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            ДА ЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕНО У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ 

                                                         МОЖЕ ДА ОБАВЉА ЛОБИРАЊЕ 

 

  

 Одредбама чл. 2. и 4. ст. 1. Закона о лобирању ("Службени гласник РС", бр. 87/18 

и 86/19-др. закон), прописано је да је лобирање активност којом се врши утицај на 

органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органе 

ималаца јавних овлашћења, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: орган власти), у поступку доношења 

закона, других прописа и општих аката, из надлежности тих органа власти, ради 

остваривања интереса корисника лобирања, у складу са законом, а да лобирање, поред 

осталог, може да обавља физичко лице које је уписано у Регистар лобиста, у складу са 

овим законом, док су одредбом чл. 10. ст. 1.  истог закона прописани услови за упис у 

Регистар лобиста.   

 Лобирано лице у смислу одредбе чл. 6. Закона о лобирању је изабрано, 

именовано, постављено, запослено или на други начин радно ангажовано лице у органу 

власти, као и лице на чији избор, именовање или постављење орган власти даје 

сагласност, а које учествује у поступку припреме и доношења закона, других прописа и 

општих аката или може утицати на садржај закона других прописа и општих аката. 

 Одредбом чл. 12. наведеног закона прописана је забрана обављања лобирања 

изабраном, именованом, постављеном, запосленом или на други начин радно 

ангажованом лицу у органу власти, као и лицу на чији избор, именовање или 

постављење орган власти даје сагласност, а да забрана обављања лобирања престаје по 

истеку две године од дана престанка функције, односно престанка радног односа или 

радног ангажовања. 

 Одредбом чл. 1. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 

101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др. закон и 47/18) прописано је да државну управу чине 

министарства, органи управе у саставу министарства и посебне организације, који се на 

основу чл. 2. ст. 1. истог закона образују законом. 

 Одредбом чл. 1. ст. 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији  

("Службени гласник РС", бр. 80/02..86/19) прописано је да се овим законом образује 

Пореска управа, као орган управе у саставу министарства надлежног за послове 

финансија и уређује њена надлежност и организација, док је одредбом чл. 169. истог 

закона, поред осталог, прописано да се на пореске службенике примењују прописи о 

државној управи и прописи о радним односима и платама у државним органима. 
          Имајућу у виду наведено, лице које је запослено у Пореској управи, која је орган 

власти у смислу одредбе чл. 2. Закона о лобирању, док траје наведена околност, као и 

две године након престанка радног односа, не би могло да обавља лобирање и поред 

чињенице да испуњава услове за упис у Регистар лобиста, јер би то било супротно 

прописаној забрани обављања лобирања запосленом или на други начин радно 

ангажованом лицу у органу власти. 

       

   

 



     


