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REKOM je skraćenica naziva Regionalne komisije za utvrđivanje 
činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava 
počinjenim na teritoriju bivše SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 
2001. godine, za čije se osnivanje zalaže mreža organizacija civilnog 
društva iz postjugoslavenskih država (Koalicija za REKOM), koja broji 2.050 
članova. Koaliciju za REKOM čine organizacije i aktivisti za ljudska prava, 
udruge obitelji nestalih/izbjeglica/veterana i udruge bivših logoraša, 
članovi obitelji žrtava ratnih zločina, umjetnici, pisci, novinari, pravnici, 
istraživači i drugi pojedinci koji neposredno sudjeluju u promociji ideje o 
osnivanju Regionalne komisije. 

Inicijativu o osnivanju Regionalne komisije su 2006. godine pokrenule 
tri nevladine organizacije za ljudska prava: Fond za humanitarno pravo 
(Srbija), Documenta (Hrvatska) i Istraživačko-dokumentacioni centar 
(Sarajevo).

Koalicija za REKOM osnovana je 28. listopada 2008. godine u Prištini. 
Nakon četvorogodišnje debate o ciljevima, zadacima i aktivnostima 
buduće Regionalne komisije, Koalicija je 26. ožujka 2011. godine 
usvojila Prijedlog Statuta REKOM-a.

Koalicija je u svibnju i lipnju 2011. godine, u 13 gradova 
postjugoslavenskih država organizirala kampanju za osnivanje REKOM-a, 
tijekom koje je 550.000 građana potpisalo peticiju za osnivanje 
Regionalne komisije. 

Krajem lipnja 2011. godine, Koalicija je peticiju sa 550.000 potpisa 
i Prijedlog Statuta REKOM-a predala tadašnjim predsjednicima 
postjugoslavenskih zemalja, pozivajući ih da zajednički osnuju 
međudržavnu komisiju koja će ustanoviti činjenice o ratnim zločinima i 
drugim teškim kršenjima ljudskih prava, napraviti poimeničnu evidenciju 
ljudi koji su izgubili život u ratovima na području bivše Jugoslavije u 
periodu od siječnja 1991. do prosinca 2001. godine, napraviti registar 
logora i drugih zatočeničkih objekata i priznati nepravde nanijete 
žrtvama. 

U cilju prenosa Inicijative na političku razinu, Koalicija je u rujnu 2011. 
godine zatražila od predsjednika država da imenuju svoje izaslanike za 
REKOM, sa zadatkom da daju svoje mišljenje o Prijedlogu Statuta REKOM-a 
u kontekstu ustavnih i pravnih mogućnosti za osnivanje REKOM-a. 

Predsjednici i Predsjedništvo BiH prihvatili su prijedlog Koalicije i, kao 
osobne izaslanike za REKOM, imenovali ove ugledne osobe:

prof. dr Zlata Đurđević, izaslanica predsjednika Hrvatske; 
sudac Siniša Važić, izaslanik predsjednika Srbije; 
Luben Arnaudoski, zamjenik generalnog tajnika za pravne i organizacijske 
poslove u kabinetu predsjednika Makedonije; 
prof. dr Sonja Tomović Šundić, izaslanica predsjednika Crne Gore;
Selim Selimi, pravni savjetnik predsjednice Kosova; 
Aljoša Čampara, dogradonačelnik Sarajeva, izaslanik bošnjačkog člana 
Predsjedništva BiH, i 
Goran Mihaljević, pravni stručnjak za suradnju s Haškim tribunalom, 
izaslanik hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Izaslanici za REKOM su, nakon godinu dana zajedničkog rada i 
konzultacija s predsjednicima/Predsjedništvom BiH, 28. listopada 2014. 
godine, Koaliciji predali dokument Izmjene Statuta REKOM-a. 

Skupština Koalicije je 14. studenog 2014. godine razmatrala Izmjene 
Statuta REKOM-a i podržala ih bez ijedne zamjerke. Koalicija je ocijenila 
kako je „suština prijedloga Statuta očuvana, kako ukidanje represivnih 
ovlaštenja otklanja sumnje da REKOM preuzima nadležnost sudskih organa 
i da je procedura kandidiranja i izbora selekcijskih odbora i članova Komisije 
značajno pojednostavljena“. Koalicija za REKOM je pozdravila izmjene u 
financiranju Komisije, kojima je predviđeno da se REKOM financira domaćim 
i stranim donacijama, te sredstvima međunarodnih organizacija, a ne iz 
doprinosa država, kako je predlagala Koalicija. Koalicija posebno pozdravlja 
stav izaslanika da među ciljevima Komisije bude i „unapređenje obrazovnih 
programa u skladu sa činjenicama koje ustanovi Komisija.“ 

U međuvremenu, u BiH je izabrano novo Predsjedništvo, a u Hrvatskoj 
nova predsjednica. Pred Koalicijom je zadatak da osigura podršku novih 
lidera – Dragana Čovića, hrvatskog člana, i Mladena Ivanića, srpskog člana 
Predsjedništva BiH, i Kolinde Grabar Kitarović, predsjednice Hrvatske. U 
tome joj je ponovo potrebna jaka javna podrška. 

Dobra vijest: premijer Srbije, Aleksandar Vučić, je 6. srpnja 2015. nakon 
sastanka sa javnim zagovaračima Inicijative REKOM, medijima rekao da 
Vlada Srbije daje punu podršku osnivanju te regionalne komisije.


