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РЕКОМ је скраћеница назива Регионалне комисије за утврђивање 
чињеница о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права 
почињеним на територији бивше СФРЈ од 1. јануара 1991. до 31. децембра 
2001. године, за чије се оснивање залаже мрежа организација цивилног 
друштва из постјугословенских земаља (Коалиција за РЕКОМ), која броји 
2.050 чланова. Коалицију за РЕКОМ чине организације и активисти за 
људска права, удружења породица несталих/избјеглица/ветерана и 
удружења бивших логораша, чланови породица жртава ратних злочина, 
умјетници, писци, новинари, правници, истраживачи и други појединци који 
непосредно учествују у промоцији идеје о оснивању Регионалне комисије. 

Иницијативу о оснивању Регионалне комисије су 2006. године покренуле 
три невладине организације за људска права: Фонд за хуманитарно право 
(Србија), Documenta (Хрватска) и Истраживачко-документациони центар 
(Сарајево). 

Коалиција за РЕКОМ је основана 28. октобра 2008. године у Приштини. 
Након четворогодишње дебате о циљевима, задацима и активностима 
будуће Регионалне комисије, Коалиција је 26. марта 2011. године 
усвојила Приједлог Статута РЕКОМ-а.

Коалиција је у мају и јуну 2011. године, у 13 градова постјугословенских 
земаља организовала кампању за оснивање РЕКОМ-а, током које је 550.000 
грађана потписало петицију за оснивање Регионалне комисије.

Крајем јуна 2011. године, Коалиција је петицију са 550.000 потписа 
и Приједлог Статута РЕКОМ-а предала тадашњим предсједницима 
постјугословенских земаља, позивајући их да заједнички оснују 
међудржавну комисију која ће установити чињенице о ратним злочинима 
и другим тешким кршењима људских права, сачинити поименичну 
евиденцију људи који су изгубили живот у ратовима на подручју бивше 
Југославије у периоду од јануара 1991. до децембра 2001. године, 
направити регистар логора и других заточеничких објеката и признати 
неправде нанесене жртвама. 

У циљу преноса Иницијативе на политички ниво, Коалиција је у 
септембру 2011. године затражила од предсједника држава да именују 
своје изасланике за РЕКОМ, са задатком да дају своје мишљење о 
Приједлогу Статута РЕКОМ-а у контексту уставних и правних могућности 
за оснивање РЕКОМ-а. 

Предсједници и Предсједништво БиХ прихватили су приједлог 
Коалиције и као личне изасланике за РЕКОМ именовали ове угледне 
личности: 
проф. др Злата Ђурђевић, изасланица предсједника Хрватске; 
судија Синиша Важић, изасланик предсједника Србије; 
Лубен Арнаудоски, замјеник генералног секретара за правне и 
организационе послове у кабинету предсједника Македоније; 
проф. др Соња Tомовић Шундић, изасланица предсједника Црне горе; 
Сељим Сељими, правни савјетник предсједнице Косова; 
Аљоша Чампара, доградоначелник Сарајева, изасланик бошњачког члана 
Предсједништва БиХ, и 
Горан Михаљевић, правни експерт за сарадњу са Хашким трибуналом, 
изасланик хрватског члана Предсједништва БиХ.

Изасланици за РЕКОМ су, након годину дана заједничког рада и 
консултација са предсједницима/Предсједништвом БиХ, 28. октобра 2014. 
године, Коалицији предали документ Измјене Статута РЕКОМ-а.

Скупштина Коалиције је 14. новембра 2014. године разматрала Измјене 
Статута РЕКОМ-а и подржала их без иједне замјерке. Коалиција 
је оцијенила да је „суштина приједлога Статута очувана, да укидање 
репресивних овлаштења отклања сумње да РЕКОМ преузима надлежност 
судских органа и да је процедура кандидовања и избора селекционих 
одбора и чланова Комисије значајно поједностављена“. Коалиција 
за РЕКОМ је поздравила измјене у финансирању Комисије, којима је 
предвиђено да се РЕКОМ финансира домаћим и страним донацијама, те 
средствима међународних организација, а не из доприноса држава, како 
је предлагала Коалиција. Коалиција посебно поздравља став изасланика 
да међу циљевима Комисије буде и „унапређење образовних програма у 
складу са чињеницама које установи Комисија.“ 

У међувремену, у БиХ је изабрано ново Предсједништво, а у Хрватској 
нова предсједница. Пред Коалицијом је задатак да обезбиједи подршку 
нових лидера – Драгана Човића, хрватског члана и Младена Иванића, 
српског члана Предсједништва БиХ и Колинде Грабар Китаровић, 
предсједнице Хрватске. У томе јој је поново потребна јака јавна подршка. 

Добра вијест: премијер Србије, Александар Вучић, је 6. јула 2015. након 
састанка са јавним заговарачима Иницијативе РЕКОМ, медијима рекао да 
Влада Србије даје пуну подршку оснивању те регионалне комисије.


