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УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ 
У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Са же так
Пред мет овог ра да је раз ма тра ње уло ге и зна ча ја ло би стич ке 

де лат но сти у прав ном си сте му Ср би је. Је дан од глав них ци ље ва 
ра да је сте те жња ауто ра да до при не се по сте пе ној де ми сти фи ка ци-
ји ове ре ла тив но но ве про фе си је у кон ти нен тал ном пра ву. Уве сти 
ло би стич ку де лат ност кроз прав ну ре гу ла ти ву под јед на ко је ва жно 
ка ко за де ло ва ње пре ма Европ ској уни ји, та ко и на на ци о нал ном 
пла ну. Има ју ћи у ви ду да се ути цај Европ ске уни је сва ке го ди не 
све ви ше ши ри и то у нај ра зли чи ти јим обла сти ма, про цес до но ше-
ња од лу ка по ста је све зна чај ни ји не са мо за др жа ве чла ни це не го 
и за дру ге др жа ве ко је те же члан ству u ЕУ. По сма тра ју ћи де лат-
ност ло би ра ња на тај на чин, мо же мо за кљу чи ти да је ло би ра ње на 
ни воу Европ ске уни је кру ци јал но не са мо за по зи ци о ни ра ње већ 
и при су ство др жа ве у ме ђу на род ним окви ри ма. На на ци о нал ном 
ни воу, ло би ра ње је под јед на ко ва жно има ју ћи у ви ду да сва ко дру-
штво функ ци о ни ше са од ре ђе ним пра ви ли ма ко ја се мо ра ју по што-
ва ти. У уре ђе ним дру штви ма та пра ви ла су ком плек сна, али ка да 
се њи хо ва ло ги ка от кри је, пра ви ла по ста ју до ступ на и пред ви ди-
ва. Аутор да је пре глед нај че шће ко ри шће них стра те ги ја и тех ни ка 
ло би ра ња, а за тим упу ћу је на нео п ход не усло ве ко ји мо ра ју би ти 
ис пу ње ни да би се ло би стич ка де лат ност за кон ски уве ла у прав ни 
си стем на ше зе мље.
Кључ не ре чи: ло би ра ње, про цес до но ше ња од лу ка, крат ко роч но ло би ра-

ње, ду го роч но ло би ра ње, ди рект но ло би ра ње, ин ди рект но 
ло би ра ње, ме ди ји, по ли тич ке пар ти је, по ли тич ка не ста-
бил ност.

* Доктор правних наука, оснивач Друштва лобиста Србије
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О ПОЈМУ ЛОБИРАЊА

Шта је ло би ра ње? Ко су ло би сти? Од го во ре на ова пи та ња не 
мо ра мо да тра жи мо у уџ бе ни ци ма или у ап стракт ном раз ми шља-
њу. Од го вор је ве о ма јед но ста ван – сви смо ми ло би сти, са мо то га 
не ка да ни смо све сни. Јед но од нај ве ћих не ра зу ме ва ња ка да је реч 
о ло би ра њу, ти че се по ре кла ове про фе си је. А по ре кло је скоп ча но 
са са мом при ро дом чо ве ка да шти ти и бра ни свој ин те рес. Ми смо 
по ста ли ло би сти пр ви пут ка да смо ушли у удру же ње из ви ђа ча, 
ка да смо по ста ли чла но ви би бли о те ке, ка да смо по ста ли чла но-
ви ри бо ло вач ког дру штва, ка да смо по ста ли део не ке сту дент ске 
ор га ни за ци је итд. Ако смо ура ди ли би ло ко ју од ових или хи ља ду 
дру гих ак тив но сти у овој зе мљи, ми смо би ли за сту пље ни или смо 
пред ста вља ли ло би сту у не ком тре нут ку. Дру гим ре чи ма, сва ко од 
нас је у то ку свог жи во та био не чи ји ло би ста или је био пред мет 
ло би ра ња а да то га ни је све стан. Сви смо ми ло би ра ли не ко га за 
не што, са мо ни смо те ак тив но сти до жи вља ва ли као ло би ра ње. Мо-
жда ће ова кав став не ко ме зву ча ти као су ви ше по јед но ста вље ње 
ло би стич ке де лат но сти, али то је ну жно да би се оства рио на ум 
ко ји има аутор ових ре до ва. А ре зул тат ко ји же ли мо по сти ћи је сте 
да про ме ни мо сте ре о тип ло би сте као тај ног, моћ ног и ко рум пи ра-
ног по је дин ца. Мо ра мо пред ста ви ти ло би сту и ње го во де ло ва ње на 
нај јед но став ни ји на чин да ко нач но раз об ли чи мо ње го ву про фе си ју 
да по ста не ра зу мљи ва и при хва тљи ва сва ко ме од нас.

Основ ни циљ ло би ра ња је сте оства ри ва ње ути ца ја у фа зи до-
но ше ња од лу ка и ти че се од но са пре ма за ко но дав ним и из вр шним 
ор га ни ма.1) Ло би стич ка про фе си ја је са став ни део сва ког де мо-
крат ски уре ђе ног дру штва. Ло би ра ње ни је са мо оба ве зни део дру-
штве ног де мо крат ског си сте ма, већ, у из ве сној ме ри пред ста вља 
и гра нич ник у од но су на то та ли тар не си сте ме. Са мо у сло бод ном 
де мо крат ском дру штву у ко ме по сто ји сло бод но так ми че ње ин те-
ре са, ло би стич ка про фе си ја мо же за жи ве ти и по сто ја ти. Ло би ра ње 
пред ста вља да кле, ис пит зре ло сти јед не де мо кра ти је. Су шти на ло-
би ра ња ни је ни шта дру го не го пер со ни фи ка ци ја основ ног пра ва 
сва ког чо ве ка – пра ва на сло бо ду го во ра. 

У раз ви је ним де мо крат ским си сте ми ма по сто ји чи тав низ 
про пи са ко ји уре ђу ју на чин и окви ре ло би ра ња. То зна чи да је ло-
би ра ње про цес ко ји је при лич но ја ван и ко ји исто вре ме но у ве ли-
кој ме ри до при но си раз ви ја њу де мо крат ских ин сти ту ци ја јед ног 
дру штва, чи је се по сле ди це огле да ју и на уну тра шњем и на спо ља-
шњем пла ну. И по ред сво је тран спа рент но сти око пој ма ло би ра ња 

1)  Zetter, L.: Lobbying The Art of Political Persuasion, Hampshire, 2008. стр. 3.
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по сто је од ре ђе не про тив реч но сти. Та ко, и да ље тер мин ло би ра ње 
има не га тив ну ко но та ци ју јер су ге ри ше да је у пи та њу ни шта дру го 
не го под ми ћи ва ње до но си о ца од лу ка или оних ко ји мо гу ути ца ти 
на до но си о це од лу ка. Ми сли мо да ова кви ста во ви све ви ше од ла-
зе у про шлост из про стог раз ло га што је ло би ра ње ре ал но ста ње 
плу ра ли стич ког ду ха, јер сва ко има при род ни пра во да се бо ри за 
оства ри ва ње свог ин те ре са, на рав но, осим уко ли ко је он у су прот-
но сти са јав ним по рет ком, при нуд ним про пи си ма или мо ра лом. 

Ме ђу тим, то не зна чи да ће ло би сти ко ри сте ћи свој по ло жај 
за до во ља ва ти са мо ин те ре се пред став ни ка круп ног ка пи та ла и да 
ће би ти на услу зи са мо ве ли ким ком па ни ја ма ко је мо гу да пла те 
њи хо ве услу ге. На про тив, ло би сти вр ше јед ну мо ра лу ак тив ност. 
Пред став ни ци ма лог и сред њег би зни са, ра зна удру же ња гра ђа на, 
син ди ка ти и ор га ни за ци је чи ји се глас не до вољ но ја ко и гла сно чу-
је, са да до би ја ју при ли ку да пре ко ло би сте по ку ца ју на вра та на 
ко ја ни су мо гли, обра зло же сво је зах те ве, из не су сво је ар гу мен те, 
да ју сво је пред ло ге... да кле, сви они про бле ми ма лог ка пи та ла, по-
сред ством ло би сте до би ће па жњу јав но сти и до но си ла ца од лу ка 
што ће убр за ти ре ша ва ње њи хо вих про бле ма.

Са вре ме но дру штво ка рак те ри шу ди на мич не и ин тен зив не 
про ме не чи ме се ства ра ју пред у сло ви за брз раз вој но вих тех ни ка, 
при сту па и иде ја. До стиг ну ти сте пен раз во ја са вре ме ног дру штва, 
са дру ге стра не, отво рио је про стор де ми сти фи ка ци ји про це са до-
но ше ња од лу ка. До но ше ње од лу ка ви ше ни је за тво рен про цес на 
ко ји по је дин ци и удру же ња не мо гу ути ца ти. Са раз во јем све сти и 
ка пи та ла, са да се по ја вљу је све ви ше за ин те ре со ва них су бје ка та 
ко ји хо ће да уче ству ју у кре и ра њу по ли тич ких при ли ка. Нај че шће 
гра ђа ни уче ству ју у по ли тич ком жи во ту јед не др жа ве пу тем по ли-
тич ких ор га ни за ци ја кроз ко је про мо ви шу сво је ста во ве и ти ме се 
за ла жу за спро во ђе ње по ли ти ке сво је стран ке. Об зи ром да по ли-
тич ке ор га ни за ци је у ве ћи ни слу ча је ва ни су ис пу ни ле свој циљ а 
то је да бу ду увек и на пр вом ме сту у слу жби сво јих би ра ча ство ри-
ло се не за до вољ ство и по че ла ра ђа ти свест о нео п ход но сти пред-
у зи ма ња од ре ђе них ко ра ка ка ко би се глас на ро да ја че и гла сни је 
са оп штио иза бра ним пред став ни ци ма. На овај на чин се пр ви пут 
по че ла ја вља ти иде ја о ства ра њу од ре ђе них ин те ре сних гру па ко је 
би до но си о ци ма од лу ка ука зи ва ле на од ре ђе не про бле ме и на на-
чин њи хо вог ре ша ва ња. Дру гим ре чи ма, бри га и раз у ме ва ње пре ма 
би ра чи ма са да се спу шта са ап стракт не уоп ште не по ли ти ке ко ју 
про мо ви ше од ре ђе на по ли тич ка пар ти ја на те рен јед но став ног ре-
ша ва ња кон крет них слу ча је ва. 
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То на рав но не зна чи да нам ни су по треб не по ли тич ке пар-
ти је и да у за ко но дав ним ор га ни ма се де не ком пе тент ни пред став-
ни ци ко ји не ма ју до дир са ствар но шћу. На про тив, сва ка по ли тич-
ка стран ка се тру ди да из сво јих ре до ва ода бе ре оне ка дро ве ко ји 
ће на нај бо љи на чин да пред ста ве про грам стран ке и да за сту па-
ју ин те ре се сво јих би ра ча. Ме ђу тим, ме ђу њи ма има љу ди раз ли-
чи тог обра зов ног про фи ла и сте пе на. Та ко да нпр. о се ту за ко на 
из обла сти здрав ства рас пра вља ју и ле кар и елек тро-ин же њер. У 
овим си ту а ци ја ма се отва ра про стор за уче шће још јед ног су бјек-
та у про це су до но ше ња од лу ка. Тај су бје кат је сте ло би ста. На и ме, 
по сла ни ци ка да при пре ма ју и усва ја ју прав не ак те у обла сти ма ко-
је зах те ва ју зна ње екс пе ра та, ко ри сте из ве шта је и ра до ве ко је су 
на пи са ли про фе си о нал ци. То је мо ме нат ка да ма те ри ја ли ко је су 
при пре ми ле ло би стич ке ор га ни за ци је сту па ју на  сце ну. Они ан га-
жу ју екс пер те у по је ди ним обла сти ма да да ју струч но ми шље ње. 
Нај че шће су у пи та њу уни вер зи тет ски про фе со ри или струч ња ци 
за кон крет ну област. На овај на чин ло би сти упо зна ју по сла ни ке са 
до брим и ло шим стра на ма кон крет ног за кон ског пред ло га. Из ве-
штај ко ји ло би сти до ста вља ју је нај че шће до бро ар гу мен то ван са 
про јек ци ја ма де ша ва ња у прак си и слу жи као по ка за тељ оправ да-
но сти за кон ских ре ше ња. Су шти на ло би ра ња је да кле, пру жа ње 
за ко но дав ци ма озбиљ них ана ли за од ре ђе не про бле ма ти ке, укљу-
чу ју ћи и мо гу ће по сле ди це и ефек те од ре ђе них пред ло же них про-
пи са.2) Ра ди се о ве ли ком бро ју за ко на из нај ра зли чи ти јих обла сти. 
Ло би сти у окви ру свог де ло ва ња до но се за ко но дав ци ма по треб не 
ин фор ма ци је, ана ли зе, пре гле де, ста ти сти ке, при ка зе, про јек ци је и 
сл. Са дру ге стра не за ко но дав ци од ло би ста до би ја ју и дру ге бит не 
а у не ким слу ча је ви ма и кључ не ин фор ма ци је као што су: рас по ло-
же ње би ра ча за при хва та ње од ре ђе ног за ко на и сл. И то је основ ни 
на чин на ко ји ло би сти вр ше свој ути цај на иза бра не пред став ни ке 
на ро да. Не ма ни ка квих скри ве них ути ца ја, тај них ве че ра и по кло-
на. Ло би стич ку про фе си ју тре ба раз у ме ти са мо као јед ну ка ри ку 
у јав ном од лу чи ва њу ко ја је спо на из ме ђу до но си о ца од лу ка и би-
ра ча.3) Об зи ром да но си о ци вла сти има ју ве ли ку же љу да бу ду у 
слу жби сво јих би ра ча они пре ко ло би ста на је дан по сре дан на чин 
ко му ни ци ра ју са сво јим би рач ким те лом. Упра во ова си ме трич на 
ко му ни ка ци ја пред ста вља су шти ну ло би ра ња.

Да кле, да за кљу чи мо, у са вре ме ном све ту вла да јед но про сто 
пра ви ло: би ти бла го вре ме но упо знат са пра вим и ве ро до стој ним 
ин фор ма ци ја ма. У скла ду са тим мо ра мо да на гла си мо да се ин-

2) Kober-Smith, M.: Legal Lobbying How To Make  Your Voice Heard, London, 2000. стр. 14.

3) Kober-Smith, M.: Legal Lobbying How To Make  Your Voice Heard, London, 2000. стр. 13.
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те ре си би ло ког су бјек та, а по го то во др жа ва не мо гу шти ти ти од 
слу ча ја до слу ча ја. Ло би стич ка де лат ност обез бе ђу је стал ну раз-
ме ну по треб них ин фор ма ци ја и кон ти ну и ра ну за шти ту ин те ре са у 
скла ду са по зи тив ним прав ним про пи си ма.

НАСТАНАК ЛОБИРАЊА

Мно ги уста но ву и на ста нак ло би ра ња по ве зу ју још са ста ром 
Грч ком где су се на јав ним фо ру ми ма до но си ле од лу ке пред при-
су ством ве ли ког бро ја љу ди. Ме ђу тим, ако го во ри мо о ло би ра њу у 
са вре ме ном сми слу те ре чи, као за че так про фе си је и на у ке ло би ра-
ња не спор но се из два ја пе ри од за вре ме ман да та пред сед ни ка Сје-
ди ње них Др жа ва, Гран та. Об зи ром да је пред сед ник Грант во лео да 
ужи ва у ци га ра ма и пи ћу у хо лу ис пред сво је кан це ла ри је, осо бље, 
ад ми ни стра ци ја и по ли ти ча ри су ве о ма бр зо уви де ли по год ну при-
ли ку да бу ду бли зу пред сед ни ка и тра же од ре ђе не услу ге.

Ло би ра ње на ор га ни зо ва ној осно ви за по чи ње свој раз вој ни 
пут кра јем осам на е стог ве ка ка да је и ин сти ту ци о нал но при зна то. 
Пр ви аманд ман на аме рич ки Устав, гра ђа ни ма при зна је пра во да 
сво је ин те ре се бра не код по ли тич ких уста но ва, да се мир но оку-
пља ју и упу ћу ју пе ти ци је вла ди. Ре ше њем Вр хов ног су да то се пра-
во сма тра не по сред ном по сле ди цом де мо крат ског си сте ма. По чет-
ком 1792. го ди не Ви ли јам Хул, је био унајм љен од стра не ве те ра на 
гра ђан ског ра та да ло би ра за ве ћу на док на ду рат них ве те ра на, и то 
се сма тра пр вим по зна тим слу ча јем ан га жо ва ња ло би сте. 

По чет ни ко ра ци ло би стич ког де ло ва ња ни су би ли ни на лик 
ло би ра њу у са вре ме ном сми слу те ре чи ко је ка рак те ри ше ор га ни-
за ци ја љу ди, ци ља ни го вор, ура ђе на ана ли за, раз ме на ин фор ма-
ци ја, ди рект ни раз го вор са кључ ним чи ни о ци ма, ме ди ја ти за ци ја 
про бле ма, ко ри шће ње са ве зни ка и др. Ло би ра ње је би ло пред у зи-
ма но од стра не по је ди на ца или тре нут них ко а ли ци ја, ус по ста вље-
них са тач но од ре ђе ним ци ље ви ма и тра ја ло је огра ни че но вре ме. 
Ло би сти су углав ном за сту па ли ко мер ци јал не ин те ре се. Тех ни ке 
ло би ра ња су под ра зу ме ва ле по зна те ме то де као што су прав ни и 
ло гич ни ар гу мен ти, фор ми ра ње но вих вер зи ја по је ди них до га ђа ја, 
ус по ста вља ње лич них кон та ка та. ‘’По стан дар ди ма ко ји се да нас 
сма тра ју не до зво ље ним и ко ји се ни ка ко не сме ју то ле ри са ти, ло-
би сти су ну ди ли, а за ко но дав ци при хва та ли но вац и раз не дру ге 
по кло не.’’4) У де вет на е стом ве ку са сна жним раз во јем ка пи та ли зма 

4) Ђурђић, А.: Интересне групе и лобирање као поступак у међународним односима, Бео-
град, 2007, стр. 56.
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ја вља се у САД јак ути цај по слов них кру го ва у сек то ру по љо при-
вре де (па мук), бан кар ском си сте му, же ле зни ца ма и сл. То је пе ри од 
ка да ло би ра њем по чи њу да се ба ве про фе си о нал не кор по ра ци је. 
Из ме ђу два свет ска ра та но ве тех но ло ги је, по пут хе миј ске, енер-
гет ске и ауто мо бил ске, пре ра ста ју у ути цај не еко ном ске сек то ре. 
На кон ре це си је 30-тих го ди на про шлог ве ка, по ја вљу ју се и но ви 
парт не ри др жа ве – син ди ка ти.

По чет ком два де се тог ве ка, по раст моћ ног но вог ме ди ја као 
што је ра дио дао је за мах ме диј ским кам па ња ма ко је су ло би сти 
ко ри сти ли да би ути ца ли на за ко но дав ца ин ди рект ним пу тем – ме-
ња њем јав ног ми шље ња.5) То ра де аген ци је ко је су спе ци ја ли зо ва-
не да пу тем ути цај них љу ди у ма њим де ло ви ма за јед ни це (ко је су 
на мен ски ци ља не) иза зо ву или по др же од ре ђе ни став или иде ју. 
Од ре ђе ни став, ми шље ње или иде ја се за тим кон ти ну и ра но пла си-
ра пу тем кон тро ли са них сред ста ва јав ног мне ња по др жа на од стра-
не ути цај них љу ди.

Пр ви по ку шај да се пра ви ла и на чин ло би ра ња прав но уре ди 
у САД, био је 1928. го ди не. На и ме За кон је пред ви ђао оба ве зу свих 
про фе си о нал них ло би ста да се ре ги стру ју у Кон гре су. Пред лог За-
ко на је по те као од гор њег до ма Се на та где је до био по треб ну ве ћи-
ну. Ме ђу тим, у Пред став нич ком до му пред лог За ко на ни је до био 
по треб ну са гла сност и на тај на чин је от па ла мо гућ ност да се уве де 
прав на ре гу ла ти ва у овој обла сти. Осам на ест го ди на ка сни је пред-
лог Се на та је на и шао на по др шку и као ре зул тат то га је до но ше ње 
Фе де рал ног за ко на о ло би ра њу. Овај За кон је де фи ни сао ло би сту 
као осо бу ко ја мо же да до ђе до цен тра од лу чи ва ња и на не по сре дан 
или по сре дан на чин да ути че на ње га у скла ду са сво јим ци ље ви-
ма. У на ме ри да се по ве ћа тран спа рент ност у свим ак тив но сти ма 
ко је пот па да ју под ло би ра ње, 1995 го ди не до нет је За кон о раз от-
кри ва њу ло би стич ке де лат но сти.6) По след њи за кон ко ји је до нет 
на ни воу фе де рал не вла де а ти че се про фе си је ло би сте је За кон о 
по ште ном ру ко вод ству и отво ре ној вла ди до нет 2007 го ди не ко ји 
са др жи од ре ђе не из ме не у од но су на прет ход ни за кон, у ци љу по-
ве ћа ња кон тро ле ра да ре ги стро ва них ло би ста као и но ве усло ве за 
ло би ра ње. 7)

У Евро пи је ло би ра ње на ста ло ка сни је и то на пот пу но дру-
гим осно ва ма не го што је слу чај са Сје ди ње ним аме рич ким др жа-
ва ма. Ло би ра ње је лак ше при хва ће но у ан гло сак сон ским ве ћин ски 

5)  Hall-Wiecek-Finkelman: American Legal History, New York, 1996, стр. 356.

6)  2 U.S.C. 1601 The Lobbying and Disclosure Act of 1995. 

7)  Public Law 110 - 81 - Honest Leadership and Open Government Act of 2007.
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про те стант ским зе мља ма. На по до зре ње на и ла зи у ка то лич ким зе-
мља ма са ја ким ути ца јем цр кве ко ја је ло би ра ње до жи вља ва ла као 
не мо рал ну про фе си ју. 

Са из град њом Европ ске за јед ни це сре ди ном про шлог ве ка,8) 
ра ђа ју се чи сто европ ски ло би ји усме ре ни ка ин сти ту ци ја ма. Из ме-
ђу 1946 и 1948. го ди не, ини ци ја ти ве за ује ди ње ње Евро пе са др жа-
ва ле су иде ју ства ра ња јед не фе де рал не ор га ни за ци је су ве ре них др-
жа ва. Ме ђу тим, те ини ци ја ти ве су усту пи ле ме сто функ ци о нал ној 
ин те гра ци ји ко ја под ра зу ме ва пре но ше ње функ ци ја вла сти на ци-
о нал не др жа ве у од ре ђе ним обла сти ма за ко је је по сто јао ин те рес 
об је ди ња ва ња функ ци о ни са ња у ко рист свих уче сни ка. Исто вре-
ме но, од лу чи ва ње о том функ ци о ни са њу вр ши се у ор га ни ма са-
ста вље ним од по је ди на ца ко ји стрикт но ни су би ли де ле ги ра ни као 
пред став ни ци др жа ва, а исто вре ме но др жа ве чла ни це не зах те ва ју 
јед но гла сност у од лу чи ва њу о тим функ ци ја ма од за јед нич ког ин-
те ре са.9) На овај на чин, об је ди ња ва њем и пре но ше њем функ ци ја 
са на ци о нал ног ни воа на ни во европ ске ад ми ни стра ци је ство ре но 
је по год но тло за на ста нак и раз вој про фе си је ло би ра ња на ни воу 
Европ ске уни је. Кључ на про ме на за да љи раз вој европ ског ло би-
ра ња уве де на је Ма стрихтским спо ра зу мом, ко јим је Европ ски пар-
ла мент до био мно го ве ћа овла шће ња, та ко да од тог тре нут ка ин те-
ре сне гру пе по ку ша ва ју да кроз ути цај на овај за ко но дав ни ор ган 
по стиг ну за шти ту сво јих ин те ре са. 

Про цес до но ше ња од лу ка у би ло ко јој ор га ни за ци ји нај бо-
ље по ка зу је сте пен ор га ни зо ва но сти, од го вор ност од лу чи о ца, де-
мо кра тич ност дру штва и ње го ву ефи ка сност. Си сте ми од лу чи ва ња 
ви со ког сте пе на од го вор но сти и де мо кра тич но сти по пра ви лу су 
спо ри али су гре шке ма ње за раз ли ку од ауто ри тар них си сте ма ко ји 
су бр зи и ефи ка сни али пре пу ни опа сно сти од гре ша ка због нео д-
го вор но сти од лу чи ла ца.10) На чин на ко ји је уре ђен про цес од лу чи-
ва ња у Европ ској уни ји по ка зу је сте пен ње не ин те гри са но сти и он 
је углав ном по де љен на три нај зна чај ни је ин сти ту ци је Европ ске 
уни је: Европ ску ко ми си ју, Европ ски пар ла мент и Са вет ЕУ. За кон-
ско уре ђе ње ло би стич ке де лат но сти на ни воу Европ ске уни је ни је 
пра ви ло, др жа ве на раз ли чи ти на чин ре гу ли шу ову ма те ри ју, али 
уве де не су де ли мич не из ме не у од но си ма de fac to ло би ста и јав них 
ор га на.

8)  Стојановић, Р.: Спољна политика Европске уније, Београд, 1998, стр. 104.

9)  Стојановић, Р.: Спољна политика Европске уније, Београд, 1998, стр. 22.

10)  Стојановић, Р.: Спољна политика Европске уније, Београд, 1998, стр. 28.
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СТРАТЕГИЈЕ И ТЕХНИКЕ ЛОБИРАЊА

Са раз во јем ло би ра ња до ла зи и до раз во ја ве ли ког бро ја раз-
ли чи тих тех ни ка и стра те ги ја. Чи тав спек тар тех ни ка и њи хо ва 
пра вил на при ме на да нас су по ста ле до ступ не це ло куп ној јав но сти 
што омо гу ћа ва да се оне лак ше на у че и пре не су. На овај на чин ло-
би ра ње кр чи се би пут у прав ном си сте му, за у зи ма ју ћи ме сто по-
себ не на у ке, ко ја омо гу ћа ва да се ква ли тет ни ло би сти ства ра ју и 
шко лу ју. 

Не по сто ји јед на оп ште при хва ће на про це ду ра ло би ра ња, и 
сва ка ло би стич ка аген ци ја се од лу чу је за је дан од мно го број них 
на чи на ло би ра ња, ода би ра тех ни ку и стра те ги ју ко ја се у да том 
тре нут ку чи ни нај по вољ ни јом и нај и спла ти ви јом. По сто је два 
основ на си сте ма и при сту па ло би ра њу:

А) Си стем крат ко роч ног ло би ра ња
При ста ли це овог на чи на ло би ра ња оче ку ју тре нут не ре зул-

та те. Они сма тра ју да ни је нео п ход но кон ти ну и ра но ло би ра ти и да 
је до вољ но ан га жо ва ти се са мо у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Ло би-
стич ка аген ци ја ко ја по слу је на овај на чин ма ло вре ме на по све ћу је 
оства ри ва њу ути ца ја и ан га жу је се са мо ка да је то нео п ход но. Они 
сво је ин те ре се за сту па ју углав ном пре ко дру гих ин те ре сних гру-
па, јер сма тра ју да ни је ис пла ти во ан га жо ва ње сред ста ва и нов ца у 
одр жа ва ње стал них кан це ла ри ја при ло би стич ким цен три ма.

Б) Си стем ду го роч ног ло би ра ња
При ста ли це ду го роч ног ло би ра ња не гу ју кон ти ну и тет, јер се 

сма тра да је ко ри сно одр жа ва ти и има ти кон так те са до но си о ци ма 
од лу ка чак и ако тре нут но не по сто ји циљ ло би ра ња. Ло би стич ке 
аген ци је ко је се ба ве ова квом вр стом ло би ра ња, унајм љу ју про фе-
си о нал це ко ји за сту па ју њи хо ве ин те ре се и отва ра ју кан це ла ри је 
у Бри се лу и Ва шинг то ну. Ком па ни ја ко ја на овај на чин унајм љу је 
ло би стич ку аген ци ју, же ли пре све га да по бољ ша а за тим и одр жи 
свој углед у сфе ри јав ног од лу чи ва ња. При ста ли це овог си сте ма 
одр жа ва ју стал не кон так те са до но си о ци ма од лу ка, чак и у оном 
вре мен ском ин тер ва лу ка да од њих не мо гу оче ки ва ти би ло ка-
кву ко рист. Овај си стем до би ја сво ју по твр ду ка да ло би сти за сну ју 
парт нер ски од нос са до но си о ци ма од лу ка ко ји се са њи ма кон сул-
ту ју око ра зних пи та ња.

Овај дру ги си стем се чи ни при ма мљи ви јим али је и знат но 
ску пљи. На и ме, ова кав на чин ло би ра ња тра жи озбиљ на нов ча на 
ула га ња и ства ра ње спе ци ја ли зо ва них кан це ла ри ја у бли зи ни ва-
шинг тон ске од но сно бри сел ске ад ми ни стра ци је. На ше је ми шље-
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ње да се у са вре ме ном до бу ин те ре си не мо гу ad hoc шти ти ти. 
Стал но при су ство и ула га ње по ста ју нео п ход ни, ка ко би се би ло на 
из во ру ин фор ма ци ја и ка ко би се мо гло успе шно де ло ва ти у тре-
нут ку док за то још ни је ка сно.

Из бор стра те ги је до во ди нас и до по ља ко ри шће ња раз ли чи-
тих тех ни ка. У са вре ме ном све ту се раз ли ку ју две основ не вр сте 
тех ни ка ло би ра ња: ди рект но ло би ра ње и ин ди рект но ло би ра ње. 
Ди рект но ло би ра ње под ра зу ме ва не по сре дан ути цај на за ко но дав-
не ор га не, док ин ди рект но ло би ра ње об у хва та по ку шај да се на 
до но си о це од лу ка ути че ко ри шће њем ме ди ја.

Ди рект но ло би ра ње
1. Лич ни са стан ци са до но си о ци ма од лу ка
Јав на сфе ра је сло же на, са мно го број ним уче сни ци ма. Да 

би се ин фор ми са ли, нео п ход но је ус по ста ви ти ди ја лог. У слу ча ју 
не до у ми це око са го вор ни ка, ра ди је се обра ти мо ни жој ин стан ци. 
Пра ви ло гла си: кре та ти се уз а не низ хи је рар хи ју.11) ‘’Очи у очи’’ 
кон такт је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва нај е фект ни ји на чин да пред-
ста ви мо на шу тач ку гле да ња на од ре ђе ни про блем, али је и нај те же 
да се он ор га ни зу је. Об зи ром да по ли ти ча ри ре пре зен ту ју ве ли ки 
број љу ди, зах тев за ова квим са стан ком мо же би ти са мо је дан од 
хи ља ду. Уко ли ко се оства ри ова ква вр ста кон так та, ло би ста мо ра 
да има на уму да ће свој циљ лак ше по сти ћи ако на са го вор ни ка 
ути че сми сле но шћу, ја сно ћом и јед но став но шћу. Дру гим ре чи ма 
он мо ра сво је по дат ке да пре то чи у ја сну и убе дљи ву син те зу. Не 
тре ба оче ки ва ти не ки ин стант ре зул тат по сле пр вог раз го во ра има-
ју ћи у ви ду да су у пи та њу про фе си о нал ни по ли ти ча ри ко ји су на-
ви кли да не до но се им пул сив не и ис хи тре не од лу ке. 

2. Те ле фон ски раз го вор
Те ле фон ски по зи ви та ко ђе има ју ква ли тет не по сред но сти и 

лич не ди рект но сти, лак ше их је уре ди ти и за то су че шћи не го лич-
ни са стан ци. При ме ном так ти ке те ле фон ских по зи ва, ло би гру пе 
у ме ђу на род ним од но си ма по ку ша ва ју да до ђу до по др шке до но-
си о ца од лу ка. Ве ли ким бро јем по зи ва са ви ше стра на ко ји ма се 
ис по ља ва ју исти или слич ни зах те ви, мо же се из вр ши ти јак ути-
цај на са го вор ни ке. Те ле фон ским по зи ви ма је на ро чи то ла ко мо-
би ли са ти не вла ди не ор га ни за ци је у ци љу ини ци ра ња по ли тич ких 
ак ци ја. Мно ге ор га ни за ци је упо тре бља ва ју си стем ‘’те ле фон ских 
ста ба ла’’ ко ји функ ци о ни ше та ко што сва ки члан ло би гру пе има 
оба ве зу да по зи ва и одр жа ва кон так те са јед ним или ви ше ак ти ви-
ста у по је ди ним обла сти ма. Ови дру ги за тим, по зи ва ју кон так те 

11)  Кламан, М.: Лобирање, Београд, 2004, стр. 123.
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ко ји њи ма ‘’при па да ју’’ и на тај на чин се по ру ка о од ре ђе ним ак-
тив но сти ма пре но си на ве о ма брз на чин све док чи та ва гру па не 
бу де оба ве ште на.12) 

3. Пи сме но обра ћа ње 
Пи сме но обра ћа ње чла но ви ма ра зних ути цај них ор га на, слу-

жбе ни ци ма, зва нич ни ци ма и ад ми ни стра ци ји пред ста вља так ти ку 
ко ја чи ни са став ни део ве ли ког бро ја ло би стич ких стра те ги ја. Ов де 
је реч ис кљу чи во о при ват ним до пи си ма, за раз ли ку од са оп ште ња 
за штам пу или отво ре ног пи сма. Пред ност пи са ног докумeнта је 
што мо же исто вре ме но да се по ша ље на не ко ли ко ни воа. Што је 
ве ћи број раз ли чи тих адре са са ко јих се упу ћу ју до пи си о истом 
пи та њу, у ко ји ма се ве ли ки број по је ди на ца по зи ва на јед ну ор га-
ни за ци ју, при ти сак ко ји се ти ме вр ши на до но си о це од лу ка би ће 
ве ћи. На и ме, ло би сти ко ји ша љу елек трон ска пи сма, тру де се да 
при ка жу да су она по сла та са мно го ве ћег бро ја раз ли чи тих адре са 
иако су у ствар но сти са мо не ко ли ко ло би ста  ан га жо ва ни да на овај 
на чин кон так ти ра ју са но си о ци ма вла сти. По себ ну тех ни ку пред-
ста вља ју пи сме не пе ти ци је. Ло би сти по ку ша ва ју на овај на чин да 
што ви ше по је ди на ца уву ку у пи са ње пе ти ци ја од ре ђе ним по ли ти-
ча ри ма, оку пља ју ћи их око не ког про бле ма за ко ји они сма тра ју да 
пред ста вља оп шти ин те рес.

Ин ди рект но ло би ра ње
1. Упо тре ба ме ди ја
Про цес до но ше ња јав них од лу ка је ево лу тив не при ро де. Ста-

ње сва ког пред ме та мо же сва ко днев но да се ме ња, те је по треб но 
стал но пре и спи ти ва ње ка ко ин фор ма ци је не би по ста ле за ста ре ле 
и не по треб не. Рет ке су при ли ке за про сле ђи ва ње по ру ке, па је пра-
ће ње раз во ја пред ме та у ре ал ном вре ме ну нео п ход но.13) Има ју ћи 
у ви ду да се ме диј ска про па ган да од стра не ло би ста упо тре бља ва 
као јед на од ин ди рект них тех ни ка ути ца ја на јав но мње ње, по треб-
но је пре ци зи ра ти шта се под ра зу ме ва под пој мом јав ног мне ња. 
Јав но мње ње је мишљење о неком значајном дру шт веном пита-
њу (п олити чком,  е кон омском, правном, спортском и сл.) које је 
доминантно и раширено у јавности од стране неке веће социјалне 
групе у одређеном тре нут ку. Ј авно  мњење чи не тре ну тна уве ре-
ња, ста во ви  и афек тив но обој ен и  су до ви . Зато је врло флуидно, 
подложно променама, контроли и манипулацијама политичких и 
економских центара моћи. 

12)  Ђурђић, А.: Интересне групе и лобирање као поступак у међународним односима, Бе-
оград, 2007, стр. 489.

13)  Кламан, М.: Лобирање, Београд, 2004, стр. 70.
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У формирању јав ног мне ња по себ но ва жну уло гу има ју ма-
сов ни ме ди ји.14) Мо же мо прет по ста ви ти да јав но мње ње че сто 
пред ста вља ми шље ње не ко ли ко но вин ских уред ни ка ко ји га на од-
ре ђе ни на чин ства ра ју. Има ју ћи у ви ду ову чи ње ни цу, мо же мо сло-
бод но ре ћи да ло би сти сво јим ути ца јем на сред ства ин фор ми са ња, 
од но сно сво јим до брим кон так ти ма са уред ни ци ма и но ви на ри ма 
уоп ште, на по сре дан на чин ути чу на фор ми ра ње јав ног мне ња и то 
у прав цу ко ји њи ма од го ва ра.15) На овај на чин ло би сти ко ри сте јав-
но мње ње кроз ме ди ја ти за ци ју не ког про бле ма,16) пред ста вља ју ћи 
га у очи ма обич ног све та као про блем ко ји се мо же ти ца ти сва ко га 
од нас. У скла ду са тим, ло би сти тра же по др шку за не што што ти-
шти обич ног чо ве ка и ства ра ју кри тич ну ма су око по др шке сво јој 
ства ри. У овим на сто ја њи ма ло би сти тра же мо гућ ност оства ри ва-
ња кон та ка та са што ве ћим бро јем ме ди ја. Уко ли ко ве ћи број но-
ви на и елек трон ских ме ди ја об ја ви исту ин фор ма ци ју, про ко мен-
та ри са ну на исти или сли чан на чин, код чи та ла ца ће то иза зва ти 
ми шље ње о исти ни то сти и ис прав но сти ин фор ма ци је. Дру гим ре-
чи ма, ка да се јед на ин фор ма ци ја ко ја је обич ном све ту не по зна та, 
пла си ра са ви ше стра на и са истим ко мен та ром, у очи ма сва ко га 
од нас је већ ство ре на сли ка упра во она ква ка кву су нам ло би сти 
и на ме ни ли. Ло би сти под јед на ко во де ра чу на да ин фор ма ци је бу ду 
об ја вље не и у ло кал ним и у ре пу блич ким сред стви ма јав ном ин-
фор ми са ња. 

Мо же се по ста ви ти пи та ње ка ко све ово ути че на до но си о це 
од лу ка. У сва ком дру штву, вла да и дру ги др жав ни ор га ни има ју ве-
о ма ве ли ки ре спект пре ма јав ном мне њу, тру де се да ство ре и очу-
ва ју по зи ти ван имиџ ме ђу сво јим би ра чи ма. Због то га су до но си о-
ци од лу ка скло ни да ускла ђу ју ко ли ко је то мо гу ће сво је ин те ре се 
са ин те ре си ма гла са ча, јер им од то га за ви си и њи хо ва по др шка на 
из бо ри ма. На овај на чин, фор ми ра ју ћи јав но мње ње ло би сти исто-
вре ме но вр ше ути цај на до но си о це од лу ка, ко ји се у ве ћој или ма-
њој ме ри при кла ња ју су ду јав ног мње ња. Све ово по ка зу је, да ка-
да за ка жу тех ни ке ди рект ног ло би ра ња, ло би сти ма увек оста је на 
рас по ла га њу јав но мње ње ко је пред ста вља моћ но оруж је у ру ка ма 
спо соб них ло би ста.

2. Ме диј ска по др шка екс пе ра та
Пре не го што од ре ђе ни спор ни пред мет оде у јав ност, ло би-

сти пр во о то ме оба ве шта ва ју над ле жне до но си о це од лу ка. Ово је 

14)  Ви да но вић, И.: Реч ник со ци јал ног ра да, Бе о град, 2006, стр. 211.

15)  Le mert, J.B.: Do es Mass Com mu ni ca tion Chan ge Pu blic Opi nion Af ter All, Nel son Hall, Chi-
ca go, 1981, стр. 32.

16)  Zet ter, L.: Lobbying The Art of Po li ti cal Per su a sion, Hampshi re, 2008. стр 91.
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и до бра шан са за ло би сте да по ли ти ча ри ма пла си ра ју сво ју вер зи-
ју на сту па ју ћег про бле ма. Да би пот кре пи ли озбиљ ност си ту а ци-
је, ло би сти по вре ме но ан га жу ју екс пер те у по је ди ним обла сти ма 
да да ју струч но ми шље ње. Екс пер ти ко ји да ју сво ја ми шље ња о 
не ком пи та њу из обла сти ко јом се ба ве, мо гу зна чај но до при не ти 
ја ча њу ста во ва ко је за сту па ју ло би сти. Она струч на ми шље ња ко ја 
од го ва ра ју ар гу мен ти ма из не тим од стра не ло би ста, узи ма ју се и 
при са је ди њу ју це ло куп ној до ку мен та ци ји  ко ју ло би сти до ста вља-
ју по ли ти ча ри ма. Ов де тре ба обра ти ти па жњу на то да се ло би сти 
чак и ка да ди рект но ан га жу ју екс пер те, тру де да оста ве ути сак ка ко 
су екс пер ти са мо стал но ре а го ва ли. Ло би сти ово ра де да би из бе гли 
оп ту жбе да вр ше ути цај на екс пер те од но сно да екс пер ти фи нан-
сиј ски за ви се од ло би ста. Екс перт ски ста во ви ко ји од ре ђе ну те зу 
по др жа ва ју, ма ње ће би ти оспо ра ва ни уко ли ко не бу де мо гу ће да се 
уста но ви би ло ка ква фи нан сиј ска ве за из ме ђу ло би ста и екс пе ра та 
на чи је се ста во ве ло би ста по зи ва.

3. Обез бе ђе ње јав них обе ћа ња
Јед на од уско по ве за них тех ни ка са тех ни ком упо тре бе ме-

ди ја је и обез бе ђе ње јав них обе ћа ња. На и ме, на кон ме ди ја ти за-
ци је од ре ђе ног про бле ма, док че ка ју за у зи ма ње ста ва до но си о ца 
од лу ке, ло би сти мо гу кре ну ти ко рак да ље и јав но тра жи ти од до-
но си о ца од лу ке да се из ја сни да ли по др жа ва став јав ног мње ња 
(у кон крет ном слу ча ју и ло би ста), или не. Об зи ром да до но си о ци 
од лу ка ни су скло ни, да ба рем јав но бу ду про тив ова квих ор ке стри-
ра них кам па ња ко је се во де у име оп штих ин те ре са, ло би сти ту 
ви де шан су да до би ју њи хо во обе ћа ње да по др жа ва ју ста во ве од-
ре ђе не гру пе. Уко ли ко ло би сти ус пе ју да при во ле зва нич ни ке да 
јав но из не су по зи тив не ко мен та ре ве за но за од ре ђе ни про блем, те 
из ја ве се ка сни је упо тре бља ва ју као део по сто је ће ар гу мен та ци је 
у раз го во ру са зва нич ни ци ма. То зна чи, да се са да ло би сти  јав но 
огла ша ва ју и по зи ва ју на обе ћа ња и на да ту реч зва нич ни ка ко ја им 
иде у при лог.17) 

17)  Com mon Ca u se: Re port from Was hing ton, оpen and ac co un ta ble go vern ment an ac tion pro-
gram for ci ti zens in the 1974. elec ti ons, Was hing ton, 1974.
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ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА УВОЂЕЊЕ 
ЛОБИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

По сле рас па да СФРЈ, Ср би ја је ушла у про цес ме ња ња и 
по ли тич ког и при вред ног си сте ма. Ме ња ње си сте ма дру штве них 
вред но сти и ње го во уса гла ша ва ње са европ ским стан дар ди ма и 
смер ни ца ма Европ ске уни је ути ца ло је и на пре ком по зи ци ју уло-
ге и ме ста си сте ма ин те ре сних гру па. У но вом прав но по ли тич ком 
окру же њу по ја ви ли су се и но ви су бјек ти: по слов ни љу ди, ве ли ке 
при ват не ком па ни је, при вред на не фор мал на удру же ња, не вла ди-
не ор га ни за ци је, мул ти на ци о нал не ком па ни је и сл. Сви ови но ви 
су бјек ти за у зе ли су ве о ма бит не по зи ци је у не фор мал ном ло би-
стич ком си сте му. Ло би ра ње у си вој зо ни, без уре ђе ног по ступ ка, 
тран спа рент но сти и кон тро ле ку мо ва ло је ве ли ким скан да ли ма око 
под ми ћи ва ња и ко руп ци је у обла сти јав них на бав ки, при ва ти за ци је 
али и у за ко но дав ном про це су. Про блем ко руп ци је, на ко ји да нас 
ука зу ју пред став ни ци нај ви ших вла сти, је на стао као ин ди рект на 
по сле ди ца си стем ских про ме на и те шко ћа при ла го ђа ва њу но вим 
де мо крат ским ин сти ту ци ја ма. 

Ср би ја је де мо кра ти ја у по во ју ко ја је ушла у про цес гра ђе ња 
и учвр шћи ва ња основ них де мо крат ских по сту ла та. За крат ко вре-
ме тре ба из гра ди ти али и обез бе ди ти по ве ре ње гра ђа на у нај ви ше 
за ко но дав не, из вр шне и суд ске ин сти ту ци је. Тај по сао мо же да се 
успе шно за вр ши са мо под усло вом да по сто ји кон ти ну и ра на по ли-
тич ка ста бил ност ко ја га ран ту је ујед но и прав ну си гур ност a ко ја 
пред ста вља si ne qua non за до ла зак стра них ин ве сти ци ја али и из-
ла зак на ше зе мље на европ ско тр жи ште. 

Да љи раз вој но во у спо ста вље них ин сти ту ци ја за ви си пре 
све га од по стиг ну те по ли тич ке ста бил но сти и ква ли те та но ве вла-
де. Ср би ју да нас ка рак те ри шу ве ли ке и не ста бил не вла де. У ско ри-
јој про шло сти је би ло си ту а ци ја да су др жа ву во ди ле и ма њин ске 
вла де. Ко а ли ци о не вла де са ви ше стра на ка не из бе жно ре зул ти ра ју 
упли вом сва ке од вла да ју ће стран ке у раз ли чи тим де ло ви ма дру-
штве ног па и при вред ног си сте ма. У та квој си ту а ци ји чла ни це вла-
да ју ће ко а ли ци је нај ви ше во де ра чу на о по ли тич кој по де ли над ле-
жно сти у про це си ма јав ног од лу чи ва ња. Сви ор га ни од лу чи ва ња 
по чев од ре пу блич ког па до ло кал ног ни воа по ста ли су пред мет ин-
те ре со ва ња и на год бе мно штва по ли тич ких гру па ци ја ко је у ма њој 
или ве ћој ме ри чи не не ста бил ну вла да ју ћу ве ћи ну ко ја се са сто ји 
од 11 по ли тич ких пар ти ја. Број по ли тич ких пар ти ја ко је уче ству ју 
у вла сти у ди рект ној је сра зме ри са бр зи ном и тем пом спро во ђе ња 
ре фор ми. Раз ли чи ти при о ри те ти ко је има сва ка пар ти ја ко ја је део 
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гло ма зне вла да ју ће ве ћи не до ве ла је до то га да ни су ис пу ње ни не-
ки од глав них ци ље ва еко ном ске ре фор ме. Шан се да јед на од две 
нај ве ће пар ти је са ма на пра ви ста бил ну ко а ли ци о ну власт су ве о ма 
ма ле. Гле да но из пер спек ти ве ефи ка сно сти вла де и од луч но сти ка 
ус по ста вља њу де мо крат ских пра ви ла игре, на ме ће се као је ди но 
ре ше ње вла да са ста вље на од нај ви ше две или три стран ке.

За што је бит но из угла ло би сте ство ри ти ста би лан по ли тич-
ки и при вре ди си стем? За то што ви со ка по ли тич ка не ста бил ност 
ко ја вла да у јед ној зе мљи до во ди до сма ње ња успе шно сти ло би ра-
ња. Ово се де ша ва за то што у по ли тич ким си сте ми ма где се вла де 
сме њу ју ре ла тив но че сто и где не по сто ји по ли тич ки кон сен зус из-
ме ђу вла да ју ћих стра на ка и опо зи ци је, сва ка при ви ле ги ја и ко рист 
ко ју оства ру ју су бјек ти ло би ра ња је тре нут на и нео ба ве зу ју ћа за 
на ред ну вла ду осим ако и она не бу де пред мет но вог ло би ра ња.18) 
На овај на чин се обе сми шља ва сва ка иде ја ло би ра ња ко ја би би ла у 
са гла сно сти са по зи тив ним про пи си ма. До го вор нај ве ћих стра на ка 
око на чи на функ ци о ни са ња пар ла мен тар не де мо кра ти је ство ри ће 
по год но тле за за кон ско уре ђе ње ло би стич ке про фе си је. У скла ду 
са тим, тре ба ло би обез бе ди ти и од ре ђе не пред у сло ве. Има ју ћи у 
ви ду да је за ко ни та ло би стич ка ак тив ност ди рект но усме ре на ка 
су зби ја њу ко руп ци је у про це су до но ше ња од лу ка, тре ба обез бе-
ди ти су штин ску јав ност ра да за ко но дав ног ор га на ти ме што би се 
обез бе дио отво ре ни при ступ скуп штин ским до ку мен ти ма, на цр ти-
ма за ко на, пе ти ци ја ма, струч ним ми шље њи ма и сл. На исти на чин 
би но вим За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма тре ба ло обез бе ди ти 
тран спа рент ност у функ ци о ни са њу јав не упра ве у сми слу обез бе-
ђе ња пра ви ла ко ја се ти чу при сту па ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја, по што ва ња пра ви ла др жав не слу жбе, ин тер не кон тро ле за по-
шља ва ња и сл.

Уко ли ко ови усло ви бу ду ис пу ње ни, ло би ра ње ће по ста ти 
нај тран спа рент ни ја по слов на ак тив ност, кон тро ли са на од мно гих 
су бје ка та дру штва. На су прот ло би ра њу, ко руп ци ја је увек тај на де-
лат ност ко ја се пред у зи ма од стра не не по зна тих љу ди и за јав но сти 
не по зна те ци ље ве. Мно ги за ко ни ко ји су са да у про це ду ри и око 
ко јих се ди же ме диј ска пра ши на не би би ли у та квом по ло жа ју да 
су ло би сти мо гли да упо зна ју јав ност о ци ље ви ма и ре зул та ти ма 
ко је ће по сти ћи пред мет ни за ко ни. Мно ге при ва ти за ци је ко је су 
се де си ле не би про шле ова ко, јер би јав ност мо гла уви дом у ло-
би стич ке из ве шта је ко ји су у пот пу но сти тран спа рент ни, да до ђе 
ла ко до од го во ра на ко ји на чин се де си ла при ва ти за ци ја, за чи ји 
ра чун и ко ји су ње ни ре зул та ти.  

18)  Cam pos-Gi o van no ni: Lobbying, cor rup tion and po li ti cal in flu en ce, Bonn, 2006, стр. 7.
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РАЗЛОЗИ ЗА ЗАКОНСКО УРЕЂЕЊЕ 
ЛОБИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Има ју ћи у ви ду иза зо ве ко ји сто је пред на шим дру штвом у 
кон тек сту при дру жи ва ња Европ ској уни ји, ло би ра ње ће убр зо по-
ста ти је дан од не за о би ла зних на чи на ко ји мо гу по мо ћи у по зи ци о-
ни ра њу и при су ству на ше др жа ве у ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, 
за шти ти на ци о нал них ин те ре са и ре а ли за ци ји по слов них про је ка-
та. 

У раз ви је ним де мо крат ским др жа ва ма са ви со ком по ли тич-
ком кул ту ром и ја ким де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, про фе си о нал-
но ло би ра ње пред ста вља ле ги тим ну и уоби ча је ну ак тив ност ко ја 
се пре све га, са сто ји од за сту па ња ин те ре са. Ве ли ки број зе ма ља 
је ове ак тив но сти ре гу ли сао вла ди ним уред ба ма, скуп штин ским 
пра вил ни ци ма и сл. (Дан ска, Фран цу ска, Не мач ка, Ир ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја и др.), а је дан ма њи број др жа ва је од лу чио да ову област 
за кон ски ре гу ли ше ( Сад, Ка на да, Пољ ска, Ма ђар ска, Ли тва ни ја). 
САД и Ка на да има ју нај ра зви је ни ја фор мал на пра ви ла и про пи-
се. Ка да је реч о европ ским зе мља ма, Не мач ка и Ве ли ка Бри та ни ја 
има ју фор мал на пра ви ла и про пи се, али ове две зе мље пра те раз-
ли чи те стра те ги је. У Не мач кој, фор мал на пра ви ла о ло би ра њу су 
укљу че на у Пра вил ник Бун де ста га. У Ве ли кој Бри та ни ји, на су прот 
то ме, при ступ је за сно ван на ре гу ли са њу оних ко ји се ло би ра њу, а 
не на ре гу ли са њу ло би ста. Ов де тре ба при ме ти ти да и у др жа ва ма 
где не фор мал на пра ви ла и про пи си и да ље но се пре ва гу, пи та ње 
фор мал ни јег ре гу ли са ња ло би стич ке про фе си је по ста је све ак ту-
ел ни је. По ли тич ки скан да ли ко ји по тре са ју не ке др жа ве на гла ша-
ва ју не про пи сан ути цај од ре ђе них ин те ре сних гру па у од но су на 
до но си о це од лу ка и јав но од лу чи ва ње. Као по сле ди ца то га ја вља 
се ве ћи јав ни и по ли тич ки при ти сак ко ји зах те ва за кон ско уре ђе ње 
ло би стич ке де лат но сти.

Има ју ћи у ви ду са вре ме не тен ден ци је ка да је у пи та њу ре гу-
ли са ње ове обла сти, сма тра мо да је нео п ход но на овом ме сту на-
гла си ти по тре бу за за кон ским уре ђе њем ло би стич ке де лат но сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји.

Пра ви ла и про пи си ко ји уре ђу ју раз ли чи те обла сти че сто се 
иг но ри шу. По сле ди ца свих си стем ских про ме на ко је су нам се де-
си ле, је су озбиљ ни про бле ми при ла го ђа ва ња но вим пра ви ли ма и 
ин сти ту ци ја ма но во на ста ле си ту а ци је. До ми ни ра ју не фор мал не 
мре же кон так та из ме ђу при ја те ља и по ро ди ца. Про цес од лу чи ва ња 
те жи да бу де та јан и не ма тран спа рент но сти. Зва нич ни са стан ци 
су че сто ма ње ва жни од оно га што се до га ђа пре и по сле њих. Без 
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ефек тив ног функ ци о ни са ња ме ха ни за ма пра ви ла и санк ци о ни са ња 
ко је уво ди За кон о ло би ра њу, го ре спо ме ну те не фор мал не мре же 
че сто се пре тва ра ју у об ли ке по ли тич ке ко руп ци је, под ми ћи ва ња, 
не по ти зма, и сл.

Све ја чи та лас за кон ског ре гу ли са ња ове про фе си је у Евро пи 
под ра зу ме ва пре све га ре ги стра ци ју ло би ста, пра ви ла и ко дек се по-
на ша ња ко јих се мо ра ју при др жа ва ти про фе си о нал ни ло би сти. На 
овај на чин се ло би ра ње из там не зо не пре ме шта у тран спа рент не 
окви ре ко је др жа ва кон тро ли ше и над гле да. У том сми слу, ло би ра-
ње пред ста вља по сту пак ко ји у ве ли кој ме ри до при но си раз ви ја њу 
де мо крат ских про це са јед ног дру штва, и то ка ко на уну тра шњем 
та ко и на ме ђу на род ном пла ну. За кон о ло би ра њу пред ста вљао би 
део ши рег при сту па ко ји пред у зи ма Вла да Ср би је ка бо љем ре гу-
ли са њу по ли тич ког си сте ма и по ли ти ке ин те ре сних гру па и об ра-
чу на са ко руп ци јом.

Не ма ње ва жно је на по ме ну ти и ко рист ко ји би ова кав За кон 
до нео др жа ви Ср би ји у од но су на Европ ску Уни ју. Про цес до но-
ше ња од лу ка у Европ ској уни ји по ста је све зна чај ни ји не са мо за 
др жа ве чла ни це не го и за дру ге су бјек те. Као по сле ди ца екс пан зи је 
зна ча ја и ути ца ја, у Европ ској уни ји се по ја вљу је све ви ше ин те-
ре сних гру па, са јед ним ци љем – ути ца ти на до но си о це од лу ка. 
С тим у ве зи, сма тра мо да је ло би ра ње на ни воу Европ ске уни је 
по треб но не са мо за по зи ци о ни ра ње већ и при су ство др жа ве у ме-
ђу на род ним окви ри ма. У скла ду са овим, Ср би ја би пот по ма жу ћи 
про фе си ју ло би ра ња ство ри ла гру пу до бро об у че них сво јих ло би-
ста ко ји би ра ди ли у ко рист др жав них ин те ре са на ме ђу на род ном 
пла ну.

По ла зе ћи од ис ку ста ва зе ма ља у чи јим прав ним си сте ми ма 
је за жи ве ла ло би стич ка про фе си ја, сма тра мо да се, ка да је реч о 
Ср би ји, као при ро дан за кљу чак на ме ће уре ђе ње ове обла сти ис-
кљу чи во у фор ми за ко на а не пра вил ни ци ма, уред ба ма или дру гим 
под за кон ским ак ти ма. По сто је нај ма ње три раз ло га за та ко не што:

А) Пр ви раз лог је сте то што сма тра мо да у зе мља ма ко је про-
ла зе кроз дру штве но-при вред ну тран зи ци ју, у ко ји ма тек пред сто ји 
тра си ра ње пу та за ус по ста вља ње и раз вој ја ких де мо крат ских ин-
сти ту ци ја и где још не по сто ји до вољ но из гра ђе на свест о по што-
ва њу пра ви ла, ова област се мо ра уре ди ти за ко ном, јер ће се на 
тај на чин про фе си ја ло би сте до дат но осна жи ти и оја ча ти. Свест о 
ан га жо ва њу ло би сте и по што ва ње про це ду ре ло би ра ња мо ра има-
ти за кон ску под ло гу да још јед ном по ша ље ја сан сиг нал свим бу-
ду ћим уче сни ци ма про це са ло би ра ња да у на шем си сте му по сто је 
ја сна пра ви ла и санк ци је.
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Б) Дру ги раз лог за што је по треб но за кон ски уре ди ти ову 
област је сте по тре ба др жа ве Ср би је да по ша ље не дво сми сле ну 
по ру ку Европ ској Уни ји да је по пут дру гих ис точ но е вроп ских зе-
ма ља спрем на да ко руп ци ју у овој обла сти пот пу но обе сми сли, 
омо гу ћа ва ју ћи свим за ин те ре со ва ним кли јен ти ма да на за ко нит и 
тран спа рен тан на чин шти те и оства ру ју сво је ин те ре се.

В) Тре ћи раз лог ле жи у чи ње ни ци да др жа ва Ср би ја до но-
ше њем ова квог за ко на свр ста ва се бе у ре ги о нал ног ли де ра, чи ји 
ће за кон би ти смер ни ца свим др жа ва ма у ре ги о ну, а ти ме ће  се бе 
про мо ви са ти у озбиљ ног парт не ра ЕУ у про це су европ ских ин те-
гра ци ја.

На кра ју, мо же мо ре ћи да уко ли ко се ло би ра ње бу де спро во-
ди ло јав но и ако се пред ви ди јед на ка мо гућ ност при сту па про фе-
си о нал них ло би ста ка до но си о ци ма јав них од лу ка, то ће има ти за 
крај њу по сле ди цу и по бољ ша ње ква ли те та за ко но дав ног про це са. 

Ср би ја је пот пи си ва њем уго во ра о ста би ли за ци ји и при-
дру жи ва њу, тра си ра ла се би пут ка вред но сти ма Европ ске уни је. 
При бли жа ва њем Европ ској уни ји, на ста ће по тре ба да на ши при-
вред ни ци, не вла ди ни су бјек ти или по је ди ни ре ги о ни по ка жу ви ше 
ин те ре со ва ња за ре гу ла ти ву ЕУ, а са мим тим и за мо гућ ност ло би-
ра ња. 

Bal sa Ka sce lan

IN TRO DUC TION OF THE LOBBYING ACT  
IN TO PO LI TI CAL SYSTEM OF SER BIA

Sum mary
We be li e ve a so ci ety sho uld re cog ni ze lobbying as le gi ti ma te and 

ne ces sary. In a de moc racy, ac ti ve pri va te in vol ve ment in set ting pu blic 
pri o ri ti es is an as set. In re turn, we be li e ve so ci ety can ex pect lobbying 
to be tran spa rent.

Du ring eco no mic and po li ti cal tran si tion, open lobbying is pro-
bably a he althy sign of po si ti ve de moc ra tic chan ge. Com mu nism di-
sco u ra ged in de pen dent ci vic ac ti vity, and in eco no mic li fe, with lar ge 
sta te-ow ned mo no po li es re jec ting re form or pri va ti za tion, small and 
me di um-si zed en ter pri ses may ha ve to uni te in bu si nes ses as so ci a tion 
to be he ard. 

A sur vey of tran si tion co un tri es ac tu ally fo und that lobbying and 
cor rup tion are re ver sely re la ted, in the sen se that the mo re cor rupt a na-
tion is, the less li kely in di vi dual firms are to en ga ge in lobbying. Our 
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re se arch tends to sug gest that lobbyists are not aver se to sta tes ha ving 
re gi sters of lobbyists for a num ber or re a sons. 

Pri ma rily the pa per tends to le gi ti mi ze lobby gro ups as ac tors 
in the po li ti cal pro cess, and gi ves a cer tain tran spa rency to the ove rall 
lobbying pro cess. Equ ally as im por tant it al lows ci ti zens to openly see 
what lobby gro ups are do ing and who in go vern ment they are tal king 
to, with the re sult that over ti me ci ti zens be co me less cyni cal abo ut the 
work and na tu re of lobby or ga ni za ti ons, and in deed po li ti ci ans. 

Lobbyist em ploys a wi de ran ge of tec hni qu es and stra te gi es to 
pro mo te the ir po licy go als. The tec hni qu es used by in te rest gro ups can 
be di vi ded in to di rect and in di rect tec hni qu es. Aut hor of fer di rect tec-
hni qu es by which lobbyists ap pro ach the of fi ci als per so nally to pre sent 
the ir ca se and po int of vi ew. With in di rect tec hni qu es, in con trast, lob-
byists use the ge ne ral pu blic and me dia to in flu en ce de ci sion ma kers. 
At the end of this pa per we of fer a num ber of re a sons for lobbying le-
gi sla tion in Ser bia.
Key words: Lobbying, cor rup tion, eco no mic and po li ti cal tran si tion, po li ti cal 

par ti es, po li ti cal in te rest gro ups, po li ti cal in sta bi lity.
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