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Поводом  објављивања  анализе  Ваше  организације  под  називом
“(Не)транспарентност  лобирања  у  Србији  -  први  налази  примене  Закона”,  у  којој
указујете,  поред  осталог,  да  је  у  првих  пет  месеци,  након  почетка  примене  Закона  о
лобирању, Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) спровела прву
обуку за лобисте “тек” 06. и 07.02.2020. године, да је уписано “свега” три физичка лица у
Регистар  лобиста  који  води  Агенција,  донето  неколико  подзаконских  аката  и  три
мишљења о примени овог закона, указујемо Вам на следеће:

Агенција  у  својој  дугогодишњој  пракси  сарађује  са  организацијама  цивилног
друштва ради спровођења активности превенције корупције. У тој сарадњи значајно место
има и Ваша организација, где смо путем пројеката заједнички тежили да на најбољи начин
допринесемо решавању проблема корупције у нашем друштву. 

Закон о лобирању спада у један од последњих антикоруптивних закона које је наша
држава  донела  и  тако  се  прикључила  мањем  броју  држава  у  свету  које  су  законски
уредиле област лобирања. Само доследном применом Закона о лобирању и поштовањем
етичких  правила  из  Кодекса  понашања  учесника  у  лобирању  створићемо  услове  да
лобирање  постане  важно  средство  за  јачање  демократије,  које  се  заснива  на
транспарентности, владавини права и друштвеној одговорности. За то је, сложићете се са
нама,  потребно  да  прође извесно  време,  што је  показала  пракса  у  много развијенијим
државама, него што је наша.  Новим законским решењима која су нарочито усмерена на
смањење коруптивних ризика, у било којој области, треба дати шансу, јер преурањеним
анализама примене прописа не доприносимо охрабривању реформи на том пољу.
 У овом врло кратком периоду примене Закона о лобирању има доста позитивних
активности Агенције, којe не заслужују Ваше коментаре попут ”тек”, “свега” и слично.
Након доношења Закона о лобирању 09.11.2018. године, Агенција је интензивно кренула
са  припремом  за  доношење  подзаконских  аката  како  би  спремно  дочекала  почетак
примене Закона о лобирању, који су и донети до 14.08.2019. године. Такође, врло успешно
је организовала едукације за различите учеснике у лобирању, између осталог, што и сами
знате,  представници Агенције су учествовали  на радионици "Нови закон о лобирању –
изградња капацитета локалних самоуправа и подизање свести јавности" заједно са Вама у
пет градова у Србији,  уз подршку мисије ОЕБС у Србији,  након доношења наведеног
закона.  



Ваши наводи да је ”тек “ 06. и 07.02.2020. године одржана прва обука за лобисте,
управо  је  последица  поштовањa  процедура  за  доношење  измена  и  допуна  Закона  о
републичким административним таксама, о чему смо заинтересована лица благовремено
обавештавали,  што је  резултирало да након доношења наведеног  закона,  44 кандидата
успешно заврше прву обуку за лобисту. 

Агенција благовремено и у континуитету обрађује захтеве подносиоца и доноси
мишљења  о  примени  закона,  а  најзначајније  за  праксу,  која  се  тек  формира,  редовно
објављује  на  својој  интернет  презентацији,  на  којој  се  такође  могу  наћи  и  подаци  о
уписаним лобистима у Регистар лобиста, којих је сваким даном све више.

И на крају, у циљу што успешније и транспарентне сарадње, Агенција Вам уједно
указује на то,  да приликом објављивања анализа или других форми текстова и издања
обавезно наведете извор текста који објављујете, што сте код ове анализе пропустили да
урадите, с обзиром на то да сте са интернет презентације Агенције у потпуности преузели
текст о надлежностима Агенције,  затим шта је лобирање, ко је лобиста,  а ко лобирано
лице, обавезе лобиста, а што представља 1/3 текста Ваше наведене анализе.

С поштовањем,

                                                                                                                              ДИРЕКТОР
  
                                                                                                                          Драган Сикимић
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