та да на пра ви и од тие при чи ни сум 
ап со лут но за ал тер на ти ва та Б.
Из ја ва: Ми ра Смај ло вић, Суд на БиХ, су ди ја, Са ра е во, БиХ, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.
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Јас сум исто та ка за ал тер на ти ва та Б. И ко га 
би оста на ла ал тер на ти ва та А. во се кој слу чај 
мо ра да се из ме ни, да не стои во е ни зло стор-
ства и те шки кр ше ња на пра ва со кои се за ни-
ма ва ко ми си ја та вклу чу ва ат, ту ку се ка ко би 
мо ра ло да поч ну ва со ’ко ми си ја та ги утвр ду ва 
фак ти те во вр ска’, но со се она што ко ле га та 
Ибро го обра зло жи во це ло сно се со гла су вам за-
ра ди тоа што и јас сум за ал тер на ти ва та Б. 
Не ма по тре ба ов де се да се на бро ју ва. Ова не е 
кри ви чен суд.
Из ја ва: Да ни е ла Ми ло ва но вић, су ди ја, Окру жен суд во Ба ња 
Лу ка, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) жр тви те,стра дал ни ци те и јас од нив слу-
шам де ка ним стра от но им е ва жно  да има ат 
по пис на во е ни те зло стор ства и на те шки те 
кр ше ња на пра ва та во кои се пре по зна ва ат, 
а ту ка, ја сно, оста ну ва отво ре на вра та таа 
ли ста  не се ис цр пу ва, таа не се огра ни чу ва на 
тие де ла и ме не за ра ди тоа ал тер на ти ва та 
А.ми се чи ни по до бра. 
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Ние ов де кон ци пи ра ме пра вен акт кој не ма да 
би де усво ју ван не на фо рум на жр тви те, ту ку 
во пар ла мен ти те на др жа ви те кои ќе го пот-
пи шат овој пра вен акт. Спо ред тоа, ко га ста-
ну ва збор за осно ва ње на ме ѓ у на род на ор га ни-
за ци ја, то гаш на ви сти на тре ба да се из о стри 
мо ли вот, па со прав нич ки ја зик да се на пи шат 
од ред би те на овој акт. 
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 
ја ну а ри 2010.

(...) пред логт А, всу шност, тоа е пред лог на жр-
тви те, за ра ди кои се осно ва ко ми си ја та (...) јас 
трг ну вам од она што е су шти на та на фор ми-
ра ње на ко ми са и ја та. Спо ред ме не таа се фор-
ми ра за ра ди жр тви те, во ин те рес на жр тви те 
(...) мно гу е ин те ре сно во из ве шта јот кој го до-
бив ме од чле но ви те на Ме ѓ у на род ни от цен тар 
за тран зи ци ска прав да ка де тие ве лат де ка од 
су штин ско зна че ње е про це сот на РЕ КОМ да 
не вле зе во ста пи ца та на со ци ја ли стич ко то 
прав но де ба ти ра ње(...) Не знам во што е спор-
на (оп ци ја та  А), освен мо же би во по ли тич ки-
от дел. Јас ту ка гле дам де ка е спор но са мо за-
ра ди по ли ти ка та, за што  спо ме ну ва ње то на 

зло стор ство то на ге но цид мо же да би де спор но 
за ра ди Ср би ја и Ре пу бли ка Срп ска.
Из ја ва: Со ња Ра до ше вић, но ви нар ка, Под го ри ца, Цр на Го ра, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 20011.

Се со гла су вам де ка и во е ни те зло стор ства се 
кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва, но ми слам де ка 
и кр ше ње на пра во то е мно гу ши ро ко. Јас би 
ста вил (на слов на член) ’кр ше ње на чо ве ко ви те 
пра ва во над ле жност на ко ми си ја та’, за што 
кр ше ње то на чо ве ко ви те пра ва исто та ка 
под ра зби ра и во е ни зло стор ства и ге но цид и 
зло стор ства про тив чо веч но ста.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, Ми си ја на ОБ СЕ во Ср би ја, Бел град, 
Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Ко ја би ло ал тер на ти ва, и во ед на та и во дру-
га та, мо ра да се ка же ’ ко ми си ја та утвр ду ва 
фак ти во вр ска со...’
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за Ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) мој пред лог би бил ал тер на ти ва та Б., но 
со еден аманд ман,а тоа е да стои ’ ко ми си ја-
та утвр ду ва фак ти во вр ска со во е ни зло стор-
ства, ге но цид, зло стор ства про тив чо веч но-
ста, ка ко и фак ти во вр ска со дру ги кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва’. 
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, Ми си ја на ОБ СЕ за Ср би ја, Бел град, 
Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт -ста-
ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23. Ја ну а ри 2011.

Би де јќи ја прет ста ву вам по пу ла ци ја та на жр-
тви јас ми слам де ка е при фа тли ва и ед на та 
и дру га та ва ри јан та до кол ку би би ле до вол но 
об ја сне ти. Ми слам де ка по пу ла ци ја та на жр-
тви те не се раз би ра во пра во то тол ку кол ку 
прав ни ци те, па ве ру вам де ка мно гу жр тви ми-
слат де ка РЕ КОМ ќе би де суд кој ќе пре су ду ва, 
осо бе но ко га е во пра ша ње ге но ци дот и тол ку-
ва ња та што е ге но цид,а што не.
Из ја ва: Ан ђел ко Кве сић, Хр ват ска, Здру же ние на ло го ра-
ши те во кан то нот Сред на Бо сна, Бу со ва ча, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел-
град, Ср би ја, 22-23. Ја ну а ри 2011.

Ме не ми се чи ни де ка ре ше ни е то е да  се ука же 
на суд ски те пре су ди кои не што ква ли фи ку ва ле 
на не кој на чин, но кај ге но ци дот и про гон ство-
то за ра ди те жи на та на до ка жу ва ње на спе-
ци фич ни те на ме ри, та му ка де што су до ви те 
со тоа не се за ни ма ва ле, а ни ту РЕ КОМ не би 
тре ба ло да има  ам би ци ја тој да ква ли фи ку-



�������	

�	 2010- 	� �� � � 2011

����� �� �����

87

ва да ли е из вр шен ге но цид,или про те ру ва ње(...) 
ко ми си ја та  не би мо ра ла да би де мно гу кре а-
тив на, па таа прав но да го ква ли фу ку ва. А 
вто ро, ду ри и овие при ме ри ка ков што е при-
сил но то ис че зну ва ње. Мно зин ство то на ко-
ми си ја та да ва опис на зло стор ство то,но во 
из ве шта јот мо ра те да ги ста ви те под не кое 
по гла вие. Обич но та кво то по гла вие се ви ка 
при сил ни из че зну ва ња, вие ка ко ко ми си ја ве ќе 
сте го ква ли фи ку ва ле. Не пи шу ва те за не го  во 
по гла ви е то кое се ви ка си лу ва ње, ту ку пи шу-
ва те за тој на стан во по гла ви е то кое се ви ка 
при сил но ис че зну ва ња. Ина ку тоа би би ло куп, 
ил јад ни ци на фр ла ни слу чаи без да се ква ли фи-
ку ва ни вна тре, во из ве шта јот.
Из ја ва: Бог дан Ива ни ше вић, со ра бот ник на Ме ѓ у на род ни от 
цен тар за тран зи ци ска прав да (ИЦТЈ), Ре ги о нал ни кон сул-
та ци ин со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Зо што ние ги ко ри сти ме по ји ни те од че нот 1.? 
Ги има ме во чле нот 1., за ра ди тоа за по доц на 
тоа да би де по зби е но, по ед но став но. А ние во 
чле нот 1. ве ли ме те шки кр ше ња на чо ве ко ви-
те пра ва вклу чу ва јќи уби ства, про тив прав но 
за тво ра ње  и се тоа го на ве ду ва ме и за ра ди 
тоа ми слам де ка точ но во чле нот 1. е до бро 
на пра ве но ко га се об ја сну ва ни по и ми те (...), по-
тоа и во дру ги те чле но ви мо же би во мо мен тов 
не ма по тре ба на пет ме ста да се пов то ру ва, 
се да се на бро ју ва, ту ку са мо да се по ви ку ва на 
ова ка де што е обра зло же но во по и мот.
Из ја ва: Ни ко ла Ба шен ски, Жу пан ски суд во Ву ко вар, су ди ја, 
Ву ко вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул ра ции со прав ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну-
а ри 2011.

Јас,ка ко прав ник сме там де ка ова е ста тут и 
де ка тре ба да се по слу ша што ве ли стру ка та 
и да се при фа ти ал тер на ти ва та Б. За што во 
неа не ма ни што што не го оп фа ќа она од ал-
тер на ти ва та А.
Из ја ва: Дра ган Пје вач, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел-
град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Ал тер на ти ва та Б. е мно гу по е ле гант на и мно-
гу по при фа тли ва, ми се чи ни , за по ли ти ча ри-
те во Ре пу бли ка Срп ска, от кол ку де фи ни ци ја-
та А. Ако се со гла су ва те де ка тие се иден тич-
ни, или ре чи си иден тич ни, то гаш  тре ба да се 
гла да ка ко, ај де да ре чам, по ли ти ча ри те да ги 
пре ве сла ме на фин на чин. Зна чи, и на жр тви-
те и на не жр тви те цел им е да ја до би јат ви-
сти на та. Ако им се об ја сни де ка ова е по ле сни-

от на чин да се дој де до тоа, не гле дам при чи на 
зо што тол ку би се бу не ле.
Из ја ва: Ср ђан Пу ха ло, пси хо лог, Ба ња Лу ка, БиХ, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прав ни ци за на црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 22-23. ја ну а ри 2011.

(...) ние на фо ру мот во За греб имав ме стра от-
но го ле ми и сил ни ре ак ции од не кол ку здру же ни-
ја на жр тви кои до а ѓ а ат од Сре бре ни ца и кои 
во не кои мо мен ти ду ри и ја усло ви ја сво ја та 
под др шка со на ве ду ва ње то на збо рот ге но цид. 
Та ка што ми слам де ка е мно гу ва жно збо рот 
ге но цид да би де ту ка, за ед но став но да го обез-
бе ди ме тоа. И тоа не ми слам са мо во сми сла 
здру же ни ја та на жр тви те, јас ту ка се со гла су-
вам со Бог дан де ка тие не се мон ти ра на гру па 
ко ја го са ка ис то то, но за ед на ис клу чи тел но 
го ле ма гру па на здру же ни ја на жр тви е тоа 
услов и пред у слов за да ва ње на под др шка за 
ини ци ја ти ва та. Од дру га стра на да ва ње под-
др шка за осно ва ње на ко ми си ја та е по ли тич ко 
пра ша ње и ту ка тре ба да се во ди смет ка за 
си те аспек ти и за си те уче сни ци во про це сот. 
Ме ѓ у тоа, са ма та ра бо та на ко ми си ја та ап со-
лут но за ви си од под др шка та на здру же ни ја та 
на жр тви те, од но сно од под др шка та на жр-
тви те за што ко ми си ја та сво ја та ра бо та ја 
ба зи ра на зе ма ње из ја ви. Пред се од жр тви те. 
И до кол ку жр тви те не ја да дат под др шка та, 
тие не ма да уче ству ва ат во ра бо та та на ко-
ми си ја та. И по тоа со са мо то тоа за клу чо ци-
те на оваа кло ми си ја мо жат да би дат мо шне 
ли ми ти ра ни и усло ве ни со тоа, та ка што ми-
слам де ка и за тоа тре ба да се во ди смет ка.
Из ја ва: Мир ја на То ма, член ка на Ра бот на та гру па за из ра-
бот ка на На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 22-23. ја ну а ри 2011.

Ме не ми е по бли ска вто ра та ал тер на ти ва 
за ра ди след на та при чи на. Пр ва та ра бо та е 
што се га ве ќе сме дој де ни во фа за ова да тре-
ба да ста не еден функ ци о на лен до ку мент(...) 
и чув ме до ста сил ни ар гу мен ти од прав ни ци-
те зо што вто ра та ал тер на ти ва е по до бра и 
кол ку што сфа тив таа е ду ри по ис црп на от-
кол ку пр ва та за што се ко гаш по стои мо жност 
не што да се за бо ра ви. Зна чи, не чув ни ту ед на 
прав на ар гу мен та ци ја за да се за др жи пр ва та. 
Вто ра ра бо та е, до кол ку тоа по мог не по ле сно 
да се усвои овој до ку мент, јас  пов тор но би се 
опре де ли ла за таа. Мо же би еден вид ком про-
мис би мо жел да би де во де фи ни ци ја та на по-
и мот во е ни зло стор ства да се , точ но во чле-
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нот 1. да се из ли ста се она што би мо же ло да се 
вклу чи во по и мот во е но зло стор ство.
Из ја ва: Да ли бор ка Уља ре вић, Цен тар за гра ѓ ан ско обра зо ва-
ние (СГО), Под го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со прав ни ци за На црт-ста ту тот на Ре ком, Бел град, Ср би ја, 
22-23.ја ну а ри 2011.

Ми слам де ка ва ри јан та та Б. е по по вол на од 
ва ри јан та та А.
Из ја ва: Ан ђел ко Кве сић, Хр ват ска удру га на ло го ра ши те во 
кан то нот на Сред на Бо сна, Бу со ва ча, БиХ, ре ги о нал ни кон-
сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Не ма во оп што ни ка ква по тре ба да ги на бро ју-
ва ме ( де ла та) ако има оп ци ја Б. За што таа оди 
точ но во пра вец на тоа са ми от до ку мент да се 
збие. За што се пла шам де ка ва ков до ку мент ка-
ков што во мо мен тов го има ме, јас на ви сти на 
не знам ко ја др жа ва не го ќе го при фа ти.
Из ја ва: Џе на на Ка руп - Дру шко, Здру же ние БХ Но ви на-
ри, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23. ја ну а ри 
2011.

Во чле нот 1. кај по ја сну ва ње то на по и мот во е-
ни зло стор ства. Би го фор му ли рал ва ка. ’Во е но 
зло стор ство под ра зби ра кри вич ни де ла од дел-
но,а не се огра ни чу ва на: ге но цид, зло стор ство 
про тив чо веш ство то (тоа е по себ но кри вич-
но де ло зло стор ства про тив чо ве шно ста кои 
се раз ли ку ва ат од си те дру ги кри вич ни де ла), 
во е ни зло стор ства про тив ци вил но на се ле-
ние, во е ни зло стор ства про тив ра не ти и бол-
ни, во е ни зло стор ства про тив во е ни пле ни ци, 
про тив прав но убив ње и ра ну ва ње на не при ја-
те лот, про тив прав но од зе ма ње на ра бо ти те 
од уби е ни те и ра не ти те на бо и ште, по вре да 
на за ко ни те и оби ча и те при вој на, уни шту ва-
ње на кул тур ни, ис то ри ски и ре ли ги о зни спо-
ме ни ци,  вос по ста ву ва ње роп ски од нос и пре воз 
на ли ца во роп ски од нос, по вре да на пар ла мен-
тар ци, нео прав да но од ло жу ва ње на вра ќ а ње на 
во е ни за тво ре ни ци, зло у по тре ба на ме ѓ у на род-
ни те зна ци и не до зво ле но оруж је и дру ги сред-
ства за бор ба.’ Ко га тоа би го на бро и ле  и та ка 
да го пре ци зи ра ме по и мот во е но зло стор ство, 
то гаш не би има ле ни ка ков про блем со чле нот 
16., со ал тер на ти ва та Б. Зна чи ’ко ми си ја та 
ги утвр ду ва фак ти те во вр ска со во е ни те зло-
стор ства, ка ко и фак ти те во вр ска со дру ги 
те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва.’
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
22-23. Ја ну а ри 2011.

(...) жр тви те не ин си сти ра ат ко ми си ја та да 
го утвр ду ва ге но ци дот , жр тви те ин си сти ра-
ат  са мо ге но ци дот  да се  по ја ви во за вр шни-
от из ве штај на ко ми си ја та ка ко не што што 
се слу чи ло. Тие се пла шат де ка во из ве шта јот 
во оп што не ма да се по ја ви збо рот ге но цид.
Из ја ва: Џе на на Ка руп - Дру шко, Здру же ние БХ Но ви на-
ри, Са ра е во, БиХ, ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 
2011.

	$� ��� � �� �� "	 �
 �
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Зе ма ње из ја ви

1.  Ко ми си ја та зе ма из ја ви за во е ни зло стор-
ства и дру ги те шки кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва, во неј зи на над ле жност, од жр тви, 
све до ци, прет став ни ци на ин сти ту ции и 
сто ри те ли. 

2.  Ко ми си ја та на сто ју ва да обез бе ди до бро-
вол но да ва ње на из ја ва, со за др жу ва ње на 
овла сту ва ња та од ста вот 8 од овој член.

3.  Жр тви те да ва ат из ја ва за сво и те стра да ња 
или стра да ња та на чле но ви те од се меј ство-
то ис клу чи во до бро вол но.

4.  Во слу чај ли це то да од бие да да де из ја ва на 
Ко ми си ја та, по ви ку ва јќи се на за кон ска та 
долж ност за чу ва ње на тај но ста на по да то-
ци те, се при ме ну ва ат од ред би те од член 11, 
ста во ви те 3 и 4, од овој Ста тут.

5.  Од ред би те од за ко ни те за кри вич на по стап-
ка во до го вор ни те стра ни се при ме ну ва ат 
во пра во то за од би ва ње да се да де од го вор 
на од дел ни пра ша ња и за осло бо ду ва ње од 
долж но ста за све до че ње и за дру ги пра ша-
ња во вр ска со ис пра шу ва ње то на ли ца кои 
не се уре де ни со Ста ту тот на Ко ми си ја та. 

6.  По ба ра ње на ли це то што да ва из ја ва, Ко-
ми си ја та мо же да ово змо жи да ва ње из ја ва 
со за шти та на иден ти те тот. 

7.  Ко ми си ја та по ви ку ва ли це спо ред став 1 
на на чи нот пред ви ден по пра ви ла та за по-
ви ку ва ње све док од за ко нот за кри вич на 
по стап ка на до го вор на та стра на. Ко ми си-
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ја та мо же со до го вор ни те стра ни да склу чи 
по себ ни до го во ри за со ра бот ка во вр ска со 
на чи нот за по ви ку ва ње. 

8.  Ако го сме та тоа за це лис ход но, Ко ми си-
ја та мо же да под не се кри вич на при ја ва 
пред ло кал но то над ле жно об ви ни тел ство 
по ра ди обез бе ду ва ње при су ство на ли це-
то, од но сно по ра ди из ре ку ва ње ка зна за 
од би ва ње на ли це то да да де из ја ва, во со-
гла сност со за ко нот за кри вич на по стап ка 
на др жа ва та во ко ја ли це то жи вее, од но сно 
пре сто ју ва. 

9.  Во те кот и за вре ме на да ва ње то из ја ва, 
Ко ми си ја та, спо ред по тре би те, обез бе ду-
ва пси хо фи зич ка под др шка на жр тви те и 
све до ци те. 

10. Ко ми си ја та зе ма из ја ви:

(а)  на ме сто то на жи ве е ње или пре сто ју ва ње 
на ли це то што да ва из ја ва; 

(б) во кан це ла ри и те на Ко ми си ја та;

(в)  во ди пло мат ско - кон зу лар ни те прет став-
ни штва на до го вор ни те стра ни, до кол ку 
из ја ва та се зе ма во тре ти зе мји; 

(г)  на те ри то ри ја на тре ти зе мји, ако тоа не 
е спро тив но со за кон ски те од ред би на тие 
зе мји, во слу ча и те ко га жр тви те, све до ци-
те и оста на ти те ли ца не мо жат да да дат 
из ја ва во кон зу ла ти те или ам ба са ди те на 
до го вор ни те стра ни.

Ста во ви на уче сни ци те:

Со оглед де ка до а ѓ ам од  од Ме ди ка, од Зе ни ца, 
имам по тре ба да ка жам де ка се ра ду вам де ка 
ми е, всу шност мно гу ми ло, те шко е да се ре че 
се ра ду вам, згре шив мал ку, де ка на жр тви те и 
на све до ци те им се да ва пси хо ло шка по мош и 
со вет, ка ко и за шти та на жр тви те и на све-
до ци те. Би поч на ла со она за што лу ѓ е то има-
ат по тре ба да збо ру ва ат, сме там де ка е ова 
вре ме што е пред ви де но, де ка тре ба да се во ди 
точ но смет ка за тоа. Ако има ле те ра пев стки 
про цес кој го ми на ле, то гаш и те ра пев тот, 
или те ра певт ка та се све до ци за она што лич-
но ста го пре жи ве а ла. Зна чи, и тие мо жат да 

збо ру ва ат за тоа кол ка ва е дла бо чи на та на 
таа ра на и по вре да.
Из ја ва: На си ха Ше хић, Ме ди ка, Зе ни ца, БиХ, На ци о нал ни 
кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29. Мај 2010.

Ту ка не ка де пи шу ва“ од жр тви те, све до ци те 
и дру ги гра ѓ а ни’, но не пи шу ва из вр ши те ли те, 
со и звр ши те ли те (...) а тре ба да се зе мат из ја-
ви и од мо жни те из вр ши те ли, со и звр ши те ли. 
Тоа се ка ко и дру ги те гра ѓ а ни.
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ња, Цен тар за мир, не на сил ство и 
чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 
со здру же ни ја на ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1.ју ни 2010.

(...) Сме там де ка не тре ба да би де за клу че на 
ли ста та на ме ста ка де мо жат да се зе ма ат 
из ја ви, со оглед на тоа де ка из ја ви ќе се зе ма ат 
и од жр тви, па мо же би не кои ме ста ко ја ним 
нај мно гу им од го ва ра ат (...), а не се на о ѓ а ат на 
ли ста та.
Из ја ва: Ма ја Ми чић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве ко ви 
пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла-
ди ни ор га ни ца зии за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 
БиХ, 5. ју ни 2010.

(...) ’РЕ КОМ да има овла сту ва ње да упа ту ва 
по ка ни’. Јас сме там де ка мно зин ство то ма-
шки жи те ли на про сто ри те на  бив ша Ју го сла-
ви ја се гро зат од по и мот по ка на и од оној кој 
стои зад тие по ка ни: ’тат ко ви на та те ви ка’ 
и слич но, би де јќи тоа има на ред бо да те лен ка-
рак тер, па са мо пред ла гам тој по им да се за ме-
ни со мол ба, или со не што дру го.
Из ја ва: Де јан Ко жул, ко ор ди на тор на Ин ци ја ти ва та за 
РЕ КОМ, Бел град Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла-
ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња 
Лу ка,БиХ, 5. Ју ни 2010.

Ми слам де ка са ми от ста тут не мо же да ги во-
ве де ка те го ри и те на за дол жи тел но све до че ње 
и по доц на во чле нот за упа ту ва ње на по ка ни 
и ба ра ња, ту ка исто та ка се збо ру ва за по-
ви ку ва ње на за кон за вре ме на по ви ку ва ње то 
ма овие по ка ни, се упа ту ва на за кон кој ва жи 
до до го вр на та др жа ва, ми слам де ка тоа ту ка 
тре ба да се пре фор му ли ра се ли от тој член за 
да не дој де до тоа са ми от РЕ КОМ да ја во ве ду-
ва об вр ска та на да ва ње све дош ства и из ја ви.
Из ја ва: Ми лан Ан то ни је вић, из вр шен ди рек тор на ЈУ КОМ- 
Ко ми тет на прав ни ци за чо ве ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.
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На тие ид ни аген ти или ка ко ќе ги на ре че ме, 
ис тра жи те ли, ко ме са ри на РЕ КОМ, кои ќе со-
би ра ат до ка зи и врз осно ва на до ка зи те ќе со-
зда ва ат осно ва за утвр ду ва ње на не кој факт, 
тре ба со ме ѓ у на ро ден до го вор, спо год ба, да им се 
да де свој ство на овла сте ни слу жбе ни ли ца ка-
ко што тоа де нес го има ат по ли ци ски те слу-
жбе ни ци во си те др жа ви кои има ат пра во да 
со слу шу ва ат све до ци спо ред точ но од ре де ни 
про це ду ри и тие из ја ви кои би ги зе ма ле, тие 
би би ле ре ле ван ти во си те кри вич ни по стап ки 
кои се во дат.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел во Об ви ни тел ство то за 
во е ни зло стор ства на БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска,11 ју ни 2010.

Вон суд ско те ло кое ќе се за ни ма ва со нај те-
шки те не де ла. И тоа е ба ра но од нас. Што 
се по ле сни, што се те шки, што се нај те шки? 
Вон суд ско те ло кое ор га ни зи ра јав ни со слу шу-
ва ња на жр тви те. Што ако не са ка? За ди ра ме 
во сло бо да та на чо ве кот  тив ко да стра да за-
ра ди она што се слу чи ло. Не са ка да из ле зе со 
ви сти на та. Мо же ме ли не ко му да му на ре ди ме 
да при су ству ва на со слу шу ва ња та?
Из ја ва: Ми о драг Ву ко вић, Де мо крат ска пар ти ја на со ци ја-
ли сти те, Под го ри ца, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со 
по ли ти ча ри и по ли ти чар ки за Ини ци ја ти ва та за фор ми ра ње 
на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 30. Ју ни 2010.

(...) по ве ќе ме то до ло гии за зе ма ње на из ја ви, 
но ми се чи ни, иако се ко гаш се по тре сни при-
ка зни те ко га има  јав ни све до че ња, де ка има и 
не до ста ток. Или во по че то кот би тре ба ло си-
те, ка ко на суд, да ка жат де ка ќе ја збо ру ва ат 
ви сти на та (...) но, ед но став но, тие при ка зни 
не ко гаш се слич ни и се чи ни ка ко да се мал ку по-
мал ку ви сти ни ти.
Из ја ва: Ма рин ко Ђу рић, Здру же ние на кид на пи ра ни и ис че-
зна ти од Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на 
жр тви и се меј ства на жр тви, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 3.ју ли 2010.

Ме не ми се чи ни де ка овла сту ва ња та со кои 
би тре ба ло де фи ни тив но да рас по ла га РЕ КОМ 
се пак ќе ба ра ат во зе мји те-член ки да дој де до 
не ко ја прав на ре гу ла ти ва ко ја мо же спо ред ка-
рак те рот, не знам, да би де да ли не кој, не кој за-
кон,или не кој друг пра вен до ку мент за тоа да 
би де из вр шно.
Из ја ва: Бра ни слав Вор ка пић, Ор га ни за ци ја за гра ѓ ан ска ини-
ци ја ти ва, Оси ек, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ор га ни-
за ции од ци вил ни от сек тор, Оси ек, Хр ват ска, 13. ју ли 2010.

Кај фи зич ки те ли ца, прет по ста ву вам де ка 
ста ну ва збор за до бро вол но ста на ли це то кое 
са ка,или не ска да уче ству ва во та ков про цес 
во сми сла на да ва ње не ка кви из ја ви. Во таа 
сми сла ми слам де ка би тре ба ло тек сту ал но 
тоа да бид се мно гу по сил но, мно гу по сил но на-
зна че но.
Из ја ва: Бра ни слав Вор ка пић, Ор га ни за ци ја за гра ѓ ан ска ини-
ци ја ти ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га-
ни за ции од ци вил ни от сек тор  за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Оси ек, Хр ват ска, 13. ју ли 2010.

За стра шу ва ње то и уби ства та на гра ѓ а ни те 
до ве ду ва ат до тоа да не сме ат да збо ру ва ат, 
да се пла шат(...) Таа точ ка тре ба да ја про ши-
ри ме, да осми сли ме ко ја ме то да е ефи ка сна, кој 
е тој мо тив за све до ци те да збо ру ва ат и кој 
е на чи нот да из деј ству ва ме, пре ку др жав ни-
те ор га ни да го за шти ти ме све до кот,за ра ди 
не го ва лич на без бед ност, за ра ди ма те ри јал на 
без бед ност, од но сно за ра ди без бед ност на чле-
но ви те на не го во то се меј ство.
Из ја ва: Ми о драг Стој ко вић, Цен тар за за шти та на се меј ства-
та на жр тви од вој на та на КиМ, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е-
во, БиХ, 18. сеп тем ври 2010.

Ме не ис ку ство то ме учи  во мо ја та об ни ни-
тел ска ра бо та де ка јас не мам ни ка ква пол за 
од свед ци кои ме не по ли ци ја та ми ги до не ла, 
кои за луд но сум ги по ви ку вал, па не до а ѓ а ле, па 
по тоа по ли ца е цот го но си и тој сед ну ва и на 
се кое мое пра ша ње ве ли- не се се ќ а вам, не сум 
си гу рен... јас не мам ни ка ква пол за од та ков све-
док. Ние ов де мо ра ме да ја за ста пу ва ме иде ја-
та да ги при до би е ме све до ци те кои на до бро-
вол на осно ва ќе све до чат, ќе ги да ва ат сво и те 
из ја ви и та кви те из ја ви ќе би дат квал тет ни 
и ре ле вант ни, ка ко во до ме нот на РЕ КОМ, та-
ка и во до ме нот на кри вич ни от про гон. 
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ми тел ство на БиХ, БиХ, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру-
па:Овла сту ва ња и од нос на РЕ КОМ со пра во суд ство то, 
За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(...) се пла шам де ка ако не во ве де ме об вр зност, 
ко ми си ја та не ма да би де сфа те на се ри о зно (...) 
А три го ди ни кол ку што ко ми си ја та ќе по стои, 
ка ко што е пла ни ра но по ста ту тот, или три 
ипол,или че ти ри ако се зе ме про долж ни от ман-
дат од шест ме се ци, не е до вол но за ко ми си-
ја та да ста не по зна та и до вол но при фа те на 
ме ѓу лу ѓ е то, ме ѓу обич ни те лу ѓе, зна чи по тен-
ци јал ни те све до ци.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, Ми си ја на ОБ СЕ  во Ср би ја, Ср би ја, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на 
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гру па: Овла сту ва ња и од нос на РЕ КОМ со пра во суд ство то, 
За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(...) се кое ли це на кое ко ми си ја та ќе му пра ти 
по ка на’, ’освен на жр тви те“, ’ долж но е да да де 
из ја ва на ко ми си ја та’. Ту ка би сто е ла точ ка и 
ту ка ста вот би бил за вр шен. ’Жр тви те не-
ма ат об вр ска’- ми слам де ка ова од аспект на 
текст на за кон, за ја зик на за кон,е со вр ше но.
Из ја ва: Ве ли ја Му рић, Цр но гор ски ко ми тет на прав ни ци 
за чо ве ко ви пра ва, Цр на Го ра, Сед ми ре ги о на лен фо рум за 
тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња и од нос 
на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 16 ок том-
ври 2010.

(...) јас би ја оста ви ла до бро вол но ста, за што 
до бро вол но ста е не што  што до бро зву чи и 
има ефект. Ова дру го во не ма ефект. Ми слам, 
ја сно е де ка жр тви те не ма ат об вр ска да да-
ва ат из ја ви,но вие мо же те се ко го да по ви ка те, 
и оној што са ка- тој ќе ви дој де и тој сил но ќе 
ви по ма га не што да се от крие,но оној кој не ма- 
тој ќе дој де и ќе ви ре че де ка не знае, или де ка 
не се се ќ а ва.
Из ја ва: Ја смин ка Би лош, адво кат ка, Хр ват ска, Сед ми фо рум 
за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па- овла сту ва ња и од нос 
на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 16 ок то-
мри 2010.

(...) сме там де ка до бро вол но ста мо ра да оста-
не и за све до ци те.
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, су ди ја во Жу па ни ски от суд , Ву ко-
вар, Хр ват ска, Сед ми фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на 
гру па: Овла сту ва ња и од нос на РЕ КОМ со пра во суд ство то, 
За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(...) за по е дин ци те тре ба да би де ис клу чи во до-
бро вол ност, зна чи да се ис фр ли се во сми сла на 
од ред би на за ко нот од ка зне на по стап ка, ка-
зну ва ње и слич но, зна чи лу ѓ е то на ви сти на да 
има ат мо тив и жел ба до бро вол но да при ста-
пат и да ја ка жат ви сти на та, да да дат дел 
од се бе си.
Из ја ва: Га бри е ла Ба нић, адво кат ка, Хр ват ска, Сед ми фо рум 
за тран зи ци ска прав да,Ра бот на гру па: Овла сту ва ња и од нос 
со пра во суд ство то, За греб,Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

(...) ка де го има тоа не кој да да ва на лог што ќе 
ра бо ти ме? Да ли е тоа спро тив но на функ ци-
ја та на су дот, уло га та на су дот ко ја су дот 
ја има спо ред уста вот? И тоа не сме е ме да го 
до зво ли ме за што ве ќе со тоа до а ѓ а ме до еден 
ани мо зи тет, да рас пра ва ме за ед на па ра лел на 
ка зне на по стап ка.
Из ја ва: Си ни ша Шти мац, адво кат, Хр ват ска, Сед ми фо рум 
за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња и од нос 
на РЕ КОМ со пра во суд ство то. За греб, Хр ват ска 16 ок том-
ври 2010.

(...) го по ста ву вам пра ша њетп- да ли РЕ КОМ ќе 
ги ува жу ва из ја ви те, ре ле вант ни те из ја ви ка-
де про це сот е ве ќе за вр шен?
Из ја ва: Са фет Му ра та гић, УГ Клуч за ид ни на та, БиХ, Сед ми 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња 
и од нос на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб , Хр ват ска, 16. 
ок том ври 2010.

Има ло ги ка един стве но ако ре че ме де ка (РЕ-
КОМ) ги ко ри сти из ја ви те (без до пол ни тел на 
про вер ка) на све до ци те врз чии ис ка зи се за-
сно ва пре су да та.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тер но пра во, Ср би ја, 
Сед ми фо рум за тран зи ци ска прав да, За греб, Хр ват ска, 16. 
ок то мри 2010.

Са мо са кав да ка жам де ка се на де вам де ка во 
таа Ко ми си ја, ко ја се со стои од пет чле но ви 
(за БиХ) ќе би дат еду ци ра ни чле но ви за зе ма-
ње на из ја ви. Зна чи, ако гле да ме де ка жр тва та 
е жр тва, да не би де и по сле тој раз го вор жр тва 
и да не ја оста ви ме са ма. Ко га до а ѓа, таа го ка-
жу ва она што има да го ка же, што до жи ве а ла 
и да не за бо ра ви ме де ка по стои (...) не кој кој не-
ма ле сно да го под не се сво е то обра зло жу ва ње, 
из ја ва и со де но ви ќе има про бле ми. И тоа се 
пре не су ва на се меј ство то.
Из ја ва: Жељ ка Ка та нић, Здру же ние на ро ди те ли на хен-
ди ке пи ра ни де ца и мла ди на Пе пе рут ка, Сре бре ни ца, БиХ, 
Кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние за На црт- ста ту тот на 
РЕ КОМ, БиХ, 27. но ем ври 2010.

Вни ма вај те,’ се кое ли це на кое ко ми си ја та ќе 
му упа ти по вик е долж но да и да де из ја ва на 
ко ми си ја та’. Да ли ние мо же ме да ги утвр ду ва-
ме пра во то и об вр ски те на од ре де ни ли ца со 
ста ту тов? Прет по ста ву вам де ка мо же ме, 
мно гу те шко. Ко ја е таа санк ци ја ако не го на-
пра ват тоа? Има ме за слу чај ако се ра бо ти за 
тај на, но не ма ме за слу чај ако тоа ед но став но 
не са ка, а не е тај на.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
нич ка та за ед ни ца, за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 4. де кем ври 2010.

Ако ние се оби де ме да ги на те ра ме лу ѓ е то да 
збо ру ва ат, да све до чат за не што,тоа ќе оди 
мал ку по те шко за што све до кот ед но став но 
не са ка да од го ва ра на не кои пра ша ња. Ов де се 
ве ли- ’ се кое ли це на кое ко ми си ја та ќе му упа-
ти по вик е долж но да и да де из ја ва на ко ми-
си ја та’. До зво ле те, тое е да ле ку по стро го од 
си те кри вич ни про пи си (...) тре ба (да се) свр-
ти ме по ве ќе кон прин ци пот на до бро вол но да-
ва ње на из ја ва на ко ми си ја та. Или со се ма да го 
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ели ми ни ра ме ка зну ва ње то,или тоа да се све де 
во нор мал ни рам ки. Ми слам де ка не е до бро да 
се од ре ду ва ат кри вич ни де ла и санк ции. 
Из ја ва: Ни ко ла Ба шен ски, Жу па ни ски суд во Ву ко вар, Хр ват-
ска Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 
2010.

РЕ КОМ не тре ба да има ин стру мен ти за ка-
ква би ло при си ла. Др жа ва та, низ пра во сид-
ство то има ин стру мен ти за при си ла. РЕ КОМ 
тре ба да го до пол ну ва она што пра во суд ство-
то не мо же да го на пра ви, а ќе го на пра ви на на-
чин тоа да би де до бро вол ност, искре ност, ра-
бо та на те ре нот (...) За го ва рам, зна чи, се она 
што има ин стру мен ти на при си ла да не стои 
во ста ту тот. Сфа те те де ка по е ди не цот раз-
лич но го до жи ву ва по ви кот од су дот, а раз лич-
но од здру же ние, или не вла ди на ор га ни за ци ја. 
Уште ако се ра бо ти на те рен со на се ле ни е то, 
тој по е ди нец си гур но ќе има еден по по зи ти вен 
од нос, от кол ку ко га до би ва по вик од су дот.
Из ја ва: Ми ра Смај ло вић, Суд на БиХ, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца, за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 2010.

(став 6 на чле нот 16 од на црт ста ту тот од 
де кем ври 2010.) – ’Ко ми си ја та ги по ви ку ва ли-
ца та од став 1. На овој член по пра ви ла та за 
по ви ку ва ње на све до ци про пи ша ни со кри вич-
на та по стап ка на до го вор на та др жа ва во ко ја 
ли це то има пре сто ју ва ли ште, од но сно бо ра ви-
ште. На пред лог на Ко ми си ја та, над ле жни от 
суд во ит на по стап ка ре ша ва за при ме на на 
мер ка обез бе ду ва ње на при су ство на ли це то, 
вклу чу ва јќи и од ре ду ва ње про це сни ка зни за-
ра ди нео д го ва ра ње на по ви кот на Ко ми си ја та, 
во склад со за ко нот за кри вич на по стап ка на 
др жа ва та  во ко ја е на пра ве но по ви ку ва ње то. 
Ко ми си ја та мо же со до го вор ни те др жа ви да 
склу чи по себ ни спо год би за со ра бот ка со над ле-
жни те др жав ни ор га ни во по стап ка та за по-
ви ку ва ње и обез бе ду ва ње на при су ство на ли-
це то’). Ова што е на пи ша но (...) не са мо што 
го сме там, ту ку сум убе де на де ка е во спро тив-
ност, ако не со дру ги те за ко ни за кри вич на по-
стап ка, то гаш ба рем со За ко нот за кри вич на 
по стап ка кој се при ме ну ва на те ри то ри ја та 
на Бо сна и Хер це го ви на.
Из ја ва: Да ни е ла Ми ло ва но вић, су ди ја,Окру жен суд во Ба ња 
Лу ка, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 
2010.

(...) про бле мот око лу по ви ку ва ње на не ко ја лич-
ност и ре пре сив ни те мер ки во слу чај да не од-
го во ри. Тоа ве ро јат но ќе тре ба да се ре ши на 
на чин што РЕ КОМ ќе склу чи ме мо ран ду ми со 
си те глав ни др жав ни об ви ни тел ства кои то-
гаш тој ме мо ран дум ќе го вкор по ри ра ат во сво-
и те ста ту ти и ќе до зво лат ва ков на чин на 
по ста пу ва ње, за што по и на ку не ма да ја со вла-
да ме си ту а ци ја та.
Из ја ва: Жељ ко Нор ва то вић, Жу па ни ски суд во За греб, Хр ват-
ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на Ре ком, Бел град, Ср би ја, 4.де кем ври 2010.

(...) ми слам де ка не ма ап со лут но ни ка ква шан-
са ова да по ми не. На под рач је то на  Бих тоа 
бил су дот на БиХ. Еден суд, ре чи си нај ви со ки те 
ин стан ци, да се на пра ви сер вис на ед на ко ми-
си ја (е не до пу шти во).
Из ја ва: Му ниб Ха ли ло вић, Об ви ни тел ство на БиХ, БиХ, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 2010.

(став 10.) Ова се га оди уште под ла бо ко.(...) То-
гаш се по ста ву ва пра ша ње то  ка ков ќе би де кај 
нив (тре ти др жа ви) про це сни от за кон. Да ли 
то гаш, во таа си ту а ци ја, ќе мо же да се при ме-
ни ста вот 6. од чле нот 16.
Из ја ва: Да ни е ла Ми ло ва но вић, Окру жен суд во Ба ња Лу ка, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт –ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 
2010.
’
Ко ми си ја та мо же со до го вр ни те др жа ви да за-
клу чи по себ на спо год ба за со ра бот ка со над-
ле жни те др жав ни ор га ни во по стап ка та за 
по ви ку ва ње и обез бе ду ва ње на ли ца.’ Мој пред-
лог  би бил  се пак да не по стои ал тер на ти ва 
(мо же би) , за што се ко гаш ко га по стои ал тер-
на ти ва, се ко гаш се во ди ме по ли ни ја на по мал 
от пор.Па ми слам де ка ту ка би тре ба ло да по-
стои обли га ци ја.
Из ја ва: Ва лен ти на Кр ча, аси стент ка на Фа кул те тот за др жав-
ни и европ ски сту дии, Под го ри ца, Цр на Го ра, На ци о нал ни 
кон сул та ции со мла ди те за Ини ци ја ти ва за осно ва ње на 
РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 25 де кем ври 2010.

(..) ко ми си ја та гу би го лем дел од сво ја та вред-
ност до кол ку не би мо же ла да ги при си ли све до-
ци те да све до чат, се ка ко, освен жр тви те.
Из ја ва: Иван Ђу рић, Ака де ми ја за ди пло ма ти ја и без бед-
ност,Бел град, Ср би ја,Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти и 
мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб,Хр ват-
ска 17 де кем ври 2010.

Се ка ко де ка тре ба оние, по тен ци јал ни све до-
ци и не што да зна ат, де ка тре ба РЕ КОМ да 
по кре не по стап ка на со ра бот ка со су дот, да се 
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до би јат по треб ни те ин фор ма ции (...) кои тие, 
мо же би, ги има ат.
Из ја ва: Ру жи ца Спа сић, Здру же ни е на се меј ства на ис че зна-
ти и на сил но од ве де ни ли ца од срп ска на ци о нал ност, Ву ко-
вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на 
жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
При шти на/ Prishtinё,Ко со во, 17 де кем ври 2010.

(...) ми слам де ка тре ба да се вли јае на су дот и 
до го вор  со су дот за све до кот да се по ви ка.
Из ја ва: Ло зан ка Ра до и чић, Здру же ние на ро ди те ли Вра, 
на деж и љу бов, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за на црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, При шти на/Prishtinё, Ко со во. 17. де кем ври 2010.

Ко га се ра бо ти за пред ви де на та спо год ба со др-
жа ви те со зда де ни на овие про сто ри, ка де би се 
об вр зу ва ле оние кои би ле во ин сти ту ци и те и 
во ор га ни те на вла ста, ко ман дан ти и т.н., да 
би дат об вр зни да све до чат, јас ми слам де ка е 
тоа еден од усло ви те за да се дој де до ви сти на-
та ко ја РЕ КОМ тре ба да ја утвр ду ва.
Из ја ва: Фи крет Гра бо ви ца, Здру же ние на ро ди те ли на уби е-
ни те де ца во оп ко ле но то Са ра е во 92-95,Са ра е во, БиХ, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на 
жр тви, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 17. 
де кем ври 2010.

Ко ми си ја та не мо же да има моќ , ни ту овла-
сту ва ња па ра лел ни со ис тра жни от су ди ја 
(од ред ба на на црт-ста ту тот од 2010.)- ’Ко-
ми си ја та мо же со до го вор ни те др жа ви да за-
клу чи по себ ни спо год би за на чи нот на по ви ку-
ва ње на ли ца од ста вот 1. Ако тоа се сме та за 
це лис ход но, Ко ми си ја та мо же да му пред ло жи 
на над ле жни от суд во ит на по стап ка да ре-
ши за при ме на на мер ки на обез бе ду ва ње на 
при су ство на ли ца та, во склад со за ко нот за 
кри вич на по стап ка на др жа ва та во ко ја ли ца-
та има ат пре сто ју ва ли ште, од но сно бо ра ви-
ште,’), од но сно со суд ство то на од ре де на др жа-
ва. Таа мо же да би де ко рек тив и на до бро вол на 
осно ва мо же те да по ви ку ва те лу ѓе и за тоа да 
се по вр зе те со бра ни тел ски те и ве те ран ски-
те ор га ни за ции за да да дат рас по ло жи ви ин-
фор ма ции, да дој де те до тие ви сти ни.
Из ја ва: Бру но Ча вић, УДВДР ПГЗ, За греб Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни те за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18. де кем ври, 2010.

(...) јас сум за при стап на до бро вол ност и со са-
мо то тоа ќе ја оле сни ме ра бо та та на ко ми-
си ај та(...)
Из ја ва: Жељ ко Шпе лић, Хр ват ски ча снич ки збор, Па крац, 
Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со ве те ра ни за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ско пје, Ма ке до ни ја, 18 де кем ври 2010.

Јас не гле дам сми сла ако оста ви ме се на до бро-
вол на ба за. То гаш ка ко ние ќе ги по ви ка ме бив-
ши от ми ни стер за од бра на,или бив ши от ми-
ни стер за вна тре шни ра бо ти? Ми слам де ка 
тре ба да се оста ви мо жност РЕ КОМ да склу чи 
до го вор со др жа ви те и др жа ва та да мо же и ин-
сти ту ци и те да ги по ви ку ва.
Из ја ва: Ми ле Алек со ски, Цен тар за ис тра жу ва ње и кре и ра-
ње по ли ти ки, Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со ве те ра ни за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ , Ско пје, Ма ке до-
ни ја, 18. Де кем ври 2010.

Јас вед наш ќе го из ра зам сво јот скеп ти ци зам 
кон за дол жи тел но ста и јас за дол жи тел но ста 
би ја про пи шал са мо ка ко ис клу чок, а ни ка ко 
ка ко пра ви ло. Ед на ста ра по го вор ка ве ли де ка 
пе сот кој со си ла го во ди те на лов, не ма да има 
лов; ту жи те лит нај до бро зна ат де ка од све-
до кот кој при сил но го до ве ду ва те не ма ни што 
од из ја ва за што та ман ко га сте го обез бе ди-
ле и сте го при си ли ле да дој де кај вас, поч ну-
ва те да гу би те на вред но ста на она што ќе 
ви го ка же(...) би го за ме нил ста вот 2., кој ве ли 
се кое ли це на кое ко ми си ја та ќе му упа ти по-
вик дол жен е да да де из ја ва на ко ми си ја та. Тоа 
не ка ко да се на пи ше ка ко- ис клу чи тел но то ли-
це ќе би де по ви ка но и долж но да да де из ја ва на 
ко ми си ја та.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство за во е ни зло стор ства 
на БиХ, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца, за На црт-ста ту тот на РЕКМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 
ја ну а ри 2011.

(...) јас ис то то го го во рев и по ра но, де ка до бро-
вол но ста е осно вен прин цип за да мо же те да 
до би е те ква ли те тен ис каз (...) до бро вол но ста 
е осно вен прим цип, освен со прет став ни ци те 
на ин сти ту ци и те и за до ку ман та ци ја та.
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, Жу па ни ски суд во Ву ко вар, Хр ват-
ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, Бел град,Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) што се од не су ва до об нвр зно ста за да на ње 
из ја ва, мо же би тре ба да раз ми сли ме за тоа 
де ка са ма та об вр зност мо же би би му пра ве ла 
при ти сок на ли це то, при ти сок на ло кал на та 
сре ди на де ли тој ќе да де из ја ва,или не,во сми-
сла- ете, тој ве ли де ка мо ра да да де из ја ва за-
тоа што тоа е об вр зно. А до кол ку е тоа на со-
се ма до бро вол на осно ва, то гаш тој  мо же да има 
про бле ми за што го во рел не што што е про тив 
ин те ре си те на сре ди на та,или на ро дот.
Из ја ва: Бо јан Га ври ло вић, Бел град ски цен тар за чо ве ко ви 
пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
ни ци, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ,Бел град, Ср би ја, 22-23. 
Ја ну а ри 2011.
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(...) жр тви те тре ба да да ва ат из ја ви на до бро-
вол на осно ва, а ва ка ка ко што е де фи ни ра но, се 
пла шам, мо же да би де зло у по тре бе но, па не кој 
да да де из ја ва та ка што ќе ре че- јас сум жр-
тва по де фи ни ци ја та на член 1 од ста ту тот, 
за што бев жр тва на кр ше ње то на пра во то, но 
не вр за но за на стан за кој вие ме по ви ку ва те. 
За тоа тре ба тоа да се огра ни чи од жр тва та 
на кр ше ње на пра во то спо ред кое се по ви ку ва-
ни да да дат из ја ва на до бро вол на осно ва.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, Ми си ја на ОБ СЕ за Ср би ја, Бел град, 
Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23.ја ну а ри 2011.

(...) мо же би ов де се при ме нат од ред би на за ко-
нот за пру жа ње ме ѓ у на род на прав на по мош. 
Зо што РЕ КОМ по па ти шта та на ме ѓ у на род-
на та прав на по мош да не се обра ти на се ко-
ја до го вор на др жа ва и да до бие го то ва из ја ва 
на све до ци те. Тоа се са мо не кои ис клу чо ци ко га 
при бег ну ва ме кон та ков на чин, ко га не ма до-
бро вол ност.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, БиХ, Ре ги о нал ни, кон сул та ции со прав-
ни ци, Бел град, Ср би ја, 22-23. ја ну а ри 2011.

Со би ра ње до ку мен та ции и дру ги из во ри

1.  Ко ми си ја та со би ра ре ле вант ни пи ша ни, 
елек трон ски и ма те ри јал ни из во ри, ка ко 
што се:

(а)  стран ски и до ма шни пи ша ни и елек трон-
ски из во ри, вклу чу ва јќи, но не огра ни чу-
ва јќи се на до ку мен та ции од вла ди те, пар-
ла мен ти те, прет сед ни штва та, ло кал ни те 
и те ри то ри јал ни те са мо у пра ви, јав ни те и 
при ват ни те прет при ја ти ја, вој ски те, по-
ли ци и те и раз у зна ва чи те слу жби;

(б)  суд ски пре су ди, тран скрип ции, суд ски и 
об ви ни тел ни спи си од Ме ѓ у на род ни от 
кри ви чен суд за по ра не шна Ју го сла ви ја, 
на ци о нал ни те су до ви и об ви ни тел ства-
та во до го вор ни те стра ни и дру ги су до ви 
кои во де ле по стап ки за во е ни зло стор ства 
на пра ве ни на те ри то ри ја та на не ко га шна 
СФРЈ; 

(в) ар хив ска гра ѓа со дру го по те кло;

(г)  пи ша ни и елек трон ски ме ди ум ски из во-
ри; 

(д)  пи ша ни ми сле ња на екс пер ти и прет став-
ни ци на ин сти ту ции и ор га ни за ции, при-
пре ме ни по ба ра ње на Ко ми си ја та или по 
ини ци ја ти ва на са ми те ав то ри. 

2.  Др жав ни те ор га ни, дру ги прав ни ли ца и 
гра ѓ а ни на до го вор ни те стра ни, долж ни се 
на ба ра ње на Ко ми си ја та, бла го вре ме но да 
ги до ста ват на увид си те до ку мен ти и дру-
ги из во ри кои би мо же ле да би дат од зна че-
ње за оства ру ва ње на не зи ни те це ли.

3.  При упа ту ва ње то на ба ра ње за до ста ву ва-
ње на до ку мен ти те, Ко ми си ја та на сто ју ва 
што по пре ци зно да го од ре ди ви дот на по-
да то кот кој што ба ра ни от до ку мент тре ба 
да го со др жи. 

4.  Во слу чај, ли це то или др жав ни от ор ган да 
од бие ја да ја до ста ви на увид до ку мен та-
ци ја та до Ко ми си ја та, по ви ку ва јќи се на 
за кон ска та долж ност за чу ва ње но тај но ста 
на по да то ци те, се при ме ну ва ат од ред би те 
од член 11, ста во ви 3 и 4, од овој Ста тут.  

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) Ми слам де ка е ужа сно ва жно чле но ви те и 
член ки те на ко ми си ја та  да има ат при стап 
до ква ли фи ци ра ни те по да то ци и ми слам де-
ка тоа ов де не е до вол но раз ра бо те но. Тоа це ло 
пра ша ње на си гу ро но сни про вер ки.
Из ја ва: Гор дан Бо са нац, Цен тар за ми ров ни сту дии, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од 
ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

Ни кој не ве ли де ка тоа не мо же со ста тут, но 
сте на пра ви ле ед на фе но ме нал на ра бо та во 
чле нот ка де што се ве ли де ка РЕ КОМ ќе до не се 
по се бен Пра вил ник со кој се ре гу ли ра един стве-
на мег то до ло ги ја за зе ма ње из ја ви, пре по ра ки, 
до ку мен та ци ја и та ка на та му, па нор мал но е 
та ка да се ра бо ти.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка-
та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11.  ју ни 2010.

(...) ако др жав на та ин сти ту ци ја оди на РЕ-
КОМ да му до ста ви од ре де на ин фор ма ци ја,или 
до ку мент, би тре ба ла, по не ка ква ло ги ка, да се 
сим не озна ка та на тај ност од не го. Ако не, то-
гаш  што ќе пра ви РЕ КОМ со тој до ку мент кој 
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мо ра да го чу ва ка ко тај на, ко га е цел да кон-
ста ти ра и јав но да ги из не се фак ти те, овој, и 
на о ди те до кои ќе дој де?
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве ко ви 
пра ва, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та 
за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11. ју ни 2010.

Јас се пра шу вам кој, всу шност, ќе ги да де, кој ќе 
ги по пи ше жр тви те кои ги има ше во Ал ба ни-
ја, од но сно кои се уште се на о ѓ а ат во Ал ба ни ја 
и кои не се екс ху ми ра ни и којз нае да ли ќе би-
дат екс ху ми ра ни? И да ли РЕ КОМ има не ка кво 
вли ја ние, или ба рем не кој апел до Со ве тот на 
Евро па, за што Дик Мар ти ре че де ка по сле ед-
на го ди на ќе дој де до не кои за клу чо ци и ќе ба ра 
ре зо лу ци ја од Со ве тот на Евро па да се от ко-
па ат тие гроб ни ци. Па за тоа ми слев да (...) до-
да де ме мо же би уште не кој апа ел,или ка ко и да 
са ка те да го со ста ви те тоа за оваа Ра бот на 
гру па, Обе ди не ти те На ции ту ка да пот по мог-
нат Со ве тот на Евро па да до не се ре зо лу ци ја.
Из ја ва: Дра га на Мај сто ро вић, Здру же ние на се меј ства та на 
кид на пи ра ни и ис че зна ти ли ца од Ко со во и Ме то хи ја, Бел-
град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на 
жр тви и се месјта ва на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 3.ју ли 2010.

Ту ка би тре ба ле да до да де ме и ’дру ги на уч но 
си гур ни ме то ди’. На кра јот да до да де ме, со про-
у чу ва ње на ави он ски те сним ки пред во е ни те и 
по сле во е ни те на ста ни. Тоа се фо то ге о ме три-
ски ме то ди и ана ли зи.
Из ја ва: Али ја Ха ли ло вић, Гра ѓ ан ски фо рум, Но ви Па зар, 
Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и 
се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 3. ју ли 2010.

Мо ра ме да осми сли ме ка ко и на кој на чин ин-
сти ту ци и те, не ма да ре чам да ги при сли ли ме, 
за што е тоа те жок збор, но да осми сли ме и да 
ги за мо ли ме да ни из ле зат пре срет, да ни ги 
отво рат до си е ја та. Во тие до си е ја ле жи мно гу 
не што.
Из ја ва: Ми ло сав Стој ко вић, Цен тар за за шти та на сем сјта ва 
на жр тви на вој на та на КиМ, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Сра е во, 
БиХ, 18. сеп тем ври 2010.

’Ко ми си ја та ќе со би ра ре ле вант ни пи шу ва ни, 
елек трон ски и ма те ри јал ни из во ри.’ Па се то 
тоа се ма те ри јал ни из во ри. Не ма елек трон-
ски,пи ша ни и ма те ри јал ни, ту ку ски те се ма-
те ри јал ни.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци 

за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 
2010.

Те рен ски ис тра жу ва ња и по се ти 

1.  Ко ми си ја та ги утвр ду ва ре ле вант ни те фак-
ти со оде ње на ло ка ци и те на зло стор ства-
та, ме ста та на за то че ни штво, ма сов ни те 
гроб ни ци и си те дру ги ло ка ции кои се од 
ин те рес за утвр ду ва ње на фак ти те за во е-
ни те зло стор ства и дру ги те те шки кр ше ња 
на чо ве ко ви те пра ва. 

2.   Ко ми си ја та мо же да склу чу ва ме мо ран ду-
ми за раз би ра ње со над ле жни те др жав ни 
ор га ни око лу по се та та на на ве де ни те ло-
ка ции.

3.  Ко ми си ја та мо же да ги по се ту ва ло ка ци и-
те на зло стор ства та и на ма сов ни те гроб-
ни ци, по ра ди из ра зу ва ње по чит кон жр-
тви те.

Ста во ви на уче сни ци те:

При чи на зо што јас ми слам де ка е до ста те-
шко од на пред да се за клу чи ме мо ран дум за раз-
би ра ње за на чи нот на со ра бот ка е тоа што 
си ту а ци и те на те ре нот се мо шне раз лич ни. 
И ед но став но е мно гу те шко со еден до ку мент 
да се оп фа ти тоа, а ина ку ми слам де ка оваа 
оп шта од ред ба ко ми си ја та во ди рек тен кон-
такт со прет став ни ци те на вла ста, кои ве-
ро јат но ќе со ра бо ту ва ат со ко ми си ја та, да се 
ре ша ва  од ме сто до ме сто.
Из ја ва: То ми слав Ви шњић, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23. ја ну а ри 2011.

Јас  ста вот 1 од чле нот 19 би го по ед но ста-
вил. Па би ре кол: ’ко ми си ја та ги утвр ду ва ре-
ле вант ни те фак ти со не по сред на по се та на 
ме ста та на зло стор ство,ма сов ни гроб ни ци и 
си те дру ги ло ка ции од ин те рес за...’ и та ка на-
та му. Би го од бег нал   збо рот ’оби ко лу ва’. Мал-
ку ми е не згра пен тој тер мин ов де и би го из оз-
та вил ста вот 2., со се ма. Ако ста ну ва збор за 
за клу чу ва ње на овој еден пра вен акт, ста тут, 
со кој на из ве сен на чин до го вор ни те др жа ви се 
от ка жу ва ат од дел од сво јот су ве ре ни тет, па 
зо што то гаш да ба ра ме пов тор но и по сле ва-
ков акт  да се за клу чу ва ат ме мо ран ду ми, спо-
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год би,а вр за ни са мо за не по сред на та ра бо та 
на РЕ КОМ.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 22-23 
ја ну а ри 2011.

Јав ни слу ша ња на жр тви и дру ги ли ца 

1.  Ко ми си ја та одр жу ва јав ни слу ша ња на кои 
жр тви те збо ру ва ат за сво и те стра да ња и 
стра да ња та на нив ни бли ски ли ца. 

2.  Јав ни те слу ша ња ги оп фа ќ а ат и сто ри те-
ли те на де ла кои има ат ка рак тер на во е но 
зло стор ство или дру го те шко кр ше ње на 
чо ве ко во то пра во, све до ци, ка ко и ли ца 
што им по ма га ле на жр тви те. 

3.  Да ва ње то из ја ви на јав но то слу ша ње е до-
бро вол но. 

4.  За вре ме на, во те кот на, и по јав ни те слу-
ша ња, Ко ми си ја та мо же да при ме ни мер ки 
за за шти та на иден ти те тот, по себ ни мер ки 
за за шти та на пси хич ки от и фи зич ки от ин-
те гри тет, ка ко и мер ки на пси хо-со ци јал на 
под др шка. 

5.  Елек трон ски те ме ди у ми во др жав на власт, 
од но сно јав ни те сер ви си на про сто рот на 
до го вор ни те стра ни, ги еми ту ва ат јав ни те 
слу ша ња, ди рект но или со сним ка. На чи-
нот на пре не су ва ње на јав ни те слу ша ња се 
ре гу ли ра со до го вор на Ко ми си ја та и јав ни-
те сер ви си. Ко мер ци јал ни те елек трон ски 
ме ди у ми има ат пра во да ги пре не су ва ат 
јав ни те слу ша ња под исти усло ви и по пра-
ви ла та кои ва жат за ме ди у ми те во др жав на 
соп стве ност, од но сно јав ни те сер ви си.

6.  Јав ни те слу ша ња мо жат да се одр жу ва ат на 
раз лич ни ло ка ции. 

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) да не го упо тре бу ва ме ни ту тер ми нот јав-
ни со слу шу ва ња, ту ку тер ми нот јав ни све до-
че ња.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва на мла ди за чо ве ко ви  
пра ва во Хр ват ска, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та-

ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Ба ња Лу ка, БиХ, 5.ју ни 2010.

(..) исто ми слам де ка  би тре ба ло да  го ко ри-
сти ме тер ми нот ’јав но све до че ње’.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни-
за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5. ју ни 2010.

(...) јас ми слам де ка РЕ КОМ тре ба да ги по ви-
ку ва да све до чат жр тви те и си те дру ги ли ца 
кои мо жат да при до не сат за утвр ду ва ње на 
фак ти те за во е ни зло стор ства и дру ги те шки 
по вре ди на чо ве ко ви те пра ва.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни-
за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5. ју ни 2010.

(...) до кол ку ра бо ти те ги по ста ви ме та ка што 
ли ца та да мо жат да од би јат да све до чат, а, 
да ре че ме, е един стве ни от пре жи ве ан за не кои 
ма сов ни зло стор ства, ќе има ме го ле ми про бле-
ми да ги утвр ди ме ви стин ски те фак ти. Ми-
слам де ка ту ка мо же би би тре ба ло по ве ќе да се 
оди во на со ка на со зда ва ње мо шне ква ли тет на 
под др шка за жр тви те кои ќе све до чат. Но се-
пак на не кој на чин ра бо ти те да се по ста ват 
та ка што, ако ги по ви ку ва ме, да мо ра ат да 
све до чат.
Из ја ва: Сла вен Ра шко вић, До ку мен та, За греб, Хр ват ска. 
Ло кал ни кон сул та ции со ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Книн, Хр ват ска, 2. сеп тем ври 2010.

(...) ко га из ка зот на све до ци те би бил за дол жи-
те лен, тоа би прет по ста ву ва ло де ка е пред-
ви де на и санк ци ја ако тоа ли це не да де ис каз. 
И ми слам ко га не кој при мил по вик од РЕ КОМ 
да све до чи под за ка на од санк ции, то гаш тој 
ис каз би бил под страв. Зна чи, јас мо же би, ќе 
би дам об ви нет, осу ден, осом ни чен, про гле сен за 
пре дав ник и ети ке ти ран на се ка ков мо жен на-
чин.
Из ја ва: Бо рис Ми ло ше вић, Срп ски на ро ден од бор, За греб, 
Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Книн, Хр ват ска, 2. сеп тем ври 
2010.

(...) ми слам де ка е чо веч ки и де ка мо ра да им се 
да де шан са и на из вр ши те ли те да се по ја ват 
пред РЕКМ (...) мо ра ме  да да де ме шан са,или 
мо жност и тој да мо же да дој де пред РЕ КОМ 
и... да го из не се сво е то ви ду ва ње,или фак ти те 
вр за ни за од ре ден на стан. 
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, 
БиХ, 18. сеп тем ври 2010.
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(...) мо ра на РЕ КОМ да му се да де овла сту ва ње 
за да мо же да из вр ши со о чу ва ње на жр тва та 
и из вр ши те лот и ед на та ква, да ја на ре че ме 
услов но ис тра жна по стап ка, да се на пра ви 
пред РЕ КОМ и да мо же од тоа да се со чи ни ва-
ли ден до ку мент(...) за да не мо же ме да го во ри-
ме за по ви ку ва ње на сто ри те лот и не го во то 
ис пи ту ва ње, со слу шу ва ње, а да не би де ово змо-
же но и прав но при су ство на не гов бра ни тел во 
та кво то ис пи ту ва ње.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е-
ни зло стор ства на БиХ, Са ра е во, БиХ, Сед ми ре ги о на лен 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња 
и од но си на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 
16. ок том ври 2010.

(...) не мо же др жа ва та да му на ре ди на јав ни от 
сер вис што ќе пре не су ва ди рект но. 
Из ја ва: Вра ни лав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци те на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич-
ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би-
ја, 4. де кем ври 2010.

(...) си те тие бор ци, во и ни, де лу ва ат ка ко 
стра шни жр тви. За глу па ве ни, за ве де ни со по-
гре шна иде о ло ги ја. Ми слам де ка би тре ба ло во 
таа сми сла да се ор га ни зи ра, исто ка ко жр-
тви,но на по гре шна иде о ло ги ја, со слу шу ва ња 
на бор ци те.
Из ја ва: Ана Бо га вац, но ви нар ка, Под го ри ца , Цр на Го ра, 
На ци о нал ни кон сул та ции со мла ди те за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 15 де кем ври 2010.

Јав ни те сер ви си, од но сно не ко гаш др жав ни ме-
ди у ми имаа го ле ма уло га за вре ме на во е ни те 
слу чу ва ња и во мо ја та зе мја и во дру ги те зе-
мји, че сто не га тив на, рет ко по зи тив на и за-
тоа баш би би ло до бро се га јав ни те сер ви си да 
има ат об вр ска да ги пре не су ва ат јав ни те со-
слу шу ва ња.
Из ја ва: Да ни ло Ај ко вић, Пра вен фа кул тет, Под го ри ца, Цр на 
Го ра,  Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти и со мла ди на уч-
ни ци за На црт-ста ту тот на РЕКМ, За греб, Хр ват ска, 17. 
сеп тем ври 2010.

Одр жу ва ње те мат ски се сии 

1.  Ко ми си ја та мо же да одр жи јав ни се сии 
за де лу ва ње то на др жав ни те ин сти ту ции, 
по ли тич ки те ор га ни за ции, кул тур ни те и 
на уч ни те уста но ви, цр кви те и вер ски те за-
ед ни ци, и ме ди у ми те, пред и во те кот на 
вој на та, или (во те кот на) друг об лик на во-
о ру жен су дир, а во од нос на из вр шу ва ње то 

во е ни зло стор ства и дру ги те шки кр ше ња 
на чо ве ко ви те пра ва.

2.  Уче ство то на те мат ски те се сии е за дол жи-
тел но. Ако уред но по ви ка но то ли це, без 
оправ да ни при чи ни, не од го во ри на по-
ви кот од Ко ми си ја та за уче ство на те мат-
ска та се си ја, или се по ја ви и од би ва да да-
де из ја ва, се при ме ну ва член 17, став 8 од 
Ста ту тот.

3.  Елек трон ски те ме ди у ми во др жав на соп-
стве ност, од но сно јав ни те сер ви си, на те-
ри то ри и те на до го вор ни те стра ни, ги еми-
ту ва ат те мат ски те се сии на Ко ми си ја та, 
ди рект но или со сним ка. На чи нот на пре-
нос се ре гу ли ра со до го вор на Ко ми си ја та 
и јав ни те сер ви си. Ко мер ци јал ни те елек-
трон ски ме ди у ми има ат пра во да ги пре не-
су ва ат те мат ски те се сии, под исти усло ви 
и по пра ви ла та кои ва жат за ме ди у ми те во 
др жав на соп стве ност.

4.  Те мат ски те се сии мо жат да се одр жу ва ат 
на раз лич ни ло ка ции.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) би тре ба ло уште по кон крет но да се пре ци-
зи ра за што ќе би де мно гу те шко да се ана ли зи-
ра деј ству ва ње то на др жав ни те ин сти ту ции. 
Ќе има ту ка мно гу от по ри, па тоа мал ку да го 
пре ци зи ра ме ка ко и на кој на чин да се одр жат 
се си и те со уче ство точ но на чле но ви те на др-
жав ни те ин сти ту ции кои би ле во мо жност со 
пра ве ње или со не пра ве ње да вли ја ат на су ди-
ри те и кои со зда дое да дој де до се ова што што 
дој де,. Уште мал ку кон кре ти зи ра ње на точ ка-
та 1. Не би би ло од ви шно да има ме пра вен ар-
гу мент врз осно ва на кој мо же ме овие се ан си да 
ги одр жу ва ме и тоа да го пре не су ва ат јав ни те 
ме ди у ми, пи шу ва ни, пе ча те ни, елек трон ски и 
т.н.
Из ја ва: Ми ро слав Стој ко вић, Здру же ние на цен та рот за 
за шти та на се меј ства на жр тви те од вој на та на Ко со во и 
Ме то хи ја, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја на жр тви и семсјства на жр тви,  за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, 3.ју ли 2010.

(...) и за те мат ски те се сии, и ту ка исто та-
ка ми слам де ка до бро вол но ста е та ква, за што 
ако не кој дој де, а тоа не е до бро вол но, де ка ќе 
мо ра да при знае  де лум но де ка има ло про пу-
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сти- ни што не до би ва те, за што ако со зда де те 
кај не го од брам бен гард, тој ќе оди до крај- кај 
нас е се до бро, ние се до бро сме на пра ви ле.
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, су ди ја на Жу па ни ски от суд , Ву ко-
вар, Хр ват ска, Сед ми фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на 
гру па: Овла сту ва ња и од нос на РЕ КОМ со пра во суд ство то, 
За греб, Хр ват ска, 16 де кем ври 2010.

(...) ’цр кви те и вер ски те за ед ни ци’ би тре ба ло 
да се пре тво рат са мо во ’вер ски објек ти’, за-
тоа што  во си те зе мји во ре ги о нот се до не су ва 
за кон за вер ски те за ед ни ци,а не за цр кви и вер-
ски за ед ни ци (...) да ли е од по ли тич ки аспект, 
спо ред вас,оправ да но да се на вле гу ва во осу да 
на цр кви и на вер ски објек ти? Тоа, спо ред ме не, 
е еден опа сен про цес и мо же да ја отво ри Пан-
до ри на та ку ти ја.
Из ја ва: Тим чо Му цун ски, Пра вен фа ку тет Ју сти ни јан Пр ви, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти те 
и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/
Prishtinё, Ко со во, 17. де кем ври, 2010.

Мал ку е про бле ма тич но РЕ КОМ да пот пи шу-
ва спо год би со јав ни те сер ви си , за што по стои 
мо жност јав ни те сер ви си по ле ка да се при ва-
ти зи ра ат.
Из ја ва: Алек сан дар То до ро вић, Ци вил на ини ци ја ти ва на 
из бри ша ни те, Љу бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со здру же ни ја та на жр тви и се меј ства на жр тви, При шти на/
Prishtinё, Ко со во, 17 де кем ври 2010.

(...) за дол жи тел но ста на ви сти на тре ба да ја 
ис клу чи ме, а плус има мно гу дру ги кои ќе са ка ат 
кон струк тив но да уче ству ва ат,а на оној што 
не ма да са ка да дој де мо же ме ме дум ски  да му се 
ис ту ри ме и по ло шо ќе му би де да не дој де , от-
кол ку да дој де.
Из ја ва: Дра ган Пје вач, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел-
град, Ср би ја, 22-23. ја ну а ри 2011.

(...) об вр зно ста за да ва ње из ја ви  и јав но ста, 
ко га ќе се со бе ре, мо жат да до ве дат до кр ше ње 
на пра ва та на при ват ност.
Из ја ва: Бо јан Га ври ло вић, Бел град ски цен тар за чо ве ко ви 
пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23. 
ја ну а ри 2011.

Пра вил ни ци на Ко ми си ја та

Ко ми си ја та до не су ва по себ ни пра вил ни ци со 
кои ја ре гу ли ра един стве на та ме то до ло ги ја 
за: 

(а) зе ма ње из ја ви,

(б) со би ра ње до ку мен та ции,

(в)  ре гу ли ра ње на по стап ки те за јав ни слу-
ша ња, 

 
(г) ре гу ли ра ње на те мат ски те се сии, 

(д) из ра бот ка на по пис на чо веч ки за гу би,

(ѓ)  обез бе ду ва ње на пси хо-со ци јал на под др-
шка на жр тви те, и

(д)  дру ги пра ша ња од зна че ње за ра бо та та на 
Ко ми си ја та. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Ми слам де ка тоа би би ло до бро ,освен тие јав-
ни со слу шу ва ња да се да де ре зи ме на она што 
се слу чу ва ло во ед на сед ми ца и да се нај а ват 
не кои на ста ни. Зна чи, тоа би тре ба ло да би-
де плус, во тој член, или не ка де на дру го ме сто  
тоа тре ба да се про це ни. Ми слам де ка е за дол-
жи тел но, ка ко што стои (...) по стап ка та на 
јав ни со слу шу ва ња да се ре гу ли ра со пра вил ник, 
да ли тоа да се ре гу ли ра со овој пра вил ник,или 
мо же би да има уште по сил на те жи на.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, За греб, Хр ват ска, На ци о-
нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

Ако не ко ја те ма е од пре мно гу те ха нич ки ка-
рак тер за да се на о ѓа во ме ѓ у на род на та спо год-
ба,или во ста ту тот, мо же да се ста ви во де-
лов ни кот за ра бо та та на РЕ КОМ кој са ми от 
РЕ КОМ ќе го до не су ва во од ре де на про це ду ра.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, пра вен со вет ник на ОБ СЕ за Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Нај зна ча ен вна тре шен акт од сто ја ли ште то 
на ко ми си ја та, ако ја при фа ти ме ме то до ло-
ги ја та за ко ја има ме акт за осно ва ње (ме ѓ у др-
жав на спо год ба) кој го сле ди ста ту тот, точ но 
де лов ни кот кој ја ре гу ли ра вна тре шна та ра-
бо та, од лу чи ва ње то,иако се по ста ву ва пра ша-
ње то: што ќе уре ду ва те со де лов ни кот ако е се 
ве ќе уре де но со ста ту тот? Во таа сми сла де-
лов ни кот мо же би е и од ви шен. Ме ѓ у тоа, ако ве-
ќе сте го пред ви де ле, мо ра те да ги де фи ни ра те 
по треб ни те мно зин ства, за што тој по точ но 
ја уре ду ва ра бо та та на ор га ни за ци ја та.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра,  Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
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ни ца, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 
ју ни 2010.

Би до дал (...) ’ ре гу ли ра ње на те мат ски се сии’ 
и пред лог да се до да де (...)- де ка тре ба да се на-
пра ви пра вил ник за из ра бот ка на пре глед на 
чо веч ки те за гу би.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Ко ор ди на тив но  со бра ние на 
РЕ КОМ,БиХ, Ре ги о нал ни ,кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ,Бел град, 4. де кем ври 
2010.


� �	� �� �$� �	 
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Со став на Ко ми си ја та

Ко ми си ја та е со ста ве на од два е сет чле но ви и 
член ки, при што:  

(а)  во Бо сна и Хер це го ви на се из би ра ат пет 
чле но ви/член ки; 

(б)  во Хр ват ска, Ср би ја и Ко со во се из би ра ат 
три чле но ви/член ки;

(в)  во Цр на Го ра, Ма ке до ни ја и Сло ве ни ја се 
из би ра ат два чле на/член ки. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Ми слам де ка е нео п ход но од Бо сна и Хер це го ви-
на да има пет чле но ви и тоа од по ве ќе при чи-
ни. Ми слам де ка тоа не тре ба да го об ја сну вам: 
за што ако би дат три чле но ви, то гаш тоа, се-
ка ко, под ра зби ра де ка ќе би де еден Бо шњак, а 
од Ср би ја ќе би дат че тво ри ца, од Хр ват ска 
че тво ри ца и т.н, да не обра зло жу вам.
Из ја ва: Фи крет Гра бо ви ца, Здру же ние на ро ди те ли на уби-
е ни те де ца во оп ко ле но то Са ра е во 92-95., Са ра е во, БиХ, 
На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29 мај. 2010.

(..) ка де Бо сна и Хер це го ви на би ра пет чле но-
ви,или член ки. Тоа е мал број ако зе ме ме де ка 
има ме три на ци о нал ни кор пу си во Бо сна и Хер-
це го ви на и од тие три на ци о нал ни кор пу суи 
не ка би дат по два чле на, тоа е шест, ка де ни 
се мал цин ства та. Зна чи 6 плус 2, мал цин ства-
та се дум да би дат чле но ви од Бо сна и Хер це-
го ви на.

Из ја ва: Дра го слав Ми ја но вић, Здру же ние на во е ни те ин ва-
ли ди од вој на та, Звор ник,БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја на жр тви за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла, 
БиХ, 29 мај. 2010.

Во ед на од (по ра не шни те вер зии) на на црт 
Ста ту тот пред ло же ни се две вер зии, ре гу лар-
на та ком си ја да има 20, или 21 чле но ви. Јас ја 
под др жу вам оци ја та А, не за ра ди бро јот на 
лу ѓ е то, ту ку за ра ди не ка ква ма те ма ти ка до 
ко ја се до шло. Ме ѓ у тоа, се со гла су вам со си те 
оние, за што има ме ту ка ед на не ло гич ност, 
кои ве лат де ка не кои од лу ки што би се но се ле 
во са ми от РЕ КОМ, би мо ра ле да се по чи ту ва 
прин ци пот на две тре ти ни. Две тре ти ни од 
два е сет не е не ка ква тр ка ле зна број ка, та ка 
што е пред се не ја сен (...) Се со гла су вам со го-
спо ди нот од Звор ник де ка од Бо сна и Хер це го-
ви на, по крај чле но ви те од ре дот на бо шњач-
ки те, хр ват ски те и срп ски те жи те ли мо ра да 
има и од ре дот на дру ги те, за што се по ка жа, 
низ овој ко сти ту ти вен про цес, што до ста 
при пад ни ци на од ре де ни на ци о нал ни мал цин-
ства на стра даа и мо ра ме да им да де ме шан са 
и тие, ра бо те јќи низ ре ги о нал на та ко ми си ја 
да ука жат на соп стве но то стра да ње и да уче-
ству ва ат во бе ле же ње на тоа стра да ње. Дру га 
ра бо та, ми слам де ка од Бо сна и Хер це го ви на е 
мал ку пет ми на и ми слам де ка овој пред лог од 
се дум е до ста по ко рек тен.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, На ци о нал ни кон-
сул та ции со здру же ни ја на жр тви за на црт Ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29 мај 2010.

(...) тие број ки од 20 чле но ви и член ки, ту ка ед-
но став но би тре ба ло да се чуе по ве ќе за тоа 
кој е кри те ри у мот, ка ко сме до шле до тие број-
ки.
Из ја ва: Тин Га зи во да, Цен тар за чо ве ко ви пра ва, За греб, 
Хр ват ска,1.ју ни 2010.

(...) ми слам де ка нај че сно би би ло се ко ја зе мја 
ко ја уче ству ва во фор ми ра ње на ко ми си ја та 
да има ист број чле но ви и тоа да мо же по тоа 
да би де по че ти ри чле но ви ако тоа би би ло по-
ле сно,ако тоа би би ло по при фа тли во за Бо сна 
и Хер це го ви на.
Из ја ва: Сла вен Ра шко вић, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек-
тор, За греб, Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

Исто та ка од сто ја ли ште то на ети ка та јас 
ми слам де ка не е до бро во оп што да не се во ве-
ду ва кри те ри ум на број ност на жр тви те за-
што да се вле гу ва во раз ме ри,ра спон на бро јот 
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да ли е ов де де сет, или е ов де сто, ед но став но е 
во су дир со мо е то сфа ќ а ње, по и ма ње де ка жр-
тва та е жр тва и де ка, всу шност си те број ки 
се ед на кво зна чај ни и ед на кво ва жни. Зна чи, ако 
е про блем што за ко нот на Бо сна и Хер це го ви на 
де фи ни ра ед на кво пра во за си те три кон сти-
ту и тив ни на ро ди и тие ве ќе со са мо то тоа 
мо ра ат да има ат три, то гаш дру ги те не ка се 
при ла го дат на тоа, но да има ед на квост во од-
нос на др жа ви те во рам ки те на тој број.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, За греб , Хр ват ска , 
На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек-
тор,За греб, Хр ват ска, 1.ју ни. 2010.

(...) се га за ми си си де ка си во ед на од тие ко ми-
сии и од Бо сна да има три ли ца. Ед на од ед ни-
от, вто ра та од вто ри от, тре та та од тре-
ти от ен ти тет. Јас ми слам де ка ту ка тре ба 
да има ме до вол но, еден до во лен број лу ѓе од тол-
ку оп то ва ре но под рач је ,кои до не су ва ат ис ку-
ство, ја зна ат таа си ту а ци ја во ср’жта, ка ко 
да ка жам, мо жат по до бро да ра бо та та во таа 
ко ми си ја. Ми слам де ка тоа е по ве ќе при чи на 
зо што тре ба да ги има по ве ќе, за тоа што на-
ви сти на тре ба да ги има по ве ќе. Тре ба да се по-
ве ќе, тоа не е са мо прет став нич ко те ло, ту ку 
се по треб ни, ра бот но се по треб ни. Тоа е спо ред 
мо е то ми сле ње,но ка ко тоа да се обра зло жи, не 
знам.
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ња, Цен тар за мир, не на сил ство и 
чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 
соп ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор, За греб, Хр ватск, 1. 
ју ни 2010.

Јас се пак не ка ко по ве ќе би го за ста пу вал овој 
да би ра ме лу ѓе  со ’ ви со ки мо рал ни ква ли те ти’ 
кои рам но прав но прет ста ву ва ат, да би дат од 
си те др жа ви,а не да ги прет ста ву ва ат ет нич-
ки те за ед нив ци.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва за чо ве ко ви пра ва, 
За греб, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тор, За греб, Хр ват ска,1. ју ни 2010.

(...) да ли му сли ман од Сан џак, или кој би ло друг, 
ко га ве лам му сли ма ни, тие та му та ка се на-
ре ку ва ат, да ли ќе има до вер ба ако не ма не гов 
прет став ник, да ли по вре ди те на чо ве ко ви те 
пра ва кои ги има ше во Цр на Го ра, да ли не го Цр-
но го ре цот ќе го за ста пу ва, да ли Хр ва тот од 
Бо ка ќе има до вер ба? Јас са мо ка жу вам. Тој мо-
же да има, ама се то тоа, се се све ду ва на тој 
на ци о на лен прин цип.
Из ја ва: Ве се лин ка Ка стра то вић, Цен тар за мир, не на сил ство 
и чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та-
ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор , За греб, Хр ват ска, 
1.ју ни 2010.

(...) во кри те ри у ми те на чле нот на пи шав ме де-
ка што се од не су ва на бро јот на чле но ви те (на 
Ко ми си ја та) ќе би дат прет ста ве ни оние кои 
се нај го ле ми жр тви.
Из ја ва: Љу бо Ма ној ло вић, Срп ски де мо крат ски со јуз, За греб, 
Хр ват ска, Ре гоп нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за-
ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5.ју ни 2010.

Ние би тре ба ло на из нај де ме дру га фор му ла... 
Би де јќи ние рас пра ва ме за жр тви те, ми слам 
де ка би тре ба ле да нај де ме фор му ла врз ба за 
на жр тви те.
Из ја ва: Za im Ele zi, Со вет на бо шњач ки те не вла ди ни ор га ни-
за ции, Пеќ/Pejё, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла-
ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 
БиХ, 5. ју ни 2010.

(би мо ле ла то гаш са мо да се во ди смет ка за 
тоа де ка мо ра да би де не па рен број(...) за ра ди 
до не су ва ње на од лу ки.
Из ја ва: Мир ја на Би ло па вло вић, Цен тар за раз вој и под др шка 
на ци вил но то оп ште ство Дел фин, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни 2010.

(...) Во РЕ КОМ да има трој ца Бо шња ци, двај ца 
Ср би, еден Хр ват и еден од оста на ти те, зна-
чи, мал цин ски и дру ги гру па ции во Бо сна и Хер-
це го ви на.
Из ја ва: Пре драг Пра шта ло, Европ ско дви же ње во БиХ, Зе ни-
ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ци и-
за На црт-стсту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5. ју ни 2010.

(...) тре ба да се на пи шат по ве ќе кри те ри у ми 
ка де то гаш не мо же да би де са мо еден до ми нан-
тен и то гаш е ди ску та би лен, иако кри те ри у-
мот на жр тва та во оп што не би тре ба ло да 
би де ди ску та би лен, но ние ни ка ко не мо же ме да 
се фо ку си ра ме са мо на жр тви те.
Из ја ва: Шу ра Ду ма нић, Жен ска ак ци ја, Ри е ка, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-
стсту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5.ју ни 2010.

Го под др жу вам пред ло гот за чле нот 21 и да има 
5 чле но ви од Бо сна и Хер це го ви на за ра ди спе ци-
фи ку мот кој вие го обра зло жив те.
Из ја ва: Ми рас Ши по вић, адво кат, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Не ма се га да ги спо ме ну вам тие др жа ви (Ср би ја 
и БиХ кое не го при зна ле Ко со во), но ми сли те ли 
де ка не кој ќе пот пи ше не што што е те ма број 
еден во зе мја та од ко ја до а ѓ ам? Да ли тој (таа 
др жа ва) ќе пот пи ше не што на зе мји те член ки 
кои вие ги на ве ду ва те(...) Мо же ме ли тоа не ка-
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ко по и на ку да го ре ши ме, без да се спо ме ну ва ат 
зе мји те член ки?
Из ја ва: Ми о љуб Ви то ро вић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за 
во е ни зло стор ства на Ре пу бли ка Срп ска, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

(...) до кол ку би де ме мал ку ’ре ал-по по ли тич ни’, 
то гаш мо же ме да збо ру ва ме  и за при ста пу ва-
ње кон ко ми си ја та ,па мо же ме да ја да из бег не-
ме оваа ста пи ца на на бро ју ва ње на зе мји те.
Из ја ва: Ми лан Ан то ни је вић, из вр шен ди рек тор на ЈУ КОМ-
Ко ми тет на прав ни ци те за чо ве ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца, За греб, 
Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

(...) но то гаш се по ста ву ва пра ша ње то зо што 
баш фор му ла та 5:3:3:3:2:2:2. Во обра зло же ни е-
то има ме по ну де ни не кои кри те ри у ми, но не се 
до вол но ја сни. Јас не ги раз би рам. Се ве ли де ка 
се по а ѓа од два кри те ри у ма: еден е бро јот на 
жр тви те, а вто ри от е по тре ба та др жа ви те 
да би дат за ста пе ни во ра зум на мер ка. Но  вед-
наш во след ни от па сус се на ве ду ва ат не кои по-
на та мо шни кри те ри у ми. Хр ват ска, Ср би ја, и 
Ко со во би ра ат по три чле но ви за што на при-
бли жно исти те ри ро рии се од ви ва ше су ди рот, 
што се ка ко не е точ но,а по тоа пов тор но се 
до да ва „ или би ле вклу че ни во су ди рот на БиХ 
и Хр ват ска“. Зна чи, има ме уште еден кри те-
ри ум- кој кол ку бил вклу чен во не кој су дир. Ако 
при фа ти ме ва кво ре ше ние, то гаш мо ра ја сно 
да се ста ви до зна е ње –зо што. Да ли од но сот 
на жр тви те од Хр ват ска и Цр на Го ра е 3:2? 
Да ли од но сот на ин тен зи те тот на су ди ри те 
е 3:2? Што е 16: 20, 1:7?(...) мој пред лог е да би де 
при о ри тет, се ко ја др жа ва да има ист број на 
лу ѓе. Ист број не ка ко и мо же да се при фа ти, но 
тре ба да се сми сли не ка ков ме ха ни зам. Ние (  
Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве ко ви пра ва) 
би пред ло жи ле ме ха ни зам ба рем еден од три-
те чле но ви од се ко ја зе мја да би де од ре до ви те 
на она на ци о нал но мал цин ство чии ма тич ни 
др жа ви уче ству ва ле во су ди ри те од 90-ти те.
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Јас  ја за ста пу вам онаа пр ва оп ци ја, зна чи оној 
кој нај мно гу стра дал и ка де што има нај мно гу 
жр тви да има нај го лем број чле но ви во ко ми-
си ја та. Един стве но тој па рен број кој од тоа 
про из ле гу ва, 20 чле но ви, ми слам де ка мал ку ќе 
прет ста ву ва те шко ти ја за дво тре тин ско ре-
ша ва ње. Мо же би еден член и би тре ба ло да дој-

де од не ко ја ме ѓ у на род на ор га ни за ци ја, мо же за 
тоа да се раз ми сли.
Из ја ва: Ду шан ка Џа ку ла- Ту шуп, Дви же ње за про ме ни, Хер-
цег Но ви, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли ти че-
ри и по ли ти чар ки за На црт ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца , 
Цр на Го ра, 30. ју ни 2010.

Исто та ка, ако ве ќе од ју жна та по кра и на Ко-
со во тре ба да де ле ги ра ме трој ца, сме там де ка 
еден би тре ба ло да би де од се вер на та по кра и-
на Вој во ди на за што и на тие про сто ри се слу-
чу ваа зло стор ства.
Из ја ва: На ил Ка је вић, член на се меј ство на граб нат од во зот 
во Шуп ци на пру га та Бел град-Бар, При је по ље, Ср би ја, На ци-
о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на жр тви и семсјства 
на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. 
ју ли 2010.

(...) со тоа што јас ми слев да пред ло жам Ср би ја 
исто та ка да има че ти ри чле но ви и да не би де 
па рен број чле но ви, ту ку да би де не па рен број 
чле но ви од при чи на што сме там де ка ко га би 
се гла са ло се ко гаш знае да дој де до не ко ја пат 
по зи ци ја.
Из ја ва: Екрем Ха џић, прет се да тел на Здру же ни ја та за за шти-
та на пра ва та на про те ра ни те и рас се ле ни те ли ца од оп шти на 
При бој, При бој, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру-
же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. ју ли 2010.

(...) се пла шам де ка оној кој на пра вил зло стор-
ства, по ве ќ е то зло стор ства во бив ша Ју го-
сла ви ја, ќе има по го ле ма за ста пе ност од си те 
дру ги.
Из ја ва: Vi sar De mi ri, Здру же ние на бив ши по ли тич ки за тво-
ре ни ци, кан це ла ри ја во Ви ти на/ Vi ti,Ко со во, На ци о нал-
ни кон сул та ции со по ра не шни по ли тич ки за тво ре ни ци за 
На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/  Prishtinё, Ко со во, 
15 сеп тем ври 2010.

(...) со ста вот да би де во про пор ци ја со бро јот 
на жр тви те кои ги има ла ед на др жа ва.
Из ја ва: Ylber To pal li, по ра не шен по ли тич ки за тво ре ник, 
Уро ше вац/Fe ri zaj, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со по ра-
ше ни по ли тич ки за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
При шти на/Prishtinё, Ко со во, 15 сеп тем ври 2010.

До кол ку се оп фа ти пе ри о дот пред 1991., ми-
слам де ка та му ка де што има ме по три ко ме-
са ри се га ќе мо ра ат да би дат че ти ри, за што 
ми слам де ка тој пе ри од е по спе ци фи чен от кол-
ку не кој друг пе ри од.
Из ја ва: Sa li Ma laj, Здру же ние на по ра не шни по ли тич ки 
за тво ре ни ци, пред се да тел на кан це ла ри ја та во Гњи ла не/Gji-
lan, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та ции со по ра не шни по ли-
тич ки за тво ре ни ци  за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, При шти-
на/Prishtinё, Ко со во,15 сеп тем ври 2010.
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Јас не мо жам да до зво лам (...) се га од  Ср би ја да 
има ист број чле но ви ка ко од Бо сна и Хер це го-
ви на, не ма шан са (...) со тоа мо же ду ри и Ср-
би ја да на ма ли за уште еден, не три, ту ку два 
прет став ни ка.
Из ја ва: Али ја Хо џић, Здру же ние на уби е ни те де ца во оп ко ле-
но то Са ра е во 92.-95. Го ди на, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Са ра е во, БиХ, 18  сеп тем ври 2010.

(...) вие зна е те де ка Бо сна и Хер це го ви на и Ср би-
ја не го при знаа Ко со во. Тоа е по кра и на на Ре пу-
бли ка Ср би ја. Не мо же таа да има три чле но ви 
ка ко Хр ват ска и Ср би ја, и да не ма ни кој од Ре-
пу бли кан Срп ска, а и Бо сна неа не ја при зна, не 
са ка да при фа ти и  таа да е ре пу бли ка.
Из ја ва: Дра го слав Ми ја но вић, прет се да тел на во е ни те ин ва-
ли ди од оп шти на Звор ник, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
жр тви и со се меј ства на жр тви за На црт-стсту тот на РЕ КОМ, 
Са ра е во, БиХ, 18. сеп тем ври 2010.

Јас лич но сум по на кло нет на ва ри јан та та од 
20 чле но ви, за ра ди тоа што , ко га до бро ќе се 
раз ми сли за овие су ди ри, за вој ни те, Бо сна е 
во цен та рот на вој ни те, огро мен број жр тви 
и сло же на др жа ва во ко ја има ме и бо шњач ка, и 
хр ват ска, и срп ска ком по нен та.
Из ја ва: Дра го Ко ва че вић, Срп ски де мо крат ски фо рум, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со жр тви за На црт- 
ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, БиХ, 18. сеп тем ври 2010.

Ми слам де ка би тре ба ло да има 21. или 23. чле-
на, зна чи да би де не па рен та ка што да не дој де 
до изед на чу ва ње, та ка што да мо же да се вос-
по ста ви за клу чок и да се дој де до ре зул тат. Да 
не се оди на 50, ту ку на 75 от сто за ко не чен 
из бор во гла са ње то.
Из ја ва: Lush Kra sni qi, член на се меј ство на жр тви, Ѓако ви ца/
Gjakovе, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со жр тви за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, 18 сеп тем ври 2010.

(...) во Цр на Го ра(...) има ме око лу 15.000 про го не-
ти ли ца од Ко со во и Ме то хи ја (...) и око лу 3.500 
бе гал ци. Спо ред тоа не мо же ни ко гаш да би де 
исто и да би де по два чле на од Цр на Го ра, Ма ке-
до ни ја и Сло ве ни ја. Јас ми слам де ка ту ка би мо-
рал да би де по еден прет став ник на здру же ни-
ја та кои ја зна ат це ло куп на та си ту а ци ја и на 
се меј ства та и на ра се ле ни те и би би ло до бро 
ме ѓу тие две ли ца, да би де ед но ли це од здру же-
ни ја та,или да се до да де уште ед но на ова.
Из ја ва: Љу би ша Фи ли по вић, Здру же ние на се меј ства та на 
кид на пи ра ни, ис че зна ти и уби е ни во 1998. до 1999. на про-
сто рот на Ко со во и Ме то хи ја Цр вен бо жур, Цр на Го ра, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Са ра е во, БиХ, 18 сеп тем ври 2010.

(...) ме не оп ци ја та од 20 чле но ви ми е за до во-
ли тел на ко га ста ну ва збор за Бо сна и Хер це-
го ви на.
Из ја ва: Му рат Та хи ро вић, прт се да тел на Со ју зот на ло го-
ра ши те на БиХ, Са ра е во,БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, БиХ, 18 сеп-
тем ври 2010.

(...) си те др жа ви тре ба да има ат ист ( број на 
чле но ви во РЕ КОМ).
Из ја ва: Hysni Be ris ha, Shr re si mi, Su va Re ka/ Suharekё, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со жр тви ца На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Са ра е во, БиХ, 18 сеп тем ври 2010.

(...) број ка та 20 не е при клад на за тоа што ре-
ков ме  во еден  од чле но ви те за тоа што од лу-
ки те да се до не су ва ат со две тре ти ни(...) Ме-
ѓ у тоа, 21 не е до бра за тоа што сме там де ка 
има ме мо шне сло же ни це ли и за да чи и ми слам 
де ка сум по бли ску до број ка та 24, или 25.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, 
БиХ, 18 сеп тем ври 2010.

(...) зо што не се оди со иде ја та по ав то ма ти зам 
да се би ра и за ме ник-член. Тоа зна чи не ма да се 
ис так ну ва ат 20, ту ку 40 лу ѓе и со са мо то тоа 
ќе го здо во ли ме про бле мот со кво рум за ра бо та 
на ко ми си ја та. А обе мот на ра бо та е та ков 
што си те тие и тоа ка ко ќе има ат ра бо та.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, На ци-
о нал ни кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска, 22 ок том ври 2010.

Ов де ка де што гле да ме де ка Бо сна и Хер це го ви-
на би ра пет чле но ви. Да ли тоа пов тор но ќе би-
дат два Бо шња ка,да ва Ср би на и еден Хр ват. 
Ко га ов де ја гле да ме Хр ват ска, ми сли ме де ка е 
до во лен еден, а не три, или Ср би ја, но  ми слам 
де ка со Бо сна и Хер це го ви на тоа не оди. Би са-
кал да до би јам од го вор на ова (...) Има пред лог 
или трој ца, или шест ми на. Или да не мо же ни-
кој друг да се пла си ра.
Из ја ва: Јо сип Дре жњак, Здру же ние на се меј ства на ис че зна ти 
од Гра бо ви ца, БиХ, Ло кал ни кон сул та ции со прет став ни ци на 
здру же ни ја на ло го ра ши и се меј ства на жр тви за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, Ме ѓ у гор је, БиХ, 11 де кем ври 2010.

Кри те ри у ми за из бор на чле но ви и член ки 

1. Член/член ка на Ко ми си ја та е: 

(a)  др жа вја нин/др жа вјан ка на до го вор на 
стра на;
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(б)  ли це со ви со ко мо рал ни ква ли те ти, од ин-
те гри тет и углед, по све те но на то ле ран-
тен ди ја лог и кон струк тив но ре ша ва ње на 
не со гла су ва ња та, кое што мо же да ужи ва 
до вер ба во си те до го вор ни стра ни, и, 

(в)  ли це пси хо-фи зич ки спо соб но за ефи ка-
сно и кон ти ну и ра но из вр шу ва ње на долж-
но ста член/член ка на Ко ми си ја та.

2.  Во до го вор ни те стра ни се из би ра нај мал ку 
ед на же на, од но сно нај мал ку еден маж, за 
член/член ка на Ко ми си ја та.

3.  Во до го вор ни те стра ни за вре ме на из бо-
рот на чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја-
та, ќе се на сто ју ва да се обез бе ди ет нич ки 
ре пре зен та ти вен со став на Ко ми си ја та, 
та ка што освен при пад ник/при пад нич ка 
од нај број на та ет нич ка за ед ни ца, тре ба да 
на сто ју ва да се из бе ре и еден/ед на или по-
ве ќе при пад ни ци/при пад нич ки од дру га 
ет нич ка за ед ни ца, од но сно од дру ги те ет-
нич ки за ед ни ци во таа до го вор на стра на. 

4.  Член/член ка на Ко ми си ја та не мо же да би-
де ли це: 

(a)  кое из вр шу ва ло ис так на та по ли тич ка 
функ ци ја во по след ни те две го ди ни пред 
рас пи шу ва ње на кон кур сот за из бор на 
чле но ви/член ки на Ко ми си ја та или во 
вре ме кое ја оп фа ќа над ле жно ста на Ко-
ми си ја та; 

(б)  за кое по стои се ри о зно сом не ва ње де ка е 
од го вор но за кр ше ње на чо ве ко ви пра ва 
и ме ѓ у на род но то ху ма ни тар но пра во, или 
де ка под др жу ва ло, по ма га ло или пот тик-
ну ва ло из вр шу ва ње на та кви де ла, или 
при до не ло за не ка зну ва ње на тие де ла, 
или е во бли ска по вр за ност со ли це кое 
е осу де но, об ви не то или е под ис тра га за 
та кво де ло.

Ста во ви на уче сни ци те:

Ка ко ме ри ме да ли не кој е мо ра лен,или не е? И 
да ли е од углед и да ли е по све тен на то ле ран-
тен ди ја лог? Јас знам слу чаи на лу ѓе, еве да ка-
же ме во Цр на Го ра, не кој да е по све тен на ра-
бо та во не вла ди ни от сек тор и на пра ва та и 

на тоа слич но, ме ѓ у тоа во сво јот при ва тен 
жи вот се впу шта во те пач ки, под буц ну ва на 
те ри то рии на дру ги др жа ви во ре ги о нот, не 
е бит но ка де. Се впу шта во со се ма нео сно ва-
ни фи зич ки кон флик ти и на тоа слич но. Та ка 
што на ви сти на ми слам де ка овие кри те ри у ми 
тре ба да се мер ли ви.
Из ја ва: Је ле на Ми ља нић, Кан це ла ри ја на мла ди те при Ми ни-
стер ство то за спорт, кул ту ра и ме ди у ми на  Цр на Го ра, Под-
го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со мла ди и со 
ор га ни за ции на мла ди за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Под го-
ри ца, Цр на Го ра, 29 мај. 2010.

(Од ред ба та од по ра не шна та вер зи ја на ста-
ту тот: ’Чле но ви те и член ки те на РЕ КОМ 
се пси хо-фи зич ки спо соб ни и има ат ви со ка 
струч на под го тов ка’) Ми слам де ка тоа е крај-
но дис кри ми нат пор но и по ни жу вач ки и де ка 
ги на ру шу ва те ме ли те на гра ѓ ан ско то пра во, 
оние кои се во ста но ве ни уште со Фран цу ска-
та ре во лу ци ја. Вие има те ов де си ту а ци ја ед но 
те ло кое го осно ва ат др жа ви и кое не е струч-
на ор га ни за ци ја, да не смее во сво јот со став 
да има ли ца кои на оп шти те, ло кал ни те или 
прет се да тел ски те из бо ри во тие др жа ви има-
ат за га ран ти ра но па сив но из би рач ко пра во. 
Тоа е пра во то да мо жат да би дат би ра ни, и 
ак тив но да мо жат да из би ра ат. Тоа е од таа 
нор ма тив на стра на. А спо ред дру га та стра на 
не гле дам ло ги ка  во тоа ли це то кое де нес има 
40 го ди ни, или кое мо же би има 18, или 25 и кое 
не за вр ши ло фа кул тет за ра ди овие или оние 
при чи ни, да не ма до вол но ем па ти ја, струч но 
зна е ње,или не што дру го, по крај кри те ри у ми те 
кои уште до пол ни тел но тре ба да се раз ра бо-
тат, де ка не е до вол но кре ди бил но за да не мо-
же да уче ству ва во ра бо та та на ко ми си ја та и 
да до не су ва и да при до не су ва во таа ра бо та на 
ед на кво ни во ка ко што тоа мо же да при до не-
се ака де мик,про фе сор еме ри тус, или до цент од 
фа кул тет, или во со ко о бра зу ва на лич ност.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, За греб, Хр ват ска, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со мла ди и со ор га ни за ции на мла ди за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ,Под го ри цам Цр на Го ра, 29 мај. 
2010.

(...) ’пси хо фи зич ки спо соб ни’. Спо ред ме не, ка-
та стро фа. Што зна чи тоа? Мо же ли не под ви-
жно ли це да ра бо ти?
Из ја ва: Ан то не ла Ба лић, Со вет на мла ди те на Де мо крат-
ска та пар ти ја на со ци ја ли сти те на Цр на Го ра, Хер цег Но ви, 
ре ги о нал ни кон сул та ции со мла ди и ор га ни за ции на мла ди 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра,29. 
мај  2010.
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Мо рам да го пов то рам она за фи зич ки те спо-
соб но сти и за пси хо фи зич ки те спо соб но сти. 
Не до ста су ва ат  кри те ри у ми врз осно ва на кои 
,ка ко пр во тоа мо же да се уре ди, за што на лу ѓ-
е то им тре ба ат ле кар ски уве ре ни ја да при ло-
жат,или не што та кво. А под два, ако јас, не дај 
бо же, не мам ра ка, по сто јат лу ѓе кои се со со е ма 
мен тал но и струч но ре ле вант ни да уче ству ва-
ат во не што ва кво, а, да ре че ме не се фи зич-
ки спо соб ни, да ли мо жат да уче ству ва ат? И 
што зна чи фи зич ки спо соб ни?(...) И ви со ка та 
струч на под го тов ка, ед но став но сме там де-
ка не мо ра да има та ков услов. Зо што мај ка 
од Сре бре ни ца ко ја е ак тив на во здру же ни е то 
за нив ни те пра ва не би мо же ла да би де член ка 
на РЕ КОМ ако не ма, да ре че ме, струч на под го-
тов ка ви со ка. И зо што не ко ја мла да лич ност 
од ов де, ко ја се уште сту ди ра мо же би не би мо-
же ла да би де член.
Из ја ва: Је ле на Ми ља нић, Кан це ла ри ја на мла ди те при Ми ни-
стер ство то за мла ди, кул ту ра и ме ди у ми на Цр на Го ра, Под-
го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со мла ди и со 
ор га ни за ции на мла ди, Под го ри ца, Цр на Го ра, 29. мај 2010.

(...) со ви со ки мо рал ни осо би ни’, што е тоа? Ми-
слам де ка тре ба да се де фи ни ра што, или што 
да се ис фр ли, или ја сно да се де фи ни ра ат кри-
те ри у ми те кои ќе мо жат да се ис пол нат за да 
не се слу чи се лек ци ја та-па нел да ка же де ка ова 
ли це има ’ви со ка мо рал на осо би на’, а  дру ги те 
не се со гла су ва ат со тоа и ед но став но не мо же-
ме да се до го во ри ме (...) во ис ти от тој член ка-
де што се ве ли де ка чле но ви те на ко ми си ја та 
има ат, два збо ра се бит ни, ви со ка та струч на 
под го тов ка , тоа се три збо ро ви, ви со ка струч-
на под го тов ка , за да мо жат да би дат из бра ни 
во ко ми си ја та. Би де јќи ова не е стру ков на ор-
га ни за ци ја, ни ту е здру же ние на не кои про фе-
си о нал ци, а ние има ме прин цип, во си те на ши 
зе мји, на па сив но из би рач ко пра во, што зна чи 
јас мо жам да би рам из би ран  од тој и тој на ме-
сто... Зна чи, во си те на ши др жа ви ми ни му мот 
е тој со осум на е сет го ди ни.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, За греб, Хр ват ска, На ци о-
нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Јас мо же би би го ме ну вал овој тер мин ’ на ро ди’ 
( чле но ви и член ки се ли ца... кои мо жат да ужи-
ва ат до вер ба на на ро ди те во си те до го вор ни 
др жа ви), би де јќи ќе би де кон фу зен во тер ми-
нот ’гра ѓ а ни’.
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ја, Цен тар за мир, не на сил ство и 
чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 

со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт пла нот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

Ние пред ла га ме тој став да се из бри ше, де ка 
ту ка не тре ба ’пси хо фи зич ки спо со бен’ и да 
има а ат ’ви со ка струч на под го тов ка’.
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ја, Цен тар за мир, не на сил ство и 
чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

(...) не сме е ме ни ка ко да до зво ли ме да се чи ни де-
ка ги ис клу чу ва ме ли ца та со ин ва ли ди тет (...) 
Ми слам, ра бот ни те спо соб но сти, зна чи  тоа 
ед но став но мо ра да го има ли це то, це ло сна ра-
бот на спо соб ност и се знае што се под ра зби ра 
под тоа. А што се од не су ва до ви со ка та струч-
на под го тов ка, на тој на чин сме дис кри ми на-
тор ни кон лу ѓ е то од 18 до, да ре че ме 21 и не-
што го ди ни, се ка ко тоа мо же ме да го рас пра ва-
ме, но ка ко не ко му да му об ја сни те де ка мо же да 
би де прет се да тел, а не мо же да би де ко ме сар?
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва за чо ве ко ви пра ва, 
За греб, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1.јЈу ни 2010.

(...) ста во ви те1,2,3,4, не знам кол ку, до а ѓ а ат од 
по зи ци ја на лу ѓе кои се за ни ма ва ат со чо ве ко-
ви те пра ва. За што ка ко и да се свр ти, тое е 
дис кри ми ни рач ки.
Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек-
тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1.ју ни 
2010.

(...) ту ка ве ќе бе ше ар гу мен ти ра но за пси хо ло-
шка та спо соб ност, јас ми слам де ка тоа не е 
до бро за што на прв по глед се по ка жу ва не на-
мер на дис кри ми на ци ја кон ли ца та со ин ва ли-
ди тет, ту ка тре ба да се ѕир не во европ ско то 
за ко но дав ство ка ко ја ре гу ли ра ат де лов на та 
спо соб ност.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со не вла ди ни о ра га ни за ции за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни, 2010.

(...) ако не кој из ле гу ва од фа кул тет,или ако е 
не кој ви со ко о бра зо ван чо век тоа не зна чи де-
ка по до бро,или по ло шо ќе ја ра бо ти сво ја та 
ра бо та од не кој кој има сред на струч на под го-
тов ка, а има прак са во стру ка та, зна чи има 
прак са во од ре ден дел од ра бо та та за ко ја се 
при ја ву ва. Тоа е на основ но то ни во, а од дру га 
стра на има ме пра вен про блем кој се со стои во 
на че ло то на де лов но то и ак тив но то из би рач-
ко пра во кое им пли ци ра де ка вие има те пра во 
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да би де те из би ра ни по на вр ше ни осум на е сет 
го ди ни.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка,БиХ, 5.ју ни 2010.

(...) јас имам ди ле ма кон ова- ’ви со ка струч на 
под го тов ка’, не ми слам де ка е тоа ва жен кри-
те ри ум, бит но е да се од бе рат лич но сти кои ќе 
ги раз бе рат жр тви те и бит но е тоа да би дат 
лич но сти кои во се бе има ат раз ви е но чув ство 
за дру ги те, чув ство за ху ма ност, ем па ти ја и 
т.н...а за тоа не е по тре бен фа кул тет.
Из ја ва: Бор ка Ру дић, Здру же ние БХ Но ви на ри, Са ра е во, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни 2010.

(...) (ви со ка струч на под го тов ка) е ап со лут но 
не спрет но со чи не то и ми слам де ка е тоа дис-
кри ми на тор но,а во не ко ја ра ка и мно гу, мно гу 
аро гант но, осо бе но во Бо сна и Хер це го ви на да 
се по ста ви услов жр тви те на вој на та, за нив  
да мо ра да се рас пра ва са мо со ви со ка струч на 
под го тов ка е по ну жу ва ње и увре да за жр тви те 
на вој на та за што на си те им е по зна то де ка 
над 70 от сто, или 80 от сто жр тви на вој на та 
се од ру рал ни те под рач ја.
Из ја ва: Пре драг Пра шта ло, Европ скио дви же ње во БиХ, 
Зе ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га-
ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ,5. 
ју ни 2010.

(...) да да дам иде ја, пред лог, зна чи : ’чле но ви те 
и член ки те на РЕ КОМ да  по се ду ва ат струч ни 
(екс прет ски) де лов ни и пси хо фи зич ки ква ли-
те ти и ка па ци те ти’.
Из ја ва: Пре драг Пра шта ло, Европ ско дви же ње во БиХ, Зе ни-
ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни 2010.

’не мо жат да би дат из бра ни ли ца за кои по-
стои се ри о зен сом неж де ка на кој би ло на чин 
се од го вор ни за кр ше ње на чо ве ко ви пра ва’, ми-
слам де ка ова тре ба по до бро да се де фи ни ра 
за што јас не знам што е, ко ја е раз ли ка та ме ѓу 
не се ри о зен и се ри о зен сом неж.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве ко-
ви пра ва во Хр ват ска, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни 2010.

(...) фо мо зни от ’се ри о зен сом неж’. Мо же би из ра-
зот би бил де ка се тоа ’ лу ѓе про тив кои не е 
по кре на та ис тра га за ра ди кр ше ње на чо ве ко-
ви те пра ва’.

Из ја ва: Ве сна Тер ше лић, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5. ју ни 2010.

(...) не мој те  да пи шу ва те ’кои мо жат да ужи-
ва ат’. Или ужи ва ат, или мо жат.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав нци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни-
ца, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

’До вер ба та на на ро ди те’- по пу ли зам е во прав-
на та нор ма и тоа тре ба да се из бри ше. Па ра-
гра фот тре ба да за вр ши со ’ ре ша ва ње на спо-
ро ви’ и точ ка.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни-
ца , За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 2010.

Што се од не су ва на мо рал ни от аспект, ми се 
чи ни де ка е ова гре шка, ве ро јат но се ми сли ’кои 
ужи ва ат до вер ба’.
Из ја ва: Го ран Ми ле тић, пра вен со вет ник за чо ве ко ви пра ва 
Ci vil Rig hrs De fen ders, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич-
ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват-
ска, 11 ју ни 2010.

Во те кот на кон сул та ци и те се пред ла га ше 
де ка мо же би по сре ќ но ре ше ние е уфр ла ње ’де-
лов на спо соб ност’, на ме сто ’пси хо-фи зич ка 
спо соб ност’, за што на не кои уче сни ци на рас-
пра ва та оваа фор му ла ци ја им се чи не ше дис-
кри ми на тор ска.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, Хр ват ска,Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11.ју ни 2010.

(...) нај ре ши тел но мо лам од ред ба та за пси хо-
фи зич ка спо соб ност да се трг не.
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва та на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 2010.

Јас пред ла гам (...) зад ’ед на же на’ да се ста-
ви ко са цр тич ка и да се на пи ше ’маж’, за што 
ако оди ме на рам но прав ност, то гаш оди ме на 
рам но прав ност. Исто та ка (...) ’тре ти на од 
член ство то да го пра ват же ни’ , ко са цр тич-
ка ’ма жи’.
Из ја ва: Зо ран Пу сић, Гра ѓ ан ски од бор за чо ве ко ви пра ва, 
Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни-
ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 
2010.

’бли ска по вр за ност со ли ца кои се од го вор-
ни,или се под ис тра га за та кви де ла’. Зна чи ли 
тоа де ка не мо жат да би дат ни ту адво ка ти? 
Тој дел тре ба да се из бри ше.
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Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца 
за На црт-ста ту тот на Ре ком, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 2010.

(...) ди ле ма та око лу тер ми нот ’ви со ки мо рал-
ни вред но сти’, ’ин те гри тет’ и ’углед’, ка ко да се 
пре мно гу нео д ре де ни. Јас ми слам де ка не тре ба 
да се от ка же ме од овие тер ми ни, тие се во о би-
ча е ни во пра во то, осо бе но во ма те ри ја та ко ја 
не што на чел но ре гу ли ра. Кон со др жи на та со 
овие тер ми ни ќе се при дру жат оние кои од лу-
чу ва ат, оние кои ќе пред ла га ат, или ќе ре ша ва-
ат за из бо рот. Ми слам де ка со сте сну ва ње на 
упо тре бу ва ње то на не кои до пол ни тел ни кри-
те ри у ми или ме ри ла, са мо до пол ни тел но им ја 
за ком пли ку ва ме ра бо та та на оние кои би ра-
ат, или ,не на мер но, би до ве ло до ис клу чу ва ње 
на по е ди ни кан ди да ти.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, пра вен со вет ник на ОБ СЕ во Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

(...) се со гла су вам де ка чле но ви те мо ра ат да 
би дат др жа вја ни на до го вор ни те зе мји, а де ка 
дру ги те чле но ви мо жа ат да би дат ко оп ти ра-
ни и мо жат да има ат дру го др жа вјан ство. Мо-
рал ни те осо би ни и пси хо-фи зич ка та спо соб-
ност би ги оста ви ла ка ко усло ви. Мо же би тие 
кри те ри у ми се га зву чат пре ши ро ко, но се ка ко 
ќе се конк те ри зи ра ат ко га не кој ќе ги обра зло-
жу ва при чи ни те за кан ди да ту ра та на не кое 
ли це. Во слу ча јот на ’се ри о зен сом неж’ де ка на-
пра ви ле кри вич ни де ла, тоа тре ба да се за ме ни 
со ’осно ван сом неж’, што е нор ма тив но ре гу ли-
ра но во си те на ши зе мји, па та ка и е мо шне од-
ре длив кри те ри ум.
Из ја ва: Ми ра Смај ло вић, су диј ка, Суд на Бо сна  Хер це го ви-
на, Од дел за во е ни зло стор ства, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца, За греб, Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

По и мот ’ис так нат’ е мно гу про бле ма ти чен 
за што  да ва мно гу ши ро ко тол ку ва ње и отво-
ра спо ро ви, зна чи де ка го оп стру и ра про це сот. 
Освен  тоа ’функ ци о не рио или ли ца’? Функ ци о-
не ри те се ли ца, па за тоа тре ба да се из бри ше 
(ли ца).
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни-
ца за Нацт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 
2010.

Не гле дам зо што ту ка не би тре ба ло да се ста-
ви нај мал ку еден член од ре дот на мал цин ски те 
за ед ни ци. Има по тре ба за што обич но мал цин-
ски те за ед ни ци би ле по ве ќе из ло же ни на си те 
тие слу чу ва ња.

Из ја ва: Ри фат Рас то дер, Со ци јал де мо крат ска пар ти ја , Под-
го ри ца, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли ти ча ри 
и по ли ти чар ки за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца, 
Цр на Го ра, 30. ју ни 2010.

 Ми слам де ка овој член не би тре ба ло со се ма да 
се из бри ше, мо же да се оста ви де ка се пси хо спо-
соб ни,но ’фи зич ки’ да се из бри шње за што уче-
сни ци те во овие на ста ни на не кој на лин мо же-
би се и не спо соб ни, па не би са кал на тој на чин 
да се ис клу чат од член ство во РЕ КОМ. Исто 
та ка сма там де ка ба ра ње то да има ат ви со-
ка струч на под го тов ка би мо же ло да го на ма ли 
бро јот, или ква ли те тот на не кои мо шне ква-
ли тет ни лу ѓе кои би мо же ле да му по мог нат на 
РЕ КОМ во ра бо та та.
Из ја ва: Ма рин ко Ђу рић, Здру же ние на кид на пи ра ни и ис че-
зна ти од Ко со во, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции 
со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. ју ли 2010.

Јас са мо би до да ла, ако го ува жи те одој пред лог 
’тие што лич но не уче ству ва ле, или при до не-
ле во су ди ри те на ста на ти на про сто ри те на 
бив ша Ју го сла ви ја’. Ми слам де ка тоа не до ста-
су ва, за што мно гу ми на кои уче ству ва ле и при-
до не ле за су ди ри те, се га се на фун ции.
Из ја ва: Ол ги ца Бо жа нић, Се кре тар на Здру же ни е то на се меј-
ства на кид на пи ра ни и ис че зна ти ли ца на Ко со во и Ме то-
хи ја, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со жр тви и 
се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја,3. ју ли 2010.

Тре ба да би де сред на струч на под го тов ка, ај де, 
тоа е О.К. Но ви со ка струч на под го тов ка, или 
ви ша, тоа е не по треб но.
Из ја ва: Да мир Бе се дић, Здру же ние на ма ло лет ни до бро-
вол ци во До мо вин ска та вој на, Ву ко вар, Хр ват ска, Ло кал ни 
кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ву ко вар, Хр ват ска, 14.  ју ли 2010.

Ко му му е се га нај бли ска про бле ма ти ка та, и кој 
нај мно гу мо же да да де. Мо же оној кој е нај дла бо-
ко во таа про бле ма ти ка, це ла ре ди ца го ди ни. 
И тоа се га ме де ман ти ра ше, таа мо ја струч-
ност-мо же да би де и под го тов ка.
Из ја ва: Дра га Со лар, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ло кал ни 
кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор, за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ву ко вар, Хр ват ска, 14. ју ли 2010.

Освен што е не што од прак тич на при ро да да 
сме др жа вја ни или др жа вјан ки, ама се ова ’ви-
со ки мо рал ни осо би ни’ и та ка на та му, тоа се 
мно гу, не мој те да ми за бе ле жи те, ама флу ид ни 
кри те ри у ми. А со оглед де ка ова ќе се за сно ва 
на не ко ја ме ѓ у на род на спо год ба и та ка на та му, 
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што ќе би де ту ка кри те ри ум, од но сно из вор на 
до ка зи за она што ние ов де са ка ме.
Из ја ва: Бра ни слав Вор ка пић, Ор га ни за ци ја за гра ѓ ан ска 
ини ци ја ти ва, Оси ек, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со 
ор га ни за ции од ци вил ни от сек тот, за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Оси ек, Хр ват ска, 13. ју ли 2010.

(...) ќе би де до вол но (во пр ви от став, точ ка б) 
да пи шу ва де ка чле но ви те и член ки те се лич-
но сти со ин те гри тет и углед, по све те ни на 
то ле ран тен ди ја лог и кон стру ук тив но ре ша-
ва ње на спо ро ви те и ни што по ве ќе.
Из ја ва: Слав ко Кец ман, Здру же ние за мир и чо ве ко ви пра-
ва, Би ље, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Оси ек, 
Хр ват ска, 13.  ју ли 2010.

Ми слам де ка би би ло мно гу по сми сле но, освен 
ова ви со ко струч но обра зо ва ние, ка де и по на-
та му оста ну вам на сво јот став де ка тоа ни-
што не го во ри са мо по се бе,но е еден од кри те-
ри у ми те ( тре ба да би де) лич но ста ,или лич но-
сти те да има ат од ре де но ис ку ство(...)
Из ја ва: Бра ни слав Вор ка пић, Ор га ни за ци ја за гра ѓ ан ска 
ини ци ја ти ва, Оси ек, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со 
ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Оси ек, Хр ват ска, 13. ју ли, 2010.

Ми слам  де ка би тре ба ло во овој став да би де и 
тоа да се би ра нај мал ку ед на же на и нај мал ку 
еден маж. Да не би де ту ка се, за тоа што ту ка 
пи шу ва нај мал ку ед на же на, де ка си те член ки 
мо жат да би дат же ни.
Из ја ва: Ве сна Не дић, Оаза, Бел Ма на стир, Хр ват ска, Ло кал-
ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Оси ек, Хр ват ска, 13. ју ли 2010.

За чле но ви те или член ки те на РЕ КОМ не мо-
жат да би дат из бра ни ли ца кои на кој би ло на-
чин,зна чи, да се от ка же ме од оние су бјек тив ни 
еле мен ти, тоа об ви ни тел ство то го ре ша ва, а 
не ние, кои  на кој би ло на чин   се ого вор ни  за 
кр ше ње на чо ве ко ви пра ва и на ме ѓ у на род но то 
ху ма ни тар но пра во, од но сно ни ту мо жат да 
би дат ли ца кои под др жу ва ле, или пот тик ну-
ва ле из вр шу ва ње на та кви де ла.
Из ја ва: Слав ко Кец ман, Здру же ние за мир и чо ве ко ви пра-
ва, Би ље, Хр ват ска, Ло кјал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
на ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Оси ек, 
Хр ват ска, 13 ју ли 2010.

Не сме там де ка е бит но, за тоа што ве ќе се 
за ста пе ни др жа ви те. Ако се при пад ни ци, на 
при мер, на срп ско то мал цин ство, ту ка е и Ср-
би ја и та ка на та му, но се пак  е до бро да се нај-
де, за ра ди оста на ти те точ но (прет став ник) 

на мал цин ски те на ро ди кои не се прет ста ве ни 
ме ѓу до го вор ни те др жа ви.
Из ја ва: Дра га Со лар, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ло кал ни 
кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Оси ек, Хр ват ска, 13 ју ли 2010.

Би би ло до бро во се ко ја др жа ва , зна чи во бив-
ши те ју го сло вен ски ре пу бли ки, мо же би да има 
при пад ник, но не при пад ник, што се ве ли на 
до ми цил ни от на род,да ре че ме,кон крет но, хр-
ват ски, би би ло глу па во да би де тоа Ср бин, но 
би би ло по треб но да би де Ун га рец.
Из ја ва: Слав ко Кец ман, Здру же ние за мир и чо ве ко ви пра-
ва, Би ље, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Оси ек, 
Хр ват ска, 13.  ју ли 2010.

Пси хо фи зич ка та спо соб ност под ра зби ра не-
што што мо же мо жни от кан ди дат да го на-
вре ди. Ми слам де ка тој збор е от по ве ќе, за-
што што пси хо фи зич ки се спо соб ни си те кои 
ќе би дат пред ло же би.
Из ја ва: Va sil Si nis htaj, од бор ник во Град ска та оп шти на во 
Ту за, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со по ве ќ е на ци о-
нал ни те за ед ни ци за ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, 
Мо стар, БиХ, 28. ав густ 2010.

Ми ни стер ство то за мал цин ства да ги зе ме 
пред вид стра ни те кои се во су дир. На при мер, 
до кол ку Ми ни стер ство то за мал цин ства, или 
Ми ни стер ство то за прав да на Ср би ја на ко-
ми си ја та и пред ло жи да би де Ун га рец, ми слам 
де ка тоа е не ра зум но, би би ло ап сурд но. Но, 
ту ка би тре ба ло да би де еден ал бан ски прет-
став ник, за што су ди рот во Ср би ја бе ше ме ѓу 
Ал бан ци те и Ср би те.
Из ја ва: Vi sar De mi ri, Здру же ние на бив ши те по ли тич ки 
за тво ре ни ци во Ви ти на/Vi tri, Ко со во, На ци о нал ни кон сул та-
ции со бив ши по ли тич ки за тво ре ни ци за На црт-стсту тот на 
РЕ КОМ, При шти на/ Prishtinё, Ко со во, 15. Сеп тем ври 2010.

Ми слам де ка ова ’фи зич ки’ не би тре ба ло да 
би де кри те ри ум за член ство. Ми слам де ка фи-
зич ка та ба ри е ра не би тре ба ла да би де ба ри е-
ра, или ли це то да мо ра ло да ди пло ми ра, за што 
со тоа ги од би ва ме лу ѓ е то кои се ху ма ни сти, а, 
мо же би, не се ви во ко о бра зу ва ни.
Из ја ва: Lush Kra sni qi, член на се меј ство на жр тви,Ѓако ви-
ца/Gjakovё, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со жр тви те 
за На црт ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, БиХ, 18 сеп тем ври 
2010.

Ме не ме на вре ду ва фак тот еден ов де во овој 
ста тут (на црт) ка де се ве ли де ка лу ѓ е то во 
РЕ КОМ мо ра ат да би дат ви со ко о бра зу ва ни. 
Што зна чи тоа? Спо ред ме не лич но, зна чи де-
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ка дру ги те лу ѓе се лу ди, глу па ви, де ка ни што не 
зна ат.
Из ја ва: Али ја Хо џић, Здру же ние на уби е ни те де ца од оп ко ле-
но то Са ра е во 92-95. го ди на, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жр тви за На црт –ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, 
БиХ, 18. сеп тем ври 2010.

Јас би имал кон кре тен пред лог да се про ме ни ’ќе 
на сто ју ва’ , со ’се об вр зу ва’ (по по вод ет нич ки-
от ре пре зен та ти вен со став на РЕ КОМ).
Из ја ва: Ми лан Ре љић, прет став ник на се меј ства та на жр тви, 
Здру же ние Стру га, Бо сан ско Гра хо во, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жер тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, 
БиХ, 18. сеп тем ври 2010.

Ќе го зе мам при ме рот на Цр на Го ра. Тре ба да 
би дат два, или три чле но ви од Цр на Го ра. Ако 
би би ле са мо Цр но гор ци по на ци о нал ност, би 
из ле гло де ка во Цр на Го ра жр тви се са мо Цр-
но гор ци те, а не и Бо шња ци те, Ал бан ци те, или 
не кој друг. Зна чи, мо ра ме да из бе ре ме тоа да 
би де ре пре зен та ти вен со став кој ќе ус пее на 
објек ти вен на чин да го со гле да ни во то и на зло-
стор ство то, но и на жр тва та на по е ди неч ни 
под рач ја.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, 
БиХ, 18.  сеп тем ври 2010.

(...) по треб но е да се де фи ни ра што е по ли тич-
ка функ ци ја.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, За греб, Хр ват ска, Сед ми 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Со став и из бор 
на чле но ви на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16.  ок том ври 2010.

’Кри те ри ум за из бор на чле но ви-член ки’ точ ка 
4. под а), јас пред ла гам таа ка ко та ква да се из-
бри ше. Кој мо же ше во кој би ло дел на бив ша та 
на ша зе мја да се спро тив ста ви на вла де јач ка-
та струк ту ра на вла ста? Тој вед наш би бил 
про гла сен или за пре дав ник, или ди ри би му се 
слу чи ло не што па еве ту ал но би мо жел и да го 
за гу би жи во тот.
Из ја ва: Ми ло сав Ста ој ко вић, Цен тар за за шти та на се меј-
ства та на жр тви те од вој на та на Ко со во и Ме то хи ја, Ср би ја, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на 
гру па:Со став и из бор на чле но ви на РЕ КОМ, За греб, Хр ват-
ска, 16 ок том ври 2010.

Јас ка ко чо век се про ти вам на тој член за што 
ми слам де ка дис кри ми ни ра пре мно гу го лем број 
гра ѓ а ни на под рач је то на бив ша СФРЈ (...) Јас не 
ве ру вам де ка си те би ле во е ни зло стор ни ци(...) 
Зо што да се би де про фе си о на лен вој ник би те 
пра вел во ен зло стор ник?(...) За дол жи тел но об-
вр зу вач ки от на лог, ми слам де ка ту ка за тоа 
не ма ме сто во ва кви от текст на ста ту тот.

Из ја ва: Вељ ко Ву че вић, УДВДР ПГЗ, Нр ват ска, Сед ми ре ги-
о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Со став 
и из бор на чле но ви на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16.  ок том-
ври 2010.

Ако ли це то е при пад ник на во е на, по ли ци ска, 
раз у зна вач ка или не ко ја дру га струк ту ра (...) 
тој не мо же да би де објек ти вен, тој не мо же да 
пре су ду ва објек тив но. За шо тој ќе има ра бо та 
со сво и те ко ле ги, со сво и те по ра не шни вој ни ци, 
со по ра не шни по ли цај ци.
Из ја ва: Fa ton Ade mi, Bal kan In ve sti ga ti ve Re por ting Net work, 
Ко со во, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, 
Ра бот на гру па: Со став и из бор на чле но ви на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 16. ок том ври 2010.

(...) пред ла гам(...) точ ка та (...) б евен ту ал но да 
се ре де фи ни ра, па да би де тоа-’ па ра по ли ци ски, 
па ра во е ни фор ма ции’,(...) но фак ти те го во рат 
де ка нај го ле ми те зла на те ри то ри и те на бив-
ша Ју го сла ви ја ги пра ве ле точ но тие си ли, кои 
не ма ле ле ги ти ми тет.
Из ја ва: Ми ло сав Стој ко вић, Цен тар за за шти та на се мај тва-
та на жр тви од вој на та на Ко со во и Ме то хи ја, Ср би ја, Сед ми 
ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав дам Ра бот на гру па: 
Со став и из бор на чле но ви на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16. 
сеп тем ври 2010.

Кој е тој кој ќе ги про ве ру ва кри те ри у ми те (...), 
кој ќе би де те ло кое ќе се за ни ма ва со тоа  на-
ви сти на да се при ме нат си те кри те ри у ми кои 
се пред ви де ни?
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, Сед-
ми фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Со став и 
из бор на чле но ви на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 16.  ок том ври 
2010.

(...) на бли ско то по вр за ни те со ли ца кои се под 
ис тра га,или се од го вор ни за кр ше ње на чо ве-
ко ви те пра ва, ме ѓ у на род но то ху ма ни тар но 
(пра во). Ви де те, тоа исто та ка е еден вид дис-
кри ми на ци ја. Ка ко е мо жно ви на та на ро ди те-
ли те и род ни ни те да се пре фр ли на се меј ство-
то и на по бли ски те род ни ни?
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, Сед-
ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: 
Со став и из бор на чне о ви на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 
ок том ври 2010.

(...) Кое е тоа те ло кое ќе ут ври не чиј ин те гри-
тет, мо ра не углед и се дру го? А тие лу ѓе тре-
ба ат да ги утвр ду ва ат фак ти те за во е ни те 
зло стор ства спо ред нор ми те на су дот. Не е 
про пи ша на стру ка та (за ко ме са ри те).
Из ја ва: Жељ ко Шпе лић, Хр ват ски ча снич ки збор, Па крац, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции  со ло кал но то на се ле ние 
за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска, 22. ок том-
ври 2010.
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(...) си те овие три точ ки, ста вот 4., тре ба 
да се ис фр лат  (точ ки те кои се за др жа ни во 
на царт ста ту тот и точ ка та ко ја би ла во 
по ра не шни от на црт: ’ко ја е,или е би ла про фе-
си о на лен при пад ник на во е ни те, по ли ци ски те, 
раз у зна вач ки те и дру ги те без бед но сни струк-
ту ри’).
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб Хр ват ска, На ци-
о нал ни кон сул та ции со ло кал ни те жи те ли за На црт- ста ту тот 
на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска 22.  ок том ври 2010.

(...) мо ја та при ро да се про ти ви во еден член да 
збо ру ва ме афир ма тив но и не а фир ма тив но, та-
ка да се из ра зам. Па та ка пр ви те три точ ки на 
овој член ни го во рат та ка кој мо же да би де член 
на ко ми си ја и се на ве ду ва ат од ре де ни кри те ри-
у ми. А во че твр ти от член, под став ка та а), б) 
и ц) се го во ри кој не би тре ба ло да би де член на 
ко ми си ја та, од но сно тој не мо же да би де член, а 
се тоа е под чле нот 24. Мој пред лог за раз ми слу-
ва ње е де ка, ако ве ќе са ка ме да оста не ме на ис-
клу чу вач ки те кри те ри у ми, зна чи не ко му да му 
оне во змо жи ме во оп што и да се кан ди ди ра и да 
се пред ло жи за член на та кво ед но те ло, то гаш 
да фор му ли ра ме нов член и тие не а фир ма тив-
ни кри те ри у ми да би дат ја сно из ра зе ни во чле-
нот, да ре че ме 24 а). А не да се ва ка за ед но.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал ни те жи те ли, за На црт- 
ста ту тот на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска, 22. ок том ври 2010.

(...) во Ста ту тот да се вгра ди на чи нот на кој 
ќе се би ра ат чле но ви те на РЕ КОМ, на на чин со 
кој, на при мер, хр ват скит член, ако го има, да 
до бие зе ле но све тло од хр ват ски те здру же ни ја 
и во таа сми сла тре ба да се кон ци пи ра за клу-
чо кот. Тоа, ја сно, се од не су ва и на дру ги те.
Из ја ва: Да вор Пе хар, Град ски од бор на ХДЗ, Мо стар, БиХ, 
Ло кал ни кон сул та ции со прет став ни ци на  здру же ни ја на 
ло го ра ши и на се меј ства на жр тви за На црт- ста ту тот на 
РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 11.  де кем ври 2010.

(...) чле нот 24 ве ли- ’кои мо жат да ужи ва ат 
до вер ба во си те до го вор ни др жа ви,а во из ме на-
та са мо стои ко ја ужи ва до вер ба’. Ми слам де-
ка  е мно гу те шко да се нај де ли це по тие кри-
те ри у ми и за тоа е мо же би по до бро да оста не 
’мо же да ужи ва ’, за што прет по став ка е де ка 
тоа ли це кое има мо рал ни ква ли те ти, ли це со 
ин те гри тет  и та ка на та му, мо же по тен ци-
јал но да ужи ва, а те шко е да се нај де ли це кое 
ужи ва до вер ба во си те шест др жа ви.
Из ја ва: Јо ва на Ра мо вић, Пра вен фа кул тет, Под го ри ца, Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со стден ти и мла ди на уч ни ци 
за На црт- ста ту тот на Ре ком, За греб, Хр ват ска, 17. де кем-
ври 2010.

(...) ов де се збо ру ва де ка е ли це кое ужи ва до вер-
ба, тоа што би са кал да ка жам од цр но гор ско-
то ис ку ство, ми слам де ка би би ло до бро да се 
до да де кое ужи ва ’не по де ле на до вер ба’.
Из ја ва: Един Смај ло вић, Фи ло зов ски фа лул тет, пост ди плом-
ски сту дии,Љу бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
сту ден ти и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
За греб, Хр ват ска, 17. де кем ври 2010.

Ста ну ва збор за ет нич ки ре пре зен та ти-
вен со став на ко ми си ја та. Го зе мам слу ча јот  
со Ма ке до ни ја ка де е пред ви де но да има два 
прет став ни ка од две те ет нич ки за ед ни ци. Во 
Ма ке до ни ја жи ве ат по ве ќе од две ет нич ки за-
ед ни ци и за тоа пр дла гам да се ста ви дел ка де 
прет став ни ци те од ед на зе мја ќе тре ба да ги 
зе мат пред вид жр тви те од си те ет нич ки за-
ед ни ци во зе мја та.
Из ја ва: Ми ро сла ва Си мо нов ска, Ви со ка шко ла за но ви нар-
ство и од но си со јав но ста, Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со сту ден ти и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска,17 де кем ври 2010.

(...) не кој кој мо же да да де остав ка де нес, по две 
го ди ни мо же да се вклу чи во РЕ КОМ, на при мер, 
по ли ти чар кој бил ак ти вен то гаш и ак ти вен е 
и де нес, мо же да се вклу чи во РЕ КОМ, а на пра-
вил стра шни зло стор ства за вре ме на ду бров-
нич ко то бо и ште.
Из ја ва: Да мир Ни ко че вић, Фа кул тет за по ли тич ки на у ки, 
Хер цег Но ви, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден-
ти и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 17 де кем ври 2010.

(...) сте ста ви ле ’ис так на та по ли тич ка функ-
ци ја’ (...) ми слам де ка тре ба да се ста ви мно гу 
по пре ци зен тер мин, раз ли ка та ме ѓу по ли тич-
ка функ ци ја и ис так на та по ли тич ка функ ци-
ја е огром на, мо ра да се би де по пре ци зен, за што 
иако ве ли о те де ка баш не ќе се тру ди те да ги 
ста ва те си те прав нич ки тер ми ни, на тоа ќе 
се по ви ку ва др жа ва та ко га ини ци ја ти ва та ќе 
би де усво е на и мо ра ме ве ќе од на пред да на пра-
ви ме од бра на од тоа.
Из ја ва: Јо ва на Ра мо вић, Пра вен фа кул тет, Под го ри ца, Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти и мла ди на уч-
ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17 
де кем ври 2010.

(...) ме не ов де ми е мал ку пре мно гу она што е 
из не се но де ка ’чле нот на ко ми си ја та не мо же 
да би де ли це кое е те сно по вр за но со ли це кое 
е осу де но, об ви не то или под ис тра га за та кво 
кри вич но де ло.’ Ми слам де ка ова е еден сред но-
ве ко вен на чин на огра ни чу ва ње на тоа кој ќе 
би де член, за тоа што од објек тив ни при чи ни 
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не кој мо же да би де те сно по вр зан со не кое ли-
це,а да има ди ја ме трал но спро тив ни ста во ви 
и по стап ки од не го (...)за  да се за шти ти ме од 
кон фликт на ин те ре си мо же да се пред ло жи 
тоа ли це да би де из зе ме но од гла са ње, или ка-
кви би ло деј ству ва ња.
Из ја ва: Не и ден ти фи ку ван уче сник, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со сту ден ти и мла ди на уч ни ци, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
За греб,Хр ват ска, 17. де кем ври 2010.

(...) мал ку ме пла ши мо мен тот де ли жр тви те  
се со гла су ва ат на све до че ње ако ви дат прет-
став ни ци на во е ни, или па ра во е ни струк ту ри 
(ка ко чле но ви на РЕ КОМ), да ли на ви сти на да 
се за др жи ста вот за РЕ КОМ ка ко за не за ви сно 
и не по ли ти зи ра но (те ло). 
Из ја ва: На та ша Ста мен ко вић, Пра вен Фа ку тет Ју сти ни јан 
Пр ви, Ско пје, Мак до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден-
ти и мла ди на уч ни ци, за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 17 де кем ври 2010.

Зна чи, да и пред ло жи ме на ра бот на та гру па 
да ги от фр ли и овие со ис так на ти по ли тич ки 
функ ции и да ре че:’ не мо же да би де ли це од ко ја 
би ло струк ту ра ако за не го по сто јат се ри о зни 
ин ди ции, се ри о зно сом не ва ње де ка е из вр ши-
тел.’
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Ко ор-
ди на ци ски од бор на Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ,Бел град, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни со ве те ра ни те за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Ско пје, Ма де до ни ја, 18.  де кем ври 2010.

Исто вет ност на по стап ка та за из бор на 
чле но ви и член ки 

Во се ко ја до го вор на стра на чле но ви те и член-
ки те на Ко ми си ја та се из би ра ат по исто вет на 
по стап ка про пи ша на со овој Ста тут. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Спо ред ме не тре ба да гла си ’др жа ва та-пот пи-
снич ка на спо год ба та’.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон су ста ции  со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 
ју ни 2010.

Кан ди ди ра ње на чле но ви и член ки 

1.  Здру же ни ја на гра ѓ а ни, обра зов ни ин сти ту-
ции, на уч ни ин сти ту ции, вер ски за ед ни ци, 
син ди ка ти или 30 гра ѓ а ни од до го вор на та 

стра на, мо жат да пред ло жат кан ди дат/кан-
ди дат ка за член/член ка на Ко ми си ја та кој/
ко ја се из би ра во таа до го вор на стра на, во 
со гла сност на кан ди да тот / кан ди дат ка та. 

   
2.  По стап ка та на кан ди ди ра ње и при мар на та 

се лек ци ја на кан ди да тот / кан ди дат ка та во 
до го вор на та стра на ја спро ве ду ва из би рач-
ки од бор. 

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) кан ди да ти те и кан ди дат ки те мо жат да 
ги пре до жат не про фит ни ор га ни за ции,или 30. 
гра ѓ а ни. Ми се чи ни де ка 30 е мно гу ни зок број. 
Тре ба да се ста ви ба рем 100. Не знам зо што е 
од бра но точ но 30, за што де лу ва при лич но не-
се ри о зно. 
Из ја ва: Го ран Ми ле тић, пра вен со вет ник за чо ве ко ви пра ва, 
Ci vil Rights De fen ders, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка-
та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11 ју ни 2010.

(...) 30 пот пи си за ва ка се ри о зна ра бо та за не-
кој кан ди дат е пре мно гу мал ку(...) Ко му тој кан-
ди дат  му е од го во рен?
Из ја ва: Му ри са Ма рић, Здру же ние Дон, При је дор, БиХ, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со по ве ќ е на ци о нал ни за ед ни ци за осно-
ва ње на РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 28 ав густ 2010.

Со став и из бор на из би рач ки те од бо ри

1.  Из би рач ки от од бор во се ко ја др жа ва е со-
ста вен од де вет чле но ви/член ки, кои мо ра 
да ги ис пол ну ва ат кри те ри у ми те кои ва-
жат за из бо рот на чле но ви/член ки на Ко-
ми си ја та, освен за бра на та за из вр шу ва ње 
на по ли тич ки функ ции во пе ри о дот од по-
след ни те две го ди ни пред рас пи шу ва ње на 
кон кур сот, за из бор на чле но ви и член ки 
на Ко ми си ја та и во пе ри о дот кој ја оп фа ќа 
над ле жно ста на Ко ми си ја та.  

2.  Чле но ви те/член ки те на из би рач ки те од бо-
ри не мо жат да се кан ди ди ра ат за член ство 
во Ко ми си ја та. 

3.  Три чле на/член ки од из би рач ки от од бор ги 
име ну ва ми ни стер над ле жен за чо ве ко ви 
пра ва, во со гла сност со со бра ни ски от од-
бор или ко ми си ја та над ле жни за чо ве ко ви 
пра ва или ме ѓ у на ци о нал ни од но си.  
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4.  Три чле но ви/член ки на из би рач ки от од бор 
из би ра ат чле но ви и член ки од Ко а ли ци ја та 
за РЕ КОМ во до го вор на та стра на. 

5.  Пр ви те шест чле но ви/член ки од из би рач-
ки от од бор се име ну ва ат, од но сно се из би-
ра ат, врз осно ва на став 3 и став 4 од овој 
член, во рок од 45 де на од де нот на по след-
на та ра ти фи ка ци ја на ме ѓ у на род ни от до-
го вор за осно ва ње на Ко ми си ја та. 

6.  Над ле жни от ми ни стер го про гла су ва из-
бо рот на ше сте чле но ви и член ки од из би-
рач ки от од бор и во рок од 8 де на рас пи шу-
ва кон курс за из бор на пре о ста на ти те три 
чле но ви/член ки од од бо рот. 

7.  Прет ход но име ну ва ни те, од но сно из бра-
ни те шест чле но ви/член ки од од бо рот, ќе 
на сто ју ва ат да ги из бе рат пре о ста на ти те 
три чле но ви/член ки од од бо рот, кон сен зу-
ал но, а ако тоа не е мо жно, то гаш со мно-
зин ство гла со ви. 

8.  Над ле жни от ми ни стер, Ко а ли ци ја та за 
РЕ КОМ и чле но ви те/член ки те од из би-
рач ки от од бор име ну ва ни и из бра ни врз 
осно ва на ста во ви те 3 и 4 од овој член, ќе 
обез бе дат нај мал ку тре ти на од чле но ви те 
на од бо рот да би дат же ни, од но сно ма жи, 
и ќе на сто ју ва ат да се обез бе ди тре ти на од 
член ство то да се со стои од прет став ни ци/
прет став нич ки од здру же ни ја на жр тви, 
вклу чу ва јќи ги здру же ни ја та на жр тви кои 
не се чле но ви на Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ, 
под услов да се ре ги стри ра ни нај мал ку три 
го ди ни пред пот пи шу ва ње то на до го во рот 
за осно ва ње на Ко ми си ја та. 

9.  Над ле жни от ми ни стер го про гла су ва из-
бо рот на из би рач ки от од бор и обез бе ду ва 
усло ви за не го ва та ра бо та.

10.  Со из би рач ки от од бор прет се да ва нај ста-
ри от/ата член/член ка кој/ко ја за ка жу ва 
кон сти ту тив на сед ни ца во рок од 45 де на 
од де нот на рас пи шу ва ње на кон кур сот 
од став 6 од овој член.  

Ста во ви на уче сни ци те:

Ми слам де ка тре ба да ва жи ис ти от кри те ри-
ум ка ко за из бор на чле но ви ( ко ми сии), ис ти те 

кри те ри у ми мо ра ат да ва жат и за се лек ци о-
ни от па нел.
Из ја ва: Си мон Си мо но вић, ак ти вист за чо ве ко ви пра ва, 
Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со мла ди и ор га-
ни за ции на мла ди за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца, 
Цр на Го ра, 29 мај 2010.

Три чле но ви име ну ва ми ни сте рот за чо ве ко ви 
и мал цин ски пра ва, или ми ни сте рот за пра во-
суд ство. Со кон сул та ции со чле но ви те на со-
бра ни ски от од бор (...) за чо ве ко ви пра ва, тоа 
ми слам де ка е до бро.
Из ја ва: Тин Га зи во да, Цен тар за чо ве ко ви пра ва, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ци и те од 
ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

Ми ни стер ство то за пра во суд ство го по твр-
ду ва из бо рот на из бра но то по ве рен ство. Тоа 
ка ко да во ве ду ва ме ед на до пол ни тел на ин-
стан ца. Јас би бил по ве ќе за фор му ла ци ја  ко ја 
мо же да се нај де ба рем во на ши те овие тек-
сто ви ’да ва си гур ност’.
Из ја ва: Тин Га зи во да, Цен тар за чо ве ко ви пра ва, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ци и те од 
ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1.ју ни 2010.

Би би ло по до бро ако (ми ни стер ства та) да дат 
со гла сност, на ме сто тие да по твр ду ва ат. 
Тре ба ним да им се да де што по мал ку овла сту-
ва ња, за да не ги зло у по тре бат сво и те по зи-
ции.
Из ја ва: Мир ја на Би ло па вло вић, Цен тар за раз вој и поддшка 
на ци вил ни от сек тор Дел фин, Па крац, Хр ват ска, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со не вла ди ни ора га ни за ции за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5.ју ни 2010.

По и мот се лек ци о нен па нел е не при ме рен, тер-
ми но ло шки е нео д ре ден. Мо ра те да ста ви те 
из бор но те ло, те ло за из бор на чле но ви на РЕ-
КОМ, или слич но.
Из ја ва: Бра ни сла ва Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб , Хр ват ска, 11. 
ју ни 2010.

Бит но е (из бо рот на из бро но то по ве рен ство) 
да би де сле де но со кон сул та ции со чле но ви те 
на пар ла мен тар ни от од бор за чо ве ко ви пра-
ва и пра ва на на ци о нал ни те мал цин ства ка ко 
што е тоа во Хр ват ска.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич,  До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста-
ту тотт на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. ју ни. 2010.

Ре ши тел но сум про тив тоа ка ва би ло ко а ли-
ци ја на не вла ди ни ор га ни за ции да има ка ква 
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би ло уло га во ед на фор мал на ра бо та ка ква 
што е из бо рот на ко ме са ри.
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

Зо што три чле но ви – и ту ка мно гу ми се до па-
ѓа ва ши от пред лог- вр хо вен су ди ја, уста вен су-
ди ја и ом буд сман. Не спор ни прет став ни ци на 
др жав на та власт.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра,Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни за 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 11. ју ни 2010.

(...) си те ние ( Ко а ли ци ја та РЕ КОМ) ми сли ме 
де ка ние тре ба да би де ме ко а ли ци ја ко ја го за-
го ва ра, ко ја го спро ве ду ва овој кон сул та ти вен 
про цес, но не тре ба да би де ме по себ но тре ти-
ра ни и да има ме по себ ни при ви ле гии во пред-
ла га ње то, или во уче ство то во Се лек ци о ни от 
па нел, та ка што ние са ми, по е ди неч но ка ко 
чле но ви на ко а ли ци ја та ќе ба ра ме да  не ни се 
до де лу ва ат ни ка кви по себ ни при ви ле гии.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за Ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. 
ју ни 2010.

Не ми се до па ѓа чле но ви на вр хов ни те и на 
устав ни те су до ви да би дат вклу че ни во про це-
сот. Пов тор но се пра шу вам мо же ли прет се да-
тел на не кој суд во бив ша Ју го сла ви ја да би де 
не зви сен, мо же би во Ав стра ли ја. Е се га- ги би ра-
ат др жа ви те,а тие во лич но свој ство мо ра ат 
да по ста пу ва ат,  не за ви сно и не при страст но. 
Тоа не е во змо жно. Ни ту еден прет се да тел на 
суд не мо же да по ста пу ва не при страст но и не-
за ви сно.
Из ја ва: Ми о љуб Ви то ро вић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за 
во е ни зло стор ства на Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт- стат тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

Што ако (ми ни стер ство то) не по твр ди? Тоа 
пред ла га три, ко а ли ци ја та пред ла га три, за ед-
нич ки од би ра ат три,а на кра јот на тој про цес 
ми ни стер ство то го по твр ду ва из бо рот. На 
што? На се лек си о ни от па нел. Тоа ду ри не е ни-
ту из бор на кан ди да ти. Ми слам де ка таа точ-
ка е по ве ќе од од ви шна, мо же да би де пред мет 
на нај ни ска по ли тич ка оп струк ци ја во це ли от 
про црс и тре ба да се бри ше.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 11. 
Ју ни 2010.

Дру га ра бо та, Се лек ци о ни от па нел. Искре но, 
ме не ни ту ова со ми ни стри те не ми се до па ѓа. 
Тре ти на та ја од би ра не фор мал на гру па  ор га-
ни за ции, тре ти на ми ни стри кои во раз лич ни 
зе мји се мно гу раз лич ни,а по тоа тие за ед но од-
би ра ат уште тре ти на. Мо же би би тре ба ло да 
се зе мат функ ции кои са ми по се бе се не за ви сни 
, па не ка лу ѓ е то во па не лот  би дат за ста пе ни 
спо ред функ ци и те. На прим. во се ко ја зе мја чле-
но ви на па не лот не ка би дат ом буд сман, прет-
се да тел на вр хо вен суд и прет се да тел на уста-
вен суд (кој мо же и да прет се да ва со тој па нел 
за што во мно зин ство то зе мји таа функ ци ја 
има огром на уло га.) Наш пред лог бе ше ,а за тоа 
мо же уште да се ди ску ти ра, и рек то ри на уни-
вер зи те ти те?
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ , За греб, 
Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

(...) три чле но ви име ну ва ми ни сте рот за чо-
ве ко ви и мал цин ски пра ва. Ако гле да те што 
пра ви Ми ни стер ство то за за шти те на чо ве-
ко ви те и мал цин ски те пра ва во Цр на Го ра, ако 
гле да те што пра ве ше до се га, мо же ме да ре че-
ме де ка нај мно гу ги за шти ти си те оние што ги 
пра веа си те тие не прав ди и се га го пра ви тоа, 
ја шти ти не прав да та. Спо ред тоа, ако тоа 
му го оста ви те не му да ре ша ва за тоа, не знам 
ка ко ќе би де. Ќе има те не што што, всу шност, 
ба рем ова за што вие збо ру ва те, не е цел.
Из ја ва: Мех мет Бар ди, Де мо крат ски со јуз на Цр на Го ра, 
Ул цињ, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли ти ча ри и 
по ли ти чар ки за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ,Под-
го ри ца, Цр на Го ра, 30. Ју ни 2010.

Зна чи, над ле жни от ми ни стер за чо ве ко ви пра-
ва, или ми ни сте рот за пра во суд ство од би ра 
трој ца чле но ви, член ки на РЕ КОМ од таа др-
жа ва, или од Ко со во три, три на кон курс,а по-
твр ду ва над ле жни от со бра ни ски од бор. От-
ка ко тоа е, се пак, пар ла мен тар но те ло кое ја 
ре пре зен ти ра во мо мен тот ва жеч ка та сце на 
во таа др жа ва, тој да би де тој што тоа го по-
твр ду ва.
Из ја ва: Ми о драг Лин та, Прет се да тел на Ко а ли ци ја та на здру-
же ни ја на бе гал ци те од Хр ват ска, Бел град, Ср би ја, На ци о нал-
ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град , Ср би ја, 3. ју ли 2010.

’Ми ни стер ство за чо ве ко ви и мал цин ски пра ва 
и Ми стер ство за пра во суд ство по твр ду ва ат’, 
ама тие не по твр ду ва ат, тие да ва ат со гла-
сност. Ние од нив не оче ку ва ме тие да по твр-
ду ва ат, ние не са ка ме тие да има ат ин ге рен-
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ции над она што не е нив на ин те лек ту ал на 
соп стве ност.
Из ја ва: Мир ја на Би ло па вло вић, Дел фин, Па крац, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со по ве ќ е на ци о нал ни сре ди ни за 
Ини ци ја ти ва та за фор ми ра ње на РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 28. 
ав густ, 2010.

’...на пр ва та кон сти ту и тив на сед ни ца чле но-
ви те и член ки те на РЕ КОМ ќе  на сто ју ва ат 
да из бе рат прет се да тел и прет се да тел ка на 
РЕ КОМ и да до не сат де лов ник ’...не мо же те во 
ста тут да ка же те де ка ќе ’на сто ју ва те’ да 
до не се те де лов ник и да из бе ре те прет се да тел, 
ту ку(...) ’ на пр ва та сед ни ца се но си де лов ни-
кот и се би ра прет се да тел’, со тоа што тре ба 
, мо же би, по ја сно да се де фи ни ра тоа дво тре-
тин ско мно зин ство. И на чи нот на кан ди ди-
ра ње на прет се да те клот, да не дој де ме до во 
си ту а ци ја др жа ви те ме ѓ у себ но да ло би ра ат, 
Ср би ја и Хр ват ска про тив бо сан ски от кан-
ди дат, тоа (РЕ КОМ) би под ра зби рал не кол ку 
ил ја ди до бро об у че ни, пер фект но ко ор ди ни-
ра ни про фе си о нал ци во др жа ви те кои се под-
го тве ни за со ра бот ка. Ни ту има ме тол ка во 
ко ли че ство лу ѓе, од но сно па ри да ги пла ти ме, 
ни ту ко ор ди на ци ја та ни е сил на стра на на си-
те нас на Бал ка нот, ни ту пак на ши те др жа ви 
пер фект но функ ци о ни ра ат. До кол ку тоа има 
вр ска со до на ци и те, дај те то гаш да ис пре го ва-
ра ме со си те др жа ви ре дов но фи нан си ра ње од 
др жав ни те бу џе ти и да не се огра ни чу ва ме на 
две го ди ни.
Из ја ва: Мир сад Ју су фо вић, ко ор ди на тор за ме ѓ у на род на 
со ра бот ка на оп шти на та Но ви Па зар, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со по ве ќ е на ци о нал ни сре ди ни за Ини ци ја ти ва-
та за осно ва ње на РЕ КОМ, Мо стар, БиХ, 28. ав густ 2010.

(...) во си те др жа ви по сто јат асо ци ја ции на 
оп шти ни те, во Ср би ја е тоа По сто ја на кон-
фе рен ци ја на гра до ви те, во Цр на  Го ра исто 
та ка Асо ци ја ци ја на оп шти ни. Ми слам де ка 
би би ло до бро еден прет став ник на оп шти ни-
те, не мо ра да би де прет се да те лот, не кој кој 
таа асо ци ја ци ја ќе го де ле ги ра. Ако ве ќе има ме 
прет став ни ци на вла ста, има ме прет став-
ни ци од не вла ди ни от сек тор, ми слам де ла би 
би ла до бра при ка зна и на тој на чин да ги вр зе-
ме и оп шти ни те за таа ак тив ност. 
Из ја ва: Тар зан Ми ло ше вић, прет се да тел на оп шти на та Бје ло 
По ље, Цр на Го ра , На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал но то 
на се ле ние за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на 
Го ра, 14. сеп тем ври 20101.

Ми ни стер ство то за прав да на Бо сна и Хер це-
го ви на не мо же за три на ро ди да до не се од лу ка 

без Ре пу бли ка Срп ска и Фе де ра ци ја та. И мал 
е ро кот.
Из ја ва: Дра го слав Ми ја но вић, прет став ник на Здру же ни е то 
на во е ни ин ва ли ди на оп шти на та Звор ник, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е-
во, БиХ,18. сеп тем ври 2010.

(...) се ве ли де ка- ’се лек ци ски от од бор во се ко-
ја др жа ва ќе го со чи ну ва ат де вет чле но ви кои 
мо ра ат да ги ис пол ну ва ат кри те ри у ми те кои 
ва жат за из бор на чле но ви те на ко ми си и те, 
освен за из вр шу ва ње на ис так на та по ли тич-
ка функ ци ја’. Зна чи, ис так на та по ли тич ка 
функ ци ја ни ка де пред тоа не се опи шу ва, ни ту 
се спо ме ну ва.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ле га лис, Хр ват ска, Сед ми ре ги о на лен  
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Со став и из бор 
на чле но ви на РЕ КОМ,За греб, Хр ват ска, 16. ок том ври 2010.

Зо што е за дол жи тел на ра бот на рам но прав-
ност и зо што и се да ва пред ност во од нос на 
оние ра бо ти кои ме не ми се чи нат по ва жни, 
од но сно тоа да би дат прет став ни ци на здру-
же ни ја та на жр тви те, или мал цин ски от на-
род?
Из ја ва: Иван Ђу рић, Ака де ми ја за ди пло ма ти ја и без бед-
ност, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти 
и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 17. ок том ври 2010.

Из бор на кан ди да ти/кан ди дат ки 
за член ство во Ко ми си ја та од стра на 

на из би рач ки те од бо ри

1.  Из би рач ки от од бор во се ко ја др жа ва во 
рок од 8 де на од де нот на одр жу ва ње то на 
кон сти ту тив на та сед ни ца рас пи шу ва кон-
курс за из бор на чле но ви и член ки на Ко-
ми си ја та во тра е ње од 30 де на. 

2.  Во рок од 8 де на од де нот на за тво ра ње на 
кон кур сот, из би рач ки от од бор на ин тер-
нет стра на та од над ле жно то ми ни стер ство 
од член 27, став 3, об ја ву ва: 

(a) вку пен број на стиг на ти кан ди да ту ри;

(б)  спи сок на ими ња на кан ди да ти те/кан ди-
дат ки те чии што кан ди да ту ри ќе се раз-
гле ду ва ат;  

3.  Из би рач ки от од бор мо же да од лу чи да ги 
ин тер вју и ра си те или са мо не кои кан ди да-
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ти/кан ди дат ки. Ин тер вју а та се отво ре ни за 
јав но ста. 

4.  Из би рач ки от од бор мо же да ба ра ин фор-
ма ции за кан ди да ти те/кан ди дат ки те од др-
жав ни те ор га ни и јав ни те уста но ви, а тие се 
долж ни ит но да од го во рат на тоа ба ра ње. 

5.  Из би рач ки от од бор ќе на сто ју ва си те од-
лу ки да ги до не су ва ед но гла сно, а во слу чај 
ко га не мо же да се по стиг не кон сен зус, од-
лу чу ва со мно зин ство од 5 чле но ви/член-
ки. 

6.  Из би рач ки от од бор ги оце ну ва ис пол ну-
ва ње то на усло ви те на кан ди да ти те/кан-
ди дат ки те чии што кан ди да ту ри ги зел на 
раз гле ду ва ње и го сте сну ва из бо рот на ли-
ста ко ја со др жи два до три па ти по го лем 
број кан ди да ти и кан ди дат ки од бро јот на 
чле но ви и член ки на Ко ми си ја та кои се из-
би ра ат во до го вор на та стра на.

7.  Во рок од 40 де на од де нот на за тво ра ње 
на кон кур сот, из би рач ки от од бор об ја ву ва 
ли ста на кан ди да ти/кан ди дат ки и ис ти от 
ден ја до ста ву ва до прет се да те лот/прет се-
да тел ство то на до го вор на та стра на. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Што се од не су ва до ди ле ма та ко ја ве ќе се спо-
ме ну ва ше, из бор но то по ве рен ство  му ја до-
ста ву ва ли ста та на прет се да те лот, на прет-
став ни штво то на др жа ва та, тоа е пра ша ње 
кое јас ми слам де ка мо же да се ре ши со за кон 
кој не мо ра да се но си. Зна чи, ту ка исто та ка 
не сум си гу рен да ли тоа ту ка тре ба да стои, 
ова е прав но, да ли смее да стои пред да се до-
не се за кон.
Из ја ва: Тин Га зи во да, Цен тар за чо ве ко ви пра ва, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ци и те на 
ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

(...) со оглед на тоа де ка си те др жа ви во ре ги о-
нот ја има ат за ко но дав на та власт ка ко нај-
ви со ка, зо што ра бот на та гру па се опре де ли ла 
за тоа прет се да те ли те да има ат уло га при 
из бо рот на ко ме са ри?
Из ја ва: Ма ја Ми чић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве ко-
ви пра ва во Ср би ја,Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни 
ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 
5.ју ни 2010.

(...) јас на прет се да те лот не би му дал да би-
ра, ту ку на пар ла мен тот, ка ко ед но по ши ро ко 
те ло.
Из ја ва: Za im Ele zi, Со вет на бо шњач ки те не вла ди ни ор га-
ни за ции, Пеќ/Pejё, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни 
ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 
5. ју ни 2010.

Имам мно гу го ле ма ди ле ма за уло га та на прет-
се да тел ство то на Бо сна и Хер це го ви на во вр-
ска со ко ми си ја та за што на ви сти на кај нас 
прет се да тел ство то е мо шне флу ид но те ло 
со ста во ви кои ни ко му не му се од пол за, освен 
на нив ни те по ли тич ки пар тии. Јас си те овие 
овла сту ва ња кои во овој на црт ги има прет се-
да тел ство то, би ги пре не ла на Пар ла мен тот 
на Бо сна и Хер це го ви на.
Из ја ва: Бор ка Ру дић, Здру же ние БХ Но ви на ри, Са ра е во, 
БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни 2010.

(Точ ки те (...) тре ба да се ро ти ра ат спо ред ло-
гич ки от ред:’кан ди да тот пр во се ин тер вју и ра, 
а по тоа се об ја ву ва ат ре зул та ти те’.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. 
ју ни 2010.

Про це ду ра та на из бор на ко ме си о на ри те исто 
та ка е мо шне ком пли ку ва на, тре ба се то ова 
да се по ед но ста ви за што ќе прет ста ву ва про-
блем.
Из ја ва: Be rat Luz ha, по ра не шен по ли тич ки за тво ре ник, При-
шти на/Prishtinё, На ци о нал ни кон сул та ци и со по ра не шни 
по ли тич ки за тво ре ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При-
шти на/ Prishtinё, Ко со во, 15. сеп тем ври 2010.

(...) ми слам де ка се лек ци о ни от од бор би мо рал 
да ги ин тер вју и ра си те (...) (кан ди да ти) точ-
но за ра ди за ме ша но ста на др жа ви те во из бо-
рот.
Из ја ва: Јо ва на Ра мо вић, Пра вен фа кул тет, Под го ри ца, Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти и мла си на уч ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17. де кем-
ври 2010.

(...) се кое со бра ние ,или за ко но дав но те ло на 
зе мји те кои, пер спек тив но, ќе ста нат пот-
пи снич ки  има ат по сто ја ни ко ми те ти за чо-
ве ко ви пра ва. Мој пред лог е од тие по сто ја ни 
ко ми те ти да про из ле зат пред ло зи те за чле но-
ви,а по тоа во со бра ни е то тие чле но ви да би-
дат из бра ни пре ку тоа што ние, во Ре пу бли ка 
Ма ке до ни ја го ко ри сти ме (...) Ба дин те ро ви от 
си стем,или ме то да, на ре чен по по зна ти от 
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уста вен су ди ја од Фран ци ја, Ро берт Ба дин-
тер, кој зна чи двој но дво тре тин ско мно зин-
ство. Дво тре тин ско то мно зин ство за це ло то 
за ко но дав но те ло (ко ми тет) и дпол ни тел но 
дво тре тин ско мно зин ство од са мо то за ко но-
дав но те ло. Мо јот пред лог про из ле гу ва од ре-
гу ла тор ни те аген ции кои во нај го ле ма мер ка 
се би ра ат со дво тре тин ско мно зин ство кое 
во исто вре ме обез бе ду ва објек тив ност и по-
ли тич ка со гла снот. Во рам ки те на про це сот, 
сме там де ка по ли тич ка та со гла сност е кру-
ци јал на.
Из ја ва: Тим чо Му цун ски, Пра вен фа кул тет Ју сти ни јан Пр ви, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти 
и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 17 де кем ври. 2010.

Из бор на чле но ви и член ки на Ко ми си ја та 
од стра на на прет се да те ли те/прет се да-

тел ство то на до го вор ни те стра ни

1.  Прет се да те лот/прет се да тел ство то од до го-
вор на та стра на го пра ви ко неч ни от из бор 
на чле но ви и член ки на Ко ми си ја та кои 
се из би ра ат од до го вор на та стра на по ме-
ѓу кан ди да ти те и кан ди дат ки те од ли ста та 
што му ја до ста вил из би рач ки от од бор. 

2.  Прет се да те ли те/прет се да тел ство то од до-
го вор ни те стра ни ќе се ин фор ми ра ат ед ни 
со дру ги за сво јот из бор три е сет де на од 
де нот ко га из би рач ки те од бо ри им ги до-
ста ви ле ли сти те со кан ди да ти, пред да ја 
ин фор ми ра ат јав но ста за тоа. 

3.  Прет се да те ли те/прет се да тел ство то од до-
го вор ни те стра ни ги об ја ву ва ат ими ња та 
на чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та 
на пет на е сет ти от ден од де нот ко га си те 
ќе до би јат из ве сту ва ње од ста вот 2 од овој 
член. 

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) но ми слам де ка е ис клу чи тел но бит но вед-
наш да се би ра ат и за ме ни ци на чле но ви те... 
мно гу че сто се га во со ве ти те и во дру ги те 
пред став нич ки те ла се за ма оној кој има пра во 
на глас и не гов за ме ник, за што е те шко да се 
прет по ста ви  де ка и двај ца та во исто вре ме 
ќе се оне во змо же ни да при су ству ва ат на не кои 
сед ни ци.

Из ја ва: Љи ља на Ца њу га, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска, 
На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ци и те од ци вил ни-
от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
1.ју ни 2010.

И ми се чи ни, исто та ка, де ка на др жа ви те од 
ед на стра на тре ба да им се да де про стор за 
пред ло зи ко га се га ве ќе се би ра ат 20 ко ми си о не-
ри и ко ми си о нер ки. Зна чи, се ко ја др жа ва, ка ко 
ко га име ну ваш ам ба са дор, па др жа ва та мо же 
да да де не кое ве то на тој ам ба са дор.
Из ја ва: Гор дан Бо са нац, Цен тар за ми ров ни сту дии, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ци и те од 
ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1.ју ни 2010.

Би де јќи  на кра јот од оваа про це ду ра та ва жна 
уло га му е до де ле на на прет се да те лот, или 
прет се да тел ство то, мо рам да го пов то рам 
пра ша ње то по ста ве но на до се га шни те кон сул-
та ции,да ли и  тоа при па ѓа под овла сту ва ње 
на прет се да те лот ка ко не ка ква до пол ни тел-
на за да ча, или вле гу ва во овлс ту ва ња та кои во 
по е ди ни зе мји ги има ат вла ди ни те ин сти ту-
ции,а не прет се да те лот.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 2010.

Ра бот на та гру па , се чи ни,  оце ни ла она ка ка ко 
што над вал де ло ми сла ње то де ка прет се да те-
ли те ги би ра ат ко ме са ри те.Ми слам де ка тоа 
мо же да би де ле ги тим но ре ше ние, но исто та ка 
ми слам де ка тоа има ед на по тен ци јал на опа-
сност, а тоа е, всу шност , не до стиг на ле ги ми-
тет. Ако прет се да те ли те ги би ра ат ко ме са-
ри те, пре го ле ма уло га му се да ва на прет се да-
те лот. Знам де ка тоа  е та ка во Ла ти но а ме-
ри кан ски те др жа ви и гле дам де ка по го ле ми от 
дел од оваа хар ти ја е за сно ван на ис ку ство то 
на ла ти но а ме ри кан ски те др жа ви , но мо ра ме 
да зе ме ме пред вид де ка прет се да те ли те во Ју-
жна Аме ри ка, ка де што до ми ни ра мо шне си лен 
прет се да тел ски по ре док, и ов де, не ма ат исти 
овла сту ва ња.Ние има ме на ме ра на прет се да-
те лот да му да де ме овла сту ва ње,а да го ис клу-
чи ме пар ла мен тот (освен по пра ша ње на ра-
ти ви ку ва ње на ме ѓ у др жав на та спо год ба) и на 
пар ла мен тар но то мно зин ство од из бо рот на 
ко ме са ри. Тре ба ли од из бо рот на ко ме са ри да 
се ис клу чи пар ла мен тот ка ко нај ви со ко су ве-
ре но те ло во си те др жа ви на бив ша Ју го сла ви-
ја? По тоа до а ѓ а ат и оние прак тич ни пра ша-
ња : што ако прет се да те лот и пар ла мен тот 
не се од исто мно зин ство? Па ко ме са ри те кои 
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во Хр ват ска ќе ги из би ра Јо си по виќ, не ма да и 
би дат по вол ја на вла да та,а точ но вла да та ќе 
би де за дол же на за со ра бот ка со Ко ми си ја та. 
Тоа се прак тич но-по ли тич ки пра ша ња. На-
гла ска се пак ста вам на су штин ско то пра ша-
ње, на кое ин си сти рам, а ов де го упо тре бу вам 
стра нич ни от ар гу мет.
Из ја ва: Дра ган По по вић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве-
ко ви пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

При род но би би ло тоа да го пра ви пар ла мен-
тот, но тоа е по ли тич ко пра ша ње.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни-
ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11 ју ни 
2010.

Са мо са кав да ка жам де ка не ми е ја сно врз 
осно ва на кои кри те ри у ми прет се да те лот,или 
прет се да тел ство то би тре ба ле да ја до не сат 
сво ја та од лу ка за из бо рот.
Из ја ва: Је ле на Сте ван че вић, пра вен кон сул тант на ОБ СЕ во 
Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ , За греб, Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

Ме ин те ре си ра во кол ка ва мер ка чле но ви те (на 
Ко ми си ја та) ќе би дат по ли тич ки не за ви сни, 
со оглед де ка ги би ра ат прет се да те ли те? Ми-
слам де ка ве ро јат но ќе се слу чи си ту а ци ја тие 
да би ра ат чле но ви кои ним им се по доб ни. Ме 
ин те ре си ра, на кој на чин ќе се из бег не тоа?
Из ја ва: Ад мир Адро вић, Фо рум на мла ди те на Бо шња ка та 
пар ти ја, Ро жа је, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со мла-
ди те за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, Под го ри ца, 
Цр на Го ра, 15. де кем ври 2010.

(...) кои се ме то ди те со кои ини ци ја ти ва та за 
РЕ КОМ са ка да обез бе ди не за ви сност на чле-
но ви те со оглед де ка, на при мер, во Цр на Го ра 
по ли тич ка та гар ни ту ра не се има мно гу про-
ме не то во послде ни ве 20 го ди ни, во Ср би ја СПС, 
на при мер, е пов тор но на власт, до де ка во Хр-
ват ска исто та ка вла дее ХДЗ?
Из ја ва: Сте ван Кан дић, сту дент, Пра вен фа кул тет, член на 
Здру же ни е то на прав ни ци на Цр на Го ра и на Европ ско то 
здру же ние на сту ден ти по пра во на Цр на Го ра, Под го ри ца, 
Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со мла ди те за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 17. де кем ври 
2010.

(...) по по вод из бо рот на чле но ви на ко ми сја та, 
ми слам де ка и тоа ка ко тре ба да би дат из бра-
ни во пар ла мен тот, а не од прет се да те лот 
од при чи ни што пар ла мен тот е за ко но дав на 
власт и неа ја из бра ле ди рект но гла са чи те и 

од тие при чи ни сме там де ка из бо рот во пар-
ла мен тот е да ле ку по до бар.
Из ја ва: Един Смај ло вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, по стид плом-
ски сту дии, Љу бља на, Ре ги о нал ни кон сул та ции со студ нти 
и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 17 де кем ври 2010.

Кон сти ту тив на сед ни ца

1.  Нај ста ри от член/член ка од Ко ми си ја та 
по ви ку ва кон сти ту тив на сед ни ца во се ди-
ште то на Ко ми си ја та во рок од 15 де на од 
де нот на из бо рот, и прет се да ва со Ко ми си-
ја та до из бо рот на чле нот/член ка та прет се-
да вач/прет се да вач ка. 

2.  На све че ни от, во ве ден, дел од кон сти ту-
тив на та сед ни ца на Ко ми си ја та при су ству-
ва ат прет се да те ли/чле но ви на прет се да-
тел ство то на до го вор ни те стра ни. 

3.  Во во вед ни от дел од кон сти ту тив на та сед-
ни ца, чле но ви те и член ки те од Ко ми си-
ја та пот пи шу ва ат при ме рок од Ста ту тот, 
из го ва ра јќи ја и пот пи шу ва јќи ја след на-
ва из ја ва: „Се кол нам со сво ја та чест де ка 
функ ци ја та член/член ка на Ко ми си ја та ќе 
ја из вр шу вам во со гла сност со Ста ту тов, 
по све те но, не при стра сно и не за ви сно, со 
на сто ју ва ње да ја оправ дам ука жа на та до-
вер ба и да при до не сам за оства ру ва ње на 
це ли те на Ко ми си ја та“. 

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) што се од не су ва на са ма та ко ми си ја, се 
спо ме ну ва кон сти ту и тив на сед ни ца, но ни-
ка де по на та му не се спо ме ну ва во ка ква фор-
ма ко ми си ја та ќе до не су ва од лу ки. Освен де ка 
е по тре бен кво рум, де ли таа до не су ва од лу ки 
на сед ни ци те? Мо шне мо жно е де ка тоа ќе 
би де пред ви де но  и со де лов ни кот на  са ма-
та ко ми си ја. Да ли е по треб но фи зич ко при-
су ство?
Из ја ва: Ма ја Ми ћић, Ини ци ја твиа на мла ди те за чо ве ко ви 
пра ва, Бел град, Ср би ја, Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи-
ци ска прав да, Ра бот на гру па: Со став и из бор на чле но ви на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16. ок том ври 2010.
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Из бор на прет се да ва чот/прет се да вач ка та 
и усво ју ва ње на Де лов ни кот 

1.  Чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та из-
би ра ат член/член ка прет се да вач/прет-
се да вач ка и го усво ју ва ат Де лов ни кот за 
ра бо та на Ко ми си ја та во рок од 60 де на од 
кон сти ту тив на та сед ни ца. 

2.  Чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та мо-
жат да од лу чат функ ци ја та прет се да вач/
прет се да вач ка да се огра ни чи на од ре ден 
вре мен ски пе ри од.

Ста во ви на уче ни ци те: 

(...) чле нот 31. е ’чле но ви те и член ки те на ко ми-
си ја та мо жет да ре шат функ ци ја та на  пре-
се да вач на од ре ден вре мен ски пе ри од’, ми слам 
де ка не тре ба да стои ’мо жат да од лу чу ва ат’, 
ту ку де ка тоа вед наш тре ба да се огра ни чи, 
ед но став но би де јќи на тоа ли це кое по сто ја но 
ќе ис та пу ва во има на са ма та ко ми си ја  мо же-
би и тре ба да му се огра ни чи пе ри о дот на тој 
ман дат.
Из ја ва: Да ни ло Ај ко вић, Пра вен Фа кул тет, Под го ри ца, Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти и мла ди на уч-
ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17. 
де кем ври 2010.

Кво рум и од лу чу ва ње 

1.  Кво рум за ра бо та на Ко ми си ја та има ко га 
се при сут ни нај мал ку 14 чле но ви и член ки 
од Ко ми си ја та. 

2.  Ко ми си ја та на сто ју ва си те од лу ки да ги до-
не се ед но гла сно, а ко га не мо же да се по-
стиг не кон сен зус, нај мал ку 14 чле но ви/
член ки мо ра да се со гла сат за до не су ва ње 
на од лу ка та. 

 
3.  Ко ми си ја та мо же да од лу чи де ка за усво-

ју ва ње на про це ду рал на од лу ка е до вол на 
со гла сност од про сто мно зин ство на си те 
чле но ви и член ки. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Кво ру мот тре ба да се од ре ди ја сно, ди рект но. 
И на чи нот на од лу чу ва ње, ја сно и ди рект но. 

Ми слам де ка ова, кво ру мот и од лу чу ва ње то, 
во ис ти от член не до а ѓ а ат пред вид. Спо-
ред тој член, ако ја зе ме ме оп ци ја та А, тоа е 
20.зна чи кво ру мот е, от при ли ка 14, а за од лу-
ка е до вол но 17. две тре ти ни е до вол но осум и 
пол, двет, де вет и пол. Зна чи, де вет. Тоа зна чи 
де ка по мал ку од 50 от сто во осно ва на вкуп ни-
от број на член ство би до не су ва ло од лу ка. Ако 
се га про чи та ме под 2 ’РЕ КОМ мо же со дво тре-
тин ско мно зин ство’, пов тор но се спо ме ну ва 
дво тре тин ско мно зин ство, ’да од лу чи де ка за 
усво ју ва ње на кон крет ни те про це ду рал ни од-
лу ки е до вол но да по стои ед но став но мно зин-
ство од си те’. Тоа е кон тра дик тор но на оваа 
точ ка 1. Ед но став но то мнло зин ство е над-
по ло вич но мно зин ство. Ако е тоа еди на е сет, 
две тре ти ни од еди на е сет. Зна чи, 30 от сто од 
чла не о ви те, или ко ме са ри те, на те ло то до не-
су ва од лу ка. Тоа е ап сурд. Зна чи, при су ство то 
на 90 от сто, или дво тре тин ско мно зин ство, 
спо ред ме не би тре ба ле да до не су ва ат од лу-
ка. Тоа би до шло, от при ли ка, на , ако гле да ме 
ма те ма тич ки, де ка 60 от сто мо ра да би де за 
таа од лу ка.
Из ја ва: Вељ ко Ви че вић, УДВДР ПГЗ, За греб, Хр ват ска,На ци-
о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1.јЈу ни 2010.

(...) кво рум за са ма та ра бо та без од лу чу ва ње 
мо ра да би де мак си мум 50 от сто.
Из ја ва: Бо шко Не не зић, Цен тар за мо ни то ринг, Под го ри ца, 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за-
ции за На црт ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни 
2010.

За кво рум и за од лу чу ва ње тре ба да се од ре ди 
мно зин ство то по треб но за усво ју ва ње на де-
лов ни кот.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. 
ју ни 2010.

Са мо пред ло гот (...) – ’Ко ми си ја та на сто ју ва 
си те од лу ки да ги до не су ва ед но гла сно, а ко га  е 
не во змо жно да се по стиг не кон цен зус, се од лу-
чу ва со ми ни мал но че ти ри на е сет чле но ви или 
член ки’.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, За греб, Хр ват ска,Сед-
ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: 
Со став и из бор на чле но ви на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 16 
ок том ври 2010.

(...) сте пред ви де ле кво ру мот за ра бо та на 
ко ми си ја та да би де нај мал ку 16 чле но ви  .Тоа 
зна чи де ка  мо же да функ ци о ни ра и без при су-
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ство на це ла ед на др жа ва (...) мој пред лог е да 
по стои ед но ква ли фи ку ва но мно зин ство,ако 
са ка те мо же те да ги оста ви те овие две тре-
ти ни (...) со до дав ка да при су ству ва нај мал ку 
по еден член  од (се ко ја) др жа ва.
Из ја ва: Бо бан Ми сов ски, Пра вен Фа кул тет, Уни вер зи тет 
Ки рил и Ме то диј, Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со сту ден ти и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17. се пем ври 2010.

Пре ста ну ва ње на ман да тот 
на чле нот/член ка та 

1.  Ман да тот на чле нот/член ка та на Ко ми си-
ја та пре ста ну ва со ис те ку ва ње то на ман да-
тот на Ко ми си ја та, и во слу ча и те на: 

(а) под не су ва ње остав ка во пи сме на фор ма,

(б) смрт,

(в)  пра во сил на суд ска од лу ка за огра ни чу ва-
ње или ли шу ва ње од ра бот на спо соб ност,

(г)  пра во сил на пре су да на без у слов на ка зна 
за твор, и

(г) раз ре шу ва ње.

2.  Во слу ча и те пред ви де ни со став 1, точ ки-
те (а), (б), (в) и (г) од овој член, Ко ми си ја та 
кон ста ти ра пре ста нок на ман да тот и за тоа 
го ин фор ми ра прет се да те лот/прет се да тел-
ство то на до го вор на та стра на, кој/кое во 
рок од 15 де на ќе из бе ре нов член/член ка 
на Ко ми си ја та од ли ста та ко ја е утвр де на 
од из би рач ки от од бор во про це ду ра та на 
пред ла га ње кан ди да ти за чле но ви и член-
ки на Ко ми си ја та.

3.  Чле нот/член ка та на Ко ми си ја та мо же да 
би де раз ре шен/а од долж но ста во слу чај 
на не ис пол ну ва ње на об вр ски те од член 35 
и член 37, ка ко и во слу чај на пра во сил на 
пре су да за кри вич но де ло кое ште ти на ин-
те гри те тот и кре ди би ли те тот на чле нот/
член ка та на Ко ми си ја та, ка ко и во слу чај 
на кон ти ну и ра на спре че ност во из вр шу ва-
ње на долж но ста по ра ди ло ша мен тал на, 
емо ци о нал на или фи зич ка со стој ба.

4.  Ко ми си ја та го утвр ду ва пред ло гот за раз-
ре шу ва ње на чле нот/член ка та во не го во/

неј зи но от су ство и до ста ву ва пред лог до 
прет се да те лот/прет се да тел ство то на до го-
вор на та стра на од ко ја е из бран/а чле нот/
член ка та на Ко ми си ја та чие што раз ре шу-
ва ње е пред ло же но. Пред да го утвр ди пред-
ло гот за раз ре шу ва ње, Ко ми си ја та ќе му 
ово змо жи на чле нот/член ка та, за чие што 
раз ре шу ва ње се од лу чу ва, да се за по знае со 
до ка зи те под не се ни про тив не го/неа и да ги 
прет ста ви до ка зи те во сво ја ко рист. 

 
5.  Во рок од 15 де на од де нот на до ста ву ва-

ње то на пред ло гот, прет се да те лот/прет-
се да тел ство то од др жа ва та од лу чу ва за 
раз ре шу ва ње и, во слу чај на раз ре шу ва ње, 
из би ра нов член/член ка на Ко ми си ја та од 
ли ста та ко ја из би рач ки от од бор ја утвр дил 
во про це ду ра та на пред ла га ње на чле но ви/
член ки за член ство во Ко ми си ја та. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Кол ку што гле дам(...) се на ве ду ва ат два на чи на 
за пре ста нок на ма да тот на чле но ви те. Еден 
е ав то мат ски: за ра ди ис тек на ман да тот, 
во слу чај на остав ка, смрт, огра ни чу ва ње,или 
ли шу ва ње од де лов на спо соб ност и пра во сил-
на пре су да на за твор ска ка зна. Вто ри от е 
дис кре ци о нен, ко га ко ми си ја та сма раз ре шу-
ва, или пред ла га во слу чај на не ис пол ну ва ње 
на  об вр ски те. Со оглед де ка мо же да се слу чи 
ду ри нео дам на да се утвр ди де ка не кој од чле-
но ви те на ко ми сиј та од старт не ги ис пол ну ва 
кри те ри у ми те (на прим: во е но-под буц ну вач ки 
ис та пи во те кот на вој на та, или на ста пу ва-
ње на не кој нов факт, или тоа ли це ста не ја вен 
функ ци о нер и сл.), би тре ба ло и тоа да се вброи 
ка ко осно ва за пре ста нок на ман да тот,ама 
не ав то мат ски, но би мо же ло да се до да де де-
ка до кол ку ко ми си ја та утвр ди по сто е ње, или 
на ста пу ва ње на не ко ја при чи на ко ја би прет-
ста ву ва ла преч ка за член ство во РЕ КОМ, ко-
ми си ја та би по ве ла по стап ка за раз ре шу ва ње. 
Вто ра хи по те тич ка си ту а ци ја е ко га не кој од 
чле но ви те на РЕ КОМ е из ло жен на кри ви чен 
про гон. Еден од усло ви те за ав то мат ско ис клу-
чу ва ње е пра во сил на пре су да. До по стиг ну ва ње 
на пра во сил на пре су да мо жат да ми нат го ди-
ни, при тоа, се ка ко, по чи ту ва јќи ја пре зум ци ја-
та на не ви ност. Се пак, са ми от по да ток де ка 
про тив не ко го се во ди суд ска по стап ка мо же 
да пре ди зви ка гу бе ње на угле дот и до вер ба та. 
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Та ка што ми слам де ка РЕ КОМ би тре ба ло да 
вклу чи и по кре ну ва ње на суд ска по стап ка ко ја 
го ури ва ин те гри те тот и до вер ба та на на ро-
дот во лич но ста ко ја е член,или член ка. Ко ми-
си ја та би тре ба ла да има мо жност за раз ре-
шу ва ње на та кви от член. При тоа, се ка ко е мо-
жно до го вор ни те др жа ви да ја зло у по тре бат 
оваа мо жност, но за тоа тоа не би спа ѓ а ло во 
гру па та при чи ни за ав то мат ско ис клу чу ва ње, 
ту ку тоа би по слу жи ло ка ко осно ва за по кре-
ну ва ње по стап ка во те кот на ко ја ко ми си ја та 
би до не ла од лу ка за раз ре шу ва ње, или пре по ра-
ка до прет се да те ли те да го  раз ре шат чле нот 
на ком си и ја та.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, пра вен со вет ник на ОБ СЕ во Ср би-
ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни за за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ , За греб, Хр ват ска, 11,. ју ни 2010.

Вие не сте пред ви де ле член ство то са мо же да 
пре ста не и со од лу ка на за ед нич ко то те ло на 
тој па нел,или на за ед нич ко то те ло на РЕ КОМ.
Из ја ва: Meh met Bard hi, Де мо крат ски со јуз  во Цр на Го ра, 
Ул цињ, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли ти ча ри 
и по ли ти чар ки за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, 3о. 
ју ни 2010, Под го ри ца, Цр на Го ра.

Прет се да те лот на др жа ва та , тој да раз ре-
ши член на РЕ КОМ? Ка де сте го ви де ле тоа? 
Зна чи вие са ка те пов тор но РЕ КОМ да за ви си 
од ин сти ту ци и те на др жа ва та?, па, ви се мо-
лам, тоа во оп што не ма ло ги ка и за ме не тоа е 
не при фа тли во. Прет се да те лот на др жа ва та 
Цр на Го ра не е прет се да тел на си те гра ѓ а ни, 
тој е прет се да тел се знае чиј.
Из ја ва: Meh met Bard hi, Де мо крат ски со јуз во Цр на Го ра, 
Ул цињ, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли ти ча ри 
и по ли ти чар ки за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, 30. 
ју ни 2010. Под го ри ца, Цр на Го ра.

Прет по ста ву вам де ка мо ра да по стои и не ка-
ков над зо рен ор ган кој ќе има овла сту ва ње за 
раз ре шу ва ње на чле но ви те на Ко ми си ја та.
Из ја ва: Ве сна Си мо вић, Здру же ние на прав ни ци на Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 2010.
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Со ве сност, не за ви сност и не при стра сност

1.  Чле но ви те и член ки те, вра бо те ни те или 
на друг на чин ан га жи ра ни те ли ца во Ко-

ми си ја та, об вр за ни се да по ста пу ва ат во 
со гла сност со од ред би те на овој Ста тут и 
дру ги те ак ти што ги до не су ва Ко ми си ја-
та, со ве сно, не при стра сно и не за ви сно од 
ин те ре си те на би ло ко ја по ли тич ка пар-
ти ја, вла да или не кој друг ор ган на вла ста, 
гру пи од ин те рес или дру ги ли ца.

2.  Чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та и 
дру ги те ли ца вра бо те ни во Ко ми си ја та, 
не мо жат да из вр шу ва ат би ло ка ква дру-
га ак тив ност ко ја би мо же ла да го за гро-
зи нив но то из вр шу ва ње на долж но сти те 
во Ко ми си ја та или да ја до ве де до сом неж 
нив на та не за ви сност и не при стра сност. 
Чле нот/член ка та на Ко ми си ја та и дру ги-
те вра бо те ни во Ко ми си ја та долж ни се на 
Ко ми си ја та да � при ја ват по сто еч ки или 
мо жен су дир на ин те ре си.

3.  Ако Ко ми си ја та до знае де ка чле нот/член-
ка та на Ко ми си ја та или вра бо те ни от/вра-
бо те на та во Ко ми си ја та има су дир на ин те-
ре си, ќе го ис клу чи тоа ли це од по на та мо-
шно то де лу ва ње во ра бо та та ко ја го вклу-
чу ва су ди рот на ин те ре си, или ќе пре зе ме 
мер ки кои ќе има ат цел тоа да се раз ре ши, 
од но сно при вре ме но ќе го/ја из зе ми чле-
нот/член ка та, од но сно ќе го/ја от пу шти 
вра бо те ни от/вра бо те на та од Ко ми си ја та.

4.  Ако Ко ми си ја та не би де бла го вре ме но ин-
фор ми ра на за окол но сти те кои ука жу ва ат 
на су дир на ин те ре си на чле нот/член ка та 
на Ко ми си ја та или на дру ги ли ца вра бо те-
ни во Ко ми си ја та, а тоа ли це уче ству ва ло 
во од лу чу ва ња или пре зе ло ра бо та по вр-
за на со су ди рот на ин те ре си, Ко ми си ја та, 
штом до знае за та ква окол ност, пов тор но 
ќе ја раз гле да ра бо та та, од но сно до не се-
на та од лу ка, и, ако е нео п ход но ќе ово змо-
жи од лу чу ва ње то по тоа пра ша ње да се 
пов то ри, од но сно ра бо та та пов тор но да 
се спро ве де, без уче ство на тоа ли це.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) Овој член(...) е клу чен, пре су ден и ре ша вач-
ки. Тре ба да го за си ли ме та ка што ни кој да не 
го из гу би од вид.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на Цр-
на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни за за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. ју ни 2010.
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Чле но ви те и член ки те на РЕ КОМ по ста пу ва-
ат све сно, не за ви сно и не при страст но. Оста-
на ти от дел ( на ре че ни ца та) е од ви шен и тре-
ба да се из бри ше.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Ги ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. 
ју ни 2010.

Тре ба да се ка же ’ при ма ат на до мест за сво ја-
та ра бо та’.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. 
ју ни 2010.

При ви ле гии и иму ни тет

1.  Со цел на за чу ву ва ње на не за ви сно ста на 
Ко ми си ја та и неј зи но то не пре че но деј ству-
ва ње, чле но ви те/член ки те и вра бо те ни те 
во Ко ми си ја та за вре ме на из вр шу ва ње на 
сво и те функ ции ги има ат след ни те при ви-
ле гии и иму ни тет:

(а)  иму ни тет од при твор и за пле ну ва ње на 
ли чен ба гаж;

(б)  иму ни тет од си те ви до ви прав ни по стап-
ки во од нос на ис ка жа но то ми сле ње и по-
ста пу ва ње, во рам ки те на из вр шу ва ње на 
долж но сти те; и

(в)  осло бо ду ва ње од би ло ка кво огра ни чу ва-
ње на сло бо да та на дви же ње во од нос на 
из вр шу ва ње на ра бо та та и за да чи те за Ко-
ми си ја та, и во од нос на за ми ну ва ње то и 
вра ќ а ње то во др жа ва та во ко ја се из вр шу-
ва ат функ ци и те. 

2.  Иму ни те тот пред ви ден во став 1, точ ка б. 
од овој член, во од нос на ис ка жа но то ми-
сле ње, оста ну ва во си ла и по пре ста ну ва-
ње то на долж но ста на чле нот/член ка та на 
Ко ми си ја та, од но сно и по за вр шу ва ње то 
на ан га жма нот во Ко ми си ја та.

3.  Ко ми си ја та има об вр ска да го уки не иму-
ни те тот на чле нот/член ка та и вра бо те ни-
от/вра бо те на та ако утвр ди де ка иму ни те-
тот би го по пре чил те кот на прав да та и би 
ја за гро зил до вер ба та на јав но ста за ра бо-
та та на Ко ми си ја та. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Иму ни тет има ат са мо на про сто рот на сво-
ја та др жа ва, не мо жам јас да ви га ран ти рам 
иму ни тет на про сто рот на дру ги те др жа ви, 
освен ако ме ѓ у на род на та спо год ба не утвр ди 
де ка си те тие ли ца (чле но ви на РЕ КОМ) има-
ат иму ни тет на це ли от про стор, што , не по-
треб но,отво ра  се ри о зни прав ни пра ша ња.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 11. ју ни 2010.

Иму ни тет од при твор не е ап со лут но пра во. 
Јас се пра шу вам што ако не кој член би де нај ден 
ка ко из вр шу ва кри вич но де ло.
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра ва, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та 
за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. 
де кем ври 2010.

За шти та на из во ри те 
и до вер ли ви те по да то ци 

Чле но ви и член ки на Ко ми си ја та, вра бо те ни 
или на друг на чин ан га жи ра ни ли ца од стра-
на на Ко ми си ја та, има ат об вр ска да ги чу ва ат 
во тај ност си те по да то ци кои ќе ги до зна ат за 
вре ме на из вр шу ва ње то на долж но сти те во 
Ко ми си ја та, вклу чи тел но и иден ти те тот на 
ли це то што да ло по да то ци со усло вот на до-
вер ли вост, и да не ги ко ри стат за лич ни це ли, 
сè до де ка Ко ми си ја та не од лу чи тие по да то ци 
да ги об ја ви во фор ма на офи ци јал но со оп-
ште ние. Оваа об вр ска не се од не су ва на оп-
што по зна ти те фак ти.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) ’за шти та на из во рот на на до вер ли ви по-
да то ци’. Ми слам де ка тоа тре ба по до бро да се 
де фи ни ра, да пи шу ва де ка има ат об вр ска да ги 
чу ва ат си те ин фор ма ции кои ќе ги до зна ат во 
рам ки те на ра бо та та на РЕ КОМ, ми слам де ка 
не е одр жли ва. По ен та та на РЕ КОМ е фак ти-
те јав но да се об ја ват, а не да ги чу ва ат ка ко 
тај на до за вр шни от из ве штај, а по тоа и на 
кра јот од кра и шта та, тоа и е по ен та та на 
јав но то све до че ње.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве ко ви 
пра ва во Хр ват ска, За греб , Хр ват ска,Ре ги о нал ни кон сул та-
ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни 2010.
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За шти та та на из во ри те и до вер ли ви те по да-
то ци, тие да ги чу ва ат ка ко тај на си те ин фор-
ма ции кои ќе ги до зна ат во рам ки те на ра бо та-
та на РЕ КОМ, јас ми слам де ка тоа е исто та ка 
про бле ма тич но. Мо же да се де фи ни ра  де ка тие 
тоа мо ра ат да го чу ва ат ка ко тај на за вре ме 
на тра е ње то на ман да тот на РЕ КОМ, зна чи 
до де ка РЕ КОМ  во ди ис тра ги и та ка на та му, 
тие мо ра ат да ги чу ва ат ка ко тај ни, за што, 
не знам, за да не се, на овој или оној на чин, вли-
јае, но ми слам де ка ако ва ка стои, де ка е по мал-
ку про бле ма тич но за што, пов тор но, иде ја та е 
јав но да се из не сат фак ти те.
Из ја ва: Ма рио Ма жић, Ини ци ја ти ва на мла ди те за чо ве ко ви 
пра ва , Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та 
за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11 ју ни 2010.

Спо ред тоа, до кол ку РЕ КОМ ги до бие тие овла-
сту ва ња и на не го се пре не се мо жно ста да при-
ма до вер ли ви до ку мен ти, тој си гур но тре ба да 
го за др жи до вер ли ви от ка рак тер на до ку мен-
ти те,од но сно фор ма та на до ку мен ти те во 
онаа ме ра во ко ја тие до ку мен ти му се до ста-
ве ни и ми слам де ка е тоа нај ни ска та гра ни ца 
до ко ја тре ба да се оди , на двор од тоа си гур но 
ни кој не ма да при фа ти до ста ву ва ње на до ку-
мен ти те. 
Из ја ва: То ма Ви шњић, адво кат, Бел гард, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со пра ва на та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

Та ка што мо јот пред лог би бил да мо же да се 
оди на ви сти на со иде ја та од по че ток до крај 
за др жа ва та да се об вр зе. Знам де ка тоа е мно-
гу ам би ци о зно, но да се об вр зу ва ат да да ва ат 
до ку мен ти,а за во зврат ... лу ѓ е то кои ќе ги гле-
да ат до ку мен ти те не сме ат да ги об ја ву ва ат, 
или за нив јав но да не го во рат. Ми слам де ка е 
тоа не ка ков ба ланс на што др жа ви те мо ра да 
се со гла сат.
Из ја ва: Гор дан Бо са нац, Цен тар за ми ров ни сту дии, За греб, 
Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб,Хр ват ска, 11. ју ни 2010.
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Из вр шен се кре та ри јат и те мат ски од де ли 

1.  Ко ми си ја та вос по ста ву ва цен трал на кан-
це ла ри ја во Са ра е во под име то Из вр шен 

се кре та ри јат, чи ја за да ча е да да ва тех нич-
ка, ад ми ни стра тив на  и опе ра тив на под-
др шка на чле но ви те на Ко ми си ја та и да ја 
ко ор ди ни ра ра бо та та по ме ѓу раз лич ни те 
кан це ла рии и те мат ски од де ли кои Ко ми-
си ја та ги вос по ста ву ва.

2.  Ко ми си ја та име ну ва и раз ре шу ва Из вр шен 
се кре тар ка ко и ше фо ви на те мат ски те од-
де ли.

3.  Вра бо те ни те и дру ги те ан га жи ра ни ли ца, 
во Из вр шни от се кре та ри јат и те мат ски те 
од де ли на Ко ми си ја та се ан га жи ра ат без 
оглед на др жа вјан ство то.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) ’РЕ КОМ има пра во да би ра и да име ну ва ше-
фо ви на ис тра жни те ти мо ви...по пре по ра ка 
на кан це ла ри и те во до го вор ни те зе мји’, но да 
не е об вр зан . Јас ми слам де ка ше фо ви те на ис-
тра жни те ти мо ви да се по ста ву ва ат за тоа 
што се струч ни, за тоа што има ат по треб но 
ис ку ство, да га ран ти ра ат де ка точ но тие со 
сво ја та ра бо та ќе ус пе ат да ја спро ве дат ис-
тра га за од ре деи слу чаи. Не тре ба кан це ла ри и-
те да пред ла га ат ли де ри на ти мо ви те, во да чи 
на ис тра жни те ти мо ви, ту ку нив ги по ста ву-
ва Ко ми си ја та во склад со по треб но то зна е ње 
и ис ку ство во од нос на кон крет ни те слу чаи на 
зло стор ства и ис тра ги.
Из ја ва: На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га-
ни за ции за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. 
ју ни 2010.

(...) ко ри сно е, всу шност, на пре по ра ка та на 
кан це ла ри ја та во до го вор ни те др жа ви да се 
име ну ва ат ше фо ви, по себ но на на чин кој го 
фор ми ра ла ра бот на та гру па. Зна чи, тие тоа 
не мо ра ат  да ги ис по чи ту ва ат, не се об вр за ни, 
но ми слам де ка е бит но тоа да го пра ват по 
пре по ра ка на кан це ла ри и те.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лић, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции, за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, 5. ју ни 2010.

Кан це ла рии на Ко ми си ја та 
во до го вор ни те стра ни

1.  Ко ми си ја та вос по ста ву ва кан це ла рии во 
до го вор ни те стра ни и, по пред лог на Из вр-
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шни от се кре тар име ну ва и раз ре шу ва ли ца 
на нив но че ло. 

2.  Ко ми си ја та во Са ра е во, во кон сул та ции со 
Из вр шни от се кре та ри јат во Са ра е во и со 
кан це ла ри ја та во до го вор на та стра на, мо-
же да осно ва мо бил ни ис тра жни ти мо ви 
и под рач ни кан це ла рии во дру ги ме ста на 
те ри то ри ја та на до го вор на та стра на и да 
име ну ва ат и раз ре шу ва ат ше фо ви на ти мо-
ви те, од но сно на под рач ни те кан це ла рии.

3.  По пред лог на Из вр шни от се кре тар, Ко-
ми си ја та мо же да осно ва мо би лен ис тра-
жу вач ки тим, со овла сту ва ње да при би-
ра по да то ци во би ло ко ја од до го вор ни те 
стра ни. 

4.  Вра бо те ни те и со ра бот ни ци те во кан це ла-
ри и те од до го вор ни те стра ни и ти мо ви те, 
се ан га жи ра ат без оглед на нив но то др жа-
вјан ство.

Ста во ви на уче сни ци те:

Ко ми си ја та тре ба да има чле но ви кои ќе се би-
ра ат на на чин  кој ќе се пре ци зи ра во не ко ја по-
на та мо шна фа за. Исто та ка во овој дел, освен 
чле но ви те, тре ба да се де фи ни ра и над ле жно-
ста на се кој ор ган. Има ме мо жност да раз го ва-
ра ме за тоа кои се тоа ор га ни, освен ко ми си ја-
та, прет се да те лот на РЕ КОМ.
Из ја ва: Ве сна Си мо вић, Здру же ние на прав ни ци на Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 2010.

(...) ми слам де ка би би ло прак тич но во си те(...)( 
кан це ла рии) да би дат вклу че ни лу ѓе од раз лич-
ни др жа ви.
Из ја ва: Един Смај ло вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, пост ди плом-
ски сту дии, Љу бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
сту ден ти и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
За греб, Хр ват ска, 17. де кем ври 2010.

Ар хив 

1.  Из вр шни от се кре та ри јат вос по ста ву ва Од-
дел за ар хив и ба за на по да то ци на Ко ми-
си ја та кој ја де фи ни ра ме то до ло ги ја та на 
ар хи ви ра ње и ја спро ве ду ва ди ги та ли за ци-
ја та на со бра ни те по да то ци.

2.  От ка ко ќе ја де фи ни ра ме то до ло ги ја та од 
став 1, нај доц на шест ме се ци од вос по ста-
ву ва ње то, Од де лот за ар хив и ба за на по-
да то ци ста ну ва Ар хив и ба за на по да то ци 
на Ко ми си ја та, чи ја што за да ча е да ја ар хи-
ви ра и ди ги та ли зи ра со бра на та до ку мен-
та ци ја.

3.  Се ко ја кан це ла ри ја во др жа ва та е об вр-
за на да вос по ста ви Од дел за ар хив и ба за 
на по да то ци со за дол же ние да ја ар хи ви-
ра и ди ги та ли зи ра до ку мен та ци ја та што 
ја со бра ла. Овие од де ли, нај ка сно за шест 
ме се ци од вос по ста ву ва ње то, ста ну ва ат 
ар хи ви и ба зи на по да то ци на ни во на кан-
це ла рии.

4.  Ар хи вот и ба за та на по да то ци на Ко ми-
си ја та во Са ра е во ќе би де обе ди не та со 
од де ли те за ар хив и ба за на по да то ци на 
кан це ла ри и те во др жа ви те, нај доц на три 
ме се ци пред пре ста ну ва ње со ра бо та на 
Ко ми си ја та.

5.  Нај доц на 15 де на пред пре ста ну ва ње со 
ра бо та, Ко ми си ја та пре да ва ко пии од обе-
ди не ти от ар хив ски ма те ри јал и ба за та на 
по да то ци на др жав ни те ар хи ви од до го вор-
ни те стра ни и/или на ин сти ту ци и те кои 
има ат ка па ци тет за нив но чу ва ње.

6.  Ар хив ски от ма те ри јал и ба за та на по да то-
ци на Ко ми си ја та по пре ста ну ва ње со ра-
бо та на Ко ми си ја та се до стап ни без огра-
ни чу ва ње на си те за ин те ре си ра ни ин сти-
ту ции и ли ца, освен до ку мен та ци ја та ко ја 
под ле жи на об вр ска та за чу ва ње во тај ност 
на по да то ци те.

Ста во ви на уче сни ци те:

Пра ша ње то за ар хи ви ра ње на це ло куп на та 
до ку мен та ци ја за ра ди ис то ри ски те фак ти и 
та ка на та му. Тре ба се ко ја др жа ва да ги да де во 
сво јот др жа вен ар хив. Тоа е ед на ку ќа и тре зор 
ка де се чу ва ви сти на та и до ку мен та ци ја та.
Из ја ва: Мир ко Ко ва чић, Ву ко вар ски мај ки и Со јуз на здру-
же ни ја та на ис че зна ти те и на сил но од ве де ни те, Ву ко вар, 
Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од ци вил ни-
от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ву ко вар, Хр ват ска 
14.  ју ли 2010.
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Фи нан си ра ње 

1.  Ко ми си ја та се фи нан си ра од при до не си те 
на до го вор ни те стра ни и од до на ции.

2.  При до не си те на чле но ви те прет ста ву ва ат 
при до не си од го ди шни те бу џет ски сред-
ства на до го вор ни те стра ни, кои се опре-
де лу ва ат во ре дов на бу џет ска про це ду ра 
во те кот на тра е ње то на Ко ми си ја та. 

3.  При до не си те на до го вор ни те стра ни се 
обез бе ду ва ат во но ми нал ни из но си кои 
од го ва ра ат на про цен ту ал но то уче ство на 
до го вор на та стра на во вкуп но утвр де ни от 
из нос нео п хо ден за функ ци о ни ра ње на Ко-
ми си ја та.

4.  До го вор ни те стра ни ќе по стиг нат до го вор 
за по треб ни те при до не си за ра бо та на Ко-
ми си ја та.

5.  До на ци и те се обез бе ду ва ат од раз лич ни 
из во ри, ка ко од ме ѓ у на род ни ор га ни за ции, 
та ка и од до ма шни прав ни ли ца.

6.  До на ци и те прет ста ву ва ат „сред ства со кои 
што ди рект но се упра ву ва“ и се ко ри стат 
во со гла сност со до го во ри те кои што ќе ги 
склу чи Ко ми си ја та со ме ѓ у на род ни те ор га-
ни за ции и со до ма шни те прав ни ли ца.

7.  При ло зи те на Ко ми си ја та во на ту ра, вклу-
чу ва јќи ги и та кви те при ло зи од до го вор-
ни те стра ни, не мо же да се сме та ат ка ко 
дел од при до не си те од член 42 став 2.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) дел од фи нан си ра ње то оди од она што се га 
во Хр ват ска е на по ви док, да не за ста ру ва зло-
стор ство то вр за но со фи нан си ски кри ми нал и 
во е но то зло стор ство. Зна чи де ка мо же би ако 
се зе мат па ри те од лу ѓ е то кои се обо га ти ја во 
вој на та, тоа су гур но да оди во РЕ КОМ.
Из ја ва: Гор дан Бо са нац, Цен тар за ми ров ни сту дии, За греб, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ор га ни за ции од 
ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

Ми слам де ка бу џе ти те на пар ла мен ти те на 
не кој на чин би тре ба ле да уче ству ва ат во  фи-
нан си ра ње то на  овие  ко ми сии., што пак пов-
тор но би при до не ло за тоа се пак си те оп ции 
во си те др жа ви да уче ству ва ат во фи нан си ра-
ње то на ко ми си и те.
Из ја ва: Ду шан ка Џа ку ла- Ту шуп, Дви же ње за про ме ни, 
Хер цег Но ви, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли-
ти ча ри и по ли ти чар ки за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на 
РЕ КОМ,Под го ри ца, Цр на Го ра, 30. ју ни 2010.

�� � ��� 
� � ���� 
�� "	 �
 �
 �� �� 

Из ра бот ка и об ја ву ва ње 
на за вр шни от из ве штај

1.  Три ме се ци при кра јот на сво јот ман дат 
Ко ми си ја та об ја ву ва за вр шен из ве штај.

2.  Ко ми си ја та го пре да ва исто вре ме но за вр-
шни от из ве штај на прет се да те ли те/прет-
се да тел ство то на до го вор ни те стра ни и го 
об ја ву ва на ин тер нет стра на та од Ко ми си-
ја та исто вре ме но на си те слу жбе ни ја зи ци 
на до го вор ни те стра ни и на ан гли ски ја-
зик. 

3.  Ко ми си ја та има об вр ска исто вре ме но, или 
по  пре да ва ње то на за вр шни от из ве штај 
да го на пра ви јав но до ста пен и не го ви от 
скра тен дел. 

Ста во ви на уче сни ци те:

Би би ло до бро да се на пра ви ед на кни га со све-
дош ства, па ако тоа не ко го го ин те ре си ра, тој 
ќе ја про чи та.
Из ја ва: Ми ра Су ба шић, Здру же ние Дви же ње на мај ки те на 
ен кла ви те Сре бре ни ца и Же па, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви, 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на, Ко со во, 17 де кем-
ври 2010.

Со др жи на на за вр шни от из ве штај

1.  За вр шни от из ве штај вклу чу ва: во вед; ре-
ле вант ни фак ти за во е ни те зло стор ства 
и дру ги те те шки кр ше ња на чо ве ко ви те 
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пра ва, кои се во со гла сност со за да чи-
те на Ко ми си ја та из не се ни во член 14 од 
Ста ту тот; спи со ци те на чо веч ки за гу би, 
ме ста на за то че ни штво, за тво ре ни ли-
ца и ли ца кои што пре тр пе ле ма че ње; и, 
пре по ра ки.

2.  Пре по ра ки те, ме ѓу дру го то, се од не су ва ат 
и на: 

(а)  по на та мо шни те че ко ри на до го вор ни те 
стра ни кон уна пре ду ва ње на до вер ба та 
ме ѓу др жа ви те и за ед ни ци те на те ри то ри-
ја та на не ко га шна СФРЈ; 

(б)  со о две тен мо дел на ма те ри јал ни и сим-
бо лич ки ре па ра ции, на чин за ре фор ма на 
ин сти ту ци и те и ме ха ни зми со кои ќе се 
обез бе ди ин те гра ци ја на утвр де ни те фак-
ти во обра зов ни те си сте ми на до го вор ни-
те стра ни;

(в)  на чи нот на сле де ње на при ме на та на пре-
по ра ка та од Ко ми си ја та, кој што мо же да 
вклу чи и пред лог за осно ва ње на по се бен 
ме ха ни зам за оства ру ва ње на таа цел.

Ста во ви на уче сни ци те: 

(...) Сме там де ка де фи ни тив но во ста ту тот 
на РЕ КОМ би тре ба ло да стои об вр ска та на 
др жа ви те, по сле што оди ко неч но то  из ве сту-
ва ње, за вр шно то из ве сту ва ње кое ќе го под не се 
РЕ КОМ (...) на о ди те на из ве сту ва ње то по доц-
на се упо тре бу ва ат по себ но во обра зов ни те 
ку ри ку лу ми, т. ест, во обра зов ни от си стем.
Из ја ва: Сла вен Ра шко вић, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со мла ди и ор га ни за ции на мла ди 
за На црт-ста ту то на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 29. мај 
2010.

Ми слам де ка ед на од пре по ра ки те за ко ми си-
ја та де фи ни тив но би тре ба ла да би де и да се 
осно ва те ло, или тоа да би де пре по ра ка да се 
оди на кри те ри у ми те за за ед нич ка на став на 
исто ри ја.
Из ја ва: Иван Но во сел, Ла га лис, За греб, Хр ват ска, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со мла ди и со ор га ни за ции на мла ди за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 29. мај 
2010.

Пре по ра та та не е прав но об вр зу вач ка. Ние 
има ме 300 со ве ти кои ги фор ми ра ше вла да та, 
тие до не су ва ат из ве штај и да ва ат пре по ра-
ка. Вла да та тоа не мо ра да го усвои. Та ка што 

Регионални консултации со правничката заедница, Београд, Србија, 4.12.2010.
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гле дам да ли е тоа аде ква тен ме ха ни зам за она 
што ние го са ка ме. Са ка ме ли тоа да се при фа-
ти,или да се на пи шат пре по ра ки и из ве штај 
кој оди в ѓубре и ни ко гаш ни што да не ста не 
од тоа.
Из ја ва: Ан то не ла Ба лић, Со вет на мла ди те на Де мо крат-
ска та пар ти ја на со ци ја ли сти те на Цр на Го ра, Хер цег Но ви, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со мла ди и со ор га ни за ции на мла-
ди за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца, Цр на Го ра, 
29. мај 2010.

А што се од не су ва до чле нот кој го во ри за за-
вр шни от из ве штај, би пред ло жи ла на па тот 
на ме то до ло шко то раз гра ни чу ва ње да се да де 
ед на ме то до ло ги ја за фак ти те,а вто ра за кон-
тек стот и та ка во из ве шта јот то гаш ќе се 
раз гра ни чат. 
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со не вла ди ни ор га ни за ции за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Ба ња Лу ка, БиХ, 5. ју ни 2010.

(...) су ге ри рам кај сим бо лич ки те ре па ра ции да 
би де ја сно на ве де но де ка е нео п ход на из град ба 
на кул ту ра на се ќ а ва ње, низ де но ви те  на се ќ-
а ва ња на во е ни те слу чу ва ња, из град ба на спо-
ме ни ци. И за тоа ми слам де ка не е ло шо ове, кај 
сим бо лич ки те ре па ра ции, точ но да на ве де ме 
што тоа ќе зна чи. Дру га ра бо та со ко ја ми-
слам де ка РЕ КОМ би тре ба ло да се за ни ма ва 
е , по крај су ро ви те и бру тал ни при ме ри од во-
е но то ми на то во ре ги о нот, по сто јат и по зи-
тив ни при ка зни(...) Би би ло до бро во јав ни те 
со слу шу ва ња да вклу чи ме и лу ѓе кои во те шки-
те вре ми ња (...) и спа си ле не ко го
Из ја ва: Љи ља на Спа сић, Гра ѓ ан ска ак ци ја, Пан че во, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со по ве ќ е на ци о нал ни за ед ни ци за 
Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ , Мо стар, БиХ, 28. 
ав густ 2010.

Ми слам де ка е бит но од го вор но ста на ме ди у-
ми те и на но ви на ри те, уред ни ци те, да вле зе 
во фо ку сот на ис тра жу ва ње на ко ми си ја та и 
да би де за пи ша но во из ве шта јот. 
Из ја ва: Јо ва на Ми хај ло вић- Тр бо вац, Ми ро вен ин сти тут,Љу-
бља на, Сло ве ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со но ви на ри за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Љу бља на, Сло ве ни ја, 10. сеп-
тем ври 2010.

Ми слам де ка РЕ КОМ би на пра вил стра шна 
гре шка ако не го ви от из ве штај со кој за вр шу ва 
не го ва та ра бо та не би  имал во вед , а во во-
ве дот да е ја сно на ве де на тер ми но ло ги ја та, 
или пој мов ни кот што РЕ КОМ под ра зби ра под 
по и мот жр тва во нај ши ро ка та сми сла на збо-
рот. Ние (...) ре ков ме кои не де ла и зло стор ства 
ќе ги ис тра жу ва ме, но во склад со тоа мо ра ме 

да ги ква ли фи ци ра ме жр тви те. Ако се све де-
ме са мо на ци вил ни те и во е ни те жр тви, или 
са мо на уби е ни те и ис че зна ти те, ми се чи ни 
де ка ќе на о ра ви ме ед на стра шна не прав да кон 
го лем број лу ѓе кои до жи ве ја дру ги об ли ци на кр-
ше ње на нив ни те пра ва,а тоа се си лу ва ња та, 
при сил ни те за ро бу ва ња, пси хич ки те и фи зич-
ки те мал тре ти ра ња(...) тоа што мо же би гу-
би ме од вид е де ка РЕ КОМ сво ја та ра бо та ќе 
ја за вр ши со из ве штај ка де по след ни от дел од 
из ве шта јот мо ра да би дат пре по ра ки.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, 
БиХ, 18. сеп тем ври 2010.

(...) би би ло до бро ко га овие клуч ни пре по ра ки 
би ста на ле обли га цја за др жа ви те.
Из ја ва: Ђор ђе Гу ње вић, ци вил на жр тва на вој на та, Па крац, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Па крац, Хр ват ска 22. ок том-
ври 2010.

(...) би са ка ла да да дам ед на пре по ра ка, во РЕ-
КОМ да вле зе ве ро на у ка та да се ис фр ли од 
учи ли шта та, а да се уфр ли кул ту ра на ре ли-
ги и те. За се кое де те да раз бе ре што е дру га ве-
ра, а вер ски те за ед ни ци не ка се за ни ма ва ат со 
тоа со што се за ни ма ва ат. 
Из ја ва: Жељ ка Ка та нић, Здру же ние на ро ди те ли на хен ди-
ке пи ра ни се ца и мла дин ци Пе пе рут ка, Сре бре ни ца, БиХ,  
Кон сул та ции со ло кал но то на се ле ние, Бра ту нац, БиХ, 27 
сеп тем ври 2010.

(Ко ми си ја та) би мо же ла да да де пре по ра ка , ка-
ко што ве ќе по стои ини ци ја ти ва за пи шу ва ње 
на за ед нич ки учеб ник по исто ри ја на ни во на 
цел Бал кан,  фак то гра фи ја та што ќе се утвр-
ди во ман да тот на ра бо та та на ко ми си ја та 
да мо ра да се вне се во учеб ни ци те по исто ри ја. 
Ин тер пре та ци ја та е не што со се ма дру го, но 
фак то гра фи ја та би тре ба ло да би де ед на ква 
за си те.
Из ја ва: Ре на та Ере мић, Фа кул тет за по ли тич ки на у ки, пост-
ди плом ски Ми ров ни сту дии, Бел гард, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со сту ден ти и мла ди на уч ни ци за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 17. де кем ври 2010.

На о ди за во е ни те зло стор ства и те шки те 
кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва

1.  Ко ми си ја та има овла сту ва ње, врз осно ва на 
утвр де ни фак ти, во за вр шни от из ве штај да 
кон ста ти ра де ка по стои се ри о зно сом не ва ње 
де ка од ре де но ли це из вр ши ло во е но зло стор-
ство, од но сно те шко кр ше ње на чо ве ко ви те 
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пра ва. Та кви от на од не ма ефект на суд ска 
пре су да, ни ту пре ју ди ци ра од лу ка на суд во 
слу чај на кри вич но го не ње.

2.  Во за вр шни от из ве штај Ко ми си ја та не мо-
же да до не се на од про тив не кое ли це ако не 
ги пре зе ла си те ра зум ни че ко ри:

(а) да го ин фор ми ра ли це то за сво ја та на ме ра 
де ка ќе до не се та ков на од;

(б) да му ја со оп шти на тоа ли це со др жи на та 
на на о дот, по да то ци те врз чи ја осно ва се до-
не су ва на о дот и при чи ни те врз осно ва на кои 
на о дот се те ме ли;

(в) да му ово змо жи на ли це то во раз у мен рок 
да од го во ри на пред ло же ни от на од; и

(г) да про ве ри на од за по чи на то ли це од нај-
мал ку три не за ви сни из во ри.

3.  Што се од не су ва на слу ча и те кои се про це-
си ра ни во при су ство на об ви не ти от, пред 
ме ѓ у на род ни те или до ма шни те су до ви, Ко-
ми си ја та, во за вр шни от из ве штај, ќе упа ти 
на со о двет на та пре су да. Ко ми си ја та при-
тоа мо же да утвр ду ва но ви фак ти.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) Да ли ту ка тре ба не ко го да се име ну ва, или 
вие на сво и те чле но ви кои ги опи шу ва те мо же-
те да им го да де те тоа, не знам, на Др жав но-
то об ви ни тел ство, на  ДОРХ и та ка на та му, 
но не и да се из да де на лог на кој пи шу ва: ’Тоа 
врз ба за на тоа за клу чу ва ме де ка икс, ип си лон 
е ли це-сто ри тел’. Тоа ми се чи ни, пре мно гу, пре-
мно гу сил но.
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ња, Цен тар за мир, не на сил ство и 
чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт- ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 1. ју ни 2010.

Ја сно пи шу ва де ка РЕ КОМ не е суд ско те ло. Но 
од ис ку ство то на си те ко ми сии за ви сти на та, 
на кра јот мо ра да се дој де до из ве штај и ту ка 
не кои не шта мо ра да се на ве дат. Мо ра ат да се 
на ве дат фак ти те- тоа е она што го ба ра ат 
жр тви те- кои се евен ту ал ни те из вр ши те ли 
и слич но. Во за вр шни от из ве штај на РЕ КОМ 
тоа мо ра да се на ве де, за што до кол ку тоа го 
ис фр ли ме со об ја сну ва ње де ка е тоа за да ча на 

су дот, тие на кои ова им е на ме не то не ма да 
би дат ап со лут но за до вол ни.
Из ја ва: Го ран Ми ле тић, пра вен со вет ник за чо ве ко ви пра ва, 
Ci vil Right De fen ders, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка-
та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11. ју ни 2010.

Спо ред ме не точ ка та ’РЕ КОМ има овла сту ва-
ње во За вр шни от из ве штај да утвр ди де ка со-
бра ни те фак ти ука жу ва ат на тоа де ка од ре-
де но ли це из вр ши ло во е но зло стор ство, од но-
сно те шко кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва. Та ков 
на од не ма ефект на суд ска пре су да’ би мо же ло 
сло бод но да се ис фр ли, а точ ка та ’Во по глед на 
слу ча и те кои се про це су и ра ни, во при су ство на 
об ви не ти от, пред ме ѓ у на ро ден, или до ма шен 
суд, РЕ КОМ во из ве шта јот мо же да упа ти на 
аде кват на пре су да’ би мо же ла , во по глед на слу-
ча и те кои се про це су и ра ни да се уфр ли и член 
(со др жи на та на за вр шни от из ве штај), на кра-
јот са мо (...) да дој де ’РЕ КОМ не прет ста ву ва 
суд ско те ло и за тоа не утвр ду ва ин ди ви ду ал-
на ка зне на од го вор ност за во е ни зло стор ства 
и те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва’.
Из ја ва: Си ни ша Шти мац, адво кат, Сплит,Хр ват ска, Ре ги о-
нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту-
тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 2010.

Ми слам де ка ни ка ко не би сме е ла оваа ко ми си ја 
се бе си да си до зво ли, од но сно не би тре ба ло да 
и се да ва ат та кви овла сту ва ња таа да ука жу-
ва на из вр ши те лот на по е ди но зло стор ство. 
Ме ѓ у тоа, да се ука жу ва на из вр ши те ли те на 
не кои зло стор ства е осо бе но опа сно та му ка-
де што из вр пи те ли те се мр тви, за што прак-
тич но прак ти ка та,а ние со тоа се со о чу ва ме 
во ис тра ги те, и јас се га прак тич но го во рам 
од ис ку ство, де ка во еден град за ед но ли це на-
ви сти на по сто јат го лем број до ка зи де ка на-
пра вил зна чај ни зло стор ства. Се ка ко, не ма ме 
пра во да ка же ме де ка би ло та ка, но ете мно гу 
не шта ука жу ва ат де ка се  тие, де ка бу квал-
но низ ис тра га та си те све до ци ве лат де ка 
тој тоа го на пра вил и то гаш ние ту ка ќе за-
па днев ме во дво ен про блем. Пр во, од аспект на 
се меј ство то за тој евен ту а лен зло стор ник ќе 
из ле зе де ка се ка ко во ин те рес на тоа се меј ство 
е да не се ука же де ка тој ги на пра вил си те тие 
зло стор ства, тој на пра вил мо же би не кои. А од 
дру га стра на тоа евен ту ал но во ид ни те ис-
тра ги ве ро јат но ќе прет ста ву ва про блем.
Из ја ва: Му ниб Ха ли ло вић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за 
во е ни зло стор ства на БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ , За греб, 
Хр ват ска, 11.  ју ни 2010.
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Тие пре су ди ста ну ва ат пра ви ла на ме ѓ у на род-
но то оби чај но пра во, па и фак ти те утвр де ни 
со тие пре су ди ста ну ва ат фак ти кои об вр-
зу ва ат. Спо ред тоа, не ма ту ка спо го ду ва ња, 
тоа е факт кој, освен, се ка ко не е до бар при-
мер, освен око лу за не кој факт РЕ КОМ обез бе-
ди ве ро до стој ни до ка зи кои на двор од ра зум но 
сом не ние, во пра ша ње го до ве ду ва ат и сом не-
ва ње то таа утвр де на ве ро до стој ност на до-
ка зи те во Хаг, то гаш РЕ КОМ мо же да за зе ме 
свој став за тоа и да го  утвр ди тој факт на 
по и на ков на чин. Но ми слам де ка ќе има мал ку 
про стор РЕ КОМ да по ста пу ва, да ме ну ва не-
кои фак ти утвр де ни со пра во сил ни пре су ди во 
ХАГ. Што се од не су ва на пре су ди те пред до ма-
шни те су до ви, осо бе но до не се ни во ми на ти от 
пе ри од, тие се, што се од не су ва на фак ти те 
кои во нив се утвр ду ва ат, мо шне под ло жни на 
из ме ни, та ка што,РЕ КОМ ќе има мно гу ра бо-
та што се од не су ва на тоа де ка фак ти те кои 
се со др жа ни во тие пре су ди не ма баш да мо-
жат да се ре спек ти ра ат. И тоа ка ко РЕ КОМ 
ќе има об вр ска да ги пре и спи ту ва та кви те 
фак ти и за нив да за зе ма ста во ви.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка-
та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11. ју ни 2010.

(...)  да ли од ред ба та (...) во за вр шни от из ве-
штај на РЕ КОМ да се утвр ди де ка врз осно ва 
на со бра ни те до ка зи се ука жу ва де ка од ре де но 
ли це из вр ши ло во е но зло стор ство и да ли тоа 
прет ста ву ва по вре да на не ви но ста? Јас ми-
слам де ка оваа од ред ба би тре ба ла да се ана ли-
зи ра и евен ту ал но да се пре фор му ли ра до кол ку 
оце ну ва де ка тоа е во ко ли зи ја со основ ни те 
прин ци пи за чо ве ко ви пра ва. Ме ѓ у тоа, се ко гаш 
тре ба да се има во вид де ка РЕ КОМ не е суд и 
не е суд ски ор ган.
Из ја ва: Te ki Boks hi, Ѓако ви ца /Gjakovё, Ко со во, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11.  ју ни 2010.

Да ре че ме за зло створ ство то два не за ви сни 
из во ра збо ру ва ат на ист на чин. Ние тре ба да 
ги кон фрон ти ра ме из во ри те за да се дој де до 
ви сти на та, до ви сти на та се до а ѓа ко га се кон-
фрон ти раа раз лич ни (из во ри).
Из ја ва: Ми о драг Ву ко вић, Де мо крат ска пар ти ја на со ци ја ли-
сти те, Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со по ли ти ча ри 
и по ли ти чар ки за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Под го ри ца, 
Цр на Го ра, 30. ју ни 2010.

Да ли е тоа, мо же би кр ше ње на чо ве ко во то 
пра во на ова ли це кое на не кој на чин , без оглед 
на ре ле вант но ста на фак ти те, во јав но ста 
би де по ка жа но ка ко из вр пи тел на не што за 
што един стве но су дот мо же да утвр ди да ли 
тоа е точ но,или не?
Из ја ва: Бра ни слав Вор ка пић, Ор га ни за ци ја за гра ѓ ан ска 
ини ци ја ти ва, Оси ек, Хр ват ска, Ло ка ни кон сул та ции со ор га-
ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Оси ек, Хр ват ска 13.  ју ли 2010.

’Та ков на од не ма ефект на суд ска пре су да’- тоа 
во оп што не тре ба да стои, тоа е бес пе ред-
мет но да се на пи ше. За што тоа е нор мал но. 
Не мо же ни да има.
Из ја ва: Слав ко Кец ман, Здру же ние за мир и чпве ко ви пра-
ва, Би ље, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции со ор га ни за ции 
од ци вил ни от сек тор за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Оси ек, 
Хр ват ска, 13 ју ли 2010.

Се кој од нас, по е ди неч но, па та ка и РЕ КОМ, ако 
на пра вил ка зне но де ло, кое би ло, а во овој слу чај 
во е но зло стор ство, тоа мо ра да го при ја ви во 
Др жав но то об ви ни тел ство. Спо ред тоа, да се 
че ка за вр шни от из ве штај...
Из ја ва: Ве се лин ка Ка стра то вић, Цен тар за мир, не на сил ство 
и чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Оси ек, Хр ват ска, 13 ју ли 2010.

(...) оваа фор му ла ци ја мо же да оста не. Се кој 
гра ѓ а нин е дол жен да го при ја ви сто ри те лот 
на кри вич но де ло. Спо ред тоа, РЕ КОМ не ма да 
има ман дат да ка жу ва- тој на пра ви кри вич но 
де ло, ту ку да ка же де ка де ка ука жу ва од се она 
што до знал де ка тоа ли це, се ука жу ва де ка на-
пра ви ло кри вич но де ло.
Из ја ва: Дра ган Пеј вач, Здру же ние на се меј ства та на за ги на ти 
и ис че зна ти Ср би од Хр ват ска, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е-
во, БиХ, 18 сеп тем ври 2010.

(...) по ста ву вам пра ша ње- што ако ко ми си ја-
та не што та кво утвр ди и не што та кво об-
ја ви и по сле тоа се по ве де ка зне на по стап ка и 
ли це то се осло бо ди и се утвр ди де ка тоа не го 
на пра ви ло-(...) Не мо же ме во ин те рес на чо ве-
ко ви те пра ва да ги кр ши ме, исто та ка чо ве-
ко ви те пра ва.
Из ја ва: Ја сми на Би лош, адво кат ка, Хр ват ска, Сед ми фо рум 
за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња и од нос 
на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 16. ок том-
ври 2010.

Јас ми слам де ка ап со лут но РЕ КОМ мо ра да ги 
за др жи овла сту ва ња та за да мо же во сво јот 
из ве штај да ука же да ли од ре де но ли це на пра-
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ви ло во е но зло стор ство. За што ако РЕ КОМ 
са мо пра ви ком пи ла ци ја од ис ка зи те на жр-
тви те, ми слам де ка не сме на пра ви ле мно гу.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић, Ми си ја на ОБ СЕ во Ср би ја, Сед ми 
фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња 
и од нос на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 16. 
ок том ври 2010.

(...) со сем конк те тен пред лог, на по че то кот пи-
шу ва ’ ко ми си ја та има овла сту ва ње’, пред ла-
гам зад овла сту ва ње да се до да де ’ и об вр ска’.
Из ја ва: Ђор ђе Гу ње вић, ци вил на жр тва од вој на та, Па крац, 
Хр ват ска, На ци о нал ни кон сул та ции со ло кал ни жи те ли за 
На црт –ста ту тот на Ре ком, Па крац, Хр ват ска, 22. ок том ври 
2010.

На жр тва та би тре ба ло да и се на до ме сти 
со не ка ков про цес, во е ни те зло стор ни ци да се 
ка знат и по сле нив на та смрт. Има ме су де ње 
кое се слу чи во Бел град за 2.300 жр тви,или по-
точ но ре че но 1.300 жр тви од под рач је то на оп-
шти на та Звор ник, од но сно 1.500. Ви нов ни кот 
е осу ден на пет го ди ни, што е жал но. Та ка што 
су до ви те во овој мо мент се не ре ал ни и сме там 
де ка РЕ КОМ со сво и те ак тив но сти не што ќе 
при до не се. Од таа при чи на ка ко прет се да тел 
на Здру же ни е то на гра ѓ а ни-по врат ни ци мак-
си мал но ќе ја под др жам оваа ор га ни за ци ја и 
сме там де ка таа тре ба да би де ед на мо рал на 
под др шка на жр тви те.
Из ја ва: Омер Са ли мо вић, Здру же ние на гра ѓ а ни те-по врат-
ни ци на оп шти на та Звор ник, БиХ, Кон сул та ции  со ло кал но то 
на се ле ние за Ини ци ја ти ва та за осно ва ње на РЕ КОМ, Бра ту-
нац, БиХ, 27. но ем ври 2010.

Ап со лут но ми слам де ка ни кој на овој свет, 
освен су до ви те не е овла стен за да пра ви та-
кво не што, па ни ту ООН не мо же да фор ми-
ра та ква ко ми си ја ко ја ќе ја овла сти таа да 
утвр ду ва ин ди ви ду ал на ви на(...) Ако ко ми си-
ја та дој де до ва кви по да то ци и се ра бо ти за 
жив чо век, тие по да то ци не ка им ги до ста ви 
на над ле жни те вла сти,но тоа не мо ра да оди 
во из ве шта јот.
Из ја ва: Му ниб Ха ли ло вић, Об ви ни тел ство на БиХ, БиХ, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 2010.

РЕ КОМ тре ба да би де си лен вна тре, во се бе си, 
за што ту ка ќе би дат три на ро ди чии прет-
став ни ци се дат во Прет се да тел ство то и кои 
се пра шу ва ат, да да дат не га тив но ми сле ње 
за тие по ли ти ча ри. Тре ба да се ре а ги ра со  до-
зво ле ни те со за кон сред ства, со из ве сту ва ње 
пре ку ме ди у ми те, со при ти сок на стра ни те 
,та кви лу ѓе да не се ста ва ат на по ве ќе ли сти, 

исто та ка и на лич но сти кои не ги ра ат раз-
лич ни ви до ви со ра бот ка, ка ко што се ло го ри-
те(...) РЕ КОМ мо ра да ја про ши ри сво ја та деј-
ност, да да ва ми сле ње за ли ца та кои не че сно 
по ста пу ва ле во ми на та та вој на. До кол ку тој 
мо же, зна чи до кол ку сфа ти да се со гла сат тие 
лу ѓе да ги по ка жат, тол ку ќе има ат шан си да 
оп ста нат.
Из ја ва: Гор дан Жељ ко, Жу пан ски од бор на ХДЗ , Мо стар, 
БиХ, Ло кал ни кон сул та ции со прет став ни ци на здру же ни ја та 
на ло го ра ши и семсјтва на жр тви, за Ини ци ја ти ва та за осно-
ва ње на РЕ КОМ, Ме ѓ у гор је, БиХ, 11.  де кем ври 2010.

(...) мо ра ме да би де ме мно гу прет па зли ви за-
што не мо же ме да ури ва ме еден од основ ни те 
прин ци пи на пра во то да не мо же на ли це да му 
се су ди два па ти за исто кри вич но де ло, мо же-
би би мо же ла санк ци ја та да се утвр ди ка ко мо-
рал на санк ци ја за тие пре стап ни ци.
Из ја ва: Јо ва на Ра мо вић, Пра вен фа кул тет, Под го ри ца, Цр на 
Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со сту ден ти и мла ди на уч ни ци 
за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ,За греб, Хр ват ска, 17. де кем-
ври 2010.

Ми слам де ка би тре ба ло да се нај де еле ган тен 
прав нич ки из раз, мо же би ’со бра ни те фак ти 
ука жу ва ат’, на при мер, ’де ка на тоа и тоа ме-
сто е на пра ве но во е но зло стор ство тоа и тоа 
и во тој на стан уче ству ва ле ли ца та тие и 
тие’. Но баш ва ка: од ре де но то ли це на пра ви ло 
во е но зло стор ство, тоа е фор му ла ци ја ко ја са-
мо су дот мо же да ја да де.
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, Жу па ни ски суд во Ву ко вар, су ди-
ја, Ву ко вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 
2011.

И ме не исто та ка ме за гри жу ва овој член... Би 
ги из бег нал тие ста пи ци на след ни от на чин, па 
би ре кол: де ка ’ко ми си ја та има овла сту ва ње во 
зар вшни от из ве штај да утвр ди де ка со бра ни-
те фак ти ука жу ва ат на по сто е ње на основ но 
со ме ние де ка од ре де но то ли це на пра ви ло во е но 
зло стор ство, од но сно те шко кр ше ње на чо ве ко-
ви те пра ва’. И не по тре бен е овој про дол же ток 
на тек стот по на та му- да не се пре ју ди ци ра 
ис хо дот на евен ту ал на та суд ска по стап ка.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ, об ви ни тел, 
Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 
2011.

Јас со ко ле га та Ибро се со гла су вам со се ма. Зна-
чи, тоа основ но сом не ва ње е по ни зок сте пен и 
тоа на тој на чин би мо же ло да по ми не.
Из ја ва: Да ни е ла Ми ло ва но вић, Окру жен суд во Ба ња Лу ка, 
су ди ја, Ба ња Лу ка, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
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ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 
ја ну а ри 2011.

(...) ми се чи ни де ка во оп што на вле гу ва ње то во 
гра да ци ја по кри вич но пра во, од но сно кри вич-
но-про це сно пра во, што се осно ви, што е осно-
ва за сом не ва ње, што е вон ра зум но сом не ва ње, 
за ра ди што ко ми си ја та би ги да ва ла тие ква-
ли фи ка ции ако таа во оп што не е суд ско те ло 
и ка де не ма да се дат прав ни ци кои ќе мо жат 
да оце нат што е осно ва,што се осно ви, што 
е вон раз у мен сом неж. За ра ди тоа ми се чи ни 
да из ле зе ме од тој ма геп сан круг, нај до бро е она 
што го ре че Бог дан, да се ста ви ко ло кви ја лен 
збор ’се ри о зно сом не ва ње’ (...) Ако по стои се ри-
о зно сом не ва ње де ка не кое ли ца не што на пра-
ви ло, ми слам де ка е со се ма нор мал но и во ред 
тоа и да се на пи ше, а не, од обѕ и ри кон не ко го, 
тоа да се од бег ну ва и се да се во оп шту ва и да 
се све де на во оп штен збор- де ка не кои лу ѓе на-
пра ви ле не што.
Из ја ва: Бо јан Га ври ло вић, Бел гард ски цен тар за чо ве ко ви 
пра ва, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав-
ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 
ја ну а ри 2011.

(...) јас би  ја пред ло жи ла оваа фор му ла ци ја: ’во 
за вр шни от из ве штај  ко ми си ја та да не мо же 
да до не се на од за се ри о знао сом не ва ње ако не 
ги пре зе ла си те ра зум ни че ко ри’. Би би ла по ве ќе 
за ко ло кви ја лен, а не за пра вен тер мин, за што 
ми слам де ка тоа ги убла жу ва ства во ви те.
Из ја ва: Ве сна Тер ше лич, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) пи шу ва- ’На пра ве но е во е но зло стор ство, 
од но сно те шко кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва’. 
Јас ми слам де ка би тре ба ло да се во ве де и ка-
те го ри ја ’и уче ству вал во при кри ва ње на зло-
стор ство’.
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ња, Ко ор ди на ти вен од бор на Ко а ли-
ци ја та за РЕ КОМ, Оси ек, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
22-23 ја ну а ри 2011.

Јас сум про тив тој член во це лост. ( ...) А ар гу-
мен ти те се де ка ко ми си ја та не би тре ба ло да 
оди тол ку де тал но. Ми слам де ка го не ма тој 
ка па ци тет за да мо же на ква ли те тен на чин 
да име ну ва ли ца кои во таа ме ра се вме ша ни во 
зло стор ство за та ка да го на ве де. Или во таа 
ме ра вме ша ни во на ста нот, а не во зло стор-
ство то, ту ку во на стан.

Из ја ва: То ми слав Ви шњић, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

На кло не та сум кон ми сле ње то на го спо ди нот 
адво кат Ви шњиќ.
Из ја ва: Рад ми ло Го ли ја нин, Ли га за за шти та на чо ве ко ви те 
пра ва и на при ват на та соп стве ност, Тре би ње, БиХ, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) осно ви за сом не ва ње е тер мин од ЗКП и ми-
слам де ка по ве ќе би од го ва ра ло да се ка же по-
стои се ро зно сом не ва ње.
Из ја ва: Te ki Boks hi, член на Ра бот на та гру па за из ра бот ка на 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/Prishtinё, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел-
град,Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Мо јот пред лог би одел во сми сла на ова:- ’ко ми-
си ја та има овла сту ва ње во за вр шни от из ве-
штај да’, не ’утвдри’, ту ку ’из не се фак ти кои 
ука жу ва ат на кој на чин од ре де но ли ца, фор ма-
ци ја, или ин сти ту ци ја би ло по вр за но со из вр-
ши те лот на во е но зло стор ство, или те шка 
по вре да на чо ве ко во то пра во.’
Из ја ва: Ка та ри на Кру хо ња, Кор ди на тор на од бо рот на ко а-
ли ци ја та за РЕ КОМ, Оси ек, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со прав ни ци за На црт- ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја , 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) ми слам де ка по че то кот би тре ба ло да гла-
си точ но: ’Ко ми си ја та има овла сту ва ње во 
зар вр шни от из ве штај, ко га ги утвр ди ла ре-
ле вант ни те фак ти за во е ни те зло стор ства 
и дру ги те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва, 
да ја опи ше уло га та на се ко ја лич ност, или по-
е ди нец.’
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, Жу па ни ски суд во Ву ко вар, су ди-
ја, Ву ко вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци, 
Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Јас на ви сти на се за ло жу вам во из ве шта јот да 
вле зат си те сто ри те ли на зло стор ства, би ле 
тие жи ви, би ле мр тви, за кои по стои основ но 
сом не ва ње де ка уче ству ва ле во из вр шу ва ње на 
зло стор ство.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ, об ви ни тел, 
Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 
2011.

(...) не чие име кое се на шло на спи со кот и во до-
ку мет кој ќе би де тра ен до ку мент, кој и ид ни-
те ге не ра ции ќе го чи та ат, ка ко тој мо же да 
ре че де ка не го ви от тат ко,или не го ви от де до 
не бил зло стор ник и ка ко тој да се оправ да?
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Из ја ва: Ан ђел ко Кве сић, Хр ват ска удру га на ло го ра ши во 
кан то нот Срад на Бо сна, Бу со ва ча, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 22-13 ја ну а ри 2011.

(...) во ста вот 3. го ко ри сти ме из ра зот ’на ци-
о нал ни су до ви’, не до ма шни. А осо бе но за ра ди 
тоа што ве ќе не кол ку па ти се ре че де ка ќе се 
на ба ву ва до ку мен та ци ја, пред се од ор га ни те, 
ин сти ту ци и те и та ка на та му од те ри то ри-
ја та на бив ша Ју го сла ви ја. Ме ѓ у тоа, има пре-
су ди и на дру ги су до ви, су де ње по Гер ма ни ја, и 
та ка на та му.
Из ја ва: Је ле на Сте ван че вић, Ми си ја на ОБ СЕ во Ср би ја, Бел-
град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт- 
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23. Ја ну а ри 2011.

Она што са мо би го пре по ра ча ла е да се во ди 
смет ка за она што е ин сти тут  вред но сни ми-
сле ња, она што е ин сти тут фак ти и она што 
е ин сти тут ми сле ње. Ми слам, тоа е мо шне че-
сто упо тре бу ва но во пре су ди те на Европ ски-
от суд, баш vis-a-vis кле ве та та. Ова по ве ќе за 
да се за шти тат чле но ви те на ко ми си ја та.
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра ва, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци 
за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну-
а ри 2011.

(...) јас би ја оста вил оваа мо жност ком си ја та 
и по крај фак ти те утвр де ни со пре су ди, ком си-
ја та во из ве шта јот да мо же да из не се и дру ги 
фак ти кои ќе ги утвр ди.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ, об ви ни тел,Са-
ра е во, Бих, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) не про тив ре чи на пре су ди те мо жно ста да 
мо же да се утвр дат но ви фак ти.
Из ја ва: Ни ко ла Ба шен ски,Жу па ни ски суд во Ву ко вар, су ди ја, 
Ву ко вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 
2011.

Об вр ска на пар ла мен ти те и вла ди те да го 
раз гле да ат за вр шни от из ве штај 

1.  По об ја ву ва ње то на за вр шни от из ве штај, 
прет се да те лот / прет се да тел ство то на се-
ко ја до го вор на стра на го до ста ву ва из ве-
шта јот до прет се да те лот на пар ла мен тот. 
Во рок од еден ме сец од при ма ње то на из-
ве шта јот, прет се да те лот на пар ла мен тот 
сви ку ва по себ на сед ни ца на пар ла мен тот, 
за ра ди раз гле ду ва ње на на о ди те и пре по-
ра ки те од из ве шта јот, или ја ста ва оваа те-

ма на дне вен ред на ре дов но за се да ние. На 
сед ни ца та уче ству ва еден или по ве ќе чле-
но ви од Ко ми си ја та.

2.  Во рок од 6 ме се ци по об ја ву ва ње то на за-
вр шни от из ве штај на Ко ми си ја та, вла да та 
во се ко ја до го вор на стра на усво ју ва и об ја-
ву ва, во слу жбе ни от ве сник на до го вор на-
та стра на, став за спро ве ду ва ње на пре по-
ра ки те од Ко ми си ја та.

3.  Во раз у мен рок по од го во рот на вла да та од 
став 2 на овој член, прет се да те лот на пар-
ла мен тот во се ко ја до го вор ни те стра ни, 
сви ку ва спе ци јал на сед ни ца на пар ла мен-
тот за ра ди раз гле ду ва ње на од го во рот од 
вла да та и мо жно то ан га жи ра ње на пар ла-
мен тот со цел спро ве ду ва ње на пре по ра ки-
те од Ко ми си ја та.

Ста во ви на уче сни ци те:

(...) Ре ком би тре ба ло да ја за вр ши сво ја та ра-
бо та оној ден ко га ќе го пре да де из ве шта јот со 
пре по ра ки те на вла си те, пар ла мен ти те, но 
не ка жу ва ме кој то гаш ќе го про дол жи мо ни то-
рин гот.
Из ја ва: Амир Ку ла глић, Сре бре ни ца, БиХ, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со жр тви  за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Са ра е во, 
БиХ, 18 сеп тем ври 2010.

Ста ну ва збор за се ри о зни до ку мен ти и за ра ди 
тоа , спо ред при ро да та на овој из ве штај, би 
тре ба ло, освен на прет се да те лот на пар ла-
мен тот, да се до ста ви и до глав ни от др жа вен 
об ви ни тел, или ја вен об ви ни тел за што тој е 
нај ком пе тен тен за про гон на ка зне ни те де ла.
Из ја ва: Жељ ко Хор ва то вић, Жу па ни ски суд во За греб, су ди ја, 
Хр цат ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав на та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 17. де кем ври 2011.

�� ��	 

Ка зне ни од ред би

1. Се кое ли це кое:

(a)  све сно да ва ла жен по да ток на Ко ми си ја та, 
од но сно на ор га нот или ли це то кои деј-
ству ва ат во неј зи но име;
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(б)  со за ка на, си ла, де лу ва ње или ве ту ва ње, 
ис ко ри сту ва или на ве ду ва дру го ли це на 
да ва ње ла жни по да то ци или не да ва ње по-
да то ци на Ко ми си ја та, од но сно на ор га-
нот или ли це то кои деј ству ва ат во не зи но 
име;

(в)  уни шти не кој до ку мент или пред мет со 
на ме ра да ја спре чи Ко ми си ја та да спро-
ве де ис тра га, или

(г)  обе ло де ни или на друг на чин от крие по да-
ток кој Ко ми си ја та го при ми ла под услов 
на до вер ли вост, или ако от крие иден ти тет 
на ли це кое што да ло по да то ци под услов 
на до вер ли вост, ќе се сме та де ка из вр ши ло 
кри вич но де ло ка зни во со ка зна за твор до 
1 го ди на, или па рич на ка зна екви ва лент на 
на из нос до 5.000 евра. 

2.  Санк ци и те од став 1 се при ме ну ва ат и на 
слу жбе но или при ват но ли це кое без оправ-
да на при чи на од би ва да по ста пи спо ред 
ба ра ње то на Ко ми си ја та, од но сно ор га нот 
или ли ца та кои деј ству ва ат во неј зи но име, 
за до ста ву ва ње, од но сно ста ва ње на увид, 
до ку мен ти или друг из вор.

3.  Во слу чај ли це то да од бие да се ја ви на 
по ви кот или да од бие да � да де из ја ва на 
Ко ми си ја та, се при ме ну ва ат од ред би те од 
член 17, став 8 од овој Ста тут.

Ста во ви на уче сни ци те:

Ние не мо же ме да про пи шу ва ме ка зну ва ње за 
ла жен ис каз, но мо же ме ин ди рект но да упа-
ти ме со до го вор на за ко нот на др жа ва та и со 
тоа сме на пра ви ле ед на спе ци фич на вр ска ме ѓу 
до го во рот и за ко нот и сме со зда ле мо жност за 
ка зну ва ње.
Из ја ва: Ве ли ја Му рић, Цр но гор ски ко ми тет на прав ни ци 
за чо ве ко ви пра ва, Цр на Го ра, Сед ми ре ги о на лен фо рум за 
тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња и од нос 
на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 16. ок том-
ври 2010.

Јас би го вгра дил и по и мот да ва ње ла жен ис каз, 
зна чи овој до го вор би го до нел до ни во на за кон, 
па би ја вгра дил и мо жно ста за спо год ба за ви-
на та (...) да се (...) при ме ну ва од ред ба та на за-
ко нот на до го вр ни те др жа ви во сми сла на ве-
шта че ње, по ви ку ва ње.

Из ја ва: Ве ли ја Му рић, Цр но гор ски ко ми тет на прав ни ци 
за чо ве ко ви пра ва, Цр на Го ра, Сед ми ре ги о на лен фо рум за 
тран зи ци ска прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња и од нос 
на РЕ КОМ со пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 16. ок том-
ври 2010.

(...) ста ту тот на РЕ КОМ би мо жел, ка ко ме ѓ у-
на ро ден, ме ѓ у др жа вен до го вор да про пи ше но во 
кри вич но де ло.
Из ја ва: Иван Јо ва но вић. Ми си ја на ОБ СЕ во Ср би ја, Ср би ја, 
Сед ми ре ги о на лен фо рум за тран зи ци ска прав да, Ра бот на 
гру па: Овла сту ва ња и од но сот на РЕ КОМ со пра во суд ство то, 
За греб, Хр ват ска, 16. ок том ври 2010.

Факт е де ка ов де се ве ли де ка мо же да се ка зни 
со па рич на ка зна до 5.000 евра , но ов де не до-
ста су ва и ми ни му мот, и не се знае да ли из но-
сот од 5.000 евра е ми ни мал на,или мак си мал на 
ка зна.
Из ја ва: Sa bit Ma li qi, адво кат, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та-
ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 4. Де кем ври 2010.

Ако ста ту тот пор пи шу ва ка зне но де ло, тоа 
те шко ќе по ми не во пар ла мен ти те, за што 
мо ра ме да има ме на ум де ка си те др жа ви тоа 
тре ба да го при фа тат.
Из ја ва: Ни ко ла Бе шен ски, Жу па ни ски суд во Ву ко вар, Хр ват-
ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 
2010.

Ние со еден ста тут со кој се од ре ду ва вна-
тре шно то функ ци о ни ра ње на ед но те ло 
утвр ду ва ме кри вич ни де ла, тоа е не во змо-
жно (...) ’Кри вич ни де ла и санк ции’ – тоа не 
мо же да се утвр ду ва со овој акт (...) Тре ба да 
се при ме ну ва на ци о нал но то за ко но дав ство 
во де лот на кри вич но-прав ни те санк ции на 
на до вр зу ва ње и да се при ме ни во со гла сност 
со по стап ка та. Зо што не по стои аде кват на 
при ме на?
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич-
ка та за ед ни ца, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 2010.

(...)  да се ста ви де ка се при ме ну ва ва ат на ци о-
нал ни те за ко ни на до го вор ни те др жа ви.
Из ја ва: Sa bit Ma li qi, адво кат, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та-
ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт –ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел гард, Ср би ја, 4. де кем ври 2010.

(...) овие деј стви ја се ве ќе про пи ша ни со на ци-
о нал ни те за ко ни на ен ти те ти те на Бо сна и 
Хер це го ви на,та ка што ми слам де ка ова е не по-
треб но(...) Ако и пре ми нам пре ку тоа, ако и би  
тре ба ло ова ин кри ми ни ра но де ло да е ов де, то-
гаш поч ну ва јќи од ова кри вич но де ло под а). Ми-
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слам де ка му не до ста су ва прав на та по сле ди-
ца. Што е ту ка што има за прав на по сле ди ца? 
Што е по сле ди ца на она ко га не кој и да де све сно 
ла жен по да ток на ко ми си ја та? И кој стан дард 
е тоа ла жен по да ток?(...) кри вич ни те де ла под 
(б), ’за ка на со си ла, со фак ти или со ве ту ва ње 
на ко рист да на ве де дру го ли це на да ва ње ла жен 
по да тик.’ Зна чи, слич но на ова пр во то, то а гаш, 
зна чи, сме пот тик ну ва ле на да ва ње ла жен по-
да ток. Не ма по сле ди ци (...) а што мо же ло да 
пре ди зви ка...По тоа ’да се уни шти не кој до ку-
мент или пред мет во на ме ра на спре чу ва ње 
ко ми си ја та да спро ве де ис тра жу ва ње.’ Мо шне, 
мо шне ши рок по им. Зна е те ко га не кој би бил 
осу ден за ова де ло? Ни ко гаш. (...) Ко га ста ну ва 
збор за про пи шу ва ње на кри вич но де ло, то гаш 
би мо ра ла да стои об вр ска та во до го вор ни те 
др жа ви со нив ни те за ко ни тоа де ло да се про-
пи ше. А та ка са мо да ви си во ста ту тот, јас 
ми слам де ка не би би ло прав но мо жно.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
22-23. ја ну а ри 2011.

Ми слам де ка е от по ве ќе ста вот 2. и 3., за што 
ов де се ве ли ‘се кое ли це’, по тоа се ве ли ’слу жбе но 
ли це’. За рем се кое ли це не под ра зби ра и слу жбе-
но ли це?
Из ја ва: Ни ко ла Ба шен ски, Жу па ни ски суд во Ву ко вар, су ди ја, 
Ву ко вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср бо ја, 22-23. Ја ну а ри 
2011.

(...) по ве ќе сум за тоа да оста не ва ка ка ко 
што е, од но сно ка ко по себ но де ло пред ви де но 
со ста у тот. Тоа е ед на ра бо та. Вто ра ра бо-
та, се со гла су вам  тек стот да мо же мал ку да 
се при ла го ди во од нос на на ци о нал ни те за ко-
но дав ства.
Из ја ва: То ми слав Ви шњић, адво кат, Бел град, Ср би ја, Ре ги-
о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Јас сум за тоа да пи шу ва ’Ќе се сме та де ка из-
вр шил кри вич но де ло ка зни во спо ред кри вич-
ни те за ко ни на до го вор ни те др жа ви.’ Зна чи, да 
се из бег нат санк ци и те (...) без оглед ка ко ние ќе 
го фор му ли ра ме овој член, ќе ба ра про ме на, за-
фат, из ме ни, до пол ну ва ња на кри вич ни от за-
кон во Бо сна и Хер це го ви на. Ми слам на на ша та 
до го вор на др жа ва. Та ка ќе би де, ве ро јат но, и во 
дру ги те зе мји.
Из ја ва: Ми ле на Са вић, ЦИПП, Звор ник, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту рот на РЕ КОМ, Бел-
град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

Уло га та на Ко ми си ја та во кри вич но то
про це си ра ње

1. Ко ми си ја та има овла сту ва ње да:
 
(a)  пре по ра ча, во слу чај ли це то, за кое Ко ми-

си ја та има се ри о зно сом не ва ње де ка из вр-
ши ло во е но зло стор ство или дру го те шко 
кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва, да � со оп-
шти на Ко ми си ја та по да то ци кои се ва жни 
за от кри ва ње на ло ка ции со по смрт ни 
остан ки од ис че зна ти те ли ца, или за от-
кри ва ње на дру ги мо жни сто ри те ли и дру-
ги де ла, тоа да би де зе ме но, по ба ра ње на 
об ви не ти от, од стра на на су дот пред кој ќе 
се по ве де кри вич на та по стап ка, ка ко оле-
сни тел на окол ност од го ле мо зна че ње при 
од ре ду ва ње то на го ле ми на та на ка зна та;

(б)  пред ло жи де лум но по ми лу ва ње за сто ри-
те лот на кри вич но де ло ако тоа не е спро-
тив но со за кон ски те од ред би на до тич на та 
др жа ва, ако сто ри те лот � со оп шти на Ко-
ми си ја та по да то ци зна чај ни за от кри ва ње 
на ло ка ции со по смрт ни остан ки на ис че-
зна ти ли ца, или за от кри ва ње на дру ги мо-
жни сто ри те ли и дру ги де ла; и

(в)  пред ло жи вон ред но убла жу ва ње на ка зна-
та за сто ри те лот на кри вич но то де ло, ако 
тоа не е спро тив но со за кон ски те од ред-
би на до тич на та др жа ва, ако сто ри те лот � 
со оп шти на Ко ми си ја та зна чај ни по да то-
ци за от кри ва ње на ло ка ции со по смрт ни 
остан ки на ис че зна ти ли ца или за от кри-
ва ње на дру ги мо жни сто ри те ли и дру ги 
де ла.

Ста во ви на уче сни ци те:

Јас не гле дам  де ка еден из вр ши тел, осу де ник, 
се из ви ну вам, не кој кој е осу ден за ра ди из вр ше-
но кри вич но де ло  во е но зло стор ство се га, по сле 
не кол ку го ди ни из др жу ва ње ка зна ќе при фа ти 
на ко ми си ја та да и ка же, не да при фа ти ту-
ку се пла шам од од ре де на зло у по тре ба, за што 
тој ве ќе из др жу ва ка зна, а имал мо жност на 
суд и во сво ја од бра на да ка же кои се дру ги те 
из вр ши те ли и ка де се ло ка ли те ти те ( ма сов-
ни гроб ни ци) и сме там де ка тоа би му се зе ло 
во раз гле ду ва ње ка ко оле сни тел на окол ност, 
ба рем су до ви те та ка би при фа ти ле,или об ви-
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ни тел ство то. Ако не кој са кал тоа да го ка же, 
имал мо жност во сво ја од бра на, или на об ни-
ни тел ство то, или да би де све док-со ра бот ник, 
или ве ќе не ка ко, имал мо жност. Не знам, се 
пла шам пов тор но од не ко ја зло у по тре ба за-
што ко ми си ја та да пред ла га вон ред ни убла жу-
ва ње на ка зни за не кој кој ве ќе из др жу ва ка зна 
за не што што на пра вил.
Из ја ва: Ме влу дин Лу пић, Здру же ние на се меј ства на за ро-
бе ни и ис че зна ти ли ца од оп шти на та Звор ник, Звор ник 
БиХ, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја та на жр тви за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Ту зла, БиХ, 29.  мај 2010.

Се ко ја ин фор ма ци ја, се кое со зна ние, или не кој 
друг по да ток кој мо же да би де ини ци ја ти ва за 
Др жав но то об ви ни тел ство за по ста пу ва ње, 
со би ра ње на уви ди, пре зе ма ње ис тра жни деј-
стви ја, а се во пра вец на утвр ду ва ње и от кри-
ва ње на из вр ши те ли на ка зни ви де ла на во е но 
зло стор ство, е до бре дој де на и од пол за. Освен 
тоа, сме там де ка е тоа до бра ини ци ја ти ва и 
што се од не су ва на раз го во ри со све до ци те и 
жр тви те да уче ству ва ат во су де ња та за во е-
ни зло стор ства, за што ние, ка ко про фе су о нал-
ци и кои сме ра бо те ле на пред ме ти од во е ни 
зло стор ства зна е ме кол ку им е те шко на ли-
ца та кои би ле жр тви и оште те ни во во е ни те 
зло стор ства, да го во рат за тие тра у ма тич ни 
се ќ а ва ња по сле из ми на то во вре ме; пр во за тоа 
што се кое пот се ту ва ње  на во е ни те зло стор-
ства е тра у ма тич но са мо то по се бе, а вто ро е 
тоа што та кви те ли ца се че сто из ло же ни на 
раз лич ни при ти со ци, па со тоа све до че ње то 
би им би ло уште по те шко. За тоа, се ко ја под-
др шка на тие све до ци, се ко ја де тал ност ко ја 
ќе им го оле сни до а ѓ а ње то пред суд е до бре дој-
де на. Ме ѓ у тоа, мо рам да ка жам де ка из ја ви те 
на тие све до ци, до кол ку не се да де ни пред суд, 
зна чи ако не ста ну ва збор за из ја ви на све до ци 
во суд ска по стап ка, пред су дит не мо жат да 
прет ста ву ва ат до каз. Пре су ди те  мо жат да 
се те ме лат са мо на до ка зи из ве де ни во суд ска 
по стап ка, а из ја ви те на ли ца та не мо жат да 
се ко ри стат во суд ска по стап ка и не мо жат 
да би дат осно ва за пре су да. Зна чи, та кви те 
из ја ви мо жат да би дат из вор на со зна ни ја за 
Др жав но то об ви ни тел ство и на те ла та за 
про гон и от кри ва ње на ка зне ни де ла.
Из ја ва: Ја сми на  Дол ма гић, за ме нич ка на Глав ни от др жа вен 
пра во бра ни тел на Ре пу бли ка Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции сао прев нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 22.  ју ни 2010.

При до нес во от кри ва ње то на кри вич ни де ла, 
или ак тив но уче ству ва ње во по стап ка та ка ко 

под др шка на об ви ни тел ство то е по зи тив на 
ра бо та, но ин ди ви ду ал на та ви на не тре ба да 
се огра ни чу ва на су дот ка ко един сте на ме ро-
дав на ин сти ту ци ја.
Из ја ва: Ми ра Смај ло вић, су диј ка, Суд на Бо сна и Хер це го ви-
на, Од дел за во е ни зло стор ства, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, 
Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

Со со би ра ње то на ин фор ма ци и те тре ба да се 
деј ству ва кон об ви ни тел ство то. Тие ин фор-
ма ции мо жат да би дат осно ва ни  сом не ва ња- 
не основ но сом не ние- она што е пред кри вич на 
по стап ка об ви ни те лот мо же да го раз ра бо ти 
и да под не се ба ра ње за ис тра га за ра ди по сто-
е ње осно ва но сом не ние,  от ка ко ќе го про це ни  
ква ли те тот на при ме ни те ин фор ма ции.
Из ја ва: Го ран Ро дић, адво кат, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон-
сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 11. ју ни 2010.

(...) во мно гу зе мји по стои бу квал но за кон ска 
преч ка за овие ра бо ти. Еве, да ре че ме, во БиХ 
за точ ка та 2 и 3 не по стои мо жност за вон-
ред но убла жу ва ње на ка зна та, ни ту по стои 
мо жност за по ми лу ва ње од точ ка та 2. Зна чи, 
ве ќе сме ли ми ти ра ни со за кон ски те од ред би за 
РЕ КОМ да не мо же да има овла сту ва ње.
Из ја ва: Му ниб Ха ли ло вић, Об ви ни тел ство за во е ни зло-
стор ства на БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та 
за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска, 
11. ју ни 2010.

Зо што да не се оди со тоа  РЕ КОМ утре да има 
овла сту ва ње да пред ла га вон ред но на ма лу ва-
ње на ка зна та. Па оној кој не ма та кво не што 
пред ви де но во са ми от за кон, па има да го пред-
ви ди утре. Ако на РЕ КОМ му се да ва овла сту-
ва ње да мо же да ба ра по ми лу ва ње, па ду ри ако 
тоа се на пра ви утре, не ка би де тоа пред ност 
на спо год ба та, утре не ка се вгра ди во за ко нот 
на таа зе мја ко ја тоа го не ма. Иму ни тет. Ако 
не ма таа зе мја иму ни тет, не ка го пред ви ди во 
сво јот за кон ими ну ни те тот. Зна чи, си те тие 
пра ша ња кои, еве, се по ка жу ва ат ка ко ко рист-
на пер спек ти ва, ај де тоа да се адре си ра на тој 
ме ѓ у на ро ден до го вор, со не го тие пра ша ња да се 
ре гу ли ра ат.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел,Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка-
та за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб, Хр ват ска 
11.  ју ни 2010.

Ако по сто јат осно ви на сом не ва ње, а на ци о-
нал но то зко но дав ство во Цр на Го ра, или во 
Бо сна не по кре на ло по стап ка, што ќе на пра ви 
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ко ми си ја та? Зо што ни ка де во за да чи те и во 
(овај) член (...) не стои пре ци зно и ја сно: РЕ КОМ 
ќе по кре не по стап ка за слу чај ко га  од ка ква би-
ло при чи на по стои оп струк ци ја на про це сот.
Из ја ва: Бра ни слав Ра ду ло вић, Здру же ние на прав ни ци на 
Цр на Го ра, Ре ги о нал ни кон сул та ции  со прав нич ка та за ед-
ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, За греб Хр ват ска, 11. 
ју ни 2010.

Тај НН уби ец кој ми ја убил мај ка та, јас да го 
про нај дам во су дот, јас би ре кол ако ти ка же 
се га што се се слу чи ло, би из ра зил ка е ње,жа ле-
ње, да ви дел кол кав иди о ти зам е она што го на-
пра вил,јас, што се од не су ва до ме не, јас кре вам 
ра ка да би деш сло бо ден.
Из ја ва: Дра ган Пје вач, Здру же ние на се меј ства на за ги на ти 
и ис че зна ти Ср би од Хр ват ска, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни 
кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и семсјтва на жр тви, за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. ју ли 2010.

Не мо жам се бе си да си до зво лам да им про стам 
на оние  кои и на не ле та кво стра да ње на мај ка 
ми од пре град ки да и ги от трг нат два та си-
на и на мо и те род ни ни, на сил но да про те ра-
ат, да ги од ве дат во ло гор, и де нес да не мо же 
да се вра ти на сво е то ог ни ште ка де што нас 
са ма не од гле ду ва ла, за што тат ко ни умрел 
млад. Сме там де ка ов де тре ба се меј ства та 
по е ди неч но да се из ја сну ва ат за тоа да ли да 
се про сти, или не. Јас не би са ка ла ко лек тив-
но на не кој член ов де да им до да де ме, не са кам 
ка ко се стра, а ве ро јат но ќе има уште мај ки и 
ро ди те ли и тат ков ци и де ца кои не мо жат да 
им про стат на зло стор ни ци те и ако тие го ре-
чат  тоа.
Из ја ва: Оли ги ца Бо жо вић, Се кре тар на Здру же ни е то на 
се меј ства на кид на пи ра ни и из че зна ти ли ца од Ко со во и 
Ме то хи ја, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру-
же ни ја та на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на 
РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. ју ли 2010.

Тоа трае ве ќе со го ди ни, да, пра ша ње то да се 
про сти или не, но тоа пов тор но е ин ди ви ду ал-
на ра бо та да про стиш или не. Иако јас по ве ќе 
сум за про ште ва ње, но не и да се за бо ра ви.
Из ја ва: Сне жа на Здрав ко вић, Здру же ние на се меј ства на 
кид на пи ра ни и уби е ни ли ца на Ко со во и Ме то хи ја, Бел град, 
Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и 
на семсјтва на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 3. ју ли 2010.

Јас не мам ни ка ква, не мо жам да ре чам во тие 
не ка кви при о ри те ти, во тие не кои це ли се ко-
гаш ми е цел да дој дам до ви сти на та, по ве ќе 
от кол ку не кој по себ но да од го ва ра.  Др жам до 
тоа да се про це су и ра, но јас имам еден по го лем 
мо тив да дој дам до пост мрт ни те остан ки и 

ед наш тие ко ски  на не кој на чин тие жр тви, 
да се сми рат. 
Из ја ва: На ил Ка је вић, семстјство на кид на пи ран од во зот во 
Штрп ци на пу га та Бел град- Бар, При је по ље, Ср би ја, На ци о-
нал ни кон сул та ции со жр тви и семсјства на жр тви за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. ју ли 2010.

А се га си го  про ста ву вам пра ша ње то да не го 
до би ев и да не зна ев ка де е. Јас  исто та ка ним 
би им про сти ла за ра ди не го, са ми от. За што 
мно гу ми е по ва жно да ка жат ка де и јас не го да 
го по гре бам ка ко што тре ба и да знам ка де да 
оти дам све ќа да за па лам.
Из ја ва: Ло зан ка Ра до ји чић, Здру же ние на ро ди те ли Ве ра, 
на деж и љу бов, Бел град, Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја на жр тви и се меј стви на жр тви за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 3. ју ли 2010.

(...) Јас не ма да му про стам, ни ко гаш во се бе, но 
сум за тоа су дот да му ја на ма ли ка зна та ако 
за ва ши пет ми на, или де сет ми на, или два е-
сет ми на ка же ка де се, да ка же кои се из вр ши-
те ли те.
Из ја ва: Дра ган Ме дић, Здру же ние на ро ди те ли и се меј ства 
на уап се ни, за ро бе ни и ис че зна ти од под рач ја та на Ср би ја и 
Цр на Го ра, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви 
и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја 3. ју ли 2010.

Не, да за бо ра вам не мо жам, но да про стам мо-
жам. Ќе про стам ако би ги на шол по смрт ни те 
остан ки и до стој но би ги по гре бал.
Из ја ва: Ми ло сав Стој ко вић, Здру же ние на цен тар за за шти та 
на се меј ства жр тви на вој на та на Ко со во и Ме то хи ја, Бел град, 
Ср би ја, На ци о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и 
се меј ства на жр тви за На црт мо де лот на РЕ КОМ, Бел град, 
Ср би ја, 3. ју ли 2010.

Ако се збо ру ва за тоа да се да де шан са на РЕ-
КОМ не ко го да пред ло жи, осу ден из вр ши тел, а 
за де лум но по ми лу ва ње, кои се тие кри те ри у ми 
кои ќе би дат во про цен ка та да ли тоа ли це мо-
же, или не. Без тие кри те ри у ми тоа не тре ба 
да стои ов де.
Из ја ва: Ве се лин ка Ка стра то вић, Цен тар за мир, не на сил ство 
и чо ве ко ви пра ва, Оси ек, Хр ват ска, Ло кал ни кон сул та ции 
со ор га ни за ции од ци вил ни от сек тор, Оси ек, Хр ват ска, 13 
ју ли 2010.

Јас поч ну вам од чле нот 1. Де фи ни ци ја та, зна чи 
е ’ги утвр ду ва фак ти те за во е ни зло стор ства’ 
и се га да не ци ти рам по на та му што тоа зна-
чи, и до а ѓ ам до чле нот – уло га та на РЕ КОМ во 
ка зне но то про це су и ра ње. Се раз ми слу вам што 
на кра јот, да ре че ме ко ми си ја та ќе ја из вр ши 
таа за да ча и за ра ди ова не што (...) ’го пред ла га 
осу де ни от из вр ши тел за од ре де но по ми лу ва ње, 
на ма лу ва ње на ка зна та’ и та ка на та му, иако 
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тоа са мо го пред ла га. Тое ме не во оп што не ми 
се до па ѓа и ми слам де ка ко ми си ја та не ма ман-
дат за та кво не што и се пла шам де ка ра бо та-
та на ко ми си ја та ќе би де обез вре де на на на-
чин на кој по е дин ци ќе гле да ат на тоа. Се ко гаш 
тоа не ко му не ма да му се до пад не.
Из ја ва: Дра га Со лар, До ку мен та, За греб, Хр ват ска, Ло кал ни 
кон сул та ции со ор га ни ца ции од ци вил ни от сек тор за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, 13 ју ли 2010, Оси ек, Хр ват ска.

(...) ед но од нај ва жни те овла сту ва ња на РЕ-
КОМ, ко га ста ну ва збор за од но сот кон пра во-
суд ство то, нај кон крет но ка жа но, е да ги под-
го тву ва си те прет по став ки и си ту а ции ко га 
е не во змо жно да се по стиг ну ва до го вор за при-
зна ва ње на ви на та. Тоа прет по ста ву ва до ве-
ду ва ње на ма са, во, се ка ко мо шне од ре де ни си-
ту а ции, и на жр тва та, и на из вр ши те лот на 
кри вич но то де ло и до а ѓ а ње до мо жност за спо-
год ба за при зна ва ње на ви на та. Ед на спо год ба 
за при зна ва ње на ви на та ко ја на ни во на РЕ-
КОМ би се фор му ли ра ла не би зна че ла и го то-
ва спо год ба, но би зна че ла еден мо шне се ри о зен, 
мо шне ре спек та би лен пред лог за над ле жни от 
об ви ни тел та кви от пред лог да го при фа ти и 
да за клу чи до го вор.
Из ја ва: Ибро Бу лић, Об ви ни тел ство на БиХ за во е ни зло-
стор ства БиХ, Сед ми ре ги о на лен го рум за тран зи ци ска 
прав да, Ра бот на гру па: Овла сту ва ња и од нос на РЕ КОМ со 
пра во суд ство то, За греб, Хр ват ска, 16 ок том ври 2010.

Зо што чо век би до шол и сам се бе си би  се об ви-
нил, да ја на пра ви сво ја та кри вич на при ја ва, 
па да оди в за твор. Це ла та иде ја (...) е на лу ѓ е-
то на кои ќе им дој де (...) до умот де ка има ат 
по тре ба да го при зна ат сво јот грев, да им се 
по ну ди не што за во зврат. Не гле дам де ка ов де 
го има ме тој ме ха ни зам (...) Ко ја га ран ци ја има-
ме ако и по стиг не ме  до го вор со др жа ви те?(...) 
Ко ја га ран ци ја има ме де ка тие лу ѓе ќе до би јат 
ам не сти ја?
Из ја ва: Здрав ко Гре бо, Пра вен фа ку тет во Са ра е во, БиХ, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та за ед ни ца за На црт- 
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. де кем ври 2010.

(...) се ве ли се пред ла га де лум но по ми лу ва ње 
и по до лу се ве ли вон ред но убла жу ва ње (...) ова 
е пра вен лек кој мо же да го ис ко ри сти са мо 
стран ка та. Тоа е во нај зин ин те рес. Ко ми си ја-
та мо же да под др жи, да да де свое ми сле ње де ка 
е тоа до бро и т.н, но не мо же да пред ла га. Ина-
ку, што ќе до би е ме? Ќе до би е ме, на не кој на чин, 
пред лог кој ќе би де от фр лен. И што е на пра ве-
но-ни што. Не е пра вен ин те рес  ко ми си ја та 
тоа да го ба ра, но ко ми си ја та има, врз осно ва 

на си те фак ти и т.н, мо жност да по ба ра и на 
не кој на чин да го да де сво е то ми сле ње зо што е 
по треб но по ми лу ва ње,или вон ред но на ма лу ва-
ње на ка зна та и т.н.
Из ја ва: Мар га ри та Ни ко лов ска, Ин сти тут за чо ве ко ви пра ва, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав нич ка та 
за ед ни ца за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 4. 
де кем ври 2010.

Би де јќи се пак ста ну ва збор за по те шко зло-
стор ство, би тре ба ло да се до да де- ’во са ми от 
кон такт со се меј ство то, член на се меј ство то 
над кој е из вр ше но зло стор ство’. Ако се меј ство-
то го при фа ти тоа.
Из ја ва: Ло зан ка Ра до и чић, Здру же ние на ро ди те ли Ве ра 
,на деж, љу бов, Бел град, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја та на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста-
ту тот на РЕ КОМ, При шти на/Prishtinё, Ко со во, 17.  де кем ври 
2010.

(...) да прет по ста ви ме Су ба шиќ Му на ра от-
кри ла и неј зе и се су ди, и ти ќе  ка жеш пред  РЕ-
КОМ – јас ба рам на Су ба шик Му на ра да и се 
на ма ли ка зна та за тоа што таа ка жа за таа 
и таа ма сов на гроб ни ца ко ја е мно гу ва жна за 
се меј ства та на ис че зна ти те. Јас ту ка да вам 
це ло сна под др шка.
Из ја ва: Му ни ра Су ба шић, Здру же ние  Дви же ње на мај ки те 
од ен кла ви те Сре бре ни ца и Же па, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/Prishtinё, Ко со во, 17.  
де кем ври 2010.

Јас во це лост се со гла су вам со овој пред лог на 
све до ци те, да им се на ма ли ка зна та за што 
си те ние со не тр пе ние оче ку ва ме да до зна е ме 
ка де се на ши те нај ми ли.
Из ја ва: Ми ло рад Три фу но вић, Здру же ние на кид на пи ра ни и 
ис че зна ти на Ко со во и Ме то хи ја, кан це ла ри ја во Ми тро ви ца, 
Ми то ви ца, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја 
на жр тви и се меј ства на жр тви,за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
При шти на/Prishtinё, Ко со во, 17. де кем ври 2010.

Со се ма сум си гур на де ка се меј ства та на жр-
тви те би се со гла си ле со овој пред лог РЕ КОМ 
да да де пред лог да се на ма ли ка зна та на оној 
кој ќе от крие ка де има ма сов на гроб ни ца, но 
ми слам де ка тоа не е баш та ка ед но став но, 
за што тоа, ве ро јат но, во не кои зе мји се ко си со 
за ко но дав ство то на тие зе мји.
Из ја ва: Гор да на Ђи ка но вић, Здру же ние на семсјтва на кид-
на пи ра ни и уби е ни на Ко со во и Ме то хи ја, Пан че во, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на жр тви и се меј ства 
на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, При шти на/Prishtinё, 
Ко со во, 17. де кем ври 2010.

(...) јас не сум за тоа оној што от крил зло стор-
ство, кој на пра вил зло стор ство и се га се ја вил 
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да збо ру ва за тоа, па да му се на ма ли ка зна-
та. Тоа е во спро тив ност со си те пра ви ла на 
прав да та.
Из ја ва: Ymer Mer la ku, Здру же ние на по ра не шни по ли тич ки 
за тво ре ни ци, Кли на, Ко со во, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
здру же ни ја на жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот 
на РЕ КОМ, При шти на/Prishtinё, Ко со во, 17. де кем ври 2010.

(...) пра ша ње то за на ма лу ва ње на ка зна та, до-
кол ку се от крие гроб ни ца, ма сов на или по е ди-
неч на,. Јас ми слам де ка ту ка не ма ди ле ма до-
кол ку  се меј ства та на жр тви те се со гла сат на 
тоа, ми слам де ка и де нес има ме на де ло на ма-
лу ва ње на ка зни те за све до ци те со ра бот ни ци, 
по ка е ни те.
Из ја ва: Ру жи ца Спа сић, Здру же ние на се меј ства на ис че-
зна ти и на сил но од ве де ни ли ца од срп ска на ци о нал ност, 
Ву ко вар, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја 
на жр тви и семсјства на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
При шти на/Prishtinё, Ко со во, 17. де кем ври 2010.

Спо ред она што сме го ви де ле ние во Ма ке до ни-
ја, прак са та со сти му ла тив ни па рич ни на гра-
ди не функ ци о ни ра за тоа што кај нас на гра да-
та бе ше 500.000 не знам на што, и не  до бив ме 
ни ка кви ре зул та ти. За ра ди тоа сум скеп ти-
чен да ли прак са та со на гра ди е до бра.
Из ја ва: Бра ни слав Ја ки мов ски, Здру же ние На деж, Те то-
во, Ма ке до ни ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со здру же ни ја на 
жр тви и се меј ства на жр тви за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
При шти на/Prishtinё, Ко со во, 17. де кем ври 2010.

(...) во вр ска со ста вот (а), за што ов де се ве ли 
де ка ко ми са и ја та мо же да му пред ло жи на су-
дот во слу чај на про це су и ра ње, ка ко оле сни тел-
на окол ност. Не мо же тоа, за што ко ми си ја та 
не е стран ка во по стап ка та, са мо стран ки те 
во по стап ка та мо жат да пред ла га ат оле сни-
тел ни, или оте жни тел ни окол но сти во за вр-
шни те збо ро ви.
Из ја ва: Да ни е ла Ми ло ва но вић, су ди ја на Окру жни от суд во 
Ба ња Лу ка, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за 
На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 
2011.

Ко га во овој прв став се ве ли ’ да пред ло жи во 
слу чај ли це то за кое ко ми си ја та има се ри о зни 
ин ди ции де ка из вр ши ло во е но зло стор ство и 
дру ги кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва’, јас ту ка 
би ре кол ’ во слу чај ли це то за кое ко ми си ја та 
има осно ви за сом не ва ње де ка из вр ши ло во е но 
зло стор ство, го при знае из вр шу ва ње то на во е-
но то зло стор ство или дру го те шко кр ше ње на 
чо ве ко ви те пра ва, ко ми си ја та на не го во ба ра-
ње во суд ска по стап ка ко ја ќе би де во де на про-
тив не го... во кри вич на по стап ка ко ја ќе би де 
во де на про тив не го ќе да де пре по ра ка тоа да 
слу жи ка ко оле сни тел на окол ност про тив не го.’ 
И вто ро, РЕ КОМ во та кви си ту а ции ќе ини-
ци ра по стап ка со пре го ва ра ње за усло ви те за 
при зна ва ње на ви на та во суд ска по стап ка’.
Из ја ва: Ибро Бу лић, об ви ни тел, Об ви ни тел ство за во е ни 
зло стор ства на БиХ, Са ра е во, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции 
со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 
22-13 ја ну а ри 2011.

Спо ред ме не тре ба по до бро да се фор му ли ра. 
Има мо жност , зна чи, не ко га се ра бо ти за осу-
де но ли це, ту ку во фа за та до де ка е об ви не то, 
до де ка е во тек глав ни от пре трес, да му се из-
ре че по бла га кри вич на санк ци ја од онаа пред ви-
де на со за кон.
Из ја ва: Да ни е ла Ми ло ва но вић, су ди ја, Окру жен суд во Ба ња 
Лу ка, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-
ста ту тот на РЕ КОМ, Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.

(...) да се че ка три го ди ни за РЕ КОМ ( да упа ти 
до об ви ни тел ство то) ако до шло до ре ле вант-
но со зна ние кое упа ту ва на из вр ши тел на кри-
вич но де ло, да се че ка три го ди ни е мно гу долг 
пе ри од од при чи ни што ни се гу би би о ло шки от 
до ка зен ма те ри јал. Уми ра ат све до ци те,ими-
ра ат осом ни че ни те, об ви не ти те.
Из ја ва: Ми ра Смај ло вић, су диј ка, Суд на БиХ, БиХ, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прав ни ци за На црт-ста ту тот на РЕ КОМ, 
Бел град, Ср би ја, 22-23 ја ну а ри 2011.
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До го вор ни те стра ни,

Со гле ду ва јќи де ка су де ња та пред Ме ѓ у на род ни от кри ви чен суд за по ра не шна Ју го сла ви ја и пред 
до ма шни те су до ви, иако мно гу при до не су ва ат за ка зну ва ње на сто ри те ли те на зло стор ства, не ја 
за до во лу ва ат во пол на ме ра по тре ба та на жр тви те за прав да, ни ту са ми по се бе мо же да со зда дат 
до вол но до бри усло ви за по стиг ну ва ње тра ен мир во ре ги о нот; 

Из ра зу ва јќи со чув ство кон не долж ни те жр тви од си те на ро ди на те ри то ри ја та од не ко га шна СФРЈ 
и спро тив ста ву ва јќи се на зло у по тре ба та на жр тви те за по ли тич ки це ли и кон ку ри ра ња во вик ти-
ми за ци ја та;

Пре по зна ва јќи де ка ре ги о нал на та ини ци ја ти ва, ко ја го на гла су ва отво ре ни от ди ја лог, ис тра жу ва-
ње то и ана ли за та на фак ти те, е нај до бар пат до се оп фа тен ис то ри ски за пис за зло стор ства та што 
се на пра ве ни во на ве де ни от пе ри од, ка ко и за уло га та на на ци о нал ни те ели ти, ин сти ту ци и те и на 
по е дин ци те во тра у ма тич ни те слу чу ва ња; 

Од луч ни во нај го ле ма мо жна ме ра да по мог нат да се утвр ди суд би на та на го ле ми от број по е дин ци 
кои сè уште се во дат ка ко ис че зна ти; 

Од луч ни за ед нич ки да при до не су ва ат за при фа ќ а ње на фак ти те за во е ни те зло стор ства и за те-
шки те кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва кон си те жр тви, ка ко и за вра ќ а ње на до вер ба та ме ѓу по е дин-
ци те, на ро ди те и др жа ви те во ре ги о нот; 

Со цел да се за јак не де мо кра ти ја та, вла де е ње то на пра во то и кул ту ра та на по чи ту ва ње на чо ве ко-
ви те пра ва,

Про гла су ва ат: 

Осно ва ње на Ре ги о нал на ко ми си ја за утвр ду ва ње на фак ти те за во е ни те зло стор ства и за 
дру ги те те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва, из вр ше ни на те ри то ри ја та на не ко га шна СФРЈ 
во пе ри о дот од 1991 до 2001 го ди на.
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Член 1
Зна че ње на по и ми те во овој Ста тут

- „Бор ци“ се, во кон текст на ме ѓ у на род ни от во о ру жен су дир:
- при пад ни ци на во о ру же ни те си ли на ед на стра на во су ди рот, ка ко и при пад ни ци на ми ли-

ци ски те и на до бро вол ни те еди ни ци што вле гу ва ат во со ста вот на тие во о ру же ни си ли,
- при пад ни ци на оста на ти те ми ли ции и оста на ти те до бро вол ни еди ни ци, под ра зби ра јќи ги 

ту ка и ор га ни зи ра ни те дви же ња на от по рот, кои ѝ при па ѓ а ат на ед на од стра ни те во су-
ди рот и кои деј ству ва ат на двор од или во рам ки те на сво ја та соп стве на те ри то ри ја, ду ри 
и да е таа те ри то ри ја оку пи ра на, под услов тие ми ли ции или до бро вол ни еди ни ци, под-
ра зби ра јќи ги ту ка и овие ор га ни зи ра ни дви же ња на от по рот, да ги ис пол ну ва ат след ни те 
усло ви:

a) да има ат на че ло ли це од го вор но за сво и те пот чи не ти;
б)  да има ат од ре ден знак за раз ли ку ва ње кој мо же да се уочи од ра сто ја ние;
в)  отво ре но да но сат оруж је;
г)  при сво и те деј ства да се при др жу ва ат кон за ко ни те и оби ча и те на во ју ва ње то;

- при пад ни ци на ре дов ни те во о ру же ни си ли кои из ја ву ва ат де ка ѝ при па ѓ а ат на ед на вла да 
или власт ко ја не е при зна е на од стра на на си ла та под чи ја власт се на о ѓ а ат;

- на се ле ние на нео ку пи ра на те ри то ри ја кое, при при бли жу ва ње на не при ја те лот, до бро вол-
но се кре ва на оруж је со цел да да де от пор на не при ја тел ска та на е зда, а кое не ма ло вре ме 
да се ор га ни зи ра ка ко ре дов на во о ру же на си ла, ако тоа отво ре но но си оруж је и ако ги 
по чи ту ва во е ни те за ко ни и оби чаи (т.н. le vee en mas se)

Бор ци во не ме ѓ у на род ни те во о ру же ни су ди ри се сме та ат:
- при пад ни ци на во о ру же ни те си ли на др жа ва та и
- при пад ни ци на ди си дент ски во о ру же ни си ли и дру ги ор га ни зи ра ни во о ру же ни гру пи 

кои, под од го вор на ко ман да, вр шат кон тро ла над опре де лен дел од те ри то ри ја та што им 
ово змо жу ва да спро ве ду ва ат по сто ја ни и усо гла се ни во е ни опе ра ции и ги спро ве ду ва ат 
од ред би те на ме ѓ у на род но то ху ма ни тар но пра во од ре де ни со До пол ни тел ни от про то кол 
II со че ти ри те Же нев ски кон вен ции;

- „Ци ви ли“ се си те ли ца кои не се бор ци;

- „Член/член ка на Ко ми си ја та“ е ли це из бра но од стра на на прет се да те ли те на до го вор ни те 
стра ни, спо ред по стап ка та опи ша на во Дел VII од овој Ста тут; 

- „Ко ми си ја“ е Ре ги о нал на ко ми си ја за утвр ду ва ње на фак ти те за во е ни те зло стор ства и за 
дру ги те те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва на те ри то ри ја та на не ко га шна Со ци ја ли стич ка 
Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја (скра тен на зив: РЕ КОМ); 

- „Ме сто на за то че ни штво“ е за тво рен или отво рен про стор во кој се на о ѓа ед но или по ве ќе 
ли ца ли ше ни од сло бо да;

- „Ми ни стер над ле жен за чо ве ко ви пра ва“ е ми ни стер/ка за чо ве ко ви и за мал цин ски пра ва 
во др жа ви те во кои та кво ми ни стер ство по стои, а во дру ги те др жа ви се од не су ва на ми ни-
стер/ка за прав да, од но сно ми ни стер/ка за за ед ни ци и за вра ќ а ње;

- „Ис че зна то ли це“ е уап се но, при тво ре но, про те ра но или на кој би ло друг на чин ли це ли-
ше но од сло бо да од стра на на др жав ни ор га ни или во о ру же ни гру пи на кои ак тив но им се 
спро тив ста ву ва ло (ис че зна то то ли це), од но сно од ли ца или од гру па ли ца што по ста пу ва ат 
по овла сту ва ње, со под др шка или со гла сност од др жав ни ор га ни или во о ру же ни си ли, по што 
ор га ни те или ли ца та, од но сно гру пи те што го ли ши ле ли це то од сло бо да од би ва ат да го при-
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зна ат ли шу ва ње то од сло бо да или ја скри ва ат суд би на та на ис че зна то то ли це или ме сто то на 
кое тоа се на о ѓа, и/или ли це што ис че зна ло во во о ру жен су дир чии окол но сти на ис че зну ва ње 
им се по зна ти на над ле жни те др жав ни те ла или сè уште се ис пи ту ва ат. 

- „При пад ни ци на во о ру же ни те си ли“ се при пад ни ци на ре гу лар ни те во о ру же ни си ли на др-
жа ва та, т.е. гру пи и еди ни ци ста ве ни под ко ман да ко ја е од го вор на на др жа ва та;

- „Вој на или друг об лик на во о ру жен су дир“ под ра зби ра упо тре ба на во о ру же ни си ли ме ѓу 
др жа ви те или про дол же но во о ру же но на сил ство ме ѓу вла ста и ор га ни зи ра ни во о ру же ни гру-
пи, од но сно ме ѓу ор га ни зи ра ни во о ру же ни гру пи вна тре во ед на др жа ва;

- „Во е но зло стор ство“, под овој тер мин се под ра зби ра зна че ње то на тер ми нот „во е но зло стор-
ство“ спо ред ме ѓ у на род но то ху ма ни тар но пра во, ге но цид и зло стор ства про тив чо ве штво то, а 
оп фа ќа, но не се огра ни чу ва на след ни ве зло стор ства: 
а.  ге но цид;
б.  про гон ство;
в.  уби ства;
г.  по ро бу ва ње;
д.  про тив прав но за тво ра ње;
ѓ.  ма че ње;
е.  на сил но ис че зну ва ње;
ж.  де пор ти ра ње и на сил на про ме на на жи ве а ли ште то;
з.  си лу ва ње и дру ги те шки об ли ци на сек су ал на зло у по тре ба;
ѕ.  од зе ма ње и уни шту ва ње на имот со го ле ми раз ме ри;
и.  зе ма ње за ло жни ци;
ј.  уни шту ва ње на вер ски и на кул тур но-ис то ри ски објек ти;
к.  ко ри сте ње на ци ви ли или на во е ни за ро бе ни ци ка ко „жи ви шти то ви“.

- „Со бра ни ско те ло над ле жно за чо ве ко ви и за мал цин ски пра ва“ под ра зби ра, за ви сно од 
на зи вот во ра зни до го вор ни стра ни, со бра ни ски од бо ри или ко ми сии над ле жни за чо ве ко ви 
пра ва или за ме ѓ у на ци о нал ни од но си;

- „Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја“ (во по на та мо шни от текст: СФРЈ) 
е др жа ва што ја со чи ну ваа шест ре пу бли ки: Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра, Хр ват ска, Ма ке-
до ни ја, Сло ве ни ја, Ср би ја, и две ав то ном ни по кра и ни, Ко со во и Вој во ди на, ко ја по сто е ше де 
фак то од 29.11.1943 до рас па дот на фе де ра тив на та за ед ни ца во 1991 го ди на, ко ја во ме ѓ у вре ме 
го про ме ни име то не кол ку па ти;

- „Те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва“ вклу чу ва ат: уби ства, по ро бу ва ње, про тив прав но за-
тво ра ње, ма че ње, на сил но ис че зну ва ње; де пор ти ра ње и на сил но исе лу ва ње на на се ле ни е то, 
си сте мат ска дис кри ми на ци ја и оста на ти те кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва пред ви де ни со ме ѓ у-
на род ни те пак то ви за чо ве ко ви пра ва и дру ги ме ѓ у на род ни до го во ри за чо ве ко ви пра ва кои ги 
об вр зу ва ат си те до го вор ни стра ни, а за кои Ко ми си ја та про це ни ла де ка по сво и те осо би ни и 
по сле ди ци се ка рак те ри зи ра ат ка ко „те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва“;

- „Сто ри тел“ е ли це што е пра во сил но осу де но ка ко из вр ши тел, со и звр ши тел или со у че сник во 
из вр шу ва ње то на во е но зло стор ство или де ла што прет ста ву ва ат дру го те шко кр ше ње на чо-
ве ко ви те пра ва; 

- „Жр тви“ се ли ца што ин ди ви ду ал но или ко лек тив но пре тр пе ле ште та, вклу чу ва јќи фи зич ка 
или пси хич ка по вре да, ду шев но стра да ње, еко ном ска за гу ба или зна чи тел но огра ни чу ва ње 
на сво и те основ ни пра ва пре ку по стап ки или не деј ству ва ње што се сме та ат за те шка по вре да 
спо ред ме ѓ у на род но прав но при зна е ни те чо ве ко ви пра ва, од но сно се сме та ат за те шка по вре-
да на ме ѓ у на род но то ху ма ни тар но пра во. Тер ми нот жр тва исто та ка ги вклу чу ва чле но ви те од 
по те сно то се меј ство или ли ца што ги из др жу ва ла не по сред на та жр тва, ка ко и ли ца на кои им 
е на не се на ште та во те кот на ин тер вен ци ја та чи ја цел би ла по мош на жр тва та или спре чу ва ње 
на но ви кр ше ња.
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Член 2
Де фи ни ци ја

1. Ре ги о нал на та ко ми си ја за утвр ду ва ње на фак ти те за во е ни те зло стор ства и за дру ги те 
те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва на те ри то ри ја та на не ко га шна СФРЈ е ме ѓ у на род на 
ор га ни за ци ја осно ва на со овој пра вен акт. 

 
2. Скра те ни от на зив е РЕ КОМ. 

Член 3
Озна ки

Ко ми си ја та од лу чу ва за сво јот ви зу е лен иден ти тет кој вклу чу ва: знак, ло го и пе чат. 

Член 4
Се ди ште и Из вр шен се кре та ри јат 

1. Се ди ште то на Ко ми си ја та е во Са ра е во.

2. Под др шка та за ра бо та на чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та ја обез бе ду ва Из вр шни от 
се кре та ри јат, во се ди ште то на Ко ми си ја та. 

Член 5
Пра вен ста тут

1. Ко ми си ја та има пра вен су бјек ти ви тет.

2. Ко ми си ја та ги усво ју ва бу џе тот, Де лов ни кот и пра вил ни ци те со кои се уре ду ва ор га ни за-
ци ја та и спро ве ду ва ње то на неј зи на та ра бо та, во со гла сност со овој Ста тут.

3. Ко ми си ја та ќе склу чи до го вор со над ле жни те вла сти на Бо сна и Хер це го ви на за аран-
жма ни те на зе мја та-до ма ќ ин. 

Член 6
Пе ри од на деј ству ва ње

1. Пе ри о дот на деј ству ва ње на Ко ми си ја та е три го ди ни.
2. Пе ри о дот на деј ству ва ње на Ко ми си ја та не го оп фа ќа пе ри о дот на под го тов ка, кој поч ну-

ва од кон сти ту тив на та сед ни ци и трае нај дол го до шест ме се ци. 

3. Ко ми си ја та мо же да го про дол жи пе ри о дот на деј ству ва ње нај мно гу до шест ме се ци. 

Член 7
За ста пу ва ње и прет ста ву ва ње

1. Ко ми си ја та ја за ста пу ва и ја прет ста ву ва прет се да ва чот/ка та на Ко ми си ја та. 

2. Ко ми си ја та мо же да од лу чи да ја прет ста ву ва друг член или член ка. 
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Член 8
Упо тре ба на ја зи ци

1. Во ра бо та та на Ко ми си ја та во рам но прав на упо тре ба се: ал бан ски от, бо сан ски от, цр но-
гор ски от, хр ват ски от, ма ке дон ски от, сло ве неч ки от и срп ски от ја зик, ки рил ско то и ла-
тин ско то пи смо и зна ков ни от ја зик на глу ви те и на глу ви те ли ца во со гла сност со под рач-
је то од кое до а ѓа ли це то. 

2. Упо тре ба та на ја зи кот и на пи смо то, Ко ми си ја та де таљ но го ре гу ли ра спо ред Де лов ни-
кот, со по чи ту ва ње на на че ла та за ефи ка сност и еко но мич ност. 

3. Во ко му ни ка ци ја та со Ко ми си ја та се кој има пра во да го ко ри сти сво јот ја зик и пи смо. 

4. На јав ни те слу ша ња, уче сни ци те збо ру ва ат на сво јот ја зик.

5. Во кан це ла ри и те на до го вор ни те стра ни, во по глед на ја зи кот се при ме ну ва ат про пи си те 
на др жа ва та во ко ја се на о ѓа кан це ла ри ја та. 

Член 9 
Пра во на да ва ње при до нес во ра бо та та на Ко ми си ја та

Се кој има пра во, во со гла сност со Ста ту тот, да да де при до нес во ра бо та та на Ко ми си ја та, ако 
Ко ми си ја та сме та де ка тоа ќе при до не се за оства ру ва ње на неј зи ни те це ли. 

Член 10
Прин ци пи на ра бо та на Ко ми си ја та 

Чле но ви те/ки те и пер со на лот на Ко ми си ја та се долж ни во сво ја та ра бо та да се ра ко во дат 
спо ред след ни ве вред но сти и прин ци пи: 

(а)  по чи ту ва ње на чо веч ко то до сто ин ство; 

(б)  не за ви сност и не при стра сност;

(в)  по све те ност на ви сти на та;

(г)  ед на квост и по чи ту ва ње на чо ве ко ви те пра ва и сло бо ди;

(д)  од го вор ност, до стап ност и отво ре ност; 

(ѓ)  вни ма тел но ис тра жу ва ње на фак ти те и пра вич ност во про це ду ри те;

(е)  ин те гри тет, ре ши тел ност и при др жу ва ње кон нај ви со ки те стан дар ди на про фе си о-
нал на та ети ка;

(ж)  по себ на за шти та на жр тви те од сек су ал на зло у по тре ба и на ли ца та што би ле ма ло-
лет ни во пе ри о дот што го оп фа ќа ман да тот на Ко ми си ја та; 

(з)  за шти та на до вер ли во ста.
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Член 11
Об вр ска за со ра бот ка на до го вор ни те 

стра ни со Ко ми си ја та

1. До го вор ни те стра ни се долж ни да со ра бо ту ва ат со Ко ми си ја та и да ѝ ово змо жат де ло-
твор но из вр шу ва ње на за да чи те во со гла сност со Ста ту тот. 

2. На ба ра ње од Ко ми си ја та, над ле жни те ор га ни на вла ста во до го вор ни те стра ни, на вре-
ме но ќе обез бе дат при стап до по да то ци те и до ку мен ти те, вклу чу ва јќи ја мо жно ста за 
зе ма ње из ја ви од прет став ни ци на др жав ни ин сти ту ции и за спро ве ду ва ње на те рен ско 
ис тра жу ва ње, освен ако со тоа би би ле пре кр ше ни про пи си те на до го вор ни те стра ни за 
тај ност на по да то ци те.

3. По да то ци те или до ку мен ти те што ука жу ва ат на из вр шу ва ње на во е но зло стор ство, од-
но сно дру го те шко кр ше ње на чо ве ко ви пра ва, и/или на мо жни сто ри те ли, ка ко и до ку-
мен ти на пра ве ни со цел да при кри јат на пра ве но зло стор ство, од но сно кр ше ње на чо ве-
ко ви пра ва, не се сме та ат за тај на. 

4. Во слу чај ако др жа ва та сме та де ка от кри ва ње то на опре де лен по да ток или до ку мент што 
го ба ра Ко ми си ја та би би ло спро тив но на про пи си те за тај ност на по да то ци те, ќе се пре-
зе мат си те ра зум ни мер ки со цел да се над ми не спор на та си ту а ци ја, со за ед нич ко ан га-
жи ра ње на Ко ми си ја та и на др жа ва та. Овие мер ки под ра зби ра ат, но не се огра ни чу ва ат 
на: 

(а)  из ја сну ва ње на Ко ми си ја та за ре ле вант но ста на по да то кот или на до ку мен тот што го 
ба ра и

(б)  до го вор за усло ви те при от кри ва ње на по да то кот, вклу чу ва јќи, ме ѓу дру го то, де лум-
но от кри ва ње на со др жи на та на до ку мен тот, огра ни чу ва ње на об ја ву ва ње то на по да-
то кот и при ме на на дру ги мер ки за за шти та на до вер ли во ста на по да то кот.

Член 12
Со ра бот ка на Ко ми си ја та со дру ги др жа ви и 

со ме ѓ у на род ни ор га ни за ции 

Ко ми си ја та мо же да склу чи до го во ри за со ра бот ка со др жа ви на двор од под рач је то од не ко-
га шна СФРЈ и со ме ѓ у на род ни ор га ни за ции.
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Член 13
Це ли 

Ко ми си ја та ги има след ни ве це ли: 
(а)  да ги утвр ди фак ти те за во е ни те зло стор ства и за дру ги те те шки те кр ше ња на чо-

ве ко ви те пра ва, на пра ве ни на под рач је то на не ко га шна СФРЈ во пе ри о дот од 1 ја-
ну а ри 1991 до 31 де кем ври 2001 го ди на, по ли тич ки те и оп ште стве ни те окол но сти 
што вли ја е ле на из вр шу ва ње то на овие де ла и по сле ди ци те до кои до шло по ра ди 
зло стор ства та и кр ше ња та на пра ва та; 

(б)  да се при зна ат не прав ди те на не се ни на жр тви те, со цел да се из гра ди кул ту ра на со ли-
дар ност и со чув ство; 

(в)  да при до не се во оства ру ва ње то на пра ва та на жр тви те; 
 
(г)  да при до не се по ли тич ки те ели ти и оп ште ства та во до го вор ни те стра ни да ги при фа-

тат фак ти те за во е ни те зло стор ства и за те шки те кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва; 

(д)  да при до не се во ра све тлу ва ње на суд би ни те на ис че зна ти те; 
 
(ѓ)  да при до не се во спре чу ва ње на пов то ру ва ње то на во е ни те зло стор ства та и на дру ги-

те те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва.

Член 14
За да чи 

Ко ми си ја та ги има след ни те за да чи: 

(а)  да со би ра по да то ци за слу ча и те на во е ни зло стор ства и на дру ги те шки кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва, да да де де та лен опис за нив, да ги при ка же обра сци те за кр ше ња та 
на пра ва та и нив ни те по сле ди ци;

(б)  да со бе ре по да то ци за суд би на та на ис че зна ти те и да со ра бо ту ва со над ле жни те те ла 
што во до го вор ни те стра ни ра бо тат на ба ра ње на ис че зна ти те; 

(в)  да из ра бо ти по пис на чо веч ки те за гу би на:

i. ци ви ли те што го из гу би ле сво јот жи вот или ис че зна ле во вр ска со вој на та или со 
не кој друг об лик на во о ру жен су дир; 

ii. бор ци те што го из гу би ле сво јот жи вот во вр ска со вој на та или со не кој друг об лик 
на во о ру жен су дир; 

(г)  да со бе ре по да то ци за ме ста та на за то че ни штво во вр ска со вој на та или за не кои дру-
ги об ли ци на во о ру жен су дир, за ли ца та што се про тив прав но за тво ра ни, под ло жу-
ва ни на ма че ње и на не чо веч ко по ста пу ва ње, ка ко и да из ра бо ти за нив се оп фа тен 
по пис, со за шти та на иден ти те тот она му ка де што е тоа по треб но; 

(д)  да ги ис тра жи по ли тич ки те и оп ште стве ни те окол но сти што има ле клу чен при до нес 
за из був ну ва ње то на вој ни те или на дру ги об ли ци на во о ру жен су дир, ка ко и из вр шу-
ва ња та на во е ни зло стор ства и на дру ги те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва; 
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(ѓ)  да одр жи јав ни слу ша ња на жр тви и на дру ги ли ца за во е ни те зло стор ства и за дру ги 
те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва; 

(е)  да пре по ра ча мер ки што се од не су ва ат на спре чу ва ње на пов то ру ва ње на кр ше ња та 
на чо ве ко ви те пра ва и на ре па ра ции за жр тви те и

(ж)  да го из ра бо ти, об ја ви и да го прет ста ви За вр шни от из ве штај на на чин што ќе ово-
змо жи из ве шта јот да стиг ни до што е мо жно по ши рок круг лу ѓе во др жа ви те на под-
рач је то на не ко га шна СФРЈ. 
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Член 15
Пе ри од и под рач је на ис тра жу ва ње

Ко ми си ја та ги утвр ду ва фак ти те за во е ни те зло стор ства и за дру ги те те шки те кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва из вр ше ни во пе ри о дот од 1 ја ну а ри 1991 до 31 де кем ври 2001 го ди на во 
др жа ви те на про сто рот на не ко га шна СФРЈ и ги ис тра жу ва по ли тич ки те и оп ште стве ни те 
окол но сти што има ле клу чен при до нес за из був ну ва ње то на вој ни или на дру ги об ли ци на 
во о ру жен су дир, ка ко и из вр шу ва ња та на во е ни зло стор ства и на дру ги те шки кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва и по сле ди ци те од зло стор ства та и кр ше ња та на чо ве ко ви те пра ва што се 
слу чу ва ле и во пе ри о дот по 2001 го ди на. 

Член 16
Кр ше ње на пра ва та во над ле жност на Ко ми си ја та

Ко ми си ја та ги утвр ду ва фак ти те во вр ска со те шки те кр ше ња на ме ѓ у на род но то ху ма ни тар но 
пра во и дру ги те те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва на ве де ни во член 1 од Ста ту тот, при што 
тие зло стор ства и кр ше ња го оп фа ќ а ат, но не се огра ни чу ва ат на, след но то: ге но цид, про гон, 
уби ства, за ро бу ва ње, про тив прав но за тво ра ње, ма че ње, при сил но ис че зну ва ње, де пор ти ра-
ње и при сил но пре ме сту ва ње на на се ле ни е то, си лу ва ње и дру ги те шки об ли ци на сек су ал на 
зло у по тре ба, од зе ма ње и уни шту ва ње на имот со го ле ми раз ме ри, зе ма ње за ло жни ци, уни-
шту ва ње на вер ски и на кул тур но-ис то ри ски објек ти, ко ри сте ње ци ви ли и во е ни за ро бе ни ци 
ка ко „жи ви шти то ви“ и си сте мат ска дис кри ми на ци ја. 
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Член 17
Зе ма ње из ја ви 

1. Ко ми си ја та зе ма из ја ви за во е ни зло стор ства и за дру ги те шки кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва, во неј зи на над ле жност, од жр тви, све до ци, прет став ни ци на ин сти ту ции и од сто-
ри те ли. 

2. Ко ми си ја та на сто ју ва да обез бе ди до бро вол но да ва ње на из ја ва, со за др жу ва ње на овла-
сту ва ња та од став 8 од овој член.

3. Жр тви те да ва ат из ја ва за сво и те стра да ња или за стра да ња та на чле но ви те од се меј ство-
то са мо до бро вол но.

4. Во слу чај ли це то да од бие да ѝ да де из ја ва на Ко ми си ја та, по ви ку ва јќи се на за кон ска та 
долж ност за чу ва ње на тај но ста на по да то ци те, се при ме ну ва ат од ред би те од Член 11, 
ста во ви 3 и 4, од овој Ста тут.

5. Од ред би те од за ко ни те за кри вич на та по стап ка во до го вор ни те стра ни се при ме ну ва ат 
во пра во то за од би ва ње да се да де од го вор на од дел ни пра ша ња и за осло бо ду ва ње од 
долж но ста за све до че ње и за дру ги пра ша ња во вр ска со ис пра шу ва ње то на ли ца кои не 
се уре де ни со Ста ту тот на Ко ми си ја та. 

6. На ба ра ње од ли це то што да ва из ја ва, Ко ми си ја та мо же да ово змо жи да ва ње из ја ва со 
за шти та на иден ти те тот. 

7. Ко ми си ја та по ви ку ва ли це спо ред став 1 на на чи нот пред ви ден спо ред пра ви ла та за по-
ви ку ва ње све док од за ко нот за кри вич на та по стап ка на до го вор на та стра на. Ко ми си ја та 
мо же со до го вор ни те стра ни да склу чи по себ ни до го во ри за со ра бот ка во вр ска со на чи-
нот за по ви ку ва ње. 

8. Ако го сме та тоа за це лис ход но, Ко ми си ја та мо же да под не се кри вич на при ја ва пред ло-
кал но то над ле жно об ви ни тел ство за ра ди обез бе ду ва ње при су ство на ли це то, од но сно 
за ра ди из ре ку ва ње ка зна за од би ва ње на ли це то да да де из ја ва, во со гла сност со за ко нот 
за кри вич на та по стап ка на др жа ва та во ко ја ли це то жи вее, од но сно пре сто ју ва. 

9. Во те кот и за вре ме на да ва ње то из ја ва, Ко ми си ја та, спо ред по тре би те, им обез бе ду ва 
пси хо фи зич ка под др шка на жр тви те и на све до ци те. 

10. Ко ми си ја та зе ма из ја ви:

(а)  во ме сто то на жи ве е ње или пре сто ју ва ње на ли це то што да ва из ја ва; 
(б)  во кан це ла ри и те на Ко ми си ја та;
(в)  во ди пло мат ско-кон зу лар ни те прет став ни штва на до го вор ни те стра ни, до кол ку из-

ја ва та се зе ма во тре ти зе мји; 

(г)  на те ри то ри ја на тре ти зе мји, ако тоа не е спро тив но со за кон ски те од ред би на тие зе-
мји, во слу ча и те ко га жр тви те, све до ци те и оста на ти те ли ца не мо жат да да дат из ја ва 
во кон зу ла ти те или во ам ба са ди те на до го вор ни те стра ни.
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Член 18
Со би ра ње до ку мен та ци ја 

1. Ко ми си ја та со би ра ре ле вант на до ку мен та ци ја и дру ги ма те ри ја ли, вклу чу ва јќи:

(а)  до ку мен та ци ја од вла ди те, пар ла мен ти те, прет се да тел ства та, од ло кал ни те и те ри то-
ри јал ни те са мо у пра ви, од јав ни те и при ват ни те прет при ја ти ја, од вој ски те, по ли ци и-
те и раз у зна ва чи те слу жби;

(б)  суд ски пре су ди, тран скрип ции, суд ски и об ви ни тел ни спи си од Ме ѓ у на род ни от кри-
ви чен суд за по ра не шна Ју го сла ви ја, од на ци о нал ни те су до ви и об ви ни тел ства во до-
го вор ни те стра ни и од дру ги су до ви што во де ле по стап ки за во е ни зло стор ства из вр-
ше ни на те ри то ри ја та на не ко га шна СФРЈ; 

(в)  ар хив ска гра ѓа од дру го по те кло;

(г)  на пи си во днев ни те ве сни ци, те ле ви зи ски и ра ди о сним ки; 

(д)  пи ша ни ми сле ња на екс пер ти и прет став ни ци на ин сти ту ции и ор га ни за ции, под го-
тве ни на ба ра ње од Ко ми си ја та или по ини ци ја ти ва на са ми те ав то ри. 

2. Др жав ни те ор га ни, дру ги прав ни ли ца и гра ѓ а ни на до го вор ни те стра ни, долж ни се, на 
ба ра ње од Ко ми си ја та, на вре ме но да ги до ста ват на увид си те до ку мен ти и дру ги ма те ри-
ја ли што би мо же ле да би дат од зна че ње за оства ру ва ње на неј зи ни те це ли.

3. При упа ту ва ње то на ба ра ње за до ста ву ва ње на до ку мен ти те или на дру ги ма те ри ја ли, 
Ко ми си ја та на сто ју ва што по пре ци зно да го од ре ди ви дот на по да то кот што ба ра ни от 
ма те ри јал тре ба да го со др жи. 

4. Во слу чај ли це то или др жав ни от ор ган да од бие да ја до ста ви на увид до ку мен та ци ја та до 
Ко ми си ја та, по ви ку ва јќи се на за кон ска та долж ност за чу ва ње на тај но ста на по да то ци те, 
се при ме ну ва ат од ред би те од Член 11, ста во ви 3 и 4 од овој Ста тут. 

Член 19
Те рен ски ис тра жу ва ња и по се ти 

1. Ко ми си ја та ги утвр ду ва ре ле вант ни те фак ти со оде ње на ло ка ци и те на зло стор ства та, 
ме ста та на за то че ни штво, ма сов ни те гроб ни ци и си те дру ги ло ка ции кои се од ин те рес за 
утвр ду ва ње на фак ти те за во е ни те зло стор ства и за дру ги те те шки кр ше ња на чо ве ко ви те 
пра ва. 

2. Ко ми си ја та мо же да склу чу ва ме мо ран ду ми за раз би ра ње со над ле жни те др жав ни ор га ни 
за по се та та на на ве де ни те ло ка ции.

3. Ко ми си ја та мо же да ги по се ту ва ло ка ци и те на зло стор ства та и на ма сов ни те гроб ни ци, 
за ра ди из ра зу ва ње по чит кон жр тви те. 

Член 20
Јав ни слу ша ња на жр тви и на дру ги ли ца 

1. Ко ми си ја та одр жу ва јав ни слу ша ња на кои жр тви те збо ру ва ат за сво и те стра да ња и за 
стра да ња та на нив ни бли ски ли ца. 
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2. Јав ни те слу ша ња ги оп фа ќ а ат и сто ри те ли те на де ла кои има ат ка рак тер на во е но зло-
стор ство или на дру го те шко кр ше ње на чо ве ко во то пра во, све до ци, ка ко и ли ца што им 
по ма га ле на жр тви те. 

3. Да ва ње то из ја ви на јав но то слу ша ње е до бро вол но. 

4. За вре ме на, во те кот на и по јав ни те слу ша ња, Ко ми си ја та мо же да при ме ни мер ки за 
за шти та на иден ти те тот, по себ ни мер ки за за шти та на пси хич ки от и фи зич ки от ин те-
гри тет, ка ко и мер ки на пси хо со ци јал на под др шка. 

5. Елек трон ски те ме ди у ми во др жав на власт, од но сно јав ни те сер ви си на про сто рот на до-
го вор ни те стра ни, ги еми ту ва ат јав ни те слу ша ња, ди рект но или со сним ка. На чи нот на 
пре не су ва ње на јав ни те слу ша ња се ре гу ли ра со до го вор ме ѓу Ко ми си ја та и јав ни те сер-
ви си. Ко мер ци јал ни те елек трон ски ме ди у ми има ат пра во да ги пре не су ва ат јав ни те слу-
ша ња под исти усло ви и по пра ви ла та кои ва жат за ме ди у ми те во др жав на соп стве ност, 
од но сно јав ни те сер ви си.

6. Јав ни те слу ша ња мо же да се одр жу ва ат на ра зни ло ка ции. 

Член 21
Одр жу ва ње те мат ски се сии 

1. Ко ми си ја та мо же да одр жи јав ни се сии за деј ству ва ње то на др жав ни те ин сти ту ции, по-
ли тич ки те ор га ни за ции, на кул тур ни те и на уч ни те уста но ви, на цр кви те и вер ски те за-
ед ни ци и на ме ди у ми те, пред и во те кот на вој на та или (во те кот на) друг об лик на во о-
ру жен су дир, а во од нос на из вр шу ва ње то во е ни зло стор ства и дру ги те шки кр ше ња на 
чо ве ко ви те пра ва.

2. Уче ство то на те мат ски те се сии е за дол жи тел но. Ако уред но по ви ка но то ли це, без оправ-
да ни при чи ни, не од го во ри на по ви кот од Ко ми си ја та за уче ство на те мат ска та се си ја 
или се по ја ви и од би ва да да де из ја ва, се при ме ну ва Член 17, став 8 од Ста ту тот.

3. Елек трон ски те ме ди у ми во др жав на соп стве ност, од но сно јав ни те сер ви си, на те ри то ри-
и те на до го вор ни те стра ни, ги еми ту ва ат те мат ски те се сии на Ко ми си ја та, ди рект но или 
со сним ка. На чи нот на пре нос се ре гу ли ра со до го вор ме ѓу Ко ми си ја та и јав ни те сер ви си. 
Ко мер ци јал ни те елек трон ски ме ди у ми има ат пра во да ги пре не су ва ат те мат ски те се сии 
под исти усло ви и спо ред пра ви ла та што ва жат за ме ди у ми те во др жав на соп стве ност.

4. Те мат ски те се сии мо же да се одр жу ва ат на ра зни ло ка ции. 

Член 22
Пра вил ни ци на Ко ми си ја та

Ко ми си ја та до не су ва по себ ни пра вил ни ци со кои ја ре гу ли ра един стве на та ме то до ло ги ја за: 

(а)  зе ма ње из ја ви;

(б)  со би ра ње до ку мен та ци ја;

(в)  ре гу ли ра ње на по стап ки те за јав ни слу ша ња; 
 
(г)  ре гу ли ра ње на те мат ски те се сии; 
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(д)  из ра бот ка на по пис на чо веч ки за гу би;

(ѓ)  обез бе ду ва ње на пси хо со ци јал на под др шка на жр тви те и

(д)  дру ги пра ша ња од зна че ње за ра бо та та на Ко ми си ја та. 
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Член 23
Со став на Ко ми си ја та

Ко ми си ја та е со ста ве на од два е сет чле но ви и член ки, при што: 

(а)  во Бо сна и Хер це го ви на се из би ра ат пет чле но ви/член ки; 

(б)  во Хр ват ска, Ср би ја и во Ко со во се из би ра ат три чле но ви/член ки;

(в)  во Цр на Го ра, Ма ке до ни ја и во Сло ве ни ја се из би ра ат два чле на/член ки. 

Член 24
Кри те ри у ми за из бор на чле но ви и член ки 

1. Член/член ка на Ко ми си ја та е: 
 

(a)  др жа вја нин/др жа вјан ка на до го вор на та стра на;

(б) ли це со ви со ки мо рал ни ква ли те ти, од ин те гри тет и углед, по све те но на то ле ран тен 
ди ја лог и на кон струк тив но ре ша ва ње на не со гла су ва ња та, кое мо же да ужи ва до-
вер ба во си те до го вор ни стра ни и 

(в)  ли це пси хо фи зич ки спо соб но за ефи ка сно и кон ти ну и ра но из вр шу ва ње на долж но-
ста член/член ка на Ко ми си ја та.

2. Во до го вор ни те стра ни се из би ра нај мал ку ед на же на, од но сно нај мал ку еден маж, за 
член/член ка на Ко ми си ја та.

3. Во до го вор ни те стра ни во те кот на из бо рот на чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та ќе 
се на сто ју ва да се обез бе ди ет нич ки ре пре зен та ти вен со став на Ко ми си ја та, та ка што, 
освен при пад ник/при пад нич ка од нај мно гу број на та ет нич ка за ед ни ца, тре ба да се на-
сто ју ва да се из бе ре и еден/ед на или по ве ќе при пад ни ци/при пад нич ки од дру га ет нич ка 
за ед ни ца, од но сно од дру ги те ет нич ки за ед ни ци во таа до го вор на стра на. 

4. Член/член ка на Ко ми си ја та не мо же да би де ли це: 

(a)  кое из вр шу ва ло ис так на та по ли тич ка функ ци ја во по след ни те две го ди ни пред рас-
пи шу ва ње на кон кур сот за из бор на чле но ви/член ки на Ко ми си ја та или во пе ри од 
што ја оп фа ќа над ле жно ста на Ко ми си ја та; 

(б)  за кое по стои се ри о зно сом не ва ње де ка е од го вор но за кр ше ње на чо ве ко ви пра ва и 
на ме ѓ у на род но то ху ма ни тар но пра во, или де ка под др жу ва ло, по ма га ло или пот тик-
ну ва ло из вр шу ва ње на та кви де ла, или при до не ло за не ка зну ва ње на тие де ла, или 
е во бли ска по вр за ност со ли це што е осу де но, об ви не то или е под ис тра га за та кво 
де ло. 

Член 25
Иден тич ност на по стап ка та за из бор на чле но ви и член ки 

Во се ко ја до го вор на стра на чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та се из би ра ат спо ред иден-
тич на по стап ка про пи ша на со овој Ста тут. 
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Член 26
Кан ди ди ра ње на чле но ви и член ки 

1. Здру же ни ја на гра ѓ а ни, обра зов ни ин сти ту ции, на уч ни ин сти ту ции, вер ски за ед ни ци, 
син ди ка ти или 30 гра ѓ а ни од до го вор на та стра на, мо же да пред ло жат кан ди дат/кан-
ди дат ка за член/член ка на Ко ми си ја та кој/ко ја се из би ра во таа до го вор на стра на, во 
со гла сност на кан ди да тот/кан ди дат ка та. 

2. По стап ка та на кан ди ди ра ње и при мар на та се лек ци ја на кан ди да тот/кан ди дат ка та во до-
го вор на та стра на ја спро ве ду ва из би рач ки од бор. 

Член 27
Со став и из бор на из би рач ки те од бо ри

1. Из би рач ки от од бор во се ко ја др жа ва е со ста вен од де вет чле но ви/член ки, кои мо ра да 
ги ис пол ну ва ат кри те ри у ми те што ва жат за из бо рот на чле но ви/член ки на Ко ми си ја та, 
освен за бра на та за из вр шу ва ње на по ли тич ки функ ции во пе ри о дот од по след ни те две 
го ди ни пред рас пи шу ва ње на кон кур сот, за из бор на чле но ви и член ки на Ко ми си ја та и 
во пе ри о дот што ја оп фа ќа над ле жно ста на Ко ми си ја та. 

2. Чле но ви те/член ки те на из би рач ки те од бо ри не мо жат да се кан ди ди ра ат за член ство во 
Ко ми си ја та. 

3. Три чле на/член ки од из би рач ки от од бор ги име ну ва ми ни стер над ле жен за чо ве ко ви 
пра ва, во со гла сност со со бра ни ски от од бор или ко ми си ја та над ле жни за чо ве ко ви пра ва 
или ме ѓ у на ци о нал ни од но си. 

4. Три чле но ви/член ки на из би рач ки от од бор из би ра ат чле но ви и член ки од Ко а ли ци ја та за 
РЕ КОМ во до го вор на та стра на. 

5. Пр ви те шест чле но ви/член ки од из би рач ки от од бор се име ну ва ат, од но сно се из би ра ат, 
врз осно ва на став 3 и став 4 од овој член, во рок од 45 де на од де нот на по след на та ра ти-
фи ка ци ја на ме ѓ у на род ни от до го вор за осно ва ње на Ко ми си ја та. 

6. Над ле жни от ми ни стер го про гла су ва из бо рот на ше сте чле но ви и член ки од из би рач ки-
от од бор и во рок од 8 де на рас пи шу ва кон курс за из бор на пре о ста на ти те три чле но ви/
член ки од од бо рот. 

7. Прет ход но име ну ва ни те, од но сно из бра ни те шест чле но ви/член ки од од бо рот ќе на сто-
ју ва ат да ги из бе рат пре о ста на ти те три чле но ви/член ки од од бо рот, кон сен зу ал но, а ако 
тоа не е мо жно, то гаш со мно зин ство гла со ви. 

8. Над ле жни от ми ни стер, Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ и чле но ви те/член ки те од из би рач ки от 
од бор име ну ва ни и из бра ни врз осно ва на ста во ви те 3 и 4 од овој член, ќе обез бе дат нај-
мал ку ед на тре ти на од чле но ви те на од бо рот да би дат же ни, од но сно ма жи, и ќе на сто ју-
ва ат да се обез бе ди ед на тре ти на од член ство то да се со стои од прет став ни ци/прет став-
нич ки од здру же ни ја на жр тви, вклу чу ва јќи ги здру же ни ја та на жр тви кои не се чле но ви 
на Ко а ли ци ја та за РЕ КОМ, под услов да се ре ги стри ра ни нај мал ку три го ди ни пред пот-
пи шу ва ње то на до го во рот за осно ва ње на Ко ми си ја та. 

9. Над ле жни от ми ни стер го про гла су ва из бо рот на из би рач ки от од бор и обез бе ду ва усло ви 
за не го ва та ра бо та.
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10. Со из би рач ки от од бор прет се да ва нај ста ри от/ата член/член ка кој/ко ја за ка жу ва кон сти-
ту тив на сед ни ца во рок од 45 де на од де нот на рас пи шу ва ње на кон кур сот од став 6 од 
овој член. 

Член 28
Из бор на кан ди да ти/кан ди дат ки за член ство во Ко ми си ја та 

од стра на на из би рач ки те од бо ри

1. Из би рач ки от од бор во се ко ја др жа ва во рок од 8 де на од де нот на одр жу ва ње то на кон-
сти ту тив на та сед ни ца рас пи шу ва кон курс за из бор на чле но ви и член ки на Ко ми си ја та 
во тра е ње од 30 де на. 

2. Во рок од 8 де на од де нот на за тво ра ње на кон кур сот, из би рач ки от од бор на ин тер нет-
стра ни ца та од над ле жно то ми ни стер ство од Член 27, став 3, об ја ву ва: 

(a)  вку пен број на при ја ве ни кан ди да ту ри;

(б)  спи сок на ими ња на кан ди да ти те/кан ди дат ки те чии кан ди да ту ри ќе се раз гле ду ва-
ат; 

3. Из би рач ки от од бор мо же да од лу чи да ги ин тер вју и ра си те или са мо не кои кан ди да ти/
кан ди дат ки. Ин тер вју а та се отво ре ни за јав но ста. 

4. Из би рач ки от од бор мо же да ба ра ин фор ма ции за кан ди да ти те/кан ди дат ки те од др жав-
ни те ор га ни и од јав ни те уста но ви, а тие се долж ни ит но да од го во рат на тоа ба ра ње. 

5. Из би рач ки от од бор ќе на сто ју ва си те од лу ки да ги до не су ва ед но гла сно, а во слу чај ко га 
не мо же да се по стиг не кон сен зус, од лу чу ва со мно зин ство од 5 чле но ви/член ки. 

6. Из би рач ки от од бор ги оце ну ва ис пол ну ва ње то на усло ви те на кан ди да ти те/кан ди дат ки-
те чии кан ди да ту ри ги зел на раз гле ду ва ње и го сте сну ва из бо рот на ли ста што со др жи 
два до три па ти по го лем број кан ди да ти и кан ди дат ки од бро јот на чле но ви и член ки на 
Ко ми си ја та кои се из би ра ат во до го вор на та стра на.

7. Во рок од 40 де на од де нот на за тво ра ње на кон кур сот, из би рач ки от од бор об ја ву ва ли ста 
со кан ди да ти/кан ди дат ки и ис ти от ден ја до ста ву ва до прет се да те лот/прет се да тел ство-
то на до го вор на та стра на. 

Член 29
Из бор на чле но ви и член ки на Ко ми си ја та од стра на на прет се да те ли те/прет се да тел-

ство то на до го вор ни те стра ни

1. Прет се да те лот/прет се да тел ство то од до го вор на та стра на го пра ви ко неч ни от из бор на 
чле но ви и член ки на Ко ми си ја та кои се из би ра ат од до го вор на та стра на ме ѓу кан ди да ти-
те и кан ди дат ки те од ли ста та што му ја до ста вил из би рач ки от од бор. 

2. Прет се да те ли те/прет се да тел ство то од до го вор ни те стра ни ќе се ин фор ми ра ат ед ни со 
дру ги за сво јот из бор 30 де на од де нот ко га из би рач ки те од бо ри им ги до ста ви ле ли сти те 
со кан ди да ти, пред да ја ин фор ми ра ат јав но ста за тоа. 

3. Прет се да те ли те/прет се да тел ство то од до го вор ни те стра ни ги об ја ву ва ат ими ња та на 
чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та на пет на е сет ти от ден од де нот ко га си те ќе до би јат 
из ве сту ва ње од став 2 од овој член. 
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Член 30
Кон сти ту тив на сед ни ца

1. Нај ста ри от член/член ка на Ко ми си ја та сви ку ва кон сти ту тив на сед ни ца во се ди ште то на 
Ко ми си ја та во рок од 15 де на од де нот на из бо рот и прет се да ва со Ко ми си ја та до из бо рот 
на чле нот/член ка та прет се да вач/прет се да вач ка. 

2. На све че ни от, во ве ден, дел од кон сти ту тив на та сед ни ца на Ко ми си ја та при су ству ва ат 
прет се да те ли/чле но ви на прет се да тел ство то на до го вор ни те стра ни. 

3. Во во вед ни от дел од кон сти ту тив на та сед ни ца, чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та 
пот пи шу ва ат при ме рок од Ста ту тот, из го ва ра јќи ја и пот пи шу ва јќи ја след на ва из ја ва: 
„Се кол нам со сво ја та чест де ка функ ци ја та член/член ка на Ко ми си ја та ќе ја из вр шу вам 
во со гла сност со Ста ту тов, по све те но, не при стра сно и не за ви сно, со на сто ју ва ње да ја 
оправ дам ука жа на та до вер ба и да при до не сам за оства ру ва ње на це ли те на Ко ми си ја та“. 

Член 31
Из бор на прет се да ва чот/прет се да вач ка та 

и усво ју ва ње на Де лов ни кот 

1. Чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та из би ра ат член/член ка прет се да вач/прет се да вач ка 
и го усво ју ва ат Де лов ни кот за ра бо та на Ко ми си ја та во рок од 60 де на од кон сти ту тив на-
та сед ни ца. 

2. Чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та мо же да од лу чат функ ци ја та прет се да вач/прет се да-
вач ка да се огра ни чи на опре де лен вре мен ски пе ри од.

Член 32 
Кво рум и од лу чу ва ње 

1. Кво рум за ра бо та на Ко ми си ја та има ко га се при сут ни нај мал ку 14 чле но ви и член ки на 
Ко ми си ја та. 

2. Ко ми си ја та на сто ју ва си те од лу ки да ги до не се ед но гла сно, а ко га не мо же да се по стиг не 
кон сен зус, нај мал ку 14 чле но ви/член ки мо ра да се со гла сат за до не су ва ње на од лу ка та. 

3. Ко ми си ја та мо же да од лу чи де ка за усво ју ва ње на про це ду рал на од лу ка е до вол на со гла-
сност од про сто мно зин ство на си те чле но ви и член ки. 

Член 33
Пре ста ну ва ње на ман да тот на чле нот/член ка та 

1. Ман да тот на чле нот/член ка та на Ко ми си ја та пре ста ну ва со ис те ку ва ње то на ман да тот на 
Ко ми си ја та и во слу ча и те на: 

(а)  под не су ва ње остав ка во пи сме на фор ма;
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(б) смрт;

(в)  пра во сил на суд ска од лу ка за огра ни чу ва ње или за ли шу ва ње од ра бот на спо соб-
ност;

(г)  пра во сил на пре су да на без у слов на ка зна за твор и

(д) раз ре шу ва ње.

2. Во слу ча и те пред ви де ни со став 1, точ ки те (а), (б), (в) и (г) од овој член, Ко ми си ја та кон-
ста ти ра пре ста ну ва ње на ман да тот и за тоа го ин фор ми ра прет се да те лот/прет се да тел-
ство то на до го вор на та стра на, кој/кое во рок од 15 де на ќе из бе ре нов член/член ка на 
Ко ми си ја та од ли ста та што е утвр де на од из би рач ки от од бор во про це ду ра та на пред ла-
га ње кан ди да ти за чле но ви и член ки на Ко ми си ја та.

3. Чле нот/член ка та на Ко ми си ја та мо же да би де раз ре шен/а од долж но ста во слу чај на не-
ис пол ну ва ње на об вр ски те од Член 35 и Член 37, ка ко и во слу чај на пра во сил на пре су да 
за кри вич но де ло што му ште ти на ин те гри те тот и кре ди би ли те тот на чле нот/член ка та 
на Ко ми си ја та, ка ко и во слу чај на кон ти ну и ра на спре че ност во из вр шу ва ње на долж но-
ста по ра ди ло ша мен тал на, емо ци о нал на или фи зич ка со стој ба.

4. Ко ми си ја та го утвр ду ва пред ло гот за раз ре шу ва ње на чле нот/член ка та во не го во/неј зи-
но от су ство и до ста ву ва пред лог до прет се да те лот/прет се да тел ство то на до го вор на та 
стра на од ко ја е из бран/а чле нот/член ка та на Ко ми си ја та чие раз ре шу ва ње е пред ло же-
но. Пред да го утвр ди пред ло гот за раз ре шу ва ње, Ко ми си ја та ќе му ово змо жи на чле нот/
член ка та за чие раз ре шу ва ње се од лу чу ва, да се за по знае со до ка зи те под не се ни про тив 
не го/неа и да ги прет ста ви до ка зи те во сво ја ко рист. 

 
5. Во рок од 15 де на од де нот на до ста ву ва ње на пред ло гот, прет се да те лот/прет се да тел-

ство то од др жа ва та од лу чу ва за раз ре шу ва ње и, во слу чај на раз ре шу ва ње, из би ра нов 
член/член ка на Ко ми си ја та од ли ста та што из би рач ки от од бор ја утвр дил во про це ду ра-
та на пред ла га ње на чле но ви/член ки за член ство во Ко ми си ја та. 

Член 34
При вре ме но из зе ма ње од долж но ста член/член ка 

Ако про тив чле нот/член ка та на Ко ми си ја та би де по ве де на ис тра га за кри вич но де ло што 
го за гро зу ва не го ви от/неј зи ни от кре ди би ли тет или Ко ми си ја та до знае за дру га окол ност во 
од нос на чле нот/член ка та ко ја се ри о зно го за гро зу ва или мо же да го за гро зи ин те гри те тот 
и кре ди би ли те тот на Ко ми си ја та, или ако из вр шу ва ње то на долж но ста член/член ка на Ко-
ми си ја та е оте жна то по ра ди не го ва/неј зи на мен тал на, емо ци о нал на или фи зич ка со стој ба, 
Ко ми си ја та мо же да од лу чи при вре ме но да го/ја из зе ме чле нот/член ка та на кој/ко ја тие при-
чи ни се од не су ва ат, до де ка Ко ми си ја та не ја ис пи та нив на та за сно ва ност, од но сно до де ка не 
пре ста нат да по сто јат. 
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Член 35
Со ве сност, не за ви сност и не при стра сност

1. Чле но ви те и член ки те, вра бо те ни те или на друг на чин ан га жи ра ни те ли ца во Ко ми си ја та 
се об вр за ни да по ста пу ва ат во со гла сност со од ред би те на овој Ста тут и дру ги те ак ти што 
ги до не су ва Ко ми си ја та, со ве сно, не при стра сно и не за ви сно од ин те ре си те на ко ја би ло 
по ли тич ка пар ти ја, вла да или не кој друг ор ган на вла ста, гру пи од ин те рес или дру ги ли-
ца.

2. Чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та и дру ги те ли ца вра бо те ни во Ко ми си ја та не мо жат 
да из вр шу ва ат ка ква би ло дру га ак тив ност ко ја би мо же ла да го за гро зи из вр шу ва ње то 
на нив ни те долж но сти во Ко ми си ја та или да ја до ве де до сом неж нив на та не за ви сност и 
не при стра сност. Чле нот/член ка та на Ко ми си ја та и дру ги те вра бо те ни во Ко ми си ја та се 
долж ни на Ко ми си ја та да ѝ при ја ват по сто ен или мо жен су дир на ин те ре си.

3. Ако Ко ми си ја та до знае де ка чле нот/член ка та на Ко ми си ја та или вра бо те ни от/вра бо те-
на та во Ко ми си ја та има су дир на ин те ре си, ќе го ис клу чи тоа ли це од по на та мо шно то 
деј ству ва ње во ра бо та та ко ја го вклу чу ва су ди рот на ин те ре си, или ќе пре зе ме мер ки што 
ќе има ат цел тоа да се раз ре ши, од но сно при вре ме но ќе го/ја из зе ме чле нот/член ка та, од-
но сно ќе го/ја от пу шти вра бо те ни от/вра бо те на та од Ко ми си ја та.

4. Ако Ко ми си ја та не би де на вре ме но ин фор ми ра на за окол но сти те што ука жу ва ат на су-
дир на ин те ре си на чле нот/член ка та на Ко ми си ја та или на дру ги ли ца вра бо те ни во 
Ко ми си ја та, а тоа ли це уче ству ва ло во од лу чу ва ња или пре зе ло ра бо та по вр за на со су-
ди рот на ин те ре си, Ко ми си ја та, штом до знае за та ква окол ност, пов тор но ќе ја раз гле да 
ра бо та та, од но сно до не се на та од лу ка и, ако е нео п ход но, ќе ово змо жи од лу чу ва ње то за 
тоа пра ша ње да се пов то ри, од но сно ра бо та та пов тор но да се спро ве де, без уче ство на 
тоа ли це.

Член 36
При ви ле гии и иму ни тет 

1. Со цел за чу ву ва ње на не за ви сно ста на Ко ми си ја та и неј зи но то не пре че но деј ству ва ње, 
чле но ви те/член ки те и вра бо те ни те во Ко ми си ја та во те кот на из вр шу ва ње на сво и те 
функ ции ги има ат след ни те при ви ле гии и иму ни тет:

(а)  иму ни тет од при твор и за пле ну ва ње на ли чен ба гаж;
(б)  иму ни тет од си те ви до ви прав ни по стап ки во од нос на ис ка жа но то ми сле ње и по ста пу ва-

ње, во рам ки те на из вр шу ва ње на долж но сти те и

(в)  осло бо ду ва ње од ка кво би ло огра ни чу ва ње на сло бо да та на дви же ње во од нос на из вр шу-
ва ње на ра бо та та и за да чи те за Ко ми си ја та, и во од нос на за ми ну ва ње то и вра ќ а ње то во 
др жа ва та во ко ја се из вр шу ва ат функ ци и те. 

2. Иму ни те тот пред ви ден во став 1, точ ка б. од овој член, во од нос на ис ка жа но то ми сле ње, 
оста ну ва во си ла и по пре ста ну ва ње то на долж но ста на чле нот/член ка та на Ко ми си ја та, 
од но сно и по за вр шу ва ње то на ан га жма нот во Ко ми си ја та.
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3. Ко ми си ја та има об вр ска да го уки не иму ни те тот на чле нот/член ка та и на вра бо те ни от/
вра бо те на та ако утвр ди де ка иму ни те тот би го по пре чил те кот на прав да та и би ја за-
гро зил до вер ба та на јав но ста за ра бо та та на Ко ми си ја та. 

Член 37
За шти та на из во ри те и на до вер ли ви те по да то ци 

Чле но ви и член ки на Ко ми си ја та, вра бо те ни или на друг на чин ан га жи ра ни ли ца од стра на 
на Ко ми си ја та, има ат об вр ска да ги чу ва ат во тај ност си те по да то ци што ќе ги до зна ат во те-
кот на из вр шу ва ње то на долж но сти те во Ко ми си ја та, вклу чи тел но и иден ти те тот на ли це то 
што да ло по да то ци со усло вот на до вер ли вост, и да не ги ко ри стат за лич ни це ли, сè до де ка 
Ко ми си ја та не од лу чи тие по да то ци да ги об ја ви во фор ма на офи ци јал но со оп ште ние. Оваа 
об вр ска не се од не су ва на оп што по зна ти те фак ти.

Член 38
Ста тус на чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та и на вра бо те ни те 

во Ко ми си ја та 

1. Чле но ви те и член ки те на Ко ми си ја та и вра бо те ни те во Ко ми си ја та, по пра ви ло, ја из вр-
шу ва ат долж но ста со пол но ра бот но вре ме. 

 
2. Пла ти те и до да то ци те на чле но ви те/член ки те, вра бо те ни те и на дру ги те ли ца ан га жи ра-

ни од стра на на Ко ми си ја та се уре ду ва ат со Де лов ни кот на Ко ми си ја та и се со ста вен дел 
од бу џе тот на Ко ми си ја та.
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Член 39 
Из вр шен се кре та ри јат и те мат ски од де ли 

1. Ко ми си ја та вос по ста ву ва цен трал на кан це ла ри ја во Са ра е во под име то Из вр шен се кре-
та ри јат, чи ја за да ча е да им да ва тех нич ка, ад ми ни стра тив на и опе ра тив на под др шка на 
чле но ви те на Ко ми си ја та и да ја ко ор ди ни ра ра бо та та ме ѓу раз ни те кан це ла рии и те мат-
ски од де ли што Ко ми си ја та ги вос по ста ву ва.

2. Ко ми си ја та име ну ва и раз ре шу ва из вр шен се кре тар, ка ко и ше фо ви на те мат ски те од де-
ли.

3. Вра бо те ни те и дру ги те ан га жи ра ни ли ца во Из вр шни от се кре та ри јат и во те мат ски те 
од де ли на Ко ми си ја та се ан га жи ра ат без оглед на др жа вјан ство то.

4. При из бо рот на вра бо те ни и на дру ги ли ца во Из вр шни от се кре та ри јат, те мат ски те од де-
ли, ти мо ви те и во дру ги те те ла што ја фор ми ра ат Ко ми си ја та, се при ме ну ва од ред ба та од 
Член 24, став 4 од овој Ста тут. 

Член 40 
Кан це ла рии на Ко ми си ја та во до го вор ни те стра ни

1. Ко ми си ја та вос по ста ву ва кан це ла рии во до го вор ни те стра ни и, по пред лог на из вр шни от 
се кре тар, име ну ва и раз ре шу ва ли ца на нив но че ло. 

2. Ко ми си ја та во Са ра е во, во кон сул та ции со Из вр шни от се кре та ри јат во Са ра е во и со кан-
це ла ри ја та во до го вор на та стра на, мо же да осно ва мо бил ни ис тра жни ти мо ви и под рач-
ни кан це ла рии во дру ги ме ста на те ри то ри ја та на до го вор на та стра на и да име ну ва и раз-
ре шу ва ше фо ви на ти мо ви те, од но сно на под рач ни те кан це ла рии.

3. На пред лог од из вр шни от се кре тар, Ко ми си ја та мо же да осно ва мо би лен ис тра жу вач ки 
тим, со овла сту ва ње да при би ра по да то ци во ко ја би ло од до го вор ни те стра ни. 

4. Вра бо те ни те и со ра бот ни ци те во кан це ла ри и те од до го вор ни те стра ни и во ти мо ви те се 
ан га жи ра ат без оглед на нив но то др жа вјан ство.

Член 41
Ар хив 

1. Из вр шни от се кре та ри јат вос по ста ву ва Од дел за ар хив и ба за на по да то ци на Ко ми си ја та 
кој ја де фи ни ра ме то до ло ги ја та на ар хи ви ра ње и ја спро ве ду ва ди ги та ли за ци ја та на со-
бра ни те по да то ци.

2. От ка ко ќе ја де фи ни ра ме то до ло ги ја та од став 1, нај доц на шест ме се ци од вос по ста ву ва-
ње то, Од де лот за ар хив и ба за на по да то ци ста ну ва Ар хив и ба за на по да то ци на Ко ми си-
ја та, чи ја за да ча е да ја ар хи ви ра и да ја ди ги та ли зи ра со бра на та до ку мен та ци ја.

3. Се ко ја кан це ла ри ја во др жа ва та е об вр за на да вос по ста ви Од дел за ар хив и ба за на по да-
то ци со за дол же ние да ја ар хи ви ра и да ја ди ги та ли зи ра до ку мен та ци ја та што ја со бра ла. 
Овие од де ли, нај доц на шест ме се ци од вос по ста ву ва ње то, ста ну ва ат ар хи ви и ба зи на 
по да то ци на ни во на кан це ла рии.



V  ������� �	
	�	
 ����

������ �
 ����

159

4. Ар хи вот и ба за та на по да то ци на Ко ми си ја та во Са ра е во ќе би де обе ди не та со од де ли те 
за ар хив и ба за на по да то ци на кан це ла ри и те во др жа ви те, нај доц на три ме се ци пред пре-
ста ну ва ње со ра бо та на Ко ми си ја та.

5. Нај доц на 15 де на пред пре ста ну ва ње со ра бо та, Ко ми си ја та им пре да ва ко пии од обе ди-
не ти от ар хив ски ма те ри јал и ба за та на по да то ци на др жав ни те ар хи ви од до го вор ни те 
стра ни и/или на ин сти ту ци и те што има ат ка па ци тет за нив но чу ва ње.

6. Ар хив ски от ма те ри јал и ба за та на по да то ци на Ко ми си ја та по пре ста ну ва ње со ра бо та 
на Ко ми си ја та им се до стап ни без огра ни чу ва ње на си те за ин те ре си ра ни ин сти ту ции и 
ли ца, освен до ку мен та ци ја та што под ле жи на об вр ска та за чу ва ње во тај ност на по да то-
ци те.
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Член 42
Фи нан си ра ње 

1. Ко ми си ја та се фи нан си ра од при до не си те на до го вор ни те стра ни и од до на ции.

2. При до не си те на чле но ви те прет ста ву ва ат при до не си од го ди шни те бу џет ски сред ства на 
до го вор ни те стра ни, кои се опре де лу ва ат во ре дов на бу џет ска про це ду ра во те кот на тра-
е ње то на Ко ми си ја та. 

3. При до не си те на до го вор ни те стра ни се обез бе ду ва ат во но ми нал ни из но си што од го ва-
ра ат на про цен ту ал но то уче ство на до го вор на та стра на во вкуп но утвр де ни от из нос нео-
п хо ден за функ ци о ни ра ње на Ко ми си ја та.

4. До го вор ни те стра ни ќе по стиг нат до го вор за по треб ни те при до не си за ра бо та на Ко ми-
си ја та.

5. До на ци и те се обез бе ду ва ат од ра зни из во ри, ка ко од ме ѓ у на род ни ор га ни за ции, та ка и од 
до ма шни прав ни ли ца.

6. До на ци и те прет ста ву ва ат „сред ства со кои ди рект но се упра ву ва“ и се ко ри стат во со-
гла сност со до го во ри те што ќе ги склу чи Ко ми си ја та со ме ѓ у на род ни те ор га ни за ции и со 
до ма шни те прав ни ли ца.

7. При ло зи те на Ко ми си ја та во на ту ра, вклу чу ва јќи ги и та кви те при ло зи од до го вор ни те 
стра ни, не мо же да се сме та ат ка ко дел од при до не си те од Член 42, став 2.

Член 43
Фи нан си ско из ве сту ва ње

1. Из вр шни от се кре та ри јат под го тву ва го ди шни из ве штаи за из вр шу ва ње на основ ни от 
бу џет, во со гла сност со фи нан си ски те пра вил ни ци на Ко ми си ја та.

2. Из вр шни от се кре та ри јат под го тву ва из ве штаи за ко ри сте ње на до на ции, во со гла сност 
со фи нан си ски те пра вил ни ци на Ко ми си ја та и со ба ра ња та на фи нан си е ри те.

3. Не за ви сен ре ви зор об ја ву ва го ди шна не за ви сна ре ви зи ја на ко ри сте ње то на основ ни те 
бу џет ски сред ства и на до на ци и те што се до би е ни од до го вор ни те стра ни или од дру ги 
до на то ри. Ко неч ни те ре зул та ти од ре ви зи ја та за со о двет ни от про цес и со ко мен та ри на 
Ко ми си ја та, Ко ми си ја та ги ста ва на ја вен увид.

4. Из ве шта и те од ста во ви 1 и 2 на овој член под ле жат на ре ви зи ја од стра на на не за ви сен 
ре ви зор.
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Член 44
Из ра бот ка и об ја ву ва ње на За вр шни от из ве штај

1. Три ме се ци пред кра јот на сво јот ман дат, Ко ми си ја та об ја ву ва За вр шен из ве штај.

2. Ко ми си ја та исто вре ме но го пре да ва За вр шни от из ве штај на прет се да те ли те/прет се да-
тел ство то на до го вор ни те стра ни и го об ја ву ва на ин тер нет-стра ни ца та од Ко ми си ја та, 
исто вре ме но на си те слу жбе ни ја зи ци на до го вор ни те стра ни, на ан гли ски ја зик и во 
аудио-фор мат. 

3. Ко ми си ја та има об вр ска исто вре ме но или по пре да ва ње то на За вр шни от из ве штај да го 
на пра ви јав но до ста пен и не го ви от скра тен дел. 

Член 45
Со др жи на на За вр шни от из ве штај

1. За вр шни от из ве штај вклу чу ва: во вед; ре ле вант ни фак ти за во е ни те зло стор ства и за 
дру ги те те шки кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва, кои се во со гла сност со за да чи те на Ко ми-
си ја та из не се ни во Член 14 од Ста ту тот; по пис на чо веч ки те за гу би, ме ста на за то че ни-
штво, за тво ре ни ли ца и ли ца што пре тр пе ле ма че ње, ка ко и пре по ра ки.

2. Пре по ра ки те, ме ѓу дру го то, се од не су ва ат и на: 

(а)  по на та мо шни те че ко ри на до го вор ни те стра ни кон уна пре ду ва ње на до вер ба та ме ѓу 
др жа ви те и за ед ни ци те на те ри то ри ја та на не ко га шна СФРЈ; 

(б)  со о две тен мо дел на ма те ри јал ни и сим бо лич ки ре па ра ции, на чин за ре фор ма на ин-
сти ту ци и те и на ме ха ни зми со кои ќе се обез бе ди ин те гра ци ја на утвр де ни те фак ти во 
обра зов ни те си сте ми на до го вор ни те стра ни;

(в)  на чи нот на сле де ње на при ме на та на пре по ра ка та од Ко ми си ја та, што мо же да вклу-
чи и пред лог за осно ва ње по се бен ме ха ни зам за оства ру ва ње на таа цел.

Член 46
На о ди за во е ни те зло стор ства и за те шки те кр ше ња на чо ве ко ви те пра ва

1. Ко ми си ја та има овла сту ва ње, врз осно ва на утвр де ни фак ти, во За вр шни от из ве штај да 
кон ста ти ра де ка по стои се ри о зно сом не ва ње де ка опре де ле но ли це из вр ши ло во е но зло-
стор ство, од но сно те шко кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва. Та кви от на од не ма ефект на суд-
ска пре су да ни ту пре ју ди ци ра од лу ка на суд во слу чај на кри вич но го не ње.

2. Во За вр шни от из ве штај Ко ми си ја та не мо же да до не се на од про тив не кое ли це ако не ги 
пре зе ла си те ра зум ни че ко ри:

(а)  да го ин фор ми ра ли це то за сво ја та на ме ра де ка ќе до не се та ков на од;

(б)  да му ја со оп шти на тоа ли це со др жи на та на на о дот, по да то ци те врз чи ја осно ва се 
до не су ва на о дот и при чи ни те врз осно ва на кои на о дот се те ме ли;

(в)  да му ово змо жи на ли це то во раз у мен рок да од го во ри на пред ло же ни от на од и
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(г)  да про ве ри на од за по чи на то ли це од нај мал ку три не за ви сни из во ри.

3. Што се од не су ва до слу ча и те што се про це си ра ни во при су ство на об ви не ти от, пред ме ѓ у-
на род ни те или пред до ма шни те су до ви, Ко ми си ја та, во За вр шни от из ве штај, ќе упа ти на 
со о двет на та пре су да. Ко ми си ја та при тоа мо же да утвр ду ва но ви фак ти.

Член 47
Об вр ска на пар ла мен ти те и на вла ди те да 

го раз гле да ат За вр шни от из ве штај 

1. По об ја ву ва ње то на За вр шни от из ве штај, прет се да те лот/прет се да тел ство то на се ко ја до-
го вор на стра на го до ста ву ва из ве шта јот до прет се да те лот на пар ла мен тот. Во рок од еден 
ме сец од при ма ње то на из ве шта јот, прет се да те лот на пар ла мен тот сви ку ва по себ на сед-
ни ца на пар ла мен тот, за ра ди раз гле ду ва ње на на о ди те и на пре по ра ки те од из ве шта јот, 
или ја ста ва оваа те ма на дне вен ред на ре дов но за се да ние. На сед ни ца та уче ству ва еден 
или по ве ќе чле но ви од Ко ми си ја та.

2. Во рок од 6 ме се ци по об ја ву ва ње то на За вр шни от из ве штај на Ко ми си ја та, вла да та во се-
ко ја до го вор на стра на усво ју ва и об ја ву ва, во слу жбе ни от ве сник на до го вор на та стра на, 
став за спро ве ду ва ње на пре по ра ки те од Ко ми си ја та.

3. Во раз у мен рок по од го во рот на вла да та од став 2 на овој член, прет се да те лот на пар-
ла мен тот во се ко ја од до го вор ни те стра ни сви ку ва спе ци јал на сед ни ца на пар ла мен тот 
за ра ди раз гле ду ва ње на од го во рот од вла да та и мо жно то ан га жи ра ње на пар ла мен тот со 
цел спро ве ду ва ње на пре по ра ки те од Ко ми си ја та.
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Член 48
Ка зне ни од ред би

1. Се кое ли це кое:

(a)  све сно им да ва ла жен по да ток на Ко ми си ја та, од но сно на ор га нот или на ли це то што 
деј ству ва ат во неј зи но име;

(б)  со за ка на, си ла, деј ству ва ње или со ве ту ва ње, ис ко ри сту ва или на ве ду ва дру го ли це 
на да ва ње ла жни по да то ци или не да ва ње по да то ци на Ко ми си ја та, од но сно на ор га-
нот или ли це то што деј ству ва ат во не зи но име;

(в)  уни шти не кој до ку мент или пред мет со на ме ра да ја спре чи Ко ми си ја та да спро ве де 
ис тра га или

(г)  обе ло де ни или на друг на чин от крие по да ток што Ко ми си ја та го при ми ла под услов 
на до вер ли вост, или ако от крие иден ти тет на ли це што да ло по да то ци под услов на 
до вер ли вост, 

ќе се сме та де ка из вр ши ло кри вич но де ло ка зни во со ка зна за твор до ед на го ди на или со па-
рич на ка зна екви ва лент на на из нос до 5.000 евра. 

2. Санк ци и те од став 1 се при ме ну ва ат и на слу жбе но или при ват но ли це кое без оправ да на 
при чи на од би ва да по ста пи спо ред ба ра ње то на Ко ми си ја та, од но сно ор га нот или ли ца-
та што деј ству ва ат во неј зи но име, за до ста ву ва ње, од но сно ста ва ње на увид до ку мен ти 
или друг из вор.

3. Во слу чај ли це то да од бие да се ја ви на по ви кот или да од бие да ѝ да де из ја ва на Ко-
ми си ја та, се при ме ну ва ат од ред би те од Член 17, став 8 од овој Ста тут.

Член 49
Уло га та на Ко ми си ја та во кри вич но то про це си ра ње

Ко ми си ја та има овла сту ва ње да:
 

(a)  пре по ра ча – во слу чај до кол ку ли це то за кое Ко ми си ја та има се ри о зно сом не ва ње 
де ка из вр ши ло во е но зло стор ство или дру го те шко кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва ѝ 
со оп шти на Ко ми си ја та по да то ци што се ва жни за от кри ва ње ло ка ции со по смрт ни 
остан ки од ис че зна ти ли ца или за от кри ва ње на дру ги мо жни сто ри те ли и дру ги 
де ла, да би де зе ме но, по ба ра ње на об ви не ти от, од стра на на су дот пред кој ќе се 
по ве де кри вич на та по стап ка, ка ко оле сни тел на окол ност од го ле мо зна че ње при 
од ре ду ва ње то на го ле ми на та на ка зна та;

(б)  пред ло жи де лум но по ми лу ва ње за сто ри те лот на кри вич но де ло ако тоа не е спро-
тив но на за кон ски те од ред би на од но сна та др жа ва, ако сто ри те лот ѝ со оп шти на 
Ко ми си ја та по да то ци зна чај ни за от кри ва ње ло ка ции со по смрт ни остан ки на ис-
че зна ти ли ца или за от кри ва ње на дру ги мо жни сто ри те ли и дру ги де ла и

(в)  пред ло жи вон ред но убла жу ва ње на ка зна та за сто ри те лот на кри вич но то де ло, ако 
тоа не е спро тив но на за кон ски те од ред би на од но сна та др жа ва, ако сто ри те лот 
ѝ со оп шти на Ко ми си ја та зна чај ни по да то ци за от кри ва ње ло ка ции со по смрт ни 
остан ки на ис че зна ти ли ца или за от кри ва ње на дру ги мо жни сто ри те ли и на дру ги 
де ла.



V  ������� �	
	�	
 ����

������ �
 ����

164

XI II ��� – 	� �
 ��� �� 
�� �� 

Член 50
Пре ста ну ва ње на ра бо та та на Ко ми си ја та

1. По об ја ву ва ње то на За вр шни от из ве штај, Ко ми си ја та ја за вр шу ва ра бо та та нај доц на во 
рок од три ме се ци.

2. Во тој вре мен ски пе ри од се пре зе ма ат мер ки за си сте ма ти за ци ја, рас по ре ду ва ње и 
чу ва ње на Ар хи вот, рас пре де лу ва ње на имо тот, ис пол ну ва ње на об вр ски те кон тре ти 
ли ца, ди стри бу ци ја и прет ста ву ва ње на За вр шни от из ве штај, ка ко и из ра бот ка на фи-
нан си ски те из ве штаи за ра бо та та на Ко ми си ја та.

Член 51
Ста пу ва ње на Ста ту тот во си ла

1. Ори ги на лот од овој Ста тут, чии тек сто ви на ал бан ски, бо сан ски, цр но гор ски, хр ват ски, 
ма ке дон ски, сло ве неч ки и на срп ски се сме та ат за ед на кво ав тен тич ни, се де по ни ра ат кај 
над ле жни от ор ган на Бо сна и Хер це го ви на ка ко зе мја-до ма ќ ин.

2. До го вор ни те стра ни за ра ти фи ка ци ја та ќе ги ин фор ми ра ат оста на ти те до го вор ни те стра-
ни. 

3. Ста ту тот ста пу ва во си ла во пр ви от ден од ме се цот по ис те кот на пет на е сет де на од да ту-
мот на по след на та ра ти фи ка ци ја.
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Македонија)  39

Кочан, Есад (Монитор, Црна Гора)  4, 82
Krasniqi, Gani (Здружение на поранешни 

политички затвореници, Косово)  
72

Krasniqi, Кора (Интегра, Косово)  36
Krasniqi, Lush (дружение за исчезнатите 
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71, 72, 77, 112

Luzha, Berat (Косово)  114
Лупић, Мевлудин (Здружение на 
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одбор, Хрватска)  59, 96

Милошевић, Тарзан (претседател на 
општината Бјело Поље, Црна Гора)  
113

Миљанић, Јелена (Канцеларија на 
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Ненезић, Бошко (Центар за мониторинг, 
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Праштало, Предраг (Европско движење 
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семејствата на исчезнати и насилно 
одведени од српска националност, 
Србија)  9, 80, 93, 136

Spahiu, Nexhmedin (РТВ Митровица, 
Косово)  50

Spevak, Michal (Здружение на 
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