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Др Је ли ца Б. Гор да нић, на уч ни са рад ник
Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град
je li ca @di plo macy.bg .ac .rs 

ЈА ЧА ЊЕ УЛО ГЕ ГЕ НЕ РАЛ НЕ СКУП ШТИ НЕ  
УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА У ПРО ЦЕ СУ ИЗ БО РА  

ГЕ НЕ РАЛ НОГ СЕ КРЕ ТА РА – ИЗ МЕ ЂУ  
ПО ТРЕ БЕ И МО ГУЋ НО СТИ*

Сажетак: У из бор ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја укљу че на 
су два ор га на: Ге не рал на скуп шти на и Са вет без бед но сти. Услед пра ва вета 
стал них чла ни ца, не до вољ не тран спа рент но сти из бор ног про це са и пре по-
ру ке за са мо јед ног кан ди да та, пи та ње из бо ра ге не рал ног се кре та ра су штин-
ски пред ста вља ствар од лу ке Са ве та без бед но сти. Не ка од ових спо р них 
пи та ња су има ла сми сла у мо мен ту усва ја ња По ве ље УН, али окол но сти 21. 
ве ка зах те ва ју дру га чи ја ре ше ња. Мно ге др жа ве чла ни це УН, ор га ни за ци је 
ци вил ног дру штва и те о ре ти ча ри из ра жа ва ју не за до вољ ство због ова квог 
ста ња и ука зу ју на по тре бу ак тив ни је уло ге Ге не рал не скуп шти не то ком 
из бо ра ге не рал ног се кре та ра. Фор ми ра њем ad hoc рад не гру пе за ре ви та ли-
за ци ју ра да Ге не рал не скуп шти не про бле ма ти ка овог из бор ног про це са по-
диг ну та je на ви ши ни во. Рад има за циљ да по ка же по сто ја ње по тре бе за 
ја ча њем уло ге Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра ге не рал ног се кре та ра, 
ука же на мо гућ но сти пу тем ко јих се та уло га мо же оја ча ти, али и да скре-
не па жњу на пре пре ке ко је по сто је у по гле ду овог пи та ња. Ду го го ди шње 
ак тив но сти ad hoc рад не гру пе за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не скуп шти не 
да ле су од ре ђе не по зи тив не ре зул та те у по гле ду ак тив ни је уло ге Ге не рал не 
скуп шти не то ком по след њег про це са из бо ра ге не рал ног се кре та ра. Рад има 
за циљ да по ка же да по стиг ну ти ре зул та ти ad hoc гру пе ни су су штин ски 
до вољ ни и да нај е фи ка сни је ре ше ње за ја ча ње уло ге Ге не рал не скуп шти не у 
про це су из бо ра ге не рал ног се кре та ра пред ста вља ре ви зи ја По ве ље УН. 

Кључнеречи: ге не рал ни се кре тар, Ге не рал на скуп шти на, Са вет без бед-
но сти, Ује ди ње не на ци је, ре ви зи ја По ве ље УН.

* Рад је реализован у оквиру пројекта „Србија и изазови у међународним односима 
2020. године”, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а реализује Институт за међународну политику и привреду током 2020. године.
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1. УВОД

„До бро до шли на нај не мо гу ћи ји по сао на све ту.“ Ове ре чи, упу ће не но-
во и за бра ном ге не рал ном се кре та ру УН Да гу Ха мра шел ду 1953. го ди не од 
стра не од ла зе ћег ге не рал ног се кре та ра Три гвеа Ли ја, све до че о ва жно сти 
уло ге ге не рал ног се кре та ра у си сте му Ује ди ње них на ци ја.1 Би ти на че лу 
Се кре та ри ја та ко ји бро ји ви ше од 44 хи ља де за по сле них зах те ва из у зет ну 
по све ће ност и ад мини стра тив ну спо соб ност. 

Члан 99 По ве ље тран сфор ми ше уло гу ге не рал ног се кре та ра из ад ми-
ни стра тив не у по ли тич ку да ју ћи му мо гућ ност да мо же скре ну ти па жњу 
Са ве ту без бед но сти на сва ко пи та ње ко је по ње го вом ми шље њу мо же угро-
зи ти очу ва ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. У слу ча је ви ма мир ног ре-
ша ва ња спо ро ва пред ви ђе ним чла ном 33 По ве ље, уло га ге не рал ног се кре та ра 
се по ка за ла као ви ше стру ко ко ри сна јер пред у зи ма ње ак ци ја пре го ва ра ња без 
при су ства јав но сти мо же од го ва ра ти су ко бље ним стра на ма и омо гу ћи ти им 
да лак ше до ђу до ком про ми са. Уло га ге не рал ног се кре та ра пред ста вља спој 
мно го број них ад ми ни стра тив них и ва жних по ли тич ких овла шће ња. Од саме 
лич но сти ге не рал ног се кре та ра за ви си да ли ће у прак си пре ваг ну ти по ли-
тич ка или ад ми ни стра тив на овла шће ња.

Има ју ћи у ви ду ком плек сност уло ге ге не рал ног се кре та ра за функ ци-
о ни са ње Ује ди ње них на ци ја, у ње гов из бор су укљу че ни Ге не рал на скуп шти-
на и Са вет без бед но сти. Иа ко на пр ви по глед мо же де ло ва ти да је из бор ни 
про цес рав но мер но по де љен из ме ђу ова два ор га на, у прак си Са вет без бед-
но сти су штин ски од лу чу је о из бо ру ге не рал ног се кре та ра. 

То ком ви ше од се дам де це ни ја функ ци о ни са ња си сте ма Ује ди ње них 
на ци ја мно ге др жа ве чла ни це, ор га ни за ци је ци вил ног дру штва и те о ре ти ча ри 
из ра жа ва ли су не за до вољ ство због ова квог ста ња ши ре ћи свест о по тре би 
ак тив ни је уло ге Ге не рал не скуп шти не то ком из бо ра ге не рал ног се кре та ра. 
Фор ми ра њем ad hoc рад не гру пе за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не скуп-
шти не 1991. го ди не, про бле ма ти ка из бо ра ге не рал ног се кре та ра је по диг ну-
та на ви ши ни во ус по ста вља њем по себ ног одељ ка ко ји раз ма тра ја ча ње 
уло ге Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра ге не рал ног се кре та ра.2 

У то ку про це са из бо ра ге не рал ног се кре та ра мно ге окол но сти се мо гу 
оце ни ти као спор не и су штин ски не пра вед не по Ге не рал ну скуп шти ну. На 

1 Jus si M. Han hi ma ki, The Uni ted Na ti ons: A very short in tro duc tion, Ox ford Uni ver sity 
Press, New York 2015, 38.

2 О уло зи и ак тив но сти ма ad hoc рад не гру пе за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не скуп-
шти не ви де ти де таљ ни је: Ge ne ral As sembly of the Uni ted Na ti ons, Re vi ta li za tion of the work 
of the Ge ne ral As sembly, https://www.un.org/en/ga/re vi ta li za tion/in dex.shtml, при сту пље но 
9. ав густ 2020.
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овом ме сту тре ба ис та ћи чи ње ни це да се про цес из бо ра ге не рал ног се кре-
та ра зна чај но раз ли ку је од из бо ра дру гих ше фо ва ор га на Ује ди ње них на ци ја; 
(спор но) пра во ве та стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти; не до вољ ну тран-
спа рент ност из бор ног про це са у окви ру Са ве та без бед но сти; пре по ру ку 
са мо јед ног кан ди да та од стра не Са ве та без бед но сти. 

Не ка од ових спор них пи та ња су има ла сми сла у мо мен ту усва ја ња По-
ве ље УН, али окол но сти 21. ве ка зах те ва ју дру га чи ја и ефи ка сни ја ре ше ња. 
Рад има за циљ да по ка же по сто ја ње по тре бе за ја ча њем уло ге Ге не рал не 
скуп шти не у про це су из бо ра ге не рал ног се кре та ра, ука же на мо гућ но сти пу-
тем ко јих се та уло га мо же оја ча ти, али и да скре не па жњу на пре пре ке ко је 
по сто је у по гле ду овог пи та ња. Ду го го ди шње ак тив но сти ad hoc рад не гру пе 
за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не скуп шти не да ле су од ре ђе не по зи тив не 
ре зул та те у по гле ду ак тив ни је уло ге Ге не рал не скуп шти не то ком из бо ра ге-
не рал ног се кре та ра 2016. го ди не. Рад има за циљ да по ка же да по стиг ну ти 
ре зул та ти ad hoc гру пе, иа ко из у зет но зна чај ни, ни су су штин ски до вољ ни 
и да нај е фи ка сни је ре ше ње за ја ча ње уло ге Ге не рал не скуп шти не у про це су 
из бо ра ге не рал ног се кре та ра пред ста вља ре ви зи ја По ве ље УН. 

2. ИЗ БОР ГЕ НЕ РАЛ НОГ СЕ КРЕ ТА РА  
УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА

Пи та ње од но са Ге не рал не скуп шти не и Са ве та без бед но сти је јед но од 
нај ком плек сни јих пи та ња Ује ди ње них на ци ја. Ге не рал на скуп шти на је глав но 
пред став нич ко те ло УН, ор ган ко ји има овла шће ња да раз ма тра сва пи та ња 
или пред ме те у окви ру По ве ље.3 Све др жа ве чла ни це УН су чла ни це Ге не-
рал не скуп шти не. У свом ра ду Ге не рал на скуп шти на је про шла кроз фа зе 
екс пан зи је, стаг на ци је и мар ги на ли за ци је, у ко јој се на ла зи по след њих три-
де се так го ди на.4 У екс пан зи ји свог де ло ва ња усва ја ла је ак те ко је су из ме-
ни ли ток чо ве чан ства, док се у да на шње вре ме по и сто ве ћу је са „па пир на том 
ди пло ма ти јом“ и „не е фи ка сном при ча о ни цом“.5 Мар ги на ли за ци јом Ге не-
рал не скуп шти не, Са вет без бед но сти је до би јао на сна зи. Уз пра во ве та и 
уло гу пре ма од ред ба ма По ве ље УН те о ре ти ча ри сма тра ју да су „овом те лу 
Ује ди ње них на ци ја да та нај ве ћа овла шће ња ко је са вре ме ни ме ђу на род но-

3 Члан 10. По ве ље УН.
4 Ma rie Cla u de Smo uts, “The Ge ne ral As sembly: Gran de ur and De ca den ce”, The Uni ted 

Na ti ons at the Mil len ni um- Prin ci pal or gans (eds. Paul Taylor, A.J.R. Gro om) Con ti nu um, Lon don 
– New York 2000, 21.

5 M. J. Pe ter son, The UN Ge ne ral As sembly, Ro u tled ge, Lon don 2015, 125.
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прав ни по ре дак при зна је.“6 Де ло ва ње Са ве та без бед но сти пред мет је кри-
ти ка услед „се лек тив не при ме не ме ђу на род ног пра ва“ и де ло ва ња ко је „ме-
ђу на род но пра во ста вља у под ре ђе ни по ло жај у од но су на по ли ти ку.“7

Функ ци о ни са ње Ге не рал не скуп шти не и Са ве та без бед но сти у прак си 
је ис пре пле та но и по сто ји ве ли ки број функ ци ја ко је оба вља ју или за јед нич ки 
или Ге не рал на скуп шти на за ви си од прет ход не пре по ру ке Са ве та без бед-
но сти. Из бор ге не рал ног се кре та ра је са мо је дан од аспе ка та њи хо вог ме ђу-
соб ног де ло ва ња. Има ју ћи у ви ду ад ми ни стра тив но-по ли тич ки зна чај ге не-
рал ног се кре та ра, пи та ње ње го вог из бо ра је јед но од пи та ња ко ја зах те ва ју 
рав но те жу два ор га на и тран спа рент ност. Да ли из бор ге не рал ног се кре та ра 
пред ви ђен По ве љом ка рак те ри ше тран спа рент ност и урав но те жен од нос 
Ге не рал не скуп шти не и Са ве та без бед но сти у окол но сти ма 21. ве ка?

Про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра ре гу ли шу чла но ви 27 и 97 По ве ље, 
до пу ње ни пра ви лом 48 Пра ви ла про це ду ре Са ве та без бед но сти и пра ви лом 
141 Пра ви ла про це ду ре Ге не рал не скуп шти не. Усло ви име но ва ња ге не рал-
ног се кре та ра се пре ци зи ра ју ре зо лу ци јом ГС 11 (1) од 24. ја ну а ра 1946. го-
ди не. Ре зо лу ци ја пред ви ђа да Са вет без бед но сти пред ла же са мо јед но ли це 
за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра и ре гу ли ше нео п ход не ве ћи не за гла са ње 
у Ге не рал ној скуп шти ни и Са ве ту без бед но сти.8

Члан 97 По ве ље на во ди да ге не рал ног се кре та ра име ну је Ге не рал на скуп-
шти на на пред лог Са ве та без бед но сти. Про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра 
по де љен је у две ета пе. Пр ва ета па из бо ра се од ви ја у Са ве ту без бед но сти и 
под ра зу ме ва пред лог овог ор га на. Од лу ке Са ве та без бед но сти се до но се по-
тврд ним гла са њем де вет чла ни ца у по гле ду про це ду рал них пи та ња. У слу чају 
су штин ских пи та ња, од лу ке се до но се по тврд ним гла со ви ма де вет чла ни ца, 
укљу чу ју ћи и по тврд не гла со ве стал них чла ни ца.9 Пи та ње из бо ра ге не рал ног 
се кре та ра се по сма тра као су штин ско пи та ње, што под ра зу ме ва и по тврд не 
гла со ве свих пет стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти. То ком ета пе из бо ра у 
Са ве ту без бед но сти, уста ли ла се прак са да стал не чла ни це по ка зу ју свој ути-
цај над из бор ним про це сом и окле ва ју да пред ло же за ге не рал ног се кре та ра 
лич ност ко ја је не за ви сна и ја ка. У по гле ду пи та ња дру гог ман да та Бу тро са 
Бу тро са-Га ли ја, оста ла је за бе ле же на из ја ва Ма длен Ол брајт, та да шње ам баса-
дор ке САД-а у Ује ди ње ним на ци ја ма: „Же ли мо се кре та ра, а не ге не ра ла!“10

6 Се над Га нић, „Осврт на рас пра ву о по тре би ре фор ме Са ве та без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2019, 546.

7 Та тја на М. Ми лић, „Ем пи риј ско ис тра жи ва ње уло ге ме ђу на род ног пра ва у ра ду Са-
ве та без бед но сти УН“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2020, 447.

8 Ge ne ral As sembly of the Uni ted Na ti ons, Re so lu tion A/RES/11(1) Terms of Ap po int ment 
of the Sec re tary Ge ne ral, 1 Fe bru ary 1946. 

9 По ве ља УН, члан 27 (став 3).
10 Ja mes O. C. Jo nah, „Sec re te ri at- In de pen den ce and Re form“, The Ox ford Hand bo ok on 

the Uni ted Na ti ons (eds. Tho mas G. We iss, Sam Daws) New York 2007, 160-174, 170.
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Дру га ета па из бо ра се од ви ја у Ге не рал ној скуп шти ни, ко ја име ну је 
ге не рал ног се кре та ра. Кел зен сма тра да фор му ла ци ја чла на 97 у овом де лу 
„ни је до вољ но пре ци зна“ има ју ћи у ви ду да је ге не рал ни се кре тар иза бран 
од стра не Ге не рал не скуп шти не.11 Име но ва ње ге не рал ног се кре та ра ни је 
ква ли фи ко ва но као ва жно пи та ње, па се од лу ка о ње го вом име но ва њу у Ге-
не рал ној скуп шти ни до но си ве ћи ном гла со ва при сут них чла ни ца ко ји гла-
са ју. Уко ли ко пред лог Са ве та без беднoсти из о ста не, Ге не рал на скуп шти на 
не мо же са мо стал но од лу чи ва ти о пи та њу из бо ра ге не рал ног се кре та ра. 
Пред лог Са ве та без бед но сти је con di tio si ne qua non. Ге не рал на скуп шти на 
ни је у оба ве зи да при хва ти пред лог Са ве та без бед но сти, али ни у том слу-
ча ју не мо же са ма из вр ши ти из бор ге не рал ног се кре та ра и мо ра че ка ти но ви 
пред лог Са ве та без бед но сти. Ге не рал на скуп шти на се ни ка да ни је ус про-
ти ви ла пред ло гу Са ве та без бед но сти, те је из бор ге не рал ног се кре та ра у 
су шти ни увек био од лу ка Са ве та без бед но сти, пре ци зи зни је ре зул тат ком-
про ми са пет стал них чла ни ца. 

О мо гу ћим на чи ни ма из бо ра ге не рал ног се кре та ра рас пра вља ло се на 
осни вач кој кон фе рен ци ји у Сан Фран ци ску и мно ге др жа ве су из не ле пред-
ло ге у по гле ду овог из бор ног про це са.

Бел ги ја, Ау стра ли ја и Ка на да сма тра ле су да из бор ге не рал ног се кре-
та ра у окви ру Са ве та без бед но сти тре ба по сма тра ти као про це ду рал но пи-
та ње, ка ко би се из бе гло пра во ве та стал них чла ни ца.12 Де ле га ци ја Хон ду-
ра са је сма тра ла да из бор ге не рал ног се кре та ра тре ба да вр ши ис кљу чи во 
Ге не рал на скуп шти на, без уче шћа дру гих ор га на Ује ди ње них на ци ја.13 Де-
ле га ци ја Уру гва ја је пред ло жи ла да из бор ге не рал ног се кре та ра вр ши Ге не-
рал на скуп шти на, на кон што Са вет без бед но сти пред ло жи три кан ди да та. 
Овај пред лог је са со бом но сио по тен ци јал не опа сно сти од мо гу ћих су ко ба 
у окви ру Ге не рал не скупшти не и јав не де ба те у по гле ду кан ди да та пред ло-
же них за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра.14 Ме ђу тим, оно што је не ка да пред-
ста вља ло по тен ци јал ну опа сност, то ком вре ме на се тран сфор ми са ло у ре ал ну 
по тре бу и про у зро ко ва ло мно го број не зах те ве у по гле ду ја ча ња де мо кра-
тич но сти и по ве ћа ња тран спа рент но сти у окви ру про це са из бо ра ге не рал ног 
се кре та ра.

11 Hans Kel sen, The Law of the Uni ted Na ti ons: A Cri ti cal Analysis of Its Fun da men tal Pro-
blems, New Jer sey 2000, 296.

12 Mar ko No va ko vić, „So me re marks re gar ding the pro ce du re оf the ap po int ment of the 
Sec re tary Ge ne ral of the Uni ted Na ti ons“, An nals Bel gra de Law Re vi ew, 3/2016, 174.

13 Ол га Шу ко вић, По ло жај и уло га ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја, Ин сти тут 
за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град 1967, 39.

14 Ibid.
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3. НЕ ТРАН СПА РЕНТ НОСТ ИЗ БО РА  
ГЕ НЕ РАЛ НОГ СЕ КРЕ ТА РА

Ре ше ње о из бо ру ге не рал ног се кре та ра ималo je сми сла у тре нут ку 
осни ва ња Ује ди ње них на ци ја. Ор га ни за ци ја је би ла са чи ње на од 51 др жа ве 
чла ни це, а окол но сти у све ту су би ле дра стич но ду га чи је од да на шњих. 
Ује ди ње не на ци је у овом тре нут ку бро је 193 др жа ве и до сти гле су ско ро 
уни вер зал но члан ство. Да ли на чин из бо ра ге не рал ног се кре та ра пред ви ђен 
По ве љом има сми сла у си сте му од 193 др жа ве?

Ета па из бо ра у окви ру Са ве та без бед но сти де це ни ја ма се од ви ја на за-
тво ре ним сед ни ца ма и пред ста вља ре зул тат до го во ра ста лих чла ни ца. Држа-
ве ко је ни су чла ни це Са ве та без бед но сти ни су по се до ва ле ин фор ма ци је у 
по гле ду кан ди да та ко ји би мо гао би ти пред ло жен за ге не рал ног се кре та ра. 
Ова ко пре на гла ше на уло га Са ве та без бед но сти кри ти ко ва на је као не де мо-
крат ска и не тран спа рент на и зах те вао се ве ћи ути цај свих др жа ва чла ни ца 
на про цес из бо ра, има ју ћи у ви ду да је функ ци ја ге не рал ног се кре та ра од 
под јед на ке ва жно сти за сва ку чла ни цу УН.

Пре ма ми шље њи ма јед ног де ла те о ри је, по сто је раз ло зи ко ји оправ да-
ва ју не тран спа рент ност из бо ра ге не рал ног се кре та ра у окви ру Са ве та без-
бед но сти. Ге не рал ни се кре тар у прак си ак тив но са ра ђу је са Са ве том без бед-
но сти, па се са гла сност стал них чла ни ца при ње го вом из бо ру сма тра као 
олак ша ва ју ћа окол ност и на зна ка бу ду ће са рад ње без ве ћих пре пре ка.15 
Прак са је де ман то ва ла овај ар гу мент у ви ше на вра та. Даг Ха мар шелд је иза-
бран на функ ци ју ге не рал ног се кре та ра 1953. го ди не уз оче ки ва ња стал них 
чла ни ца да ће би ти не на ме тљи ви ад ми ни стра ти вац. Ме ђу тим, Ха мар шелд 
се по ка зао као из у зет но кре а ти ван ге не рал ни се кре тар, чи ја су ту ма че ња 
По ве ље да ла но ви сми сао функ ци ји ге не рал ног се кре та ра и це ло куп ној орга-
ни за ци ји УН. Бу трос Бу трос-Га ли је иза бран уз уве ре ње стал них чла ни ца да 
не ће би ти про бле ма ти чан. Слич но Ха мар шел ду, Га ли се по ка зао као вр ло 
не за ви сан ге не рал ни се кре тар, ко ји је че сто ула зио у су ко бе са стал ним чла-
ни ца ма Са ве та без бед но сти.16 

Као оправ да ње не тран спа рент но сти из бо ра ге не рал ног се кре та ра и пра-
ва ве та на во де се из два ја ња стал них чла ни ца на име бу џе та Ује ди ње них 
на ци ја.17 Прак са је де ман то ва ла и овај ар гу мент има ју ћи у ви ду да др жа ве 
по пут Ја па на и Не мач ке ни су стал не чла ни це Са ве та без бед но сти, а има ју 
ве ће бу џет ске до при но се од по је ди них стал них чла ни ца.18 

15 M. No va ko vić, 174.
16 Ja mes O. C. Jo nah, 171.
17 Ibid.
18 An drei Mel vil le et al., Po li ti cal Atlas of the mo dern world, Wi ley-Blac kwell, Chic he ster 

West Sus sex 2010, 79.
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Не за до вољ не др жа ве чла ни це се по зва ју на тран спа рент ност ко ја по-
сто ји при ли ком из бо ра ше фо ва мно гих спе ци ја ли зо ва них аген ци ја по пут 
УНЕ СКО-а, СЗО и ММФ-а. У слу ча ју из бо ра за ове функ ци је, фор мал ни и 
не фор мал ни са стан ци са кан ди да ти ма су оба ве зни део из бор ног про це са. 
На овај на чин се омо гу ћа ва ди рек тан кон такт др жа ва и пред ло же них кан-
ди да та и др жа ва ма се омо гу ћа ва упо зна ва ње са кан ди да ти ма и њи хо вим 
пла но ви ма ра да. Ова кав на чин из бо ра са со бом но си тран спа рент ност, ко ја 
ни је ка рак те ри сти ка пр ве ета пе из бо ра ге не рал ног се кре та ра. При ли ком 
из бо ра ше фо ва спе ци ја ли зо ва них аген ци ја по шту ју се мно ги при ме ри до бре 
прак се по пут но ми на ци ја, на во ђе ња ли сте пред ло же них кан ди да та, из но-
ше ња про гра ма кан ди да та, одр жа ва ња рас пра ва са кан ди да ти ма и ак тив ног 
уче шћа свих др жа ва чла ни ца у из бор ном про це су. Пре ма ми шље њи ма те о-
ре ти ча ра, мно ги од ових при ме ра се мо гу при ме ни ти и то ком про це са из бо ра 
ге не рал ног се кре та ра ка ко би се овај из бор ни про цес учи нио де мо кра тич-
ни јим и тран спа рент ни јим.19

4. AD HOC РАД НА ГРУ ПА ЗА РЕ ВИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ РА ДА  
ГЕ НЕ РАЛ НЕ СКУП ШТИ НЕ И ПИ ТА ЊЕ ИЗ БОР  

ГЕ НЕ РАЛ НОГ СЕ КРЕ ТА РА

Има ју ћи у ви ду да је де ло ва ње Ге не рал не скуп шти не мар ги на ли зо ва но, 
осна жи ва ње овог те ла је јед но од пи та ња ко је при вла чи све ви ше па жње 
ка да се го во ри о по тре би ре фор ми са ња Ује ди ње них на ци ја. Са тим ци љем 
фор ми ра на је аd hoc рад на гру па за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не скуп шти-
не 1991. го ди не.20 Рад гру пе је по де љен на че ти ри те мат ске це ли не: ја ча ње 
уло ге и над ле жно сти Ге не рал не скуп шти не, по бољ ша ње рад них ме то да 
Ге не рал не скуп шти не, ја ча ње уло ге Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра 
ге не рал ног се кре та ра, омо гу ћа ва ње бо љих усло ва ра да за кан це ла ри ју пред-
сед ни ка Ге не рал не скуп шти не. 

У то ку ре дов них за се да ња Ге не рал не скуп шти не, ad hoc рад на гру па 
одр жа ва те мат ске са стан ке на ко ји ма пред став ни ци др жа ва чла ни ца ди ску-
ту ју и из но се пред ло ге у по гле ду че ти ри те ма ске обла сти у ко ји ма се уло га 
Ге не рал не скуп шти не мо же по бољ ша ти.21 

19 Де таљ ни је ви де ти код: Mo ha med Mo u nir Za hran, Pa pa Lo u is Fall, En ri que Ro man-Mo rey, 
Se lec tion аnd con di ti ons of ser vi ce of exe cu ti ve he ads in the Uni ted Na ti ons System Or ga ni za ti ons, 
Ge ne va 2009, 8-10.

20 Uni ted Na ti ons, Re vi ta li za tion of the work of the Ge ne ral As sembly, https://www.un.org/
en/ga/re vi ta li za tion/ при сту пље но 28. сеп тем бар 2020.

21 О за се да њи ма аd hoc рад не гру пе за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не скуп шти не 
ви де ти де таљ ни је на: Ibi dem.
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Ал жир је, го во ре ћи у име По кре та не свр ста них, из нео став пре ма ко ме 
уче шће Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра ге не рал ног се кре та ра тре ба 
да бу де ак тив ни је и ефи ка сни је у скла ду са ра ни је усво је ним ре зо лу ци ја ма, 
ис ти чу ћи пре ве ли ку уло гу Са ве та без бед но сти у овом из бор ном про це су 
услед ин тер пре та ци је чла на 97 По ве ље и од ред би ре зо лу ци је 11 (1) из 1946. 
го ди не. По крет не свр ста них сма тра да се од ред ба чла на 97 По ве ље пре ви ше 
ши ро ко ту ма чи, а да су од ред бе ре зо лу ци је ГС 11 (1) за ста ре ле и ви ше не од-
го ва ра ју зах те ви ма са вре ме ног све та. По крет не свр ста них сма тра да се уло га 
Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра ге не рал ног се кре та ра мо же оја ча ти: 
ак тив ним укљу чи ва њем пред сед ни ка Ге не рал не скуп шти не у из бор ни про цес, 
кон сул та ци ја ма са др жа ва ма чла ни ца ма у ци љу од ре ђи ва ња ли сте кан ди да-
та за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра и про сле ђи ва њем ре зул та та Са ве ту 
без бед но сти, уз фор мал ну пре зен та ци ју кан ди да та пред Ге не рал ном скуп-
шти ном.22 Европ ска уни ја сма тра да пред сед ник Ге не рал не скуп шти не тре-
ба има ти ак тив ни ју уло гу у овом из бор ном про це су, по себ но у де лу ко ји се 
од но си на не фор мал не кон сул та ци је са др жа ва ма чла ни ца ма у по гле ду кан-
ди да та за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра.23 

Мно ге др жа ве по пут Ар ген ти не, Егип та, Швед ске, Фи ли пи на, Че шке ми-
шље ња су да Са вет без бед но сти тре ба да пред ла же ви ше од јед ног кан ди да та 
за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра.24 Овај пред лог се сма тра ком про ми сним из 
ви ше раз ло га. Са вет без бед но сти би и да ље имао из у зет но ва жну уло гу у проце-
су из бо ра ге не рал ног се кре та ра, има ју ћи у ви ду да се пр ва фа за из бо ра од ви ја 
у овом ор га ну. С дру ге стра не, уко ли ко Са вет без бед но сти пред ла же ви ше од 
јед ног кан ди да та, Ге не рал на скуп шти на би има ла ствар ну мо гућ ност из бо ра 
из ме ђу ви ше кан ди да та. На овај на чин би до шло до ус по ста вља ња ве ће рав ноте-
же из ме ђу два ор га на у то ку из бор ног про це са и „пре ли ва ња мо ћи“ де ли мич но 
и на Ге не рал ну скуп шти ну. На овај на чин би и де фи ни ти ван из бор ге не рал ног 
се кре та ра пред ста вљао од лу ку 193 др жа ве чла ни це Ује ди ње них на ци ја, уме-
сто од лу ке стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти. Ова квим ре ше њем би се 
из бе гао и „мо но пол на ви со ке функ ци је од стра не јед не или гру пе др жа ва.“25

22 Sta te ment de li ve red by Fa rid Dah ma ne at Fo urth me e ting of the Ad hoc Wor king gro up 
on the Re vi ta li za tion of the work of the Ge ne ral As sembly, 10. May 2012. https://cen ter fo run re form.
org /wp-con tent/uplo ads/2012/05/NAM-05.10.2012.pdf при сту пље но 20. јун 2020.

23 Sta te ment de li ve red by Mr. An dras Kos, De le ga tion of the Eu ro pean Union to the Uni ted 
na ti ons at the Ge ne ral De ba te of the 67th Ses sion of the UN Ge ne ral As sembly First Com mit tee. 
10 May 2012. fi le:///C:/Users/Acer/Dow nlo ads/EU%20Ge ne ral%20Sta te ment%202012-10-08.pdf  
при сту пље но 20. јун 2020.

24 Де таљ ни је ви де ти код: Alex Ma re sca, Ad Hoc Wor king Gro up Holds The ma tic De ba te 
on the Ap po int ment of the Sec re tary-Ge ne ral, Cen ter for UN Re form Edu ca tion, 27 Ju ne 2016. 
https://old.cen ter fo run re form.org /?q=no de/699 

25 Re port of the Ad Hoc Wor king Gro up on the Re vi ta li za tion of the Work of the Ge ne ral 
As sembly, A/71/1007. 7 Au gust 2017. https://un docs.or g/en /A/71/1007, при сту пље но 22. јун 2020.
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Ге не рал на скуп шти на је усво ји ла ве ли ки број ре зо лу ци ја ко је се од но-
се на из бор ге не рал ног се кре та ра. Тре ба ис та ћи ре зо лу ци ју 51/241 из 1997. 
го ди не ко ја је ис та кла зах те ве у по гле ду тран спа рент но сти из бор ног про це-
са, ак тив ни је уло ге пред сед ни ка Ге не рал не скуп шти не и из бо ра нај бо љег 
кан ди да та за функ ци ју, уз по што ва ње прин ци па ре ги о нал не ро та ци је и прин-
ци па пол не јед на ко сти.

Ве ли ку ко ли чи ну не за до вољ ства на са стан ци ма ad hoc рад не гру пе 
иза зи ва чи ње ни ца да ге не рал ни се кре тар ни ка да ни је иза бран из ис точ но-
е вроп ске ре ги о нал не гру пе. Гру па За пад на Евро па и оста ли је има ла ге не-
рал не се кре та ре из сво јих ре до ва у тра ја њу од 25 го ди на. По ред ис точ но-
европ ске ре ги о нал не гру пе, гру па Ла тин ска Аме ри ка и Ка ри би је са мо јед ном 
има ла ге не рал ног се кре та ра из сво јих ре до ва, a африч ка гру па два пу та.26

Из го ди не у го ди ну на са стан ци ма ad hoc рад не гру пе се ука зу је и да 
же на ни ка да ни је би ла иза бра на на по зи ци ју ге не рал ног се кре та ра. Има ју ћи 
у ви ду да Ује ди ње не на ци је спро во де број не про гра ме ко је се од но се на 
осна жи ва ње же на и ус по ста вља ње пол не јед на ко сти, др жа ве чла ни це су 
ми шље ња да би из бор же не као ге не рал ног се кре та ра био по зи ти ван при мер 
за це ло куп ну струк ту ру Ује ди ње них на ци ја.27 Од ред бе ре зо лу ци је ГС 11(1) 
пред мет су кри ти ке на са стан ци ма ad hoc рад не гру пе, има ју ћи у ви ду да се 
у ен гле ској вер зи ји по ме ну те ре зо лу ци је ко ри сти реч man- му шка рац, ка да 
је реч о из бо ру ге не рал ног се кре та ра.28

Ве ли ки број др жа ва има за мер ке у по гле ду тра ја ња ман да та ге не рал ног 
се кре та ра, уз бо ја зан да је ге не рал ни се кре тар су ви ше у оба ве зи пре ма стал-
ним чла ни ца ма Са ве та без бед но сти ко је мо гу да уло же пра во ве та за ње гов 
дру ги ман дат. Уо ча ва се и тен ден ци ја да ге не рал ни се кре тар у ве ли кој ме ри 
би ра осо бље Се кре та ри ја та из др жа ва стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти, 
као део „ду га“ пре ма овом ор га ну. По је ди не др жа ве су пред ла га ле да ман дат 
ге не рал ног се кре та ра бу де сма њен на две го ди не ка ко би се све ла на ми ни мум 
би ло ка ква вр ста оба ве зе пре ма Са ве ту без бед но сти.29 Сма ње ње ду жи не 
ман да та са со бом но си и мо гућ ност да све ре ги о нал не гру пе има ју ге не рал-
ног се кре та ра из сво јих ре до ва, ко ји не би у ве ли кој ме ри за ви сио од Са ве та 
без бед но сти. На овај на чин би се, бар по сред но, по ја ча ла уло га Ге не рал не 

26 Re port of the Ad Hoc Wor king Gro up on the Re vi ta li za tion of the Work of the Ge ne ral As-
sembly, А/69/1007, 3 Sep tem ber 2015. https://un docs.or g/en /A/69/1007, при сту пље но 22. јун 2020.

27 Де таљ ни је ви де ти: Re port of the Ad Hoc Wor king Gro up on the Re vi ta li za tion of the 
Work of the Ge ne ral As sembly, А/70/1003, 02 Au gust 2016. http://un docs.or g/en /A/70/1003, при-
сту пље но 22. јун 2020.

28 Re port of the Ad Hoc Wor king Gro up on the Re vi ta li za tion of the Work of the Ge ne ral 
As sembly, А/69/1007, 3 Sep tem ber 2015. https://un docs.or g/en /A/69/1007, при сту пље но 22. јун 
2020.

29 Ed ward New man, The UN Sec re tary-Ge ne ral from the Cold War to the new era, Mac-
mil lan Press, Lon don 1998, 18-19.
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скуп шти не у од но су са Са ве том без бед но сти, што би омо гу ћи ло ус по ста вља-
ње од ре ђе не рав но те же у си сте му УН. 

5. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЦИ ВИЛ НОГ ДРУ ШТВА О  
РЕ ФОР МИ СА ЊУ ИЗ БО РА ГЕ НЕ РАЛ НОГ СЕ КРЕ ТА РА

Нај ва жни ја ини ци ја ти ва у по гле ду из ме не на чи на из бо ра ге не рал ног 
се кре та ра до ла зи од др жа ва чла ни ца УН. С дру ге стра не, зна чај не ини ци ја-
ти ве у по гле ду овог пи та ња по те кле су од не ко ли ко ути цај них ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва. Уло ге ор га ни за ци ја ци вил ног друш твa у по гле ду ја ча ња 
уло ге Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра ге не рал ног се кре та ра су ви ше-
стру ко ко ри сне и зна чај не, има ју ћи у ви ду да ор га ни за ци је ци вил ног дру штва 
има ју ак тив ну са рад њу са ме ди ји ма. Сед ни це ad hoc рад не гру пе де ле ме-
диј ску суд би ну ре дов них за се да ња Ге не рал не скуп шти не- ни су ме диј ски 
про пра ће не. Те о ре ти ча ри сма тра ју да ор га ни за ци је ци вил ног дру штва „има-
ју спо соб ност да ути чу на по ли ти ку ме ђу на род них ор га ни за ци ја“ и да „вр ше 
ствар ну моћ у ме ђу на род ној за јед ни ци“.30 На овом ме сту ће мо као нај у ти-
цај ни је ис та ћи ини ци ја ти ве ор га ни за ци ја „1 за 7 ми ли јар ди“, „Ста ри јих“ 
(The El ders) и „ACT гру пе“. 

„1 за 7 ми ли јар ди“ je гло бал на ини ци ја ти ва осно ва на 2014. го ди не удру-
жи ва њем 14 не вла ди них ор га ни за ци ја ши ром све та. Да нас ова ини ци ја ти ва 
пред ста вља мре жу од 750 не вла ди них ор га ни за ци ја ста ва да је ге не рал ни 
се кре тар ак тив но укљу чен у ре ша ва ње нај ва жни јих свет ских иза зо ва ко ји 
ути чу на жи во те 7 ми ли јар ди љу ди, те сто га нај ква ли фи ко ва ни је ли це мо ра 
вр ши ти та ко од го вор ну функ ци ју.31 За раз ли ку од слич них ини ци ја ти ва које 
пи та ње из бо ра ге не рал ног се кре та ра по сма тра ју по сред но, ова ини ци ја ти ва 
у фо кус свог де ло ва ња ста вља из ме ну по сто је ћег на чи на из бо ра ге не рал ног 
се кре та ра. Из бор ге не рал ног се кре та ра пред ви ђен По ве љом сма тра за ста-
ре лим, има ју ћи у ви ду да са мо пет др жа ва има кључ ну од лу ку о пи та њу 
из бо ра.32 „1 за 7 ми ли јар ди“ за ме ра не до ста так кон крет них кри те ри ју ма за 
из бор ге не рал ног се кре та ра, не тран спа рент ност из бор ног про це са, пред ла-
га ње са мо јед ног кан ди да та од стра не Са ве та без бед но сти, као и чи ње ни цу 
да же на ни ка да ни је вр ши ла ову функ ци ју.33 

30 A. Dan Tar lock, „The Ro le of Non-Go vern men tal Or ga ni za ti ons in the De ve lop ment of 
In ter na ti o nal En vi ron men tal Law“, Chi ca go-Kent Law Re vi ew, Vol. 68, 1/1992, 65.

31 1 for 7 bil lion. Find the best UN Le a der. http://www.1for7bil lion.org /who -we-are , при-
сту пље но 23. јун 2020.

32 Ibid.
33 1 for 7 bil lion. Our cam pa ign. http://www.1for7bil lion.org /why, при сту пље но 23. јун 2020.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2020

791

По ред ини ци ја ти ве „1 за 7 ми ли јар ди“, тре ба ис та ћи и де ло ва ње „Ста-
ри јих“ („The El ders“), ини ци ја ти ве осно ва не у Јо хан збур гу 2007. го ди не од 
стра не Нел со на Мен де ле, др жав ни ка чи јим је де ло ва њем окон чан ре жим 
апарт хеј да у Ју жној Афри ци. Ова ини ци ја ти ва да нас пред ста вља не за ви сну 
гру пу свет ских ли де ра ко ја де лу је пу тем ме ха ни за ма јав не ди пло ма ти је и 
за ла же се за по што ва ње људ ских пра ва и оства ре ње ме ђу на род ног ми ра и 
без бед но сти. Ме ђу чла но ви ма ове гру пе су не ка да шње ди пло ма те по пут Бан 
Ки-Му на, Мар ти ја Ах ти са ри ја, Фер нан да Хен ри кеа Кар до са итд.34 Пи та ње 
ре фор ми са ња Ује ди ње них на ци ја ини ци ја ти ва „Ста ри ји“ раз ма тра по сред но, 
са аспек та оства ре ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, али је у свом де ло-
ва њу по све ти ла до ста па жње пи та њу из бо ра ге не рал ног се кре та ра. Ова ини-
ци ја ти ва сма тра да је „мо рал но не до пу сти во да се про цес из бо ра ге не рал ног 
се кре та ра на ста ви на исти на чин као до са да“.35 Не до ста так тран спа рент но сти 
и пре ве ли ки ути цај Са ве та без бед но сти су, пре ма ми шље њу ове ини ци ја ти ве, 
нај ве ћи не до стаци про це са из бо ра ге не рал ног се кре та ра. „Ста ри ји“ пред ла жу 
отво ре ни је де ло ва ње Са ве та без бед но сти то ком из бор ног про це са, ма ње са-
ста на ка „иза за тво ре них вра та“ и одр жа ва ње са ста на ка са кан ди да ти ма ко јима 
би мо гла при су ство ва ти јав ност, укљу чу ју ћи и пред став ни ке ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва.36 Пре ма ми шље њу ове ини ци ја ти ве, де ло ва ње ге не рал-
ног се кре та ра би ло би не за ви сни је уко ли ко би Са вет без бед но сти пред ло жио 
ви ше од јед ног кан ди да та на гла са ње Ге не рал ној скуп шти ни.37

Пред ло ге за про ме ну из бо ра ге не рал ног се кре та ра из не ла је и „ACT 
гру па“ (Ac co un ta bi lity, Co he ren ce, Tran spa rency gro up), ви ше ре ги о нал на гру па 
фор ми ра на у ма ју 2013. го ди не ко ја се са сто ји од 27 ма лих и сред њих др жа-
ва. Не ке од чла ни ца ове гру пе су Ау стри ја, Ма ђар ска, Фин ска, Нор ве шка, 
Мал ди ви, Пе ру, Уру гвај, Са у диј ска Ара би ја, Но ви Зе ланд итд.38 Де ло ва ње 
ове гру пе је усме ре но на по бољ ша ње рад них ме то да и де мо кра ти за ци ју рада 
Са ве та без бед но сти, у окви ру ко јих се раз ма тра и ре фор ми са ње на чи на из бо-
ра ге не рал ног се кре та ра. Пре ма ста ву ове гру пе, из бор ге не рал ног се кре та ра 
тре ба да бу де ре зул тат под јед на ког де ло ва ња Ге не рал не скуп шти не и Са ве та 
без бед но сти, а ка па ци те ти кан це ла ри је пред сед ни ка Ге не рал не скуп шти не 

34 The El ders. Our Mis sion. https://www.the el ders.org /how -we-work, при сту пље но 29. 
сеп тем бар 2020.

35 Mary Ro bin son, What wo uld a tran spa rent and de moc ra tic se lec tion pro cess for the Sec-
re tary-Ge ne ral lo ok li ke?, 01. 07. 2015. https://www.the el ders.org /news/what-wo uld-tran spa rent-
and-de moc ra tic-se lec tion-pro cess-sec re tary-ge ne ral-lo ok, при сту пље но 25. јун 2020.

36 Ibid. 
37 The un fi nis hed re form of se lec ting the Uni ted Na ti ons Sec re tary Ge ne ral, The Con ver sa-

tion, 03.10.2016. https://the con ver sa tion.com /the -un fi nis hed-re form-of -se lec ting-th e-uni ted-na ti-
ons-sec re tary-ge ne ral-66176, при сту пље но 25. јун 2020.

38 Vol ker Leh mann, Re for ming the Wor king Met hods of the UN Se cu rity Co un cil, FES New 
York 2013, http://li brary.fe s.de /pd f-fi les/ie z/glo bal/10180.pdf , при сту пље но 28. сеп тем бар 2020.
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тре ба ју би ти у ве ћој ме ри ан га жо ва ни у про це су из бо ра ге не рал ног се кре-
та ра.39 „ACT гру па“ пред ла же да про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра за поч не 
за јед нич ким са оп ште њем пред сед ни ка Ге не рал не скуп шти не и пред се да ва-
ју ћег Са ве та без бед но сти у ко ме се др жа ве чла ни це по зи ва ју да под не су 
но ми на ци је за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра. На кон за вр шет ка про це са 
но ми на ци ја, Ге не рал на скуп шти на и Са вет без бед но сти тре ба да из да ју 
за јед нич ко са оп ште ње са ли стом кан ди да та и њи хо вим би о гра фи ја ма, ка ко 
би се др жа ве чла ни це упо зна ле са свим но ми но ва ним кан ди да ти ма. „ACT 
гру па“ гру па на гла ша ва по тре бу за ак тив ни јом уло гом Ге не рал не скуп шти не 
то ком про це са из бо ра ге не рал ног се кре та ра, што под ра зу ме ва и отво ре не 
ин тер ак тив не ди ја ло ге на ко ји ма би се др жа ве чла ни це упо зна ле са но ми-
но ва ним кан ди да ти ма и њи хо вим про гра ми ма.40 

5. РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА ГС 69/321

Про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра ка рак те ри ше „та јан стве ност и од сту-
па ње од прин ци па Ује ди ње них на ци ја и основ них стан дар да из бо ра за функ-
ци ју.“41 Без ја сних из бор них кри те ри ју ма и јав ног пред ста вља ња кан ди да та, 
из бор ге не рал ног се кре та ра пред ста вља до го вор екс клу зив ног кру га др жа ва.

То ком го ди на, ad hoc рад на гру па за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не 
скуп шти не усво ји ла је ве ли ки број ре зо лу ци ја ко је су ис ти ца ле по тре бу из-
ме не про це са из бо ра ге не рал ног се кре та ра и на гла ша ва ле по што ва ње прин-
ци па ге о граф ске ро та ци је и пол не јед на ко сти, о ко ји ма стал не чла ни це Са-
ве та без бед но сти ни су во ди ле ра чу на у прак си.42 Нај ве ћи успех и нај ви ше 
но ви на са со бом је до не ла ре зо лу ци ја ГС 69/321 из 2015. го ди не, ко ја пред-
ста вља кру ну ра да ad hoc рад не гру пе. 

Ре зо лу ци ја 69/321 на гла ша ва да се про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра 
раз ли ку је у oдносу на из бор дру гих ру ко во де ћих ор га на у си сте му Ује ди-
ње них на ци ја и да, као та кав, по сту пак из бо ра тре ба да по чи ва на прин ци-
пи ма тан спа рент но сти и ин клу зив но сти, уз уче шће свих др жа ва чла ни ца.43 

39 Де таљ ни је ви де ти код: Ibid.
40 Se lec tion and ap po int ment of the next Sec re tary-Ge ne ral of the Uni ted Na ti ons in 2016 A 

call for AC Tion. http://glo bal me mo.org /docs/ACT%20pro po sals_SG%20ap po int ment_2015.pd f, 
при сту пље но 29. јун 2020.

41 She rif El ge beily, The Ru le of Law in the Uni ted Na ti ons Se cu rity Co un cil De ci sion-Ma king 
Pro ces s Tur ning the Fo cus In wards, Ro u tled ge, New York 2017, 57.

42 Нпр. Ge ne ral As sembly, А/Res/60/286, Re vi ta li za tion of the work of the Ge ne ral As-
sembly, 09. 10. 2006. https://www.se cu rityco un cil re port.or g/at f/cf /%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3CF6E4FF96FF9%7D/SGE%20ARES60%20286.pdf при сту пље но 29. јун 2020.

43 Ge ne ral As sembly, А/Res/69/321, Re vi ta li za tion of the work of the Ge ne ral As sembly, 
11.09.2015. https://www.se cu rityco un cil re port.or g/at f/cf /%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/a_res_69_321.pdf при сту пље но 30. јун 2020.
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Има ју ћи у ви ду зах те ве др жа ва и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва о 
ак тив ни јем уче шћу пред сед ни ка Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра 
ге не рал ног се кре та ра, ре зо лу ци ја ГС 69/321 на во ди да пред сед ник Ге не рал не 
скуп шти не и пред се да ва ју ћи Са ве та без бед но сти за по чи њу про цес при ку пља-
ња кан ди да ту ра за јед нич ком из ја вом упу ће ној свим др жа ва ма чла ни ца ма. 
За јед нич ка из ја ва тре ба да са др жи опис це ло куп ног из бор ног про це са, уз 
од го ва ра ју ћи вре мен ски рок ко ји би кан ди да ти има ли за при ја ву кан ди да-
ту ре.44 На кон до би ја ња кан ди да ту ра, пред сед ник Ге не рал не скуп шти не и 
пред се да ва ју ћи Са ве та без бед но сти упу ћу ју за јед нич ко са оп ште ње свим 
др жа ва ма чла ни ца ма у ко ме на во де име на по је ди на ца кан ди до ва них за функ-
ци ју ге не рал ног се кре та ра, за јед но са од го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом, ко ја 
об у хва та и би о гра фи је кан ди да та.45 Има ју ћи у ви ду си стем пра вил не ге о-
граф ске ро та ци је на ве ден у ре зо лу ци ји ГС 11(1) и чи ње ни цу да же на ни ка да 
ни је вр ши ла функ ци ју ге не рал ног се кре та ра, на гла ша ва се по тре ба по што-
ва ња пол ног и ге о граф ског кри те ри ју ма, уз ис пу ња ва ње оста лих зах те ва. 
Др жа ве чла ни це се по зи ва ју да раз мо тре и охра бре кан ди до ва ње же на за 
функ ци ју ге не рал ног се кре та ра.46

Ре зо лу ци ја ГС 69/321 уво ди јед ну зна чај ну но ви ну, ко ја је по след њи 
про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра учи ни ла „нај тран спа рент ни јим и нај-
ин клу зив ни јим про це сом из бо ра ге не рал ног се кре та ра у исто ри ји Ује ди ње них 
на ци ја.“47 Ре зо лу ци јом се пред ви ђа ју раз го во ри и са стан ци са кан ди да ти ма 
у Ге не рал ној скуп шти ни, ка ко би се др жа ве чла ни це упо зна ле са кан ди да ти-
ма пред ло же ним за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра. Ова кво ре ше ње омо гу-
ћа ва ве ћу тран спа рент ност из бор ног про це са и (ма кар при вид но) омо гу ћа ва 
свим др жа ва ма чла ни ца ма УН да пра те из бор ге не рал ног се кре та ра.48

Но ви не пред ви ђе не ре зо лу ци јом ГС 69/321 за жи ве ле су то ком из бо ра 
ге не рал ног се кре та ра 2016. го ди не. Услед при ти са ка др жа ва чла ни ца и орга-
ни за ци ја ци вил ног дру штва, пи та ње из бо ра ге не рал ног се кре та ра је по че ло 
да се по ста вља ра ни је не го што је би ла до та да шња прак са. „АСТ гру па“ је 
по чет ком ју на 2015. го ди не упу ти ла пи смо пред сед ни ку Ге не рал не скуп-
шти не и пред се да ва ју ћем Са ве та без бед но сти, са пред ло гом да про цес из-
бо ра ге не рал ног се кре та ра за поч не њи хо вим за јед нич ким са оп ште њем, што 
је и учи ње но. 

То ком пред се да ва ња Но вог Зе лан да Са ве том без бед но сти, чла ни це овог 
те ла су одр жа ли пр ву не фор мал ну ди ску си ју о из бо ру ге не рал ног се кре та ра 
то ком ју ла 2015. го ди не. У Са ве ту без бед но сти мо гла се при ме ти ти раз ли ка 

44 Ibi dem, тч. 35.
45 Ibi dem, тч. 36.
46 Ibi dem, тч. 38.
47 S. El ge beily, 56.
48 Ge ne ral As sembly, А/Res/69/321. оp. cit., тч. 42.
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у ста во ви ма из ме ђу не стал них и стал них чла ни ца. Не стал не чла ни це, по пут 
Но вог Зе лан да, Чи леа и Ве не цу е ле, пру жи ле су по др шку тран спа рент ни јем 
на чи ну из бо ра ге не рал ног се кре та ра и показалe раз у ме ва ње у по гле ду ја ча-
ња уло ге Ге не рал не скуп шти не у овом из бор ном про це су.49 С дру ге стра не, 
Ру си ја је из не ла ма ње по зи ти ван став у по гле ду по тре бе за ве ћом тран спа-
рент но шћу, сма тра ју ћи да „не ма по тре бе за про ме на ма у од но су на то ка ко 
је из бор ни про цес вр шен прет ход них де це ни ја.“50 САД и Ру си ја се про ти ве 
и вре мен ским огра ни че њи ма у по гле ду из бо ра ге не рал ног се кре та ра, не же-
ле ћи да ис кљу че мо гућ ност уво ђе ња но вих кан ди да та у ка сни јим фа за ма 
из бор ног про це са. Фран цу ска је де ли мич но пру жи ла по др шку тран спа рент-
ни јем на чи ну из бо ра ге не рал ног се кре та ра, али без кон крет них пред ло га 
ка ко се тран спа рент ност мо же по бољ ша ти. Од стал них чла ни ца Са ве та без-
бед но сти нај ви ше по др шке про ме ни из бо ра ге не рал ног се кре та ра пру жи ла 
је Ве ли ка Бри та ни ја по др жа ва ју ћи Ариа фор му ла са стан ке (не фор мал не 
са стан ке у окви ру Са ве та без бед но сти ко ји се са зи ва ју на ини ци ја ти ву јед не 
или ви ше чла ни ца овог ор га на ка ко би се чу ли ста во ви појeдинаца или ин сти-
ту ци ја о пи та њи ма из над ле жно сти Са ве та без бед но сти) и прин ци пе ин клу-
зив но сти, јед на ко сти и тран спа рент но сти то ком из бор ног про це са.51

Oдредба о не фор мал ним ди ја ло зи ма и са стан ци ма са кан ди да ти ма за 
функ ци ју ге не рал ног се кре та ра пред ста вља нај ве ћи успех ре зо лу ци је ГС 
69/321. Са стан ци са кан ди да ти ма су одр жа ни у ви ше на вра та то ком 2016. 
го ди не уз ско ро 900 пи та ња по ста вље них од стра не др жа ва, ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва и ме ди ја. Гра ђа ни ши ром све та су по сла ли око 25 хи ља-
да пи та ња пу тем елек трон ске по ште. Пи та ња су се од но си ла на по ли тич ке 
ста во ве кан ди да та у по гле ду одр жа ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, 
раз вој них пи та ња и људ ских пра ва, као и њи хов став у по гле ду ад ми ни стра-
тив них и тех нич ких пи та ња ве за них за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра.52 
Пр ви пут у исто ри ји Ује ди ње них на ци ја би ла су по зна та име на кан ди да та 
за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра, а др жа ве чла ни це, ме ди ји и ор га ни за ци је 
ци вил ног дру штва су мо гле да се упо зна ју са њи хо вим по ли тич ким ста во-
ви ма и ви зи ја ма у по гле ду вр ше ња функ ци је. Ово је не ве ро ват на раз ли ка у 
од но су на 2006. го ди ну, ка да је Са вет без бед но сти иза брао Бан Ки-Му на за 
ге не рал ног се кре та ра. Ју жно ко реј ски ди пло ма та је рет ко ви ђан у јав но сти 
у пе ри о ду пре име но ва ња за ге не рал ног се кре та ра. У од но су на по след њи 

49 Se cu rity Co un cil Re port, Ap po in ting the UN Sec re tary-Ge ne ral, Оctober 2015, 13. http://
www.se cu rityco un cil re port.or g/at f/cf /%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/
re se arch_re port_2_sec re tary_ge ne ral_ap po int ment2015.pd f при сту пље но 23. јун 2020.

50 Ibid.
51 Ibid.
52 Can di da tes for the post of UN Sec re tary-Ge ne ral: Whe re do they stand on hu man rights?, 

Uni ver sal Rights Gro up, July 2016, 1. http://www.uni ver sal-rights.org/wp-con tent/uplo ads/2016/07/
UPR_Can di da tes_2016_low _res .pdf  при сту пље но 20. ав густ 2020.
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из бор ге не рал ног се кре та ра, сви ра ни ји из бо ри се у по гле ду тран спа рент но-
сти мо гу упо ре ди ти са „тран спа рент но шћу пап ске кон кла ве.“53

6. РЕ ВИ ЗИ ЈА ПО ВЕ ЉЕ И ПИ ТА ЊЕ ИЗ БО РА  
ГЕ НЕ РАЛ НОГ СЕ КРЕ ТА РА

Резолуцијa ГС 69/321 је уна пре ди ла и уне ла из ве сне мо ди фи ка ци је у 
про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра чи не ћи це ло ку пан из бор ни про цес тран-
спа рент ни јим. Или, бар при вид но тран спа рент ни јим. На це ло ку пан из бор-
ни про цес сен ку је ба ци ла чи ње ни ца да је за ге не рал ног се кре та ра иза бран 
Пор ту га лац Ан то нио Гу те рес, из ре ги о нал не гру пе За пад на Евро па и оста-
ли. Ис точ но е вроп ска гру па још јед ном ни је до би ла ге не рал ног се кре та ра из 
сво јих ре до ва, ни ти је, упр кос број ним гло бал ним кам па ња ма у по гле ду 
осна жи ва ња же на, же на иза бра на на ову по зи ци ју. Ре зо лу ци ја ГС 69/321, као 
и број не ра ни је ре зо лу ци је, пре по ру чу је по што ва ње ре ги о нал не ро та ци је и 
прин ци па пол не јед на ко сти. Ме ђу тим, ре зо лу ци је Ге не рал не скуп шти не су 
са мо пре по ру ке. 

Упр кос по зи тив ним тен ден ци ја ма ко је је уве ла ре зо лу ци ја ГС 69/321, 
су штин ских из ме на је би ло ма ло. По пр ви пут су се уна пред зна ла име на 
ли ца пред ло же них за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра и др жа ве и ме ди ји су 
мо гли да се упо зна ју са њи хо вим про гра ми ма у по гле ду УН. Ово је сте ва жан 
ко рак уна пред, али це ло ку пан из бор ге не рал ног се кре та ра и да ље за ви си од 
пре по ру ке Са ве та без бед но сти. 

Ad hoc рад на гру па раз ма тра да ље пер спек ти ве из бо ра ге не рал ног се-
кре та ра на кон усва ја ња ре зо лу ци је 69/321. Др жа ве чла ни це су све сне да се 
ре зо лу ци јом ни је учи ни ло мно го зна чај них из ме на и ми шље ња су да тре ба 
пре и спи та ти иде ју о пред ла га њу ви ше кан ди да та за ге не рал ног се кре та ра, 
ка ко би Ге не рал на скуп шти на има ла мо гућ ност из бо ра. Је дан део др жа ва 
чла ни ца сма тра да про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра тре ба да вр ши Ге-
не рал на скуп шти на.54 На ди ску си ја ма аd hoc рад не гру пе у окви ру 72. и 73. 
за се да ња Ге не рал не скуп шти не, др жа ве чла ни це из ра жа ва ју за до вољ ство 
по бољ ша њем ин тер ак ци је из ме ђу Ге не рал не скуп шти не и Са ве та без бед но-
сти, и да ље сма тра ју ћи да би Са вет без бед но сти тре бао да пред ла же ви ше 
од јед ног кан ди да та за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра.55 

53 Ju lian Bor ger, First ever pu blic hu stings for UN sec re tary ge ne ral held in New York, 
14.10.2016. https://www.the gu ar dian.com /world/2016/apr/14/un-pro cess-un der-wa y-to -find-new-
sec re tary-ge ne ral, при сту пље но 20. ав густ 2020.

54 Re port of the Ad Hoc Wor king Gro up on the Re vi ta li za tion of the Work of the Ge ne ral 
As sembly, A/71/1007, 07.08.2017, https://un docs.or g/en /A/71/1007, при сту пље но 30. ав густ 2020.

55 Re port of the Ad Hoc Wor king Gro up on the Re vi ta li za tion of the Work of the Ge ne ral 
As sembly, A/72/896, 19.06.2018. https://un docs.or g/en /A/72/896, при сту пље но 30. ав густ 2020.
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Про ме не учи ње не ре зо лу ци јом ГС 69/321 не до вољ не су за за су штин ско 
ја ча ње уло ге Ге не рал не скуп шти не у овом из бор ном про це су. Ова кво ком плек-
сно пи та ње се не мо же трај но ре ши ти ре зо лу ци јом. Ду го роч но, ефи ка сно и 
пре све га ко нач но ре ше ње овог пи та ња под ра зу ме ва ра ди кал ни је ме ре по пут 
ре ви зи је По ве ље.

По ве ља УН је на ста ла као про дукт јед ног вре ме на и пре сек ста ња ко је 
одав но не по сто ји. Без сум ње, По ве ља је из у зет но вре дан прав ни акт ко ји је 
то ком го ди на по ка зао из у зе тан сте пен флек си бил но сти и мо гућ но сти при-
ме не на си ту а ци је ко је осни ва чи УН ни су мо гли за ми сли ти.56 Са зи ва ње 
оп ште кон фе рен ци је у ци љу ре ви зи је По ве ље пред ста вља је ди ни на чин да се 
струк ту ра УН из ме ни и при ла го ди са вре ме ним окол но сти ма. Јед но од нај-
ва жни јих пи та ња ре ви зи је По ве ље мо ра би ти пи та ње од но са Ге не рал не скуп-
шти не и Са ве та без бед но сти. Из бор ге не рал ног се кре та ра је са мо јед но од 
пи та ња у ко ме се уло ге ова два ор га на пре пли ћу, али, има ју ћи у ви ду зна чај 
ко ју функ ци ја ге не рал ног се кре та ра но си, ово пи та ње зах те ва урав но те же-
ни ји од нос два глав на ор га на. У слу ча ју да се ре ви зи ја По ве ље УН спро ве де у 
ско ри јој бу дућ но сти, на ко је на чи не се мо же оства ри ти рав но те жа Ге не рал не 
скуп шти не и Са ве та без бед но сти у слу ча ју из бо ра ге не рал ног се кре та ра?

Јед но од нај кон тро верз ни јих пи та ња мо гу ће ре ви зи је По ве ље је сте пи-
та ње ве та Са ве та без бед но сти. Уко ли ко би ре ви зи јом По ве ље до шло до ели-
ми на ци је пра ва ве та стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти, мно ге из бор не 
функ ци је ко је за јед нич ки оба вља ју Са вет без бед но сти и Ге не рал на скуп шти-
на, укљу чу ју ћи и из бор ге не рал ног се кре та ра, би ле би олак ша не и спро во-
ђе не у ма ње ета па. Пре све га, из бор ге не рал ног се кре та ра био би ствар гла-
са ња и у Са ве ту без бед но сти, а не ствар до го во ра и ком про ми са пет стал них 
чла ни ца. Ели ми на ци јом пра ва ве та у си сте му Ује ди ње них на ци ја омо гу ћи ла 
би се под јед на ка уло га Са ве та без бед но сти и Ге не рал не скуп шти не. Ге не-
рал на скуп шти на је ор ган са чи њен од свих чла ни ца УН и по се ду је кре ди-
би ли тет да бу де јед на ко ва жна као Са вет без бед но сти. Има ју ћи у ви ду да је 
за ре ви зи ју По ве ље нео п ход на ра ти фи ка ци ја две тре ћи не чла ни ца Ује ди ње-
них на ци ја, укљу чу ју ћи и стал не чла ни це Са ве та без бед но сти, ни ма ло ни је 
не ре ал но за ми сли ти мо гућ ност да се стал не чла ни це не же ле од ре ћи пра ва 
ве та. Ве ли ка Бри та ни ја, САД и Ру си ја су у ви ше на вра та ис та кле да би се 
ус про ти ви ле би ло ка квој вр сти огра ни че ња или ели ми на ци је пра ва ве та.57 
У овом слу ча ју, јед на од мо гућ но сти би мо гла би ти пред ла га ње ви ше од 
јед ног кан ди да та за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра. Ова квим ре ше њем би 

56 То ком го ди на, По ве ља је пре тр пе ла од ре ђе не из ме не: по ве ћа ње бро ја не стал них 
чла ни ца Са ве та без бед но сти и по ве ћа ње бро ја чла ни ца Еко ном ског и со ци јал ног са ве та 
1971. го ди не. Од та да, ни је би ло ни ка квих из ме на у по гле ду овог прав ног ак та.

57 Di mi tris Bo u ran to nis, The Hi story and Po li tics of UN Se cu rity Co un cil Re form, Ro u tled ge, 
Lon don 2004, 61.
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оба ор га на мо гла би ти на до бит ку. Са вет без бед но сти би пред ла гао ви ше од 
јед ног кан ди да та ко ји од го ва ра ју ње го вим ин те ре си ма, а Ге не рал на скуп-
шти на би гла са њем од лу чи ва ла ко ји ће од пред ло же них ка ди та та би ти ге-
не рал ни се кре тар. 

Не ки ра ни ји пред ло зи др жа ва чла ни ца у по гле ду ре ви зи је од ред би По-
ве ље о ге не рал ном се кре та ру мо гу се раз мо три ти и мо ди фи ко ва ти у скла ду 
са по тре ба ма са вре ме ног све та. На 15. за се да њу Ге не рал не скуп шти не (1960-
1961) Ин ди ја је би ла ми шље ња да не тре ба вр ши ти ре ви зи ју По ве ље, не го 
по ста ви ти ви ше са вет ни ка иза бра них на прин ци пу ге о граф ске рас по де ле 
чи ји би за да так био по моћ ге не рал ном се кре та ру при ли ком спро во ђе ња од-
лу ка ста лих ор га на Ује ди ње них на ци ја.58 Ус по ста вља ње ор га на ко ји би са-
чи ња ва ли пред став ни ци ре ги о нал них гру па мо гло би да бу де од ко ри сти 
ге не рал ном се кре та ру у по гле ду кон сул та ци ја о пи та њи ма по ли тич ког и 
ди пло мат ског ка рак те ра. Иа ко пред лог Ин ди је ни је на и шао на по др шку у 
окви ру 15. за се да ња Ге не рал не скуп шти не, ожи вља ва њем ове иде је би се 
мо гла оства ри ти ве ћа ефи ка сност ге не рал ног се кре та ра и по што ва ње принци-
па ге о граф ске ро та ци је. На овај на чин би се др жа ве чла ни це „при бли жи ле“ 
функ ци ји ге не рал ног се кре та ра и до при но си ле од лу ка ма ко је ути чу на 7 
ми ли јар ди љу ди ши ром све та. 

7. ЗА КЉУ ЧАК

Пи та ње ја ча ња уло ге Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра ге не рал-
ног се кре та ра ни је пи та ње ко је се од но си са мо на аспект из бор не над ле жно-
сти Ге не рал не скуп шти не. Ово пи та ње је мно го ком плек сни је и об у хва та 
од нос Са ве та без бед но сти и Ге не рал не скуп шти не, пи та ње ве та Са ве та без-
бед но сти, тран спа рент ност и де мо кра тич ност из бор ног про це са, пи та ње 
ак ту ел но сти По ве ље УН и по тре бе за ње ном ре ви зи јом. 

Из бор ге не рал ног се кре та ра је са мо јед но од пи та ња у ко ји ма се пре-
пли ћу уло ге Ге не рал не скуп шти не и Са ве та без бед но сти. Ви де ли смо да 
то ком из бор ном про це са Са вет без бед но сти има од лу чу ју ћу уло гу у по гле-
ду ли ца ко је ће би ти ге не рал ни се кре тар. Тач ни је, не цео Са вет без бед но сти, 
не го пет стал них чла ни ца. У си сте му ко ји бро ји 193 чла ни це, из бор ли ца 
ко је има ад ми ни стра тив на, по ли тич ка и ди пло мат ска овла шће ња не сме 
би ти ствар од лу ке пет др жа ва.

Кроз ак тив но сти ad hoc рад не гру пе за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не 
скуп шти не уви де ли смо да др жа ве чла ни це ни су за до вољ не ак ту ел ним ста-
њем и да зах те ва ју про ме не. Ре зо лу ци ја ГС 69/321, при ме ње на то ком из бо ра 

58 О. Шу ко вић, 206.
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ге не рал ног се кре та ра 2016. го ди не, по ка за ла је да се прин ци пи из бо ра дру-
гих ше фо ва УН мо гу при ме ни ти на про цес из бо ра ге не рал ног се кре та ра, 
што овај из бор ни про цес чи ни тран спа рент ни јим. Ре зо лу ци ја ГС 69/321 
по ка за ла је и да су про ме не нео п ход не, да је ак ту ел ни си стем из бо ра ге не-
рал ног се кре та ра за ста рео и да не од го ва ра зах те ви ма др жа ва чла ни ца.

Ми си ја ad hoc рад не гру пе ни је још увек окон ча на по пи та њу ја ча ња 
уло ге Ге не рал не скуп шти не у про це су из бо ра ге не рал ног се кре та ра. Оста ло 
је још не ре ше них пи та ња ко ја се ду го роч но мо гу ре ши ти ре ви зи јом По ве ље 
УН. У нај и де ал ни јем слу ча ју ре ви зи је По ве ље, пра во ве та се тре ба ели ми-
ни са ти као за ста ре ло. У по гле ду из бо ра ге не рал ног се кре та ра, Са вет без-
бед но сти би би рао кан ди да те без пра ва ве та и пред ло жио би ви ше од јед ног 
кан ди да та ка ко би Ге не рал на скуп шти на има ла мо гућ ност из бо ра. Од ред бе 
ре ви ди ра не По ве ље би тре ба ле би ти пре ци зни је у по гле ду на чи на из бо ра 
ге не рал ног се кре та ра. На овај на чин би се за до во љи ли ста во ви др жа ва чла-
ни ца о на чи ну из бо ра ге не рал ног се кре та ра.

Има ју ћи у ви ду да је на ве де на оп ци ја пре ви ше оп ти ми стич на, Са вет 
без бед но сти би у бу дућ но сти тре бао да пред ла же ви ше од јед ног кан ди да та 
за функ ци ју ге не рал ног се кре та ра. Ово ре ше ње је нај ком про ми сни је, јер би 
Са вет без бед но сти од лу чи во о пред ло же ним кан ди да ти ма, а си стем од 193 
др жа ве би вр шио из бор. На овај на чин би се ство ри ла рав но те жа два глав на 
ор га на УН. До са да шња тен ден ци ја су штин ског од лу чи ва ња у Са ве ту без-
бед но сти ни је до бра по це ло ку пан си стем УН.

Пи та ње да љег функ ци о ни са ња УН, ре ви зи ја По ве ље, од нос Ге не рал не 
скуп шти не и Са ве та без бед но сти су озбиљ ни иза зо ви за ме ђу на род ну за јед-
ни цу. Ја ча ње уло ге Ге не рал не скуп шти не у по гле ду про це са из бо ра ге не-
рал ног се кре та ра је са мо јед но од пи та ња са ко ји ма се ме ђу на род на за јед ни-
ца тре ба су о чи ти. Има ју ћи у ви ду зна чај овог пи та ња и по све ће ност ad hoc 
рад не гру пе за ре ви та ли за ци ју ра да Ге не рал не скуп шти не, же ља ау то ра је 
би ла да се до дат но освр не на озбиљ ност и ком плек сност овог про бле ма. 
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Streng hte ning the Ro le of the Ge ne ral As sembly  
in Ap po int ment of the Sec re trary Ge ne ral-Ne ces si ti es  

and Pos si bi li ti es

Ab stract: The Sec re tary-Ge ne ral is ap po in ted by the Ge ne ral As sembly upon 
the re com men da tion of the Se cu rity Co un cil. Due to the ve to po wer of the per-
ma nent mem bers, lack of tran spa rency and the re com men da tion of only one can-
di da te, the ap po int ment of the Sec re tary-Ge ne ral is ba si cally a de ci sion of the 
Se cu rity Co un cil. UN mem ber sta tes, ci vil so ci ety or ga ni za ti ons and scho o lars 
po int out the need for a mo re ac ti ve ro le of the Ge ne ral As sembly du ring the ap-
po int ment of the Sec re tary-Ge ne ral. For ma tion of the ad hoc wor king gro up for 
the re vi ta li za tion of the work of the Ge ne ral As sembly ra i sed this pro blem to a 
hig her le vel.

Cur rent pro ce du re of ap po int ment of the Sec re tary-Ge ne ral was re a so na ble 
at the ti me of the adop tion of the UN Char ter. The cir cum stan ces of the 21st cen tury 
re qu i re dif fe rent so lu ti ons. The pa per aims to show the ne ces sity and pos si bi li ti-
es of stren gthe ning the ro le of the Ge ne ral As sembly in the pro cess of ap po int ment 
of the Sec re tary-Ge ne ral and ob stac les exi sting in this re gard. The long-term 
ac ti vi ti es of the ad hoc wor king gro up for the re vi ta li za tion of the work of the 
Ge ne ral As sembly ga ve po si ti ve re sults in terms of mo re ac ti ve ro le of the Ge ne ral 
As sembly du ring the ap po int ment of the Sec re tary Ge ne ral in 2016. The pa per aims 
to show that the re sults ac hi e ved by the ad hoc wor king gro up are not long-term 
ef fi ci ent. The most ef fec ti ve so lu tion for stren gthe ning the ro le of the Ge ne ral 
As sembly in the ap po int ment of the Sec re tary-Ge ne ral is the re vi sion of the UN 
Char ter.

Keywords: Sec re tary-Ge ne ral, Ge ne ral As sembly, Se cu rity Co un cil, Uni ted 
Na ti ons, UN Char ter re vi sion.

Да тум при је ма ра да: 14.09.2020.




