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1.ПРВАРЕФОРМАСАВЕТАБЕЗБЕДНОСТИ 
(19631965)ИРАЗЛОЗИЗАНОВУРЕФОРМУ

Nа кон фе рен ци ји у Дам бер тон Оук су (21. ав густ – 7. ок то бар 
1944.) по стиг нут је спо ра зум да се кроз По ве љу УН кон сти-

ту и ше Са вет без бед но сти (СБ) у ко ме би ве ли ке си ле по бед ни це 
у Дру гом свет ском ра ту до би ле по себ но ме сто и уло гу. Усва ја њем 
По ве ље УН на кон фе рен ци ји у Сан Фран ци ску 26. ју на 1945. фор-
ми ран је СБ са 5 стал них чла ни ца са пра вом ве та и 6 не стал них 
са ман да том од 2 го ди не ко је би ра Ге не рал на скуп шти на (ГС) дво-
тре ћин ском ве ћи ном. Из бор не стал них чла ни ца пре ма од ред би чл. 
23, ст. 1. По ве ље се вр шио пре ма два кри те ри ју ма: 1) до при но су 
чла ни ца одр жа њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти и оста лим ци-
ље ви ма УН и 2) пра вич ној ге о граф ској пред ста вље но сти. У ве зи са 
дру гим кри те ри ју мом су стал не чла ни це у  Лон до ну 1946. по сти гле 
„џентлмен ски спо ра зум“ ко јим је из бор не стал них чла ни ца уре ђен 
по фор му ли: 2 ме ста из Ла тин ске Аме ри ке и Ка ри ба (ЛАК) и по 
јед но са Бли ског ис то ка, из Ис точ не Евро пе (И. Евро пе), За пад не 
Евро пе и Ко мон вел та.1) 

По ве ћа ње члан ства УН то ком 1950-их и 1960-их до ве ло је до 
по ста вља ња зах те ва за про ши ре њем члан ства СБ и про ме ном фор-
му ле из 1946. Пр ви пред лог из 1956. ко јим је 18 ла ти но а ме рич ких 
др жа ва тра жи ло про ши ре ње СБ је од би јен. Но ви зах тев, ко ји су 
1963. под не ле 44 чла ни це из Афри ке и Ази је, до вео је до усва ја ња 
Ре зо лу ци је ГС 1991 (XVI II), ко јом су аман ди ра ни чл. 23, 27. и 61. 
По ве ље, а број не стал них чла ни ца СБ по ве ћан са 6 на 10.2) Од стал-
них чла ни ца, је ди но је Ре пу бли ка Ки на (Тај ван) гла са ла за ре зо лу-
ци ју, про тив су би ли СССР и Фран цу ска, а САД и Ве ли ка Бри та-
ни ја су би ле уз др жа не. Аманд ма ни су, сход но чла ну 108. По ве ље, 
сту пи ли на сна гу 1965. на кон што их је ра ти фи ко ва ло ⅔ чла ни ца 
УН, укљу чу ју ћи и стал не чла ни це СБ.3)

Аман ди ра њем чл. 23. и 27. По ве ље је про ши ре но не стал но 
члан ство СБ, са но вом ге о граф ском фор му лом: 5 ме ста из Ази је и 
Афри ке, 2 из ЛАК, 1 из И.Евро пе, и 2 из За пад не Евро пе и Оста лих 

1) Ду шко Ди ми три је вић, РеформаСаветабезбедностиУједињенихнација, Ин сти тут за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2009, стр. 14.

2) Ibid, стр. 15.
3) Na ta li no Ron zit ti, “The Re form of the UN Se cu rity Co un cil”, Do cu men ti IAI, 10/13, Is ti tu to 

Af fa ri In ter na zi o na li, Romе, 2010, p. 4.
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др жа ва (ЗЕ ОД). Дво го ди шњи ман дат не стал них чла ни ца је за др-
жан, с тим што се сва ке го ди не би ра по 5 но вих, што омо гу ћа ва 
ве ћу флук ту а ци ју са ста ва. Сход но про ши ре њу члан ства, по ве ћан 
је број по тврд них гла со ва по треб них за усва ја ње од лу ке у СБ са 7 
на 9.4)

Ре фор мом 1963-1965. ни су би ле за до вољ не др жа ве у раз во ју 
ко је су сма тра ле да про блем пра вич ног пред ста вља ња ни је трај-
но ре шен.5) То ком 1970-их по сто јао је стал ни при ти сак ових др-
жа ва по сред ством По кре та не свр ста них за пре ком по зи ци јом СБ, 
а кон кре тан пред лог је дат у на цр ту ре зо лу ци је А/34/L.57 од 11. 
де цем бра 1979. На осно ву овог пред ло га, СБ би се про ши рио на 
21 чла ни цу, до да ва њем 6 не стал них ме ста. Ази ја, Афри ка и ЛАК 
би рас по де ли ле 5 но вих ме ста, а пре о ста ло ме сто би се ро ти ра-
ло из ме ђу свих гру па, из у зев азиј ске. Ве ћи на по треб на за усва ја ње 
од лу ке би се по ве ћа ла са 9 на 14 чла ни ца. Ре зо лу ци јом 34/431 од 
14. де цем бра 1979. ГС је од лу чи ла да пи та ње ре фор ме СБ ста ви на 
днев ни ред, али до кра ја Хлад ног ра та ни ка кав на пре дак у ве зи с 
ре фор мом ни је био мо гућ.6)

Са за вр шет ком Хлад ног ра та је по ста ло мо гу ће раз го ва ра ти о 
но вој уло зи СБ у ме ђу на род ном си сте му, што је укљу чи ва ло и пи-
та ње ње го ве струк тур не и функ ци о нал не ре фор ме.7) Зах те ви за но-
вом ре фор мом СБ су про ис ти ца ли из не ре ше ног про бле ма пра вич-
ног пред ста вља ња ко ји се уве ћао услед но вог по ве ћа ња члан ства 
УН и чи ње ни це да СБ ви ше ни је од ра жа вао ствар ност ме ђу на род-
них од но са. У све ту на кон Хлад ног ра та ви ше ни је по сто јао СССР.  
Са дру ге стра не, Не мач ка, Ита ли ја и Ја пан, не при ја тељ ске др жа ве 
пре ма чл. 53. и 107. По ве ље, су по ста ле ве о ма ути цај не у ме ђу-
на род ним од но си ма, са зна чај ним фи нан сиј ским и ди пло мат ским 
до при но сом функ ци о ни са њу УН, што је по ста ло глав ни ар гу мент 
њи хо вих зах те ва за до би ја ње стал ног ме ста у СБ.8) Иако је на по-
чет ку зах те ва ла стал но ме сто, Ита ли ја је, има ју ћи у ви ду пер спек-
ти ву за јед нич ке спољ не по ли ти ке ЕУ и не мач ке зах те ве за стал ним 
ме стом, про ме ни ла став. Про це њу ју ћи да би оства ре ње не мач ких 

4) Ду шко Ди ми три је вић, оp.cit, стр. 16.
5) Ibid, стр. 16.
6) Yehu da Z. Blum, “Pro po sals for UN Se cu rity Co un cil Re form”, AmericanJournalofInter

nationalLaw, Vol. 99, No. 3, Ame ri can So ci ety of In ter na ti o nal Law, Was hing ton, July 2005, 
p. 637.

7) Na ta li no Ron zit ti, оp.cit, p. 6.
8) Yehu da Z. Blum, оp.cit, p. 638.
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зах те ва ство ри ло но ви цен тар мо ћи у Евро пи и не га тив но ути ца-
ло на про је кат за јед нич ке спољ не по ли ти ке ЕУ, и стра ху ју ћи да би 
због то га по ста ла дру го ра зред на чла ни ца ЕУ, Ита ли ја је по ста ла 
глав ни опо нент зах те ви ма за про ши ре ње стал ног члан ства.9) 

Са дру ге стра не, др жа ве у раз во ју по пут Ин ди је, Бра зи ла, Ни-
ге ри је, Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке (ЈАР) и Егип та су та ко ђе по ста-
ви ле зах те ве за стал ним члан ством у СБ. Као глав не ар гу мен те ове 
др жа ве су на во ди ле до при нос ми ров ним ми си ја ма УН и ре пре зен-
та тив ност, ко ја се огле да ла у де мо граф ским по ка за те љи ма, ра сту-
ћој еко ном ској сна зи и ути ца ју ме ђу др жа ва ма „Гло бал ног ју га“.10) 
Ме ђу др жа ва ма ко је су тра жи ле уна пре ђе ње ста ту са у УН, с об зи-
ром на до при нос УН, де мо граф ску или еко ном ску сна гу и ути цај 
у сво јим ре ги о ни ма  су би ли и Па ки стан, Ин до не зи ја, Ар ген ти-
на, Мек си ко, Ју жна Ко ре ја и Ка на да. Зах те ви др жа ва за при зна њем 
ста ту са у УН су де ли мич но ис пу ња ва ни кроз прак су че стог би ра ња 
у не стал но члан ство.11) Раз го во ри о ре фор ми СБ су ја ча ли ре ги о-
нал на ри вал ства, с об зи ром на по тен ци ја ле и ути цај др жа ва чи ји 
су ин те ре си ста ја ли на су прот зах те ви ма Не мач ке, Ја па на, Ин ди је 
и Бра зи ла. Не мач ки ри вал – Ита ли ја, ја пан ски – Ј.Ко ре ја и Ин до-
не зи ја, ин диј ски – Па ки стан и бра зил ски – Ар ген ти на и Мек си ко, 
ре фор му СБ су ви де ли са мо као про ши ре ње не стал ног члан ства.12)

Стал не чла ни це СБ ни су има ле је дин ствен став о ре фор ми. 
САД су по др жа ва ле са мо не мач ке и ја пан ске зах те ве за стал ним 
ме сти ма. Фран цу ска и В. Бри та ни ја, на по чет ку нео д луч не, по че ле 
су да по др жа ва ју Не мач ку, сма тра ју ћи да би њен ула зак у стал но 
члан ство амор ти зо вао при ти сак да се од рек ну сво јих ме ста у ко-
рист јед ног ко ји би при пао ЕУ. Ру си ја, за у зе та уну тра шњим про-
бле ми ма и на сто ја њем да са чу ва ста тус ве ли ке си ле, ни је по ка зи-
ва ла ве ли ку за ин те ре со ва ност за ре фор му, ма да ни је би ла про тив. 
Ки на је на чел но по др жа ва ла ре фор му, ис ти чу ћи по тре бу за ре ша-
ва њем про бле ма пра вич ног пред ста вља ња, са на ме ром да оја ча 
сво је по зи ци је на „Гло бал ном ју гу“, ма да се су штин ски про ти ви ла 
стал ном члан ству Ин ди је и Ја па на.13)

9) Lydia Swart, Estel le Pe rry, Governing&ManagingChangeattheUnitedNations:Security
CouncilReformfrom1945toSeptember2013, Cen ter for UN Re form Edu ca tion, New York, 
2013, p. 3.

10) Yehu da Z. Blum, оp.cit, p. 637.
11) Ја пан и Бра зил су би ра ни по 9 пу та, Ар ген ти на 8, Ин ди ја, Па ки стан и Ка на да по 6, Еги-

пат, Ита ли ја и Не мач ка по 5, а Мек си ко 4 пу та. Ibid, p. 638.
12) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 4.
13) Ibid.
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2.ПРЕДЛОЗИРЕФОРМЕСАВЕТАБЕЗБЕДНОСТИУ
ОКВИРУРАДНЕГРУПЕГЕНЕРАЛНЕСКУПШТИНЕ

При пре ме за ре фор му СБ су фор мал но за по че ле ка да је ГС, на 
зах тев 35 чла ни ца По кре та не свр ста них пред во ђе них Ин ди јом, 11. 
де цем бра 1992. усво ји ла Ре зо лу ци ју 47/62, ко јом је по зва ла чла ни-
це да до ле та 1993. из не су ста во ве у ве зи са пи та њем члан ства у 
СБ.14) По што је при сти гло пре ко 80 пред ло га са ве ли ким раз ли ка ма 
у ста во ви ма, ГС је Ре зо лу ци јом 48/26 од 3. де цем бра 1993. фор-
ми ра ла Отво ре ну рад ну гру пу (OpenendedWorkingGroup) ко ја је 
до би ла за да так да раз мо три све аспек те про ши ре ња члан ства у СБ 
и дру га пи та ња у ве зи са овим ор га ном. Рад на гру па је по че ла да 
ра ди у ја ну а ру 1994. а ње ним ра дом је ру ко во дио пред сед ник ГС.15) 

Ре фор ма СБ је су штин ски све де на на два кључ на пи та ња. Пр-
во је про ши ре ње члан ства СБ, при че му је би ло по треб но од ре ди ти 
ка те го ри је и ман дат но вих чла ни ца. Дру го се ти ца ло пра ва ве та, и 
об у хва та ло је до ма шај пра ва ве та, на чи не ко ри шће ња пра ва ве та 
и про блем дво стру ког ве та.16) Оста ла пи та ња у ве зи са ре фор мом, 
као што су рад не ме то де СБ и ње гов од нос пре ма дру гим ор га ни ма, 
иако при сут на у пред ло зи ма чла ни ца, су оста ла по стра ни.

2.1.МоделиреформеиРазалијевплан

У по гле ду про ши ре ња члан ства, пред ло зи се мо гу свр ста ти у 
три мо де ла. Пр ви је мо дел statusаquo, ко ји под ра зу ме ва про ши ре-
ње са мо не стал ног члан ства, са раз ли чи тим ре ше њи ма у по гле ду 
тра ја ња ман да та. Пред ло ге су под но си ли углав ном ре ги о нал ни ри-
ва ли пре тен де на та на стал на ме ста.17) Дру ги је мо дел па ра ле ли зма, 
ко ји об у хва та пред ло ге про ши ре ња и стал ног и не стал ног члан-
ства. По крет не свр ста них је пред ло жио про ши ре ње са 5 стал них и 
6 не стал них ме ста, при че му би по 1 стал но ме сто до би ле Не мач ка, 
Ја пан, Афри ка, Ази ја и ЛАК. Не мач ка и САД су пред ло жи ле про-
ши ре ње стал ног члан ства по фор му ли као у пред ло гу Не свр ста них, 
без про ши ре ња не стал ног члан ства. Фран цу ска и В. Бри та ни ја су 

14) UN Doc. A/RES/47/62, 11 De cem ber 1992.
15) Ду шко Ди ми три је вић, op.cit, стр. 178.
16) Ibid, стр. 205.
17) Ibid, стр. 180-181.
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пред ло жи ле про ши ре ње са 5 стал них и 4 не стал на ме ста, са чи ме 
се на чел но сло жи ла и Ру си ја. Ве ћи на др жа ва из И. Евро пе је по-
др жа ла пред ло ге о про ши ре њу са 5 стал них и 5 не стал них ме ста, 
а зна ча јан број за пад но е вроп ских др жа ва је по др жао про ши ре ње 
стал ног и не стал ног члан ства.18) Тре ћи је мо дел ре ги о на, ко ји пред-
ста вља мо ди фи ко ва ну вер зи ју мо де ла па ра ле ли зма, пре ма ко јој ме-
ста не до би ја ју др жа ве, већ ре ги о ни, ко ји би са ми од лу чи ва ли о 
др жа ва ма ко је би за у зе ле та ме ста. Нај ком плет ни ји при мер ова квог 
мо де ла је пред лог ко ји је у име Ор га ни за ци је африч ког је дин ства 
(ОАЈ) под нео Ту нис. Пред лог ОАЈ је под ра зу ме вао про ши ре ње СБ 
са 5 стал них и 5 не стал них ме ста, при че му би Афри ка до би ла 2 
стал на и 2 не стал на ме ста. О др жа ва ма, ко је би по прин ци пу ро та-
ци је пред ста вља ле Афри ку у обе ка те го ри је ме ста, од лу чи ва ла би 
ОАЈ.19)

У ве зи са до ма ша јем пра ва ве та пред ло же на су три ре ше ња: 
1) пот пу но или де ли мич но про ши ре ње пра ва ве та, 2) без про ши-
ре ња и 3) уки да ње или ре дук ци ја. Пот пу но про ши ре ње пра ва ве та 
је зна чи ло да но ве чла ни це до би ју ово пра во у свим слу ча је ви ма, 
док би де ли мич но про ши ре ње об у хва та ло са мо слу ча је ве из Гла ве 
VII По ве ље. Дру го ре ше ње је под ра зу ме ва ло да но ве стал не чла ни-
це бу ду без пра ва ве та. Пред ло зи за уки да њем пра ва ве та су би ли 
за сно ва ни на ста ву да оно од сту па од на че ла су ве ре не јед на ко сти 
чла ни ца. Ме ђу тим, по што је би ло ја сно да се стал не чла ни це не ће 
од ре ћи пра ва ве та, пред ло зи за уки да њем су ме ња ни пред ло зи ма за 
ре дук ци ју овог пра ва на ви тал на пи та ња ме ђу на род не за јед ни це и 
слу ча је ве из Гла ве VII.20)

У ве зи са на чи ном ко ри шће ња пра ва ве та и ре ше њем про бле ма 
дво стру ког ве та, чла ни це су из не ле че ти ри ре ше ња. Пр во је под ра-
зу ме ва ло фор ми ра ње ли сте про це ду рал них пи та ња за ко ја се пра во 
ве та не мо же упо тре би ти, чи ме би се ре шио про блем дво стру ког 
ве та. Дру го је зах те ва ло по ве ћа ње бро ја гла со ва по треб них за ве то. 
Тре ће је пред ви ђа ло раз ли чи ту ве ћи ну за до но ше ње од лу ка за ви-
сно од то га да ли је пи та ње про це ду рал но или су штин ско, и да ли 
се ти че Гла ве VII. Че твр то је пред ви ђа ло да ГС од ре ди мо да ли те те 
упо тре бе пра ва ве та.21) 

18) Ibid, стр. 182-183.
19)  Ibid, стр. 184-185.
20) Ibid, стр. 205-208.
21) Ibid, стр. 205-210.
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Пр ви све бу хва тан план ре фор ме, на стао на осно ву до ста вље-
них пред ло га, је у мар ту 1997. об ја вио пред се да ва ју ћи Рад не гру пе 
Исма ил Ра за ли (IsmailRazali). Ра за ли јев план је, ком би ну ју ћи мо-
де ле па ра ле ли зма и ре ги о на, пред ви ђао про ши ре ње СБ са 5 стал-
них и 4 не стал на ме ста. По 1 стал но ме сто би до би ли ре ги о ни Ази-
је, Афри ке и ЛАК, са пра вом да са ми иза бе ру да ли ће др жа ве трај-
но за у зе ти та ме ста или ће се сме њи ва ти по си сте му ро та ци је. Пре-
о ста ла 2 стал на ме ста би до би ле раз ви је не др жа ве. По 1 не стал но 
ме сто би до би ле Афри ка, Ази ја, И. Евро па и ЛАК. Но ве стал не 
чла ни це не би има ле пра во ве та, а оне ко је га већ има ју су по зва не 
да ње го ву упо тре бу огра ни че са мо на пи та ња из Гла ве VII.22)

Ре а гу ју ћи на Ра за ли јев план, чла ни це ко је су за сту па ле исте 
мо де ле су се гру пи са ле ра ди за јед нич ког де ло ва ња. Пре тен ден ти 
на стал на ме ста – Не мач ка, Ја пан, Ин ди ја и Бра зил су фор ми ра ли 
Гру пу 4 (Г-4) ра ди сти ца ња по др шке за про ши ре ње стал ног члан-
ства. Њи хо ви ре ги о нал ни ри ва ли: Ита ли ја, Шпа ни ја, Ар ген ти на, 
Ка на да, Мек си ко, Ј. Ко ре ја и Па ки стан, су фор ми ра ле гру пу под 
на зи вом Клуб „Ка фа“ (CoffeeClub), ко ја је пред ла га ла са мо по-
ве ћа ње бро ја не стал них ме ста на ре ги о нал ној осно ви.23) Већ по-
сто је ћа Африч ка гру па је на са ми ту ОАЈ у Ха ра реу 4. ју на 1997. 
усво ји ла де кла ра ци ју са пред ло гом про ши ре ња СБ до 26 ме ста по 
мо де лу ре ги о на. Де кла ра ци ја је тра жи ла 2 стал на и 5 не стал них 
ме ста за Афри ку при че му би ОАЈ би ра ла др жа ве на стал на ме ста 
по си сте му ро та ци је. Но ве стал не чла ни це би има ле пра во ве та, а 
пред ло же но је да се упо тре ба овог пра ва по сте пе но сма њу је до ко-
нач ног уки да ња.24)

Због су прот ста вље них ста во ва ин те ре сних гру па Ра за ли јев 
план ни је усво јен. Ипак, овај до ку мент је до при нео до но ше њу од-
лу ке да се ре фор ма СБ ре а ли зу је аман ди ра њем По ве ље у скла ду са 
чла ном 108. Рас пра ва ко ју је у ГС по кре нуо Ра за ли јев план је окон-
ча на 23. но вем бра 1998. усва ја њем Ре зо лу ци је 53/30, ко јом је пред-
ви ђе но да ни јед но ре ше ње у ве зи са пи та њем про ши ре ња члан ства 
у СБ, као и са дру гим пи та њи ма у ве зи са овим ор га ном, не ће би ти 
усво је но без ква ли фи ко ва не ве ћи не од ⅔ чла ни ца.25)

22) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 6.
23) Ibid, p. 3.
24) “Ha ra re Dec la ra tion of the As sembly of He ads of Sta te and Go vern ment of the Or ga ni za-

tion of Afri can Unity on the Re form of the Uni ted Na ti ons Se cu rity Co un cil”, AHG/Decl.3 
(XXXI II), 4 Ju ne 1997.

25) Ду шко Ди ми три је вић, op.cit, стр. 223.
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2.2.МоделиАиБуплатформизаСветскисамит2005.

На кон усва ја ња Ре зо лу ци је 53/30, па жња чла ни ца је пре у сме-
ре на на при пре му Ми ле ни јум ског са ми та и уса гла ша ва ње на че ла 
све оп ште ре фор ме си сте ма УН, та ко да је пи та ње ре фор ме СБ, са 
но вим пред ло зи ма, по но во по кре ну то тек у окви ру при пре ма за 
Свет ски са мит 2005. Осла ња ју ћи се на Ми ле ни јум ску де кла ра ци-
ју из но вем бра 2000. и при пре ма ју ћи плат фор му за Свет ски са мит 
2005. ге не рал ни се кре тар УН, Ко фи Анан, је у но вем бру 2003. фор-
ми рао Ви со ки па нел за прет ње, иза зо ве и про ме не (HighlevelPa
nelonThreats,ChallengesandChange) са за дат ком да ана ли зи ра бу-
ду ће прет ње ми ру и без бед но сти, оце ни по сто је ће ме ха ни зме УН и 
пре по ру чи да ље прав це де ло ва ња, укљу чу ју ћи и ре фор му СБ. Па-
нел је 2. де цем бра 2004. под нео из ве штај „Без бед ни ји свет: На ша 
за јед нич ка од го вор ност“, у ко ме су ме ђу 101 пре по ру ком би ли и 
пред ло зи про ши ре ња СБ уз про ме ну ре ги о нал них гру па.26) Уме сто 
по сто је ћих, Па нел је пред ло жио 4 но ве ре ги о нал не гру пе: Афри ку, 
Ази ју и Па ци фик, Евро пу и Аме ри ку (Се вер на и Ју жна Аме ри ка).27) 
Про ши ре ње СБ је пред ло же но кроз два ал тер на тив на мо де ла – А 
и Б. Мо дел А је пред ла гао про ши ре ње СБ са 6 стал них и 3 не стал-
на ме ста. Но ва стал на ме ста би се рас по де ли ла по фор му ли: 2 из 
Афри ке, 2 из Ази је, 1 из Евро пе и 1 из Аме ри ке, та ко да би уку пан 
број стал них ме ста био 11. Укуп но 13 не стал них ме ста би се рас-
по де ли ло по фор му ли: 4 из Афри ке, 3 из Ази је, 2 из Евро пе и 4 из 
Аме ри ке. Мо дел Б је пред ла гао до да ва ње са мо не стал них ме ста, 
8 са ман да том од 4 го ди не, и 1 са ман да том од 2 го ди не, та ко да 
би уку пан број не стал них ме ста био 19. За рас по де лу не стал них 
ме ста ва жи ла би фор му ла: из Афри ке 2 че тво ро го ди шња и 4 дво-
го ди шња ме ста, из Ази је 2 че тво ро го ди шња и 3 дво го ди шња, из 
Евро пе 2 че тво ро го ди шња и 1 дво го ди шње и из Аме ри ке 2 че тво-
ро го ди шња и 3 дво го ди шња. Пред ло же на рас по де ла у оба мо де ла 
је под ра зу ме ва ла да сва ка ге о граф ска гру па има по 6 ме ста, чи ме 
би про ши ре ни СБ имао укуп но 24 ме ста.28) 

За но ве чла ни це ни је пред ви ђе но пра во ве та, а да та је пре по-
ру ка стал ним чла ни ца ма са пра вом ве та да се уз др же од ње го ве 

26) “A Mo re Se cu re World: Our Sha red Re spon si bi lity”, Re port of the High-le vel Pa nel on Thre-
ats, Chal len ges and Chan ge, UN Doc. A/59/565, 2 De cem ber 2004.

27) Ibid, pa ra. 251.
28) Ibid, pa ra. 252-254.
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упо тре бе у слу ча ју ге но ци да или ма сов ног кр ше ња људ ских пра ва. 
Та ко ђе је да та пре по ру ка да бу ду ћи пред ло зи ре фор ме не укљу чу ју 
про ши ре ње пра ва ве та.29) 

Иако ни је иден ти фи ко вао кан ди да те за но ва ме ста, Ви со ки 
па нел је пред ло жио кри те ри ју ме за њи хов из бор: 1) фи нан сиј ски, 
вој ни и ди пло мат ски до при нос УН, 2) до сти за ње из но са од 0,7% 
на ци о нал ног до хот ка за по моћ у раз во ју, 3) спо соб ност пред ста-
вља ња ши рег члан ства УН и 4) спо соб ност да до при не су ефи ка-
сно сти и по ве ћа њу де мо кра тич но сти и од го вор но сти СБ.30) Пред-
ло же но про ши ре ње и кри те ри ју ми из бо ра чла ни ца су прак тич но 
ука зи ва ли на то ко ме би при па ла но ва ме ста. Пре ма Мо де лу А, 1 
стал но ме сто из Евро пе би до би ла Не мач ка, 2 из Ази је и Па ци фи ка 
би при па ла Ја па ну и Ин ди ји, 1 из Аме ри ке Бра зи лу, док би 1 од 2 
из Афри ке си гур но до би ла Ни ге ри ја, а за дру го би се так ми чи ли 
Еги пат и ЈАР. Што се Мо де ла Б ти че, не стал на ме ста са ду жим 
ман да том би до би ле чла ни це Г-4. Не мач ка би до би ла 1 од 2 но ва 
европ ска ме ста са ду жим ман да том, док би се на дру гом ро ти ра ли 
Ита ли ја, Шпа ни ја и Тур ска. Два азиј ско-па ци фич ка ме ста из ове 
ка те го ри је би до би ли Ја пан и Ин ди ја. Од 2 ме ста за Афри ку, 1 би 
до би ла Ни ге ри ја, док би се на дру гом ро ти ра ли Еги пат и ЈАР. Од 2 
аме рич ка ме ста, 1 би до био Бра зил, док би се на дру гом ро ти ра ли 
Ар ген ти на, Мек си ко и Ка на да.31)

Иако раз ли чи ти у по гле ду ка те го ри ја члан ства, пред ло же ни 
мо де ли има ју три за јед нич ке ка рак те ри сти ке. Пр ва је да не ма но-
вих ме ста са пра вом ве та. Дру га под ра зу ме ва да се 9 до дат них ме-
ста па ри тет но рас по ре ђу је Ази ји, Афри ци и Аме ри ци, док Евро па 
за др жа ва исти број ме ста. Тре ћа је да ни је дан од мо де ла не ре ша ва 
пи та ње ста ту са др жа ва као што су Ин до не зи ја или Па ки стан. Пре-
ма Мо де лу А, Ин до не зи ја и Па ки стан би се так ми чи ли за не стал на 
ме ста, а пре ма Мо де лу Б, за њих би оста ла дво го ди шња ме ста, док 
би че тво ро го ди шња до би ја ле др жа ве са ма ње ста нов ни ка или ма-
њим до при но сом УН, као што су Еги пат, ЈАР, Ар ген ти на, Мек си ко, 
Ита ли ја и Шпа ни ја.32) 

Оче ку ју ћи да ће пред ло зи Па не ла по ста ти део плат фор ме за 
Свет ски са мит ко ју је Анан при пре мао, ин те ре сне гру пе су по кре-

29) Ibid, pa ra. 256.
30) Ibid, pa ra. 249.
31) Yehu da Z. Blum, op.cit, p. 641.
32) Ibid, pp. 642-643.
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ну ле ини ци ја ти ве за за у зи ма ње што по вољ ни јих по зи ци ја ка да и 
фор мал но поч ну но ве кон сул та ци је у ве зи с пред ло зи ма. Чла ни це 
Клу ба „Ка фа“ су 16. фе бру а ра 2005. у до ку мен ту „Ује ди ње ни за 
кон сен зус“ (UnitingforConsensus) за тра жи ле да ре ше ње за пи та ње 
про ши ре ња СБ бу де ши ро ко при хва ће но, а не пред мет пре гла са-
ва ња, при че му су на чел но по др жа ле Мо дел Б. По што је до ку мент 
при хва ти ло ви ше од 30 чла ни ца УН, фор ми ра на је но ва гру па – 
Ује ди ње ни за кон сен зус (УзК). С дру ге стра не, Г-4 је по че ла да 
при ку пља по др шку за усва ја ње Мо де ла А.33) Африч ка гру па је сво је 
по зи ци је де фи ни са ла на са ми ту Африч ке уни је (АУ) у Адис Абе би 
7-8. мар та под на зи вом „Езул ви ни кон сен зус“, ко ји је у су шти ни 
био по твр да Де кла ра ци је из Ха ра реа, са мо без од ред би о ро та ци ји 
на стал ним ме сти ма.34)

Плат фор му за Свет ски са мит Анан је пред ста вио 21. мар та 
2005. у из ве шта ју под на зи вом „У ве ћој сло бо ди: Ка раз во ју, без-
бед но сти и људ ским пра ви ма за све“. У ве зи са ре фор мом СБ по-
твр ђе ни су пред ло зи Ви со ког па не ла, али без пре по ру ке о уз др жа-
ва њу од ве та, уз по зив да чла ни це раз мо тре пред ло же не оп ци је и 
по стиг ну спо ра зум  пре по чет ка Свет ског са ми та.35) 

На осно ву пред ло же них мо де ла, глав не ин те ре сне гру пе су то-
ком ју на и ју ла пред ста ви ле сво је пред ло ге ре фор ме, не при хва-
тив ши но ву ге о граф ску по де лу. Африч ка гру па је на са ми ту АУ 
у Сир ти 4-5. ју ла по твр ди ла „Езул ви ни кон сен зус“ и пред ло жи ла 
про ши ре ње СБ по сле де ћој фор му ли: 6 но вих стал них ме ста, од че-
га 2 из Афри ке, 2 из Ази је, 1 из ЛАК и 1 из ЗЕ ОД и 5 но вих не стал-
них ме ста, од че га 2 из Афри ке, 1 из Ази је, 1 из И. Евро пе и 1 из 
ЗЕ ОД. Ко на чан африч ки пред лог је 18. ју ла до ста вљен ГС као по-
се бан на црт ре зо лу ци је.36) По ла зе ћи од Мо де ла А, Г-4 је до ста ви ла 
свој на црт ре зо лу ци је 18. ју ла. У по гле ду про ши ре ња СБ пред лог је 
био го то во исто ве тан са африч ким, а је ди но што га је раз ли ко ва ло 
је 1 не стал но ме сто ма ње. С дру ге стра не, пред лог Г-4 је био бит но 
раз ли чит у по гле ду пра ва ве та. Но ве стал не чла ни це не би има ле 
пра во ве та док се пи та ње ње го вог до ма ша ја не рас пра ви у окви-

33) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 6.
34) “The Com mon Afri can Po si tion оn the Pro po sed Re form of the Uni ted Na ti ons: The Ezul-

wi ni Con sen sus”, Ext/EX.CL/2(VII), Afri can Union Exe cu ti ve Co un cil, Ad dis Aba ba, Et hi-
o pia, 7-8 March 2005.

35) “In lar ger fre e dom: to wards de ve lop ment, se cu rity and hu man rights for all”, Re port of the 
Sec re tary-Ge ne ral, UN Doc. A/59/2005, 21 March 2005, pa ra. 169-170.

36) UN Doc. A/59/L.67, 18 July 2005.
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ри ма оба ве зне ре ви зи је ко ја је пред ви ђе на у ро ку од 15 го ди на од 
сту па ња аманд ма на на сна гу.37) Фа во ри зу ју ћи Мо дел Б, УзК је 21. 
ју ла пред ста ви ла свој на црт ре зо лу ци је ко ји пред ви ђа до да ва ње 10 
но вих не стал них ме ста са дво го ди шњим ман да том и мо гућ ност ре-
и збо ра за сва не стал на ме ста. Укуп но 20 не стал них ме ста у СБ би 
се рас по де ли ло пре ма мо де лу ре ги о на са фор му лом: 6 из Афри ке, 5 
из Ази је, 4 из ЛАК, 3 из ЗЕ ОД и 2 из И. Евро пе. Пре по ру че но је да 
сва ка ге о граф ска гру па са ма од лу чи о на чи ну ре и збо ра или ро та-
ци је на ме сти ма ко ја јој при па да ју.38) С об зи ром на ве ли ку слич ност 
са африч ким пред ло гом, Г-4 је на сто ја ла да убе ди Африч ку гру пу 
да од у ста не од пра ва ве та, ка ко би пред лог до био по др шку стал них 
чла ни ца и нео п ход ну дво тре ћин ску ве ћи ну у ГС. Ни ге ри ја и ЈАР су 
по ка зи ва ле спрем ност да на пра ве ком про мис и од у ста ну од пра ва 
ве та ка ко би што пре до би ле стал на ме ста, али је би ло по треб но да 
це ла АУ ста не иза та квог ком про ми са.39) 

Стал не чла ни це СБ су за у зе ле по зи ци је ко је су спре чи ле по-
сти за ње кон сен зу са. Иако су де кла ра тив но по др жа ва ле ре фор му, 
у ве зи са кон крет ним ре ше њи ма су по сто ја ле раз ли ке. У ди пло-
мат ским кру го ви ма у УН су из ра же на ми шље ња да су те раз ли ке 
би ле на мер но про ду бље не ка ко би се оте жа ло по сти за ње ре ше ња 
и одр жао statusquo ко ји је био у ин те ре су упра во стал них чла ни-
ца.40) Фран цу ска и В. Бри та ни ја су но ми нал но по др жа ле пред лог 
Г-4, али ни су ак тив но уче ство ва ле у при ку пља њу ши ре по др шке. 
Ки на је још у апри лу об ја ви ла да про ши ре ње члан ства ни је зре ло 
за раз ма тра ње, и да од лу ка тре ба да бу де до не та кон сен зу сом, а не 
гла са њем. Ру си ја је за у зе ла слич ну по зи ци ју. Сна жно про ти вље-
ње Ки не ула ску Ја па на у стал но члан ство СБ је и да ље по сто ја ло. 
С дру ге стра не, САД су по др жа ва ле са мо ула зак Ја па на у стал но 
члан ство, и би ле су про тив про ши ре ња СБ на ви ше од 20 чла ни-
ца. За раз ли ку од Клин то но ве ад ми ни стра ци је ко ја је по др жа ва ла и 
ула зак Не мач ке у стал но члан ство, Бу шо ва ад ми ни стра ци ја је би ла 
про тив, пре све га због не сла га ња са Не мач ком у ве зи са на па дом 
на Ирак 2003. го ди не. На сту па ју ћи са раз ли чи тих по зи ци ја, САД 
про тив Не мач ке, а Ки на про тив Ја па на, ове две стал не чла ни це су 
на шле за јед нич ки ин те рес да ло би ра ју про тив пред ло га Г-4.41)

37) UN Doc. A/59/L.64, 18 July 2005.
38) UN Doc. A/59/L.68, 21 July 2005.
39) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 7.
40) Ibid, p. 52.
41) Ibid, p. 8.
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По ку ша ји Г-4 да по стиг не спо ра зум са Африч ком гру пом су 
про па ли, ка да је АУ 5. ав гу ста на ван ред ном са ми ту по твр ди ла сво-
је по зи ци је. Еги пат, под ути ца јем САД, и још не ке чла ни це АУ под 
ути ца јем САД или Ки не, су сна жно ло би ра ле за ова кву од лу ку, на-
сто је ћи да спре че Ни ге ри ју и ЈАР да оства ре сво је ам би ци је и до-
би ју стал на ме ста. Аме рич ко-ки не ско про ти вље ње пред ло гу Г-4, 
из о ста нак фран цу ско-бри тан ске по др шке за ње га, као и африч ко 
ин си сти ра ње на пра ву ве та је про у зро ко ва ло да до 14. сеп тем бра, 
ка да је по чео Свет ски са мит, не бу де по стиг нут спо ра зум о ре фор-
ми СБ.42) У За вр шном до ку мен ту Свет ског са ми та, ре фор ма СБ је 
са мо крат ко спо ме ну та.43) 

3.ПРЕДЛОЗИРЕФОРМЕСАВЕТАБЕЗБЕДНОСТИУ
ОКВИРУМЕЂУВЛАДИНИХПРЕГОВОРА

3.1.ПрелазаксаРаднегрупенамеђувладинепреговоре

На кон Свет ског са ми та је на стао за мор по во дом ре фор ме СБ, 
а но ви кон крет ни пред ло зи су до шли тек у ле то 2007. од пред сед-
ни ка ГС Ха је ал Ка ли фе (HayaAlKhalifa). С об зи ром да ни јед на од 
гру па ни је мо гла да по стиг не успех, Ка ли фа је у на цр ту из ве шта ја 
Рад не гру пе из ју ла 2007. пред ло жи ла раз ма тра ње пре ла зних ре-
ше ња ко ја су под ра зу ме ва ла но ва не стал на ме ста са раз ли чи тим 
ман да ти ма, уз оба ве зну ре ви зи ју на кон пре ла зног пе ри о да. Та ко ђе, 
Ка ли фа је пред ла га ла да др жа ве раз мо тре пре ла зак са кон сул та ци ја 
у окви ру Рад не гру пе на ме ђу вла ди не пре го во ре.44)

Док је УзК јед но гла сно при хва ти ла иде ју о пре ла зним ре ше-
њи ма, у Г-4 се у ве зи с та квим ре ше њи ма на зи рао рас цеп. Не мач ка 
и Ја пан су би ли спрем ни да раз мо тре иде ју, а Ин ди ја је би ла про-
тив, са ста вом да та ква ре ше ња ни су има ла по др шку ви ше од тре-
ћи не чла ни ца УН, док су ре ше ња за сно ва на на мо де лу па ра ле ли-
зма има ла го то во дво тре ћин ску по др шку.45) У је ку рас пра ве из ме ђу 
Г-4 и УзК о са др жа ју ко нач ног Ка ли фи ног из ве шта ја, гру па од 26 
чла ни ца ко ју су пред во ди ли Ин ди ја, Бра зил, Ни ге ри ја и ЈАР је 14. 

42) Ibid.
43) “2005 World Sum mit Out co me”, UN Doc. A/RES/60/1, 24 Oc to ber 2005, pa ra. 152-154.
44) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 14.
45) Ibid, p. 12.
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сеп тем бра 2007. об ја ви ла на црт ре зо лу ци је A/61/L.69 у ко јој су, 
сход но мо де лу па ра ле ли зма, пред ло же ни: 1) про ши ре ње стал них и 
не стал них ме ста, 2) ве ћа за сту пље ност др жа ва у раз во ју и 3) пред-
ста вља ње раз ви је них др жа ва и оних са тран зи ци о ном еко но ми-
јом.46) Об ја вљи ва њем овог на цр та прак тич но је фор ми ра на још јед-
на ин те ре сна гру па, ка сни је на зва на пре ма ши фри на цр та „L.69“, 
ко ју су чи ни ле углав ном ма ле др жа ве у раз во ју, а у чи јем вођ ству 
су би ле 2 чла ни це Г-4 – Ин ди ја и Бра зил, и 2 чла ни це Африч ке гру-
пе ко је су пре тен до ва ле на стал на ме ста – Ни ге ри ја и ЈАР.

Ко нач на вер зи ја Ка ли фи ног из ве шта ја је са др жа ла пред лог да 
„пи та ње рав но мер ног пред ста вља ња и про ши ре ња члан ства СБ и 
дру га пи та ња у ве зи са СБ тре ба да бу ду раз мо тре на то ком 62. ре-
дов ног за се да ња ГС, укљу чу ју ћи ме ђу вла ди не пре го во ре, на до ве-
зу ју ћи се на до са да шњи на пре дак, по себ но то ком 61. за се да ња, и 
пред ло ге ко је су под не ле чла ни це.“47) Ме ђу тим, по јам међувладини
преговори у Ка ли фи ном из ве шта ју ни је де фи ни сан, а ње гов са др-
жај је ка сни је по стао пред мет рас пра ве су прот ста вље них гру па. С 
об зи ром да је Ка ли фин из ве штај по ну дио да љи ко рак у про це су 
ре фор ме, на црт A/61/L.69 је по ву чен, а из ве штај је при хва ћен.48) 

Де ба та у ГС о ре фор ми СБ, ко ју је то ком но вем бра 2007. ор-
га ни зо вао њен но ви пред сед ник Ср ђан Ке рим, по ка за ла је да не ма 
сла га ња око са др жа ја пој ма ме ђу вла ди ни пре го во ри. Док су Г-4 и 
„L.69“ сма тра ли да су у пи та њу ти пич ни ви ше стра ни пре го во ри 
ко ји укљу чу ју рад на кон крет ном тек сту спо ра зу ма, чла ни це УзК 
су ис ти ца ле да је реч о на став ку кон сул та ци ја у окви ру Рад не гру-
пе.49) На ме ра ва ју ћи да сво је по зи ци је по ста ви као плат фор му за 
пре го во ре, Не мач ка је фор ми ра ла гру пу ко ја је по че ла да ра ди на 
еле мен ти ма тек ста ко ји би по слу жио као осно ва пре го во ра.50) Пр-
ви кон кре тан ре зул тат ове гру пе је об ја вљен 20. мар та, по знат под 
на зи вом „Ки пар ски пред лог“.51) Ком би ну ју ћи пре ла зна ре ше ња из 
Ка ли фи ног из ве шта ја са Мо де лом Б из 2005. овај пред лог је под ра-

46) UN Doc. A/61/L.69/Rev.1, 14 Sep tem ber 2007.
47) “Re port to the Pre si dent of the Ge ne ral As sembly on the Con sul ta ti ons Re gar ding the Qu e-

sti on of Equ i ta ble Re pre sen ta tion on and In cre a se in the Mem ber ship of the Se cu rity Co un cil 
and Ot her Mat ters Re la ted to the Se cu rity Co un cil”, Uni ted Na ti ons, New York, 26 Ju ne 
2007, pa ra. 27.

48) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 15.
49) Ibid, p. 17.
50) Ibid, p. 19.
51) Пред лог је зва нич но пред ста вио Ки пар, али су у ње го вој при пре ми уче ство ва ли Не-

мач ка, Ма ле зи ја, Хо лан ди ја, Ру му ни ја и В.Бри та ни ја.
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зу ме вао про ши ре ње СБ са 7 но вих не стал них ме ста са ман да том од 
5 го ди на уз мо гућ ност уза стоп ног ре и збо ра. Ме ста би се рас по де-
ли ла по фор му ли: 2 из Афри ке, 2 из Ази је, 1 из ЛАК, 1 из И. Евро пе 
и 1 из ЗЕ ОД.52) Пред лог су по др жа ли Ја пан, Бра зил, Фран цу ска и В. 
Бри та ни ја, као и не ке за пад но е вроп ске др жа ве. Сна жно про ти вље-
ње је из ра зи ла Ин ди ја уз по др шку ве ћи не у „L.69“, по на вља ју ћи 
став о не при хва тљи во сти пре ла зних ре ше ња. Гру па УзК је пред лог 
од би ла као уни ла те рал ни по ку шај да се ус по ста ви ал тер на ти ва за 
Рад ну гру пу.53) Ки пар ски пред лог је од би јен, а с об зи ром на су прот-
ста вље не по зи ци је ин те ре сних гру па, Ке рим је у из ве шта ју Рад не 
гру пе са мо су ми рао ток кон сул та ци ја и пред ло жио да ме ђу вла ди-
ни пре го во ри за поч ну то ком 63. ре дов ног за се да ња ГС. Ке ри мов 
из ве штај је по стао осно ва за Ре зо лу ци ју ГС 62/557 усво је ну 15. 
сеп тем бра 2008. ко ја пред ви ђа да Рад на гру па при пре ми окви ре и 
мо да ли те те за одр жа ва ње ме ђу вла ди них пре го во ра, на не фор мал-
ном пле ну му 63. ре дов ног за се да ња. Пре го во ри би по че ли нај ка-
сни је 28. фе бру а ра 2009. Као основ за пре го во ре су де фи ни са ни: 1) 
пред ло зи и по зи ци је чла ни ца, ре ги о нал них гру па и дру гих гру па, 
2) пет кључ них пи та ња: ка те го ри је члан ства, пи та ње ве та, ре ги о-
нал на пред ста вље ност, ве ли чи на про ши ре ног СБ и рад ни ме то ди 
СБ и од но си СБ и ГС и 3) из ве шта ји Рад не гру пе то ком 61. и 62. 
за се да ња ГС.54)

3.2.Међувладинипреговориипредлози 
доТаниновогизвештајаиз2010.

На кон не ко ли ко ме се ци кон сул та ци ја у ве зи са при пре ма ма 
пре го во ра, но ви пред сед ник ГС, Ми гел Д’Еско то Брок ман (Miguel
d’Escoto Brockmann) је 18. фе бру а ра 2009. име но вао ам ба са до ра 
Ав га ни ста на За хи ра Та ни на (ZahirTanin) за пред се да ва ју ћег пре-
го во ри ма. Пре го во ри су по че ли 19. фе бру а ра, са стан ком о пла ну 
ра да на ко ме су Г-4 и „L.69“ тра жи ле да пред се да ва ју ћи обез бе ди 
ком би но ва ни текст са пред ло зи ма као основ за пре го во ре. Пред лог 

52) “Let ter of the Per ma nent Re pre sen ta ti ve of Cyprus to the UN to His Ex cel lency Mr.Sr gjan 
Ke rim Pre si dent of the 62nd ses sion of the Ge ne ral As sembly of the Uni ted Na ti ons,” Uni ted 
Na ti ons, New York, 20 March 2008.

53) Jo nas von Fre i e sle ben, MemberStatesDiscussSecurityCouncilReformAgain:ANeverEn
dingProcess?, Cen ter for UN Re form Edu ca tion, New York, 16 April 2008, In ter net: http://
www.cen ter fo run re form.org/no de/333, (03/08/2014.).

54) UN Doc. А/62/557, 15 Sep tem ber 2008.
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је по др жа ла и УзК.55) То ком пр ве рундe пре го во ра, ко ја је тра ја ла од 
4. мар та до 20. апри ла 2009. из не ти су по зна ти ста во ви ин те ре сних 
гру па.56) На по след њем са стан ку у пр вој рун ди, 20. апри ла, чла ни це 
УзК, Ита ли ја и Ко лум би ја, су пред ло жи ле пре ла зно ре ше ње – про-
ши ре ње СБ са две гру пе не стал них ме ста. У пр вој би би ла ме ста са 
пра вом уза стоп ног ре и збо ра, док су за ду жи ну ман да та по ну ђе не 
две оп ци је: 3 или 5 го ди на уз 1 ре и збор или 2 го ди не уз 2 ре и збо ра. 
Број ме ста ни је де фи ни сан, а рас по де ли ле би их све ре ги о нал не 
гру пе. Дру гу гру пу би чи ни ла ме ста са дво го ди шњим ман да том без 
пра ва ре и збо ра, рас по де ље на пре ма фор му ли: ма ле др жа ве (ма ње 
од 1 ми ли он ста нов ни ка), сред ње др жа ве (1-10 ми ли о на), Афри ка, 
Ази ја, ЛАК и И. Евро па, без на во ђе ња бро ја ме ста. У ве зи са пра-
вом ве та пред ло же но је или уки да ње или огра ни че ње са мо на она 
пи та ња ко ја се ти чу Гла ве VII.57) Овај пред лог је по стао ко нач на 
пре го ва рач ка по зи ци ја УзК.

Дру га и тре ћа рун да, одр жа не у ма ју, ју ну и сеп тем бру, ни-
су до не ле ни шта но во у пре го во ри ма, а по мак ка ком би но ва ном 
тек сту са пред ло зи ма ко ји би по слу жио као осно ва пре го во ра је 
на пра вљен то ком че твр те рун де ко ја је по че ла 16. но вем бра 2009. 
По чет ни ко рак су учи ни ле Г-4 и ЈАР 23. де цем бра 2009. по слав-
ши Та ни ну пи смо са 138 пот пи са по др шке чла ни ца УН, ко јим се 
тра жи да он пред ста ви текст ко ји ће слу жи ти као осно ва пре го во-
ра. Та нин је у од го во ру на пи смо за тра жио од чла ни ца да до ста ве 
сво је ко нач не пред ло ге. До ста вље но је 30 пред ло га, у ко ји ма су 
по но вље на ре ше ња из ра ни јих пред ло га од 2005. до 2009. Та нин 
је ре ше ња раз вр стао пре ма 5 кључ них те ма из Ре зо лу ци је 62/557 
и тај текст по слао чла ни ца ма у из ве шта ју од 10. ма ја 2010.58) Да љи 
пре го ва рач ки про цес је те као у прав цу пре чи шћа ва ња тек ста ко ји 
је Та нин по ну дио у ци љу об ли ко ва ња осно ве за пре го во ре.

3.3.Међувладинипреговориипредлози 
наконТаниновогизвештаја

То ком пе те рун де пре го во ра, од 5. ју на до 11. но вем бра 2010. 
Г-4 је тра жи ла скра ћи ва ње тек ста и об ја вљи ва ње кон ци зне вер зи-

55) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 31.
56) Ibid, p. 32.
57) UN Doc. A/64/CRP.1, 21 Ja nu ary 2010.
58) “Let ter from the Cha ir of the In ter go vern men tal Ne go ti a ti ons on Se cu rity Co un cil Re form”, 

Uni ted Na ti ons, New York, 10 May 2010.
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је, че му су се про ти ви ле УзК, али и Африч ка гру па, ко ја је тра жи ла 
да се пр во уса гла се кључ ни прин ци пи ре фор ме.59) Ше ста рун да, од 
24. но вем бра до 14. де цем бра 2010. ни је до не ла но ве ре зул та те, а 
сед му, ко ја је по че ла 2. мар та 2011. је обе ле жио ви ше ме сеч ни за-
стој услед оп ту жби УзК да Г-4 по ку ша ва да ми мо окви ра пре го во ра 
пре ју ди ци ра ис ход ре фор ме. Гру па 4 је јед ном бро ју чла ни ца по-
сла ла на црт ре зо лу ци је ко јом ГС „по зи ва на про ши ре ње стал ног и 
не стал ног члан ства“. У слу ча ју усва ја ња та квог пред ло га, пред мет 
пре го во ра би би ла са мо рас по де ла но вих ме ста, што је би ло не при-
хва тљи во за УзК. У на ме ри да окон ча за стој, Та нин је 18. ав гу ста 
за тра жио да чла ни це до ста ве све сво је пред ло ге свим уче сни ци ма 
пре го во ра. Пред ло зи су по сла ти то ком сеп тем бра, а у но вем бру је 
од лу че но да они бу ду раз мо тре ни то ком осме рун де, од ја ну а ра до 
мар та 2012.60)

На пр вом са стан ку осме рун де, 26. ја ну а ра 2012. раз ма тран је 
пред лог Г-4 ко ји је био са же та вер зи ја пред ло га из 2005. На дру гом 
са стан ку, 21. фе бру а ра, раз ма тран је пред лог УзК, ко ји је у су шти-
ни био по но вље ни пред лог из апри ла 2009.61) На тре ћем са стан ку, 
13. мар та, „L.69“ је по ну ди ла но ви пред лог, ко ји је од ра жа вао са да 
већ ја сан рас цеп у Г-4 из ме ђу Ин ди је и Бра зи ла на јед ној стра ни 
и Не мач ке и Ја па на на дру гој. Но ви пред лог је пред ви део про ши-
ре ње члан ства СБ у обе ка те го ри је по фор му ли: 2 стал на и 2 не-
стал на ме ста из Афри ке, 2 стал на и 1 не стал но из Ази је, 1 стал но 
и 1 не стал но из ЛАК, 1 стал но из ЗЕ ОД, 1 не стал но из И. Евро пе 
и 1 не стал но за ма ле острв ске др жа ве. Бит на но ви на у пред ло гу 
„L.69“, по ред ме ста за острв ске др жа ве, је пра во ве та за но ве стал-
не чла ни це, чи ме се ова гру па уда љи ла од по чет них по зи ци ја Г-4 
и при бли жи ла по зи ци ја ма Африч ке гру пе.62) На че твр том са стан ку, 
19. мар та, су раз ма тра не по зи ци је Африч ке гру пе ко је ни су про ме-
ње не од 2005.63)

С об зи ром да на овим са стан ци ма ни је про на ђе но ре ше ње и 
да је ве ћи на де ле га ци ја тра жи ла про ши ре ње СБ у обе ка те го ри је 
члан ства, Та нин је 25. ју ла пред ло жио да из ра ди кон ци зни рад ни 
до ку мент ко ји ће слу жи ти као осно ва за на ста вак пре го во ра. Та-
ни нов пред лог је имао по др шку са мо Г-4 и „L.69“, а сна жно су се 

59) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 36.
60) Ibid, p. 37.
61) Ibid, p. 38.
62) Ibid, p. 49.
63) Ibid, p. 39.
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про ти ви ли УзК, Африч ка гру па, САД, Ки на и Ру си ја. Де ве та рун-
да, од апри ла до ју на 2013. ни је да ла но ве ре зул та те.64) У на ме ри 
да ини ци ра по мак у на ред ној рун ди пре го во ра, предсeдник ГС у 
68. за се да њу, Џон Ви ли јем Еш (JohnWilliamAshe), је фор ми рао 
Са ве то дав ну гру пу са за дат ком да на пра ви осно ву за на ста вак пре-
го во ра. Гру па је 10. де цем бра 2013. пред ста ви ла тзв. nonpaper, у 
ко ме је са же ла Та ни нов из ве штај из 2010. чи ме је на стао кра так и 
кон ци зан дoкумент са по пи сом глав них ста во ва свих гру па. То ком 
де се те рун де, ко ја је по че ла 12. де цем бра 2013, по др шку за nonpa
per су ис та кле Г-4, „L.69“ и В. Бри та ни ја, док су про тив би ле УзК, 
Африч ка гру па, Ру си ја и Ки на. У пе ри о ду од мар та до ју на 2014. 
уче сни це у пре го во ри ма су по но ви ле по зна те ста во ве, а nonpaper 
ни је при хва ћен. Ко на чан текст са ре ше њи ма ко ји би слу жио као 
осно ва пре го во ра још увек не по сто ји, док уче сни це у пре го во ри-
ма и да ље ра де на пре чи шћа ва њу Та ни но вог тек ста из ма ја 2010.65) 

Ток ме ђу вла ди них пре го во ра је по ка зао да у од но су на 2005. 
сво је пред ло ге ни је ме ња ла је ди но Африч ка гру па, док је УзК на-
пра ви ла са мо де ли мич на од сту па ња кроз пред лог из апри ла 2009. 
С дру ге стра не, до шло је до рас це па у Г-4, по што су се Ин ди ја и 
Бра зил фор ми ра њем „L.69“, а по себ но пред ло гом из мар та 2012. 
при бли жи ле африч ким по зи ци ја ма, док Не мач ка и Ја пан раз ма тра-
ју и пре ла зна ре ше ња са не стал ним ме сти ма, чи ме се при бли жа ва-
ју УзК. Стал не чла ни це СБ, иако де кла ра тив но по др жа ва ју ре фор-
му, и то ком ме ђу вла ди них пре го во ра су за у зе ле по зи ци је ко је су 
спу та ва ле по сти за ње ре ше ња. Све стал не чла ни це су се сло жи ле 
да у ре фор ми СБ не мо же би ти про ши ре ња пра ва ве та, што се ди-
рект но су прот ста вља зах те ви ма Африч ке гру пе и „L.69“.66) У ве зи 
са кон крет ним пред ло зи ма из ра же не су раз ли ке ко је про ис ти чу из 
спе ци фич но сти њи хо вих по је ди нач них ин те ре са. САД по др жа ва ју 
огра ни че но про ши ре ње стал ног и не стал ног члан ства, при че му 
пред ло зи за но ва стал на ме ста мо ра ју да на ве ду кон крет не др жа-
ве. Док је Бу шо ва ад ми ни стра ци ја из ри чи то по др жа ва ла са мо кан-
ди да ту ру Ја па на, Оба ми на је на ја ви ла по др шку и за кан ди да ту ру 
Ин ди је.67) Фран цу ска и В. Бри та ни ја на чел но по др жа ва ју кан ди-

64) Ibid, pp. 40-41.
65) Cen ter for UN Re form Edu ca tion, IsThereMomentumforSecurityCouncilReform?What

are the Obstacles?, 31 May 2014, In ter net: http://cen ter fo run re form.org/?q=no de/602, 
(03/08/2014.)

66) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 53.
67) Ka ra C. McDo nald, Ste wart M. Pa trick, UNSecurityCouncilEnlargementandU.S.Inte

rests, Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, New York, 2010, pp. 13-14.
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да ту ре Не мач ке, Бра зи ла, Ин ди је и Ја па на за стал на ме ста, као и 
стал ну пред ста вље ност Афри ке у СБ, али кон крет но пред ла жу да 
се СБ пр во про ши ри са мо не стал ним ме сти ма са ду жим ман да том 
и уза стоп ним ре и збо ром, ко ја би на кон ре ви зи је мо гла да по ста-
ну стал на.68) Ки на се и да ље про ти ви зах те ви ма Ја па на за стал ним 
члан ством, док с јед не стра не по др жа ва зах те ве Африч ке гру пе, а 
с дру ге уче ству је на екс перт ским са стан ци ма УзК. Ру си ја, има ју-
ћи у ви ду са рад њу у окви ру БРИКС, по др жа ва Ин ди ју и Бра зил за 
но ве стал не чла ни це, ма да по ка зу је ин те ре со ва ње и за пре ла зна 
ре ше ња.69)

Су ми ра ју ћи до са да шње ре зул та те пре го во ра, Та нин је у пи сму 
од 8. ју ла 2014. пред ло жио два ко ра ка у на став ку ме ђу вла ди них 
пре го во ра. Пр ви је пи са ње све о бу хват ног пре гле да до са да шњег 
то ка пре го во ра ко ји би се по ну дио на раз ма тра ње ГС на 70. за се-
да њу тј. Свет ском са ми ту 2015. ко ји се по кла па са про сла вом 70 
го ди на од осни ва ња УН и 15 го ди на од Ми ле ни јум ске де кла ра-
ци је. Пре глед би на пи са ла не за ви сна по ли тич ка лич ност ко ју би 
иза брао Ге не рал ни се кре тар или Пред сед ник ГС, и са др жао би до 
са да по стиг ну те ре зул та те и пре пре ке за по сти за ње ре ше ња у ве зи 
са ре фор мом СБ. Овај до ку мент би по слу жио као осно ва да се на 
Свет ском са ми ту по стиг не ре ше ње за ре фор му СБ. Дру ги ко рак је 
из ра да кон ци зног рад ног до ку мен та чи ме би про цес ре фор ме СБ 
пре шао у фа зу кон крет них пре го во ра на из ра ди ко нач ног тек ста 
(textbasednegotiations).70) Има ју ћи у ви ду по сто је ће по зи ци је ин-
те ре сних гру па и стал них чла ни ца СБ, мо же се оче ки ва ти да пр ви 
пред лог бу де усво јен и да се ње го вој ре а ли за ци ји при сту пи то ком 
69. за се да ња ко је по чи ње у сеп тем бру 2014. У ве зи са дру гим пред-
ло гом оста је отво ре но пи та ње да ли ће уче сни це пре го во ра по ну-
ди ти дру га чи је ко нач не пред ло ге у од но су на по сто је ће и при бли-
жи ти ста во ве, или ће се по но ви ти си ту а ци ја уочи Свет ског са ми та 
2005.

68) “Dec la ra tion on Glo bal Go ver nan ce and De ve lop ment”, Thir ti eth Fran ce – Uni ted King dom 
Sum mit, Evian, Fran ce, 6 July 2009.

69) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, pp. 53-54.
70) “Cha ir’s As ses sment ot the 10th Ro und of the In ter na ti o nal Ne go ti a ti ons on Se cu rity Co un cil 

Re form”, Uni ted Na ti ons, New York, 8 July 2014.
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SladjanaMladenovic
THEPROPOSALSFORTHEUNITEDNATIONS
SECURITYCOUNCILREFORM(1992-2014)

Resume
In this paper the author analyzed the proposals for the
UnitedNationsSecurityCouncilreform,presentedbythe
UN member states and their interest groups, President
of theUNGeneralAssemblyandUNSecretaryGeneral
in theperiod fromDecember1992untilJune2014.The
authorfocusedonpresentingthemainsolutionsfromthe
proposalsconcerningtwokeyquestionsoftheSCreform
–itsenlargementandthescopeandexerciseoftheright
ofveto.
Thepaperfirstshowedtheresultsof thereformconduc
tedintheperiod19631965,andthereasonsfornewre
form.Inthesecondpartofthepaper,theauthorpresented
theproposalsmadewithin theGAOpenendedWorking
Groupuntil 2007,while the third part encompassed the
proposalsinthecontextofintergovernmentalnegotiations
whichcommencedin2009.
The current proposals show that theUNmember states
andtheirinterestgroupsdonotgiveupontheestablished
positions,whichmakes the agreement about key questi
onsofthereformimpossible.WhileGroup4,theAfrican
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GroupandL.69proposeenlargement inbothcategories
ofseats,UnitingforConsensusonlyagreeonenlargement
innonpermanentseats.Therearedifferencesconcerning
therightofvetobetweenthegroupsproposingnewper
manent seats. TheAfricanGroup and L.69 propose the
rightof veto fornewmembers,whileGroup4advocate
thewithholdingofthatright,atleastforthefirst15years
aftertheenlargement.TheSCpermanentmembersmake
the agreementmore difficult, by takinga stance against
theextensionofveto,supportingvarious interestgroups
andlobbyingagainst theagreementbetweenthegroups,
asin2005.Theonlytangibleresultinovertwodecades
of thereformprocessconsists inthedecisiontoconduct
thereformbyamendingtheUNCharteraccordingtoits
Article108.
Keywords:SecurityCouncil,SecurityCouncilReforme,
UnitedNations,GeneralAssembly.
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