
На основу одредаба члана 9. Закона о лобирању („Службени гласник РС” број
87/18) и члана 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник
РС”  бр.  97/08,  53/10,  66/11  -  одлука  УС,  67/13  -  одлука  УС,  112/13  -  аутентично
тумачење и 8/15 - одлука УС), директор Агенције за борбу против корупције доноси

К О Д Е К С 
ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У ЛОБИРАЊУ

Уводне одредбе

Члан 1.
Кодексом понашања учесника у лобирању (у даљем тексту: Кодекс) уређују се

етичка  правила  о  понашању  лобисте,  правног  лица  које  обавља  лобирање,
нерегистрованог  лобисте,  корисника  лобирања  и  лобираног  лица  (у  даљем  тексту:
учесници  у  лобирању),  која  се  заснивају  на  начелу  интегритета  и  вредностима
садржаним у Закону о лобирању и другим прописима.

Циљ Кодекса је заштита јавног интереса и афирмација професије лобирања, ради
спречавања корупције.

 Члан 2.
Сви  изрази  који  се  користе  у  овом  Кодексу,  а  тичу  се  учесника  у  лобирању,

прописани су Законом о лобирању.
Сви изрази који се користе у овом Кодексу су родно неутрални.

        

                                                       Начело интегритета

                                                                    Члан 3.
Начело  интегритета  у  смислу  Закона  о  лобирању  подразумева  законитост,

транспарентност, одговорност у раду, као и етичност.
                                           

Законитост

Члан 4.
Учесници у лобирању дужни су да се понашају у складу са Законом о лобирању и

другим прописима, као и одредбама Кодекса.
Лобиста,  правно  лице  које  обавља  лобирање  или  нерегистровани  лобиста,  у

поступку лобирања, треба да буде упознат са прописима који се могу применити на
његове контакте са лобираним лицем. 

Транспарентност 

    Члан 5.
Транспарентност  поступка  лобирања  треба  да  омогући  његову  свеобухватну

контролу и надзор над поштовањем закона приликом лобирања,  чиме се доприноси
поверењу грађана у процес доношења одлука. 

Учесници у лобирању треба да се понашају транспарентно у свом раду, у складу
са Законом о лобирању.



Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста треба да
приликом  првог  контакта  са  лобираним  лицем  у  вези  са  лобирањем,  открије  свој
идентитет и идентитет корисника лобирања, као и назив закона, другог прописа или
општег акта за који обавља лобирање и јасну намеру која се лобирањем жели постићи.

Лобирано лице треба да буде благовремено обавештено уколико дође до прекида
пословног  односа,  односно  до  раскида  уговора  о  лобирању  између  лобисте,
нерегистрованог  лобисте  или  правног  лица  које  обавља  лобирање  и  корисника
лобирања. 

Транспарентност подразумева да информације у вези са лобирањем орган јавне
власти  учини  доступним  јавности,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  слободан
приступ информацијама од јавног значаја.

Одговорност

Члан 6.
Учесници у лобирању дужни су да избегну сукоб интереса који може настати из

њихових међусобних личних, финансијских, професионалних, политичких или других
веза.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста у току
поступка лобирања треба да избегне сваки могући, привидни и стварни сукоб интереса,
или да својим понашањем доведе лобирано лице у ситуацију сукоба интереса.

У случају ситуације сукоба интереса потребно је да лобиста,  правно лице које
обавља лобирање или  нерегистровани  лобиста  о  томе  обавести,  одмах  по  сазнању,
корисника лобирања, као и да размотри изузеће из поступка лобирања у мери у којој је
то неопходно.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста не може
да заступа супротне интересе два или више корисника лобирања.

Лобирано лице,  у поступку лобирања, дужно је  да се придржава прописа који
уређују  његова  права  и  обавезе  којима је  регулисан сукоб  интереса,  односно да  се
уздржава од понашања која би њему остварила приватни интерес. 

Лобирано лице на које се не односе прописи којима је регулисан сукоб интереса
дужно је да се у могућим ситуацијама сукоба интереса, у поступку лобирања, понаша у
складу са одредбама Кодекса.

Члан 7.
       Учесници у лобирању треба да лобирање обављају без злоупотреба информација
или  представљања  истих  на  начин  који  се  сматра  непоштеним,  обмањујућим  или
лажним.

Учесници у лобирању потребно је да податке до којих су дошли у току лобирања
представљају на поштен начин и редовно објављују тачне информације, не доводећи у
заблуду јавност као и остале учеснике у лобирању.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста треба да
предузме све одговарајуће мере како би осигурао да су подаци које доставља и чини
доступним лобираном лицу тачни, ажурни и проверљиви.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста треба да
поштује  поверљивост  информација,  током  целог  поступка  лобирања  као  и  након
његовог окончања, у складу са законом.

Члан 8.
Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста треба да

тежи највишим стандардима професије, а нарочито да учествује у програмима сталног
образовања  и  професионалног  усавршавања  који  се  односе  на  поштовање  закона,
правила и етичких стандарда у вези са лобирањем и разменом или примерима добре
праксе. 



Члан 9.
Лобирано лице дужно је да поступа са разумном пажњом према свим лобистима

и не сме ни по ком основу да се према њима понаша дискриминаторски. 
Лобирано лице увек треба да има на уму и мишљење јавности, и да пружи дужну

пажњу реакцијама организација цивилног друштва и грађана.

Етичност

Члан 10.
Учесник у лобирању дужан је да часно и поштено поступа у свакој прилици

када комуницира са другим учесницима и јавношћу и треба да избегава сваки поступак
или праксу која би сасвим извесно довела до нарушавања угледа било ког од учесника у
поступку лобирања и органа јавне власти.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста треба
да својим понашањем очува свој углед, углед лобираног лица и корисника лобирања, у
складу са етичким стандардима.

Лобиста,  правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста увек
треба да у процесу лобирања својим понашањем допринесе поштовању демократског
процеса доношења закона, других прописа и општих аката. 
       Лобирано лице дужно је да се уздржава сваког понашања којим се штети угледу
органа власти и угледу Републике Србије.

 Члан 11.
Лобиста,  правно  лице  које  обавља  лобирање  или  нерегистровани  лобиста  у

поступку лобирања треба да утицај на лобирано лице оствари искључиво пружајући
доказе,  информације  и  аргументе  који  потврђују  ставове  лобисте  у  вези  са  сврхом
лобирања.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста, у току
лобирања, не сме да врши недозвољен и непримерен утицај на лобирано лице.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста у току
поступка лобирања не сме ни да нуди, нити да даје лобираном лицу, а лобирано лице не
сме да захтева, нити да прими било какву материјалну или другу корист.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање или нерегистровани лобиста не треба
да очекује повлашћени третман који је заснован на претходној или постојећој вези са
лобираним  лицем,  а  учесници  у  лобирању  не  треба  да  злоупотребљавају  или
искоришћавају такве односе. 

Лобирано лице не сме да даје обећања о исходу лобирања, а лобиста, правно лице
које обавља лобирање или нерегистровани лобиста не сме да захтева информације о
исходу лобирања. 

 Члан 12.
Између  лобираног  лица,  с  једне  стране,  и  лобисте,  правног  лица  које  обавља

лобирање или нерегистрованог лобисте, с друге стране, не сме да постоји финансијско
материјална зависност. 

Сви учесници морају да се уздржавају од позивања на донације (финансијске
подршке, спонзорства и слично) у вези са лобирањем.

     

                   Поштовање Кодекса

Члан 13.
У ситуацијама које нису прописане Кодексом, учесници у лобирању дужни су да

се понашају у духу одредаба Кодекса и обезбеде заштиту јавног интереса.



Члан 14.
Повреда  одредаба  Кодекса,  од  стране  лобисте  и  правног  лица  које  обавља

лобирање  која  се  односи  на  начело  интегритета  основ  je  за  брисање  из  Регистра
лобиста,  Регистра  правних  лица  која  обављају  лобирање  и  Посебне  евиденције  о
страним физичким и правним лицима која обављају лобирање на територији Републике
Србије.

Члан 15.
Кодекс ступа на снагу осам дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику

Републике Србије”, а примењује се од 14.08.2019. године.

Број: 014-110-00-0011/19-01  
У Београду, 11.07.2019. године
                                                      
                                                                                                                      ДИРЕКТОР

        Драган Сикимић 


