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Сажетак
Овај текст је пре глед ути ца ја ко му ни ка ци је на ути цај ну јав-

ност и уло га про це са ло би ра ња на ту ак тив ност. На кон пој мов них 
од ре ђе ња ко му ни ка ци је и ло би ра ња, про цес до но ше ња по ли тич-
ких од лу ка по ста вља се као ре фе рент ни оквир у ко јем се ана ли зи ра 
ка ко се по ли тич ки ак те ри ван вла сти бо ре за сво је ин те ре се у ка ко 
ути чу на до но ше ње, до пу ну или из ме ну од лу ка. Да би ло би стич ка 
ак тив ност би ла на озби љан и аде ква тан на чин при хва ће на нео п-
ход но је да ак те ри ути ца ја, ло би сти, има ју сво је стра те ги је и тех-
ни ке од ко јих, у крај њем, и за ви се ре зул та ти це ло куп не ак тив но-
сти. На кра ју, на ме ра овог тек ста је да ука же да ло би ра ње мо же да 
„пре сту пи“ нор ма ма утвр ђе не гра ни це де ло ва ња, али, што је још 
бит ни је, и на то да по сто је зна чај не и од лу чу ју ће ко му ни ка циј ске 
раз ли ке из ме ђу ло би ра ња и ко руп ци је и да та мо где по чи ње ко руп-
ци ја пре ста је ло би ра ње.
Кључ не ре чи: ло би ра ње, ко му ни ка ци ја, ин фор ма ци је, од лу чи ва ње,ин те-

рес.

Чо ве ков по ли тич ки жи вот кре ће се у ра спо ну од тра же ња 
сми сла све та и жи во та, од по ко ра ва ња вла сти ма при ро де и дру-
штва кроз стал ну бор бу за оп ста нак. Као што се не сме пре пу сти ти 
при ро ди, ње ним си ла ма, чо век се та ко у дру штву не сме пре пу сти-
ти ње го вим си ла ма. Он се пре ма њи ма мо ра ак тив но по ста ви ти, 
бра ни ти и гра ди ти ту свој жи вот. По ли тич ко де ло ва ње је по се бан 
вид чо ве ко вог дру штве ног де ло ва ња, ка ко би то у нај оп шти јем 
сми слу ре као Макс Ве бер, де ло ва ње ко ме је циљ упра вља ње јед-
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ном за јед ни цом при сва ја њем при род ним од у зи ма њем и до де љи-
ва њем вла сти. (Ве бер, 1976:49)  Уко ли ко је под ло жан са мо ту ђем 
по ли тич ком де ло ва њу чо век не де ла по ли тич ки, он је са мо обје кат 
по ли ти ке или мо гу ћи по ли тич ки чи ни лац. Тек, кад је у ста њу да на 
ту ђу ре ак ци ју од го ва ра ак ци јом,од но сно, про из ве де ре ак ци ју, по је-
ди нац, по ли тич ка или дру га вр ста гру па и ор га ни за ци ја огла ша ва 
сво ју по ли тич ку жи вах ност и зре лост, по ста је по ли тич ки су бјект.
По ли тич ком ак ци јом се ме ња од нос сна га у дру штву, сти че, по-
ве ћа ва и сма њу је спе ци фич на по ли тич ка те жи на од ре ђе них по ли-
тич ких су бје ка та. По ли тич ке ак ци је, или ти во ђе ње по ли ти ке, се 
од ви ја ум но из го во ре ном и пи са ном ре чи. „Прин ци пи јел но одва-
ја ње го во ра од де ла ња ни је до пу ште но“, ка же по ли тич ки фи ло зоф 
Ха на Арент (Han nah Arendt), јер „го вор се мо ра сма тра ти за јед ну 
вр сту де ла ња“ (Arendt 1993: 48).  У прин ци пу  го во ри мо  о  де ла њу  
као  ко му ни ка ци ји,  а  овом  при ли ком о по ли тич кој ко му ни ка ци ји. 
Она је „цен трал ни ме ха ни зам за фор му ли са ње, агре га ци ју и спро-
во ђе ње ко лек тив но оба ве зу ју ћих од лу ка“. (Jar ren/Don ges 2006: 21) 
По ли тич ке од лу ке су тра јан и ста лан еле мент струк ту ре по ли тич-
ког жи во та дру штва. На чин до но ше ња од лу ка у сва кој др жа ви је 
кљу чан за функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја и оне су ин стру мент усме-
ра ва ња дру штве ног раз вит ка, та ко што се све сно при хва та ју или 
из ну ђу ју по на ша ња љу ди. 

На уч но – тех но ло шки раз вој са вре ме ног дру штва и ње на 
ком плек сност, као и раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја, по ве ћа ва 
број до но си о ца јав них од лу ка и исто вре ме но се ши ри по ље ути ца-
ја на њих. Све је уоч љи ви је да вла да и по ли ти ча ри, ко ји их нај че-
шће чи не, ни су у ста њу да про цес са мо стал но усме ра ва ју и ни су у 
ста њу да са ми до но се од лу ке. Зна ча јан до при нос по ли тич ком про-
це су све ви ше да ју екс тер не кон сул та ци је са при вре дом, на у ком 
и дру гим дру штве ним сфе ра ма. У тај про цес се ци ља но све ви ше 
укљу чу ју пред у зе ћа, не про фит не ор га ни за ци је, удру же ња и дру-
ги ак те ри. Тај но ви по ли тич ки про цес се из ра жа ва кроз низ но вих 
фор ми стра те шког ра да и то та мо где се до ди ру ју по ли ти ка, при-
вре да, ин те ре сне гру пе, њи хо ва пра ва и ме ди ји. (Zer faß/Ben te le/
von Oeh sen 2009: 16) Зна ча јан део ових за да та ка је сте ло би ра ње у 
сми слу ди рект ног, ин те ре сно ор јен ти са ног и ко му ни ка циј ског ути-
ца ња на по ли тич ки про цес до но ше ња од лу ка од стра не ак те ра ко ји 
са ми не уче ству ју у њи хо вом до но ше њу. Ло би ра ње, у том слу ча ју 
, пред ста вља ле ги ти ман и за де мо крат ски си стем функ ци о нал но 
ну жан ин стру мент  ко ји као по јав ни об лик плу ра ли стич ке бор бе 
за бо ље ар гу мен те тре ба да дру штву обез бе ди бо љи так (Ben te le, 
2007). 
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1. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ 
КОМУНИЦИРАЊА И ЛОБИРАЊА

По ли тич ки си стем се по сма тра као оквир за ко му ни ка ци ју 
из ме ђу по ли тич ких ак те ра, а јав ност као про стор у ко јем се од ви-
ја по ли тич ка ко му ни ка ци ја. По јам ко му ни ка ци је се де фи ни ше на 
раз ли чи те на чи не. Про блем од ре ђи ва ња овог пој ма ја вља се већ 
ти ме што се ко му ни ка ци ја мо же од но си ти, ка ко на про цес, та ко и 
на ње гов ре зул тат, као и ка да го во ри мо о (не)ус пе лој ко му ни ка ци-
ји. Бек (Beck) раз ли ку је два од ре ђе ња овог пој ма. Тран сми си о ни, 
где се ко му ни ка ци ја до жи вља ва као јед но став но пре но ше ње по ру-
ка и ин фор ма ци ја и по сред нич ки, где се ко му ни ка ци ја до жи вља ва 
као на из ме ни чан ме ђу соб ни про цес ин тер ак ци је у ко јем се ак те ри 
спо ра зу ме ва ју ко ри сте ћи зна ко ве, ме ђу соб но се раз у ме ва ју ћи пре-
ко за јед нич ких пој мо ва. По том схва та њу, ко му ни ка ци ја пред ста-
вља об лик со ци јал ног де ла ња, у су шти ни, пред ста вља ин тер ак ци ју 
из ме ђу по је дин ца и гру па са ин сти ту ци ја ма и уста но ва ма вла сти 
др жа ве. (Beck,2006:126) Су бјек ти ко му ни ци ра ња су, да кле, у уло зи 
по ши ља о ца по ру ка по је ди нац или гру па, у овом слу ча ју ло би ста 
– пред у зе ћа, син ди ка ти, стран ке, ин те ре сне гру пе, не про фит не и 
вла ди не ор га ни за ци је, а у уло зи при ма о ца, у овом слу ча ју ло би ра-
ног, др жав не ин сти ту ци је и др жав на упра ва ко је при пре ма ју, про-
во де и над гле да ју по ли тич ке од лу ке. Мо же се ре ћи да је по ли тич ка 
ко му ни ка ци ја цен трал ни ме ха ни зам за фор му ли са ње и ар ти ку ли-
са ње по ли тичкх ин те ре са, њи хо ву агре га ци ју кроз про гра ме од лу-
чи ва ња, као и за спро во ђе ње и ле ги ти ми са ње по ли тич ких од лу ка. 

Као што се мо же ви де ти, нај ва жни ји еле мент ко му ни ка циј-
ског про це са је ин фор ма ци ја об ли ко ва на у по ру ци, ко ја је исто вре-
ме но и став од ре ђе не ин те ре сне гру пе. Она тре ба да у крат ком, кон-
ци зном, са же том и ја сном об ли ку пре не се нај ва жни је ин фор ма ци је 
и по зив на ак ци ју ко ју оче ку је мо од оно га ко ме се по ру ка упу ћу је. 
Про цес про то ка ин фор ма ци ја се не са сто ји са мо у еми си ји-сла њу 
ин фор ма ци ја већ зах те ва при ма ње, пра вил но де ко ди ра ње  од ре ђе-
не по ру ке и по врат ну ре ак ци ју на њу. У ин тер пер со нал ном ни воу 
ком ни ка ци је, од ви ја ју се не ви дљи ви мен тал ни про це си ко ји зах те-
ва ју де ко ди ра ју ће ве шти не слу ша ња и чи та ња и ин те лек ту ал не ве-
шти не ми шље ња и за кљу чи ва ња. По ред ак тив но сти раз ми шља ња, 
слу ша ња, ма шта ња, до ла зи до фо ку си ра ња осе ћа ња, уве ре ња и на-
ме ра, од но сно, ста во ва на ба зи се ћа ња, раз у ме ва ња, ком па ри ра ња, 
иден ти фи ко ва ња, пре по зна ва ња, пам ће ња и кре а тив не има ги на-
ци је (То до ро вић, 2010). Да би по ру ка би ла „ја ча“ тре ба је пот кре-
пи ти ана ли за ма, ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, при ме ри ма прет ход-
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не прак се, ис ку стви ма из срод них удру же ња из ре ги о на и ши рег 
те ри то ри јал ног окру же ња. У ко ли ко по сто ји по др шка ре ле вант не 
ин сти ту ци је, ре пре зен та тив ног удру же ња или ши ре јав но сти мно-
го је ве ћа ве ро ват но ћа да ће по ру ка би ти при мље на са па жњом и 
ин те ре со ва њем. Циљ по сла те по ру ке је ви ше сло јан и нај че шће се 
њом на сто ји за до би ти па жња, ин те ре со ва ње, же ља за де ло ва њем и 
же ља за са мо де ло ва њем, про ме ну и до но ше ње од лу ке. 

Ло би ра ње, као зна ча јан чи ни лац по ли тич ке ко му ни ка ци је, 
су штин ски пред ста вља не фор мал ну ин сти ту ци о нал ну мре жу под 
ко јом се кри је нај ши ри спек тар свих ак тив но сти чи ји је ко нач ни 
циљ да се вр ши ути цај на јав не ор га не у про це си ма по ли тич ког 
од лу чи ва ња, или ка ко би то ре као Мак (Mack), те мељ ни циљ ло би-
ра ња је уплив у про цес од лу чи ва ња за рад по себ не оп ште ко ри сти 
или ко ри сти по је ди них гру па љу ди. (Mack, 1989.) Нај че шће, ло би-
ра ње пред ста вља ме тод ути ца ја на зак но дав ну и из вр шну власт. То 
је је дан, спе ци фи чан вид, усме ре не ко му ни ка ци је ко ји се оства ру је 
из ме ђу ло би ста и до но си о ца од лу ка. Пред ста вља ефи ка сну ко му-
ни ка ци ју при ку пља ња упо тре бљи вих ин фор ма ци ја ко је се до би-
ва ју од од ре ђе них гру па и ко је се на аде ква тан на чин до ста вља-
ју они ма ко ји до но се од лу ке. Нај дро го це ни јим ин фор ма ци ја ма се 
сма тра ју оне ко је још ни су об ја вље не, а до та квих ин фор ма ци ја се 
и нај те же до ла зи, па у од ре ђе ним си ту а ци ја ма та кве ин фор ма ци је 
се мо гу и „ку пи ти“. Да би ло би ра ње би ло што успе шни је по треб но 
је са ку пи ти што ве ћи број раз ли чи тих и аде кват них ин фор ма ци ја 
ко је се од но се на пред мет о ко јем се до но си од лу ка.Због то га је и 
пре по руч љи во да се ло би ста не огра ни ча ва на је дан из вор ин фор-
ма ци ја већ да ин фор ма ци је до би је из ве ћег бро ја из во ра, чи ме се се 
по твр ђу је њи хо ва ве ро до стој ност. 

И по ред то га што ло би ра ње у на шем дру штву спа да у гру-
пу ап стракт них пој мо ва и што сам по јам има не га тив не ко но та-
ци је ње го ва нео п ход ност по сто ја ња је не у пит на, нај ма ње из два 
раз ло га. Пр во, као об лик пре мо шћа ва ња „ин фор ма циј ског про-
бле ма“ ко ји мо же да се ис ка же као не пред ви ди вост и не пот пу ност 
ин фор ма ци ја. Дру го, као об лик на до град ње де мо крат ског од лу чи-
ва ња ко ји ука зу је на ма њак не по сред не де мо кра ти је. Зна чи, ра ди 
се о то ме да ло би ра ње на не фор мал ном ни воу по ку ша ва да ре ши 
фор мал не про пу сте и зам ке не пот пу но сти де мо крат ског од лу чи ва-
ња. Та ак тив ност тре ба у дру штву да сма њи не из ве сност у по гле ду 
по ли тич ког од лу чи ва ња и, сва ка ко, да до при но си ефи ка сном де-
ло ва њу. Ло би ра ње је, пре све га, ле ги тим на ак тив ност са вре ме ног 
дру штва ко ја пре ко не фор мал них мре жа же ли да уна пре ди про цес 
дру штве ног из бо ра и од лу чи ва ња. Уз пот пу но ле га ли зо ва ност и 
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тран спа рент ност оно је нор мал на и по жељ на дру штве на ин сти ту-
ци ја (Smith,1988.). 

Због не ре гу ли са них за кон ских осно ва за ло би ра ње, ни ске 
по слов не кул ту ре де ло ва ња по је ди них дру штве них гру па или не-
ква ли тет ног ра да ло би ста на ста ју про бле ми ко ји се ис ка зу ју кроз 
не фор мал ни и тај ни рад или ко јим се на ме ћу ин те ре си са мо јед-
не гру пе љу ди при од лу чи ва њу. Ак тив но сти за сно ва не на та квим 
прет по став ка ма ука зу ју на не га тив ну стра ну ло би ра ња и у том 
слу ча ју оно се во ди не ра ци о нал ним и не де мо крат ским про це ду ра-
ма.  То је, уства ри,  ин те ре сна де лат ност ко ја ути че на про це ду ре 
од лу чи ва ња су прот но де мо крат ским прин ци пи ма као што су оне-
мо гу ћа ва ње про це са ве ћин ског од лу чи ва ња или од лу чи ва ња ква-
ли фи ко ва ном ве ћи ном, као и де ло ва ње у су прот но сти са ва же ћим 
нор ма ма и вред но сти ма. У ко ли ко се у том про це су, још, ко ри сте 
не за ко ни та сред ста ва – под ми ћи ва ње, пре ва ра, за во ђе ње, да ва ње 
по кло на – он да се, са си гур но шћу, мо же ре ћи да је то про тив за ко-
ни та де латнст, а ло би ра ње по ста је не ле гал на дру штве на ин сти ту-
ци ја. Тад и дру штво тре ба да де лу је на аде ква тан на чин и да кроз 
од ре ђе не ак ци је за кон ски санк ци о ни ше по на ша ње ло би ста и ло би-
ја, да за кон ским ме то да ма ле га ли зу је и над зи ре ло би је или да ути-
че на по ди за ње по слов не кул ту ре де ло ва ња дру штве них су бје ка та.

И по ред то га што се по јам ло би ра ња као про цес у по ли тич-
ком жи во ту по ми ње пре ви ше од ве ка, на у ка је за ту ак тив ност 
ис ка за ла ин те ре со ва ње пре не ко ли ко де це ни ја. Ис тра жи ва ња су 
се ба ви ла раз ли чи тим аспек ти ма ло би ра ња за ко ја се, са ове вре-
мен ске дис тан це, мо же ре ћи да ни су би ла кон зи стент на, што ни је 
ре дак слу чај кад су у пи та њу кон тра верз ни, ва нин сти ту ци о нал ни 
по ли тич ки про це си скри ве ни од јав но сти или пак по ја ве  ко је се 
пре мо гу сма тра ти ве шти ном не го пра вим про це сом. Реч ло би је 
ла тин ског по ре кла и њен из вор ни об лик lobyy озна ча ва пре двор је 
рим ског Се на та. И у то вре ме та реч се од но си ла на љу де ко ји су 
као пред став ни ци моћ них рим ских по ро ди ца или ин те ре сних гру-
па са че ки ва ли се на то ре пре ула ска у глав ну дво ра ну и из но си ли им 
же ље, ми шље ња и пред ло ге оних у чи је су име го во ри ли с на дом 
да ће би ти усли ше ни. По јам ло би ра ње на стао је у Ен гле ској сре ди-
ном 17. ве ка и ве же се за пре двор је До њег до ма

ен гле ског пар ла мен та где су не ка да шњи ло би сти че ка ли иза-
бра не пар ла мен тар це ка ко би по ку ша ли да на њих ути чу. Је дан од 
пр вих за пи са о прак си ло би ра ња до ку мен то вао је Гре јем Вил сон 
(Gra ham  Wil son) у но вин ском тек сту Аме рич ке ин те ре сне гру пе 
где је за бе ле жио да је на из бо ри ма 1896.г. из ве сни ло би ста Марк 
Ха на „осла ња ју ћи се на страх при вред ни ка од по пу ли ста, ус пео 
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да при ку пи ми ли о не до ла ра за ре пу бли кан це (Wil son, 1993.). Пу но 
зна че ње ре чи ло би и ло би ра ње до би ја ју у аме рич кој по ли тич кој 
прак си, а као на чин ути ца ја у по ли ти ци до сти гао је вр ху нац по чет-
ком пе де се тих го ди на XIX ве ка кад су утвр ђе на пра ви ла ло би ра ња 
у аме рич ком Кон гре су. 

Ако би по ку ша ли по јам ло би ра ње да об ја сни мо по мо ћу де-
фи ни ци ја ви де ће мо да су и оне раз ли чи те и да се од ре ђу ју из угла 
те о ре ти ча ра ко ји де фи ни ци ју утвр ђу ју. Те о ри ја по ли тич ког си сте-
ма Деј ви да Ис то на (Da vid Easton) раз ли ку је две вр сте ин пу та у по-
ли тич ки си стем: зах те ве и по др шку. За овог те о ре ти ча ра и про цес 
ло би ра ња за ни мљи ви су зах те ви дру штве ног, еко ном ског или кул-
тур ног си сте ма ко ји се под но се пред пред став ни ке вла сти. Де ле 
се на зах те ве: за ало ка ци јом до ба ра и услу га, за про ме ном по на-
ша ња, за пар ти па ци јом у по ли тич ком си сте му и за ко му ни ка ци јом 
и ин фор ма ци јом. (Easton, 1957.) Кон цепт ло би ра ња ко ји за сту па 
Мил брат (Mil brath) за сни ва се на по ку ша ју по ста вља ња гра ни це 
из ме ђу оно га шта ло би ра ње је сте, а шта ни је, и де фи ни ше га као 
„пред у зи ма ње и пре нос ко му ни ка ци ја, у име гра ђа на, од стра не не-
ког ко де лу је у ње го во име, а пре ма до но си о ци ма од лу ка вла сти, у 
на ди да ће на те од лу ке ути ца ти“ (Mil brath,1963.). На унс и Фри ма-
но ва (Now nes i Fre e man) ло би ра ње де фи ни шу као „сва ки по ку шај 
да се ути че на јав ну по ли ти ку“, (Now nes i Fre e man, 1998.) а Кла ман 
сма тра да се „на спрам вла сти у кан це ла ри ја ма, ства ра кон тра власт 
у ход ни ци ма“ (Кла ман, 2004:7). По ла зе ћи од основ ног ци ља, Зи тер 
(Zet ter) сма тра да је „ло би ра ње 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“, (Zet ter, 2008:3) док Ко бер-Смит (Ko ber-Smith) ука зу је да 
је су шти на ло би ра ња у пру жа њу 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.Та ко ђе, он из во ди за кљу чак да 
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 
(Ko ber-Smith,2000). Ен ци кло пе ди ја Bri tan ni ca де фи ни ше ло би ра ње 
као сва ки по ку шај гру пе или по је дин ца да ути че на од лу ке вла де, 
а пре ма „Web sters Dis ti on nary“ ло би ра ње је обра ћа ње чла но ви ма 
пар ла мен та у на ме ри да се ути че на за ко но дав ство. Пре ма на шој 
Прав ној ен ци кло пе ди ји ло би пред ста вља „Ор га ни за ци ју или дру-
штве ну гру пу ко ју обра зу ју ли ца ко ја ни су чла но ви за ко но дав ног 
те ла, с ци љем да ути чу на рад за ко но дав ства.“ 

Ипак, мо жда најпрецизнијe еле мен те за де фи ни ци ју ло би ра-
ња да је је дан за кон ски акт. Ра ди се о Фе де рал ном за ко ну о ло би-
ра њу САД ко ји је, из ме ђу оста лог, де фи ни сао два зна чај на ко му-
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ни ка циј ска пој ма  ко ја об ја шња ва ју су шти ну про це са ло би ра ња: 
ло би стич ка ак тив ност и ло би стич ки кон такт. Ло би стич ка ак тив-
ност, пре ма том за ко ну, „под ра зу ме ва ло би стич ке кон так те и на по-
ре да се кон так ти оства ре, укљу чу ју ћи и при пре му и пла ни ра ње, 
ис тра жи ва ње и дру ге ак тив но сти пред у зе те са на ме ром, у тре нут ку 
кад су пред у зе те, да се ис ко ри сте за те кон так те, као и ко ор ди на-
ци ју са ло би стич ким ак тив но сти ма дру гих.“ (Lobbying Di sclo su-
re Act 1995.g.) Дру ги, за ко ном на вед ни по јам, ло би стич ки кон такт 
под ра зу ме ва „сва ку орал ну или пи са ну ко му ни ка ци ју (укљу чу ју ћи 
и елек трон ску ко му ни ка ци ју) са над ле жним зва нич ни ком из из-
вр шне вла сти или над ле жним зва нич ни ком из за ко о дав не вла сти 
учи ње ну у име кли јен та, а у ве зи са фор му ла ци јом, про ме на ма или 
усва ја њем фе де рал ног за ко на (укљу чу ју ћи и пред лог); фор му ла-
ци јом, про ме на ма или усва ја њем фе де рал них пра ви ла, ре гу ла ти ва, 
из вр шних де кре та или би ло ког дру гог про гра ма, по ли ти ке или по-
зи ци је Вла де САД, ад ми ни стра ци јом или из вр ша ва њем Фе де рал-
ног про гра ма или по ли ти ке (укљу чу ју ћи и пре го во ре, до де ле или 
ад ми ни стра ци ју Фе де рал ног уго во ра, суб вен ци је, зај ма, до зво ле 
или ли цен це) или но ми на ци јом и кон фир ма ци јом осо бе за по зи-
ци ју ко ју по твр ђу је Се нат“. (Lobbying Di sclo su re Act 1995.g.) Мо же 
се ви де ти да се у оба еле мен та ак це нат ста вља на ло би стич ки ко-
му ни ка циј ски кон такт ко ји ло би ста оства ру је у име свог кли јен та 
са пред став ни ци ма из вр шне и за ко но дав не вла сти с ци љем да ути-
че или у од но су на: из ра ду аманд ма на, усва ја ње или од ба ци ва ње 
пред ло га за ко на; из ме не већ усво је ног за ко на; од лу ке вла де ка да 
је реч о рас по де ли бу џет ских сред ста ва од ре ђе ним ко ри сни ци ма, 
ко ри шће ње дру гих из вр шних овла шће ња или име но ва ње но си ла ца 
из вр шне вла сти и уго ва ра ње са ста на ка из ме ђу пред став ни ка из вр-
шне и за ко но дав не вла сти и кли је на та. 

2. КОМУНИКАЦИЈСКИ НОСИОЦИ 
ПРОЦЕСА ЛОБИРАЊА

Из оно га што је до са да пре зен то ва но мо же се кон ста то ва-
ти да се ра ди о ло би ра њу као ко му ни ка циј ском про це су и то као 
су бјек тив ном (ко му ни ка ци ја са ци љем да се ути че на...) или објек-
тив ном (ко му ни ка ци ја у од но су на ...), од но сно, умет но сти убе ђи-
ва ња, а пред ста вља низ ак ци ја ко ји ма је циљ оства ри ва ње ути ца ја 
на до но си о це од лу ка. Да би се оства ри ла раз ме на иде ја ко му ни ка-
ци јом се ус по ста вља ју мо сто ви и пре ва зи ла зе смет ње и ба ри је ре, 
уства ри, ко му ни ка ци ја пред ста вља на чин ор га ни зо ва ња, из бо ра и 
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кре та ња од ре ђе не ма те ри је. (То до ро вић, 2010.) Не спор но је да у 
про це су ко му ни ка ци је, а и у ло би ра њу ко је је за сно ва но на том 
про це су, по сто је две стра не. Ло бист, ода ши љач ин фор ма ци ја, ко ји 
би тре бао да про сле ди по у зда ну, про ве ре ну, кон тро ли са ну и ди на-
мич ну ин фор ма ци ју . Он мо же би ти сва ка осо ба ко ја мо же да до ђе 
до цен тра од лу чи ва ња и на ње га ути че у скла ду са сво јим ци ље ви-
ма, од но сно ин те ре са свог кли јен та. Ло би ра ни, при ма лац ин фор-
ма ци ја, ко ји би тре бао пра вил но да де ко ди ра од ре ђе ну по ру ку и да 
про сле ди по врат ну ре ак ци ју на њу. То мо гу би ти би ло ко ји цен три 
од лу чи ва ња у др жа ви, ме ђу на род ној за јед ни ци или пред у зе ћу ко ји 
ди рект но ути чу на до но ше ње од лу ка. Они ко ји има ју по тре бу да 
ан га жу ју ло би сте то чи не из од ре ђе ног ин те ре са или ка ко то ка-
же У. Шу ва ко вић „ка да је реч о оства ри ва њу ин те ре са оних ко ји 
те ло би сте ан га жу ју, то за њих че сто пред ста вља `добар бизнис`“. 
(Шу ва ко вић, 2004:105)

Пре не го што се кре не у про цес ло би ра ња мо ра ју да се раз-
мо тре од ре ђе на пи та ња, као што су: ко до но си од лу ке; ко све ути че 
на до но ше ње од лу ка; да ли већ по сто ји фор ми ра но ми шље ње по-
во дом тог слу ча ја; ко је су све пре пре ке ко је се мо ра ју пре ћи: по ли-
тич ке, за кон ске, ад ми ни стра тив не, вре мен ске; ко ре а гу је по во дом 
тог слу ча ја; ка ко ће се ре ша ва ти тај слу чај; ко га тре ба ан га жо ва ти 
као са вет ни ка по во дом тог слу ча ја; ко су са ве зни ци и ка кав им је 
реј тинг; ко су про тив ни ци и ко ји су њи хо ви ар гу мен ти и, оно што 
је нај ва жни је, ко мо же ло би ра ти про тив тог слу ча ја.

Не по сто ји је дин стве но об ја шње ње по ја ма ло би ста. У оним 
зе мља ма где је ова де лат ност раз ви је на и где има од ре ђе ну тра ди-
ци ју (САД, Ка на да) под ло би стом се под ра зу ме ва по је ди нац или 
ор га ни за ци ја ко је је кли јент ан га жо вао да, уз на кна ду, оства ри 
ути цај на пред став ни ка за ко но дав не или из вр шне вла сти у ко рист 
кли јен та, у гра ни ца ма про пи са ним за ко ном. (OECD, 2007:19.) Ово 
од ре ђе ње од но си се на при ро ду де лат но сти ко је ор га ни за ци ја или 
по је ди нац оба вља за свог кли јен та и по та квом од ре ђе њу ло би ста 
мо же би ти ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва (удру же ње, фон да ци ја, 
не про фит на ор га ни за ци ја), адво кат ска кан це ла ри ја, тр го вач ко дру-
штво, аген ци ја за по ли тич ки мар ке тинг или дру ги об лик по слов-
ног ор га ни зо ва ња, пред у зет ник и сл. Бит но је да се ра ди о ли цу ко-
је про фе си о нал но, уз на кна ду, оба вља ту де лат ност. 
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У Европ ској уни ји (ЕУ) је на не што  дру га чи ји на чин де-
фи ни са на ова област с тим што Европ ски пар ла мент пар ла мент и 
Европ ска ко ми си ја то пи та ње на дру га чи ји на чин тре ти ра ју. Европ-
ски пар ла мент под ло би стом под ра зу ме ва сва ко га ко мо же да ути че 
на фор му ли са ње јав них по ли ти ка и до но ше ње про пи са у ЕУ, не-
за ви сно од то га да ли се ло би ра ње ра ди уз за ра ду или не. Европ-
ска ко ми си ја раз ли ку је три ка те го ри је ло би ста: про фе си о нал не ло-
би стич ке и адво кат ске кан це ла ри је; ло би сте ко ји су за по сле ни у 
фир ми за ко ју ло би ра ју и удру же ња тр го ва ца и ин ду стри ја ла ца и 
ор га ни за ци је ци вил ног дру штва. За сва ку од на ве де них ка те го ри ја 
ло би ста про пи са ни су по себ ни зах те ви у ве зи са ин фор ма ци ја ма 
ко је мо ра ју учи ни ти до ступ ним јав но сти.

Је дан од ква ли те та ко ју тре ба да по се ду је до бар ло би ста је 
зна ње про це са ко му ни ка ци је, од но сно, спо соб ност да се ус по ста-
ви кон такт са свим уче сни ци ма у про це су до но ше ња од лу ке и да 
се одр жа ва тај кон такт у ду гом и сло же ном про це су од лу чи ва ња. 
За то ло би ста мо ра да бу де мо ти ви сан, упо ран, ве ро до сто јан, да има 
до бро др жа ње и по де сан тем пе ра мент. По себ но је зна чај но да ло-
би ста по се ду је зна ња из обла сти из ко је за сту па ин те ре са свог кли-
јен та, а бит но је и по зна ва ње про це са до но ше ња од лу ка, ор га ни за-
ци о не струк ту ре тог про це са, као  и ни воа кроз ко је од лу ка про ла зи 
да би би ла до не та. По Кле ма ну (Cla men), при ли ком при пре ме за 
ло би ра ње, по треб но је на пра ви ти ли сту мо гу ћих нео п ход них кон-
та ка та ко ји, нај че шће, са др же и до че тр де сет име на раз ли чи тих 

Укупно потрошено за лобирање                              

1998 $1.44 Billion 
1999 $1.44 Billion 
2000 $1.56 Billion 
2001 $1.65 Billion 
2002 $1.82 Billion 
2003 $2.04 Billion 
2004 $2.18 Billion 
2005 $2.42 Billion 
2006 $2.62 Billion 
2007 $2.85 Billion 
2008 $3.30 Billion 
2009 $3.50 Billion 
2010 $3.51 Billion 
2011 $3.30 Billion 

Број лобиста 

1998 10,407
1999 12,938
2000 12,538
2001 11,840
2002 12,125
2003 12,920
2004 13,168
2005 14,071
2006 14,526
2007 14,847
2008 14,168
2009 13,677
2010 12,929
2011 12,633

Подаци се односе на САД и калкулација су од стране Center for  ResponsivPoliticsFigures are on this page are 
calculations by the Center fo Responsive Politics based on data from the Senate Office of Public Records. Data for 
the most recent year was downloaded on February 06, 2012 
 



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36 стр. 353-375.

362

осо ба. (Cla man, 2004.) Сва ка ко, да та гру па осо ба ни је за тво ре на 
гру па са истим ми шље њем и ста во ви ма, она је са ста вље на од раз-
ли чи тих осо ба ко је има ју раз ли ча та раз ми шља ња и ин те ре се. До-
бар ло би ста мо ра да зна да у гру пи по сто је нај ма ње три (под)гру пе: 
они ко ји по др жа ва ју ин те ре сну гру пу; они ко ји су про тив и они ко-
ји не ма ју оформ ље но ми шље ње, и да има спо соб ност да пре по зна 
и свр ста уче ни ке у про це су од лу чи ва ња у  те (под)гру пе.  За сва ку 
(под)гру пу тре ба при пре ми по себ не и од го ва ра ју ће стра те ги је, а за 
ло би сту је нај ва жни ја (под)гру па чла но ва ко ји не ма ју оформ ље но 
ми шље ње о од ре ђе ној од лу ци, јер на њих се мо же и мо ра ути ца ти 
ка ко би сво је ста во ве ускла ди ли са ста во ви ма ин те ре сне гру пе ко ја 
је ан га жо ва ла ло би сту. Кон так ти са осо ба ма ко ји има ју оформ ље-
но ми шље ње и став у скла ду са ста во ви ма ин те ре сне гру пе ва жни 
су због то га што мо гу до при не ти ин те ре сној гру пи у про мо ци ји 
њи хо вих ста во ва или дру гим ак ти во сти ма од ко јих мо гу има ти ко-
ри сти. На рав но, да и кон так ти са чла но ви ма ко ји има ју не га ти ван 
став у од но су на ин те ре сну гру пу, има ју зна чај јер од тих чла но ва 
се мо гу до би ти ја сне ин фор ма ци је и ар гу мен ти због ко јих су они 
до не ли та кав став.

И лич не ка рак те ри сти ке ло би ста има ју зна чај на сам про цес 
ло би ра ња. Ма ле тај не успе шног ло би ра ња су ре ле вант ност, кон-
крет ност, ком пе тент ност, тач ност, стр пљи вост. Ло би сти, по слу на 
ко јем су ан га жо ва ни, тре ба да при сту па ју лич но, да оста вља ју јак 
ути сак, да се фо ку си ра ју на чи ње ни це а не на емо ци је, да одво је 
бит но од не бит ног, да се осло не на ре фе рен це и кре ди би ли тет, да 
у обра ћа њи ма бу ду крат ки, отво ре ни, ја сни и ис кре ни. При ли ком 
пре го во ра тре ба да ко ри сте што ма ње па пи ра, али је вр ло бит но да 
по да ци бу ду увек при ру ци ка ко би се по по тре би мо гли и пре зен-
то ва ти. 

Спо соб ност ко ри ште ња раз ли чи тих ко му ни ка ци о них ин-
стру ме на та и тех ни ка за до брог ло би сту су нео п ход ност. У од ре-
ђе ним си ту а ци ја ма нео п ход на је по др шка окру же ња, а на њих се 
мо же де ло ва ти пе ти ци ја ма, бро шу ра ма, по сте ри ма, пла ће ним ре-
кла ма ма, по ли тич ким пер фор ман са ма, де мо стра ци ја ма. За ло би-
сту је зна чај но да зна да на пра ви и ко ри стан на чин ко ри сти ме ди је 
пу тем са оп ште ња за јав ност, пи сми ма уред ни ци ма и да на аде ква-
тан на чин бу ду из вор ин фор ма ци ја за но ви на ре. Но во вре ме ло-
би сти ма је на рас по ла га ње ста ви ло још је дан, из у зет но зна ча јан 
ме диј, ин тер нет. Он је по го дан за елек трон ску по шту, бло го ве, обе-
ло да њи ва ње ста во ва или про бле ма пу тем ин тер нет пре зен та ци је, 
као и по кре та ње јав не рас пра ве пу тем дру штве них мре жа.
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Ка ко ло би сти пра те раз вој јав не по ли ти ке, ин ден ти фи ку ју 
кре а то ре по ли ти ке и до но си о це од лу ка под руч ја у ко ји ма је њи хо-
ва по моћ не про це њи ва за од ре ђе не ин те ре сне гру пе и ор га ни за ци је 
су: ус по ста вља ње ко а ли ци је; вр ше ње ис тра жи ва ња и при пре ма ње 
из ве шта ја; оства ри ва ње кон та ка та са ути цај ним љу ди ма; ин ден-
ти фи ка ци ја аде кват них уче сни ка у јав ној ди ску си ји; при пре ма ње 
све до ка и го вор ни ка и фо ку си ра ње де ба те.

У да ва о це услу га ло би ра ња спа да ју и аген ци је за од но се с 
јав но шћу, са мо стал ни кон сул тан ти за ло би ра ње, кон сул тан ти за 
пред у зе ћа и адво кат ске кан це ла ри је. У ра ни јем пе ри о ду ак тив на у 
ло би ра њу су би ла, ис кљу чи во, при вред на удру же ња, а у ме ђу вре-
ме ну су ско ро сва ве ли ка пред у зе ћа и ком па ни је ан га жо ва ле сво-
је ло би сте по ра зним ути цај ним пре сто ни ца ма. Пред у зе ћа сред ње 
ве ли чи не, на ро чи то, ко ри сте та кву по моћ по што би по се до ва ње 
пред став ни штва у глав ном гра ду или пре ва зи ла зи ло фи нан сиј ске 
мо гућ но сти пред у зе ћа, или не би омо гу ћа ва ло оства ре ње од го ва ра-
ју ће до би ти. Да нас, не ра де сви ло би сти за про фит но ор јен ти са не 
ор га ни за ци је,  у тој вр сти ак тив но сти зна ча јан про стор за у зи ма ју 
и не про фит не ор га ни за ци је. Те ор га ни за ци је ан га жу ју се на ре а ли-
за ци ји спе ци фич них вред но сти у по ли тич ком си сте му.. Ди рек тан 
под сти цај и по др шку не про фит ним ор га ни за ци ја ма, углав ном, да-
ју гра ђа ни. Та ко, у по ли тич ком про це су не про фит не ор га ни за ци је 
до би ја ју на зна ча ју јер се че сто ба ве за по ста вље ним те ма ма, ста-
вља ју ћи их на по ли тич ки днев ни ред и на тај на чин им обез бе ђу-
ју по чет ни де мо крат ски ле ги ти ми тет (Ben der/Re u lec ke 2003: 26 f). 
Не про фит не ор га ни за ци је на док на ђу ју не до ста так ре сур са и ди-
рект них при сту па у по ли ти ци сво јим по тен ци ја лом за мо би ли са ње 
по др шке и ути ца њем на по тен ци јал не би ра че. 

Два су основ на си сте ма при сту па ло би ра њу: си стем крат ко-
роч ног и си стем ду го роч ног ло би ра ња. При ста ли це пр вог на чи на, 
оче ку ју да ни је по треб но кон ти ну и ра но ан га жо ва ње ло би ста, већ 
да се по треб ни ре зул та ти мо гу до би ти крат ко трај ним ан га жо ва-
њем. Ло би стич ке аген ци је у ова квим слу ча је ви ма ма ло па жње по-
све ћу ју оства ри ва њу ути ца ја на ор га не од лу чи ва ња, осим у си ту а-
ци ја ма кад оне про це не да је то ствар но нео п ход но. Код ду го роч ног 
ло би ра ња ко му ни ка ци ја из ме ђу ло би сте и ло би ра ног је кон ти ну-
и ра на 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.
Ин те ре сна гру па или ор га ни за ци ја ко ја на овај на чин унајм љу је 
ло би стич ку ор га ни за 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.
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Поређење типова лобирања  

ка рак те
ри сти ке

ло би ра ње 
пред у зе ћа

ло би ра ње 
удру же ња 

ло би ра ње 
не про фит них 
ор га ни за ци ја

ло би ра ње 
аген ци ја

за сту па ње ве за но за 
фир му

ве за но за 
бран шу

дру штве них 
вред но сти

од стра не 
на ло го дав ца 
и аген ци је

вр ста 
ин те ре са

по је ди нач ни 
ин те ре си

ин те рес 
бран ше

ори јен ти са на на 
оп ште при хва ће
не вред но сти

ин те ре си на ло
го дав ца; соп
стве ни ин те рес 
за до би ја ње бу
ду ћих по сло ва

обим 
ин те ре са

за ви сно од 
про јек та

за ви сно 
од те ме

за ви сно од те ме за ви сно од 
про јек та

вре мен ско 
тра ја ње

трај но трај но до за до во ље
ња или гу бит ка 
ин те ре са

вре мен ски 
огра ни че но

јав ност углав ном 
без оп ште 
јав но сти

јав ност је 
тра же на; 
укљу чи ва ње 
ПР кам па ња

јав ност је тра же
на у ве ли кој ме
ри; ПР кам па ње 

у за ви сно сти од 
на ло го дав ца

тран спа
рент ност

не по сре
дан на ступ

у име бран ше у име не ке 
иде о ло ги је

на ло го да вац 
по не кад ни је 
од мах пре по
зна тљив

ор га ни
за ци ја

нај че шће има 
ор га ни за ци
о ну је ди ни цу 
у се ди шту 
вла де

ду бо ко раш чла
ње на ор га ни
за ци ја на др
жав ном ни воу 
и на ни воу ЕУ

углав ном без 
вер ти кал не хи је
рар хи је; ло би ра 
од ре ги о нал ног 
до свет ског ни
воа; по не кад са 
кан це ла ри јом у 
се ди шту вла де 

углав ном део 
ве ли ких ПР 
аген ци ја / аген
ци ја за ко му ни
ка ци ју; углав ном 
са кан це ла ри јом 
у се ди шту вла де

са рад ња те мат ско 
удру жи ва
ње с дру гим 
пред у зе ћи
ма; по др шка 
од стра не 
ло би стич ких 
удру же ња

по вре ме
но с дру гим 
удру же њи ма; 
че сто по сто је 
кон ку рент не 
фир ме у окви ру 
удру же ња 

те мат ска 
удру жи ва ња с 
дру гим не про
фит ним ор га
ни за ци ја ма или 
удру же њи ма 

по се до ва ње 
кон та ка та; те
мат ска са рад ња 
са удру же њи ма 
или оста лим 
пру жа о ци
ма услу га

Извор:Zerfaß/Bentele/von Oehsen 2009: 21
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3. КОМУНИКАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

И ТЕХНИКЕ ЛОБИРАЊА

О пи та њу стра те ги је во ђе не су мно ге струч не и на уч не рас-
пра ве али ни кад се ни је до шло до је дин стве ног од го во ра шта она 
ствар но пред ста вља. Че сто се по ла зи од прет по став ке да стра те-
ги је мо гу би ти озна че не као „кон струк ци је ко је, ор јен ти са не на 
успех, по чи ва ју на про ра чу на ва њу ци ље ва, сред ста ва, окру же ња, 
не за ви сно од си ту а ци о них окол но сти“, с тим што се стра те шким 
де ло ва њем сма тра чи ње ње ко је пре ва зи ла зи „вре мен ске, објек тив-
не и со ци јал не окви ре и ко је је ори јен ти са но на ду го роч не кал ку-
ла ци је“ (Raschke/Tils 2010: 11f).  На и ме, „пи та ња стра те ги је је су 
пи та ња мо ћи“ (Mac hnig 2008: 39), а пи та ња мо ћи у де мо кра ти ји 
увек су пи та ња ко му ни ка ци је, што је слу чај и у про це су ло би ра ња.

Са раз во јем ло би ра ња до ла зи до раз во ја ве ли ког бро ја раз-
ли чи тих стра те ги ја и раз ли чи тих тех ни ка. С об зи ром на чи ње ни цу 
да су сва ка ком па ни ја и сва ка ин те ре сна гру па по себ не и да сва ка 
по се ду је по себ не ка рак те ри сти ке, као и да су од лу ке на ко је се же-
ли ути ца ти, та ко ђе, раз ли чи те, не мо гу ће је по ста ви ти је дин стве ну 
стра те ги ју ко ја би би ла при ме њи ва на све слу ча је ве. Она је про из-
вод од ре ђе них окол но сти и вре ме на и мо ра се па жљи во гра ди ти, 
а ко ри сти се она ко ја се у да том тре нут ку чи ни нај по вољ ни јом и 
нај и спла ти ви јом. У из ра ди стра те ги је тре ба се  во ди ти од ре ђе ним 
шу стин ским ква ли те ти ма, а они се мо гу ис ка за ти кроз: 

–– –озбиљ ност – до при но си се за сни ва ју на чи ње ни ца ма, а 
по ку ша ји пре ва ре са го вор ни ка су ри скант ни; 
–– –ме ђу соб ну по ве за ност – ко му ни ка ци ја тре ба да се при ла-

го ђа ва са го вор ни ци ма, али ни ка ко не сме би ти про ти ву-
реч на; 
–– –ра зно ли кост – ко му ни ка ци ју тре ба раз ви ја ти на ви ше из-

во ра и у тој ко му ни ка ци ји ко ри сти ти ви ше раз ли чи тих 
сред ста ва и 
–– –флек си бил ност – ра ди се о ме ђу соб ном про це су ко му ни-

ци ра ња у ко ме се од са го вор ни ка мо гу до би ти не по зна-
те ин фор ма ци је због ко јих је нео п ход но пре и спи та ти или 
ме ња ти од ре ђе не ста во ве. 

Стра те ги ја би, у ве ћи ни слу ча је ва, тре ба ла да од го во ри на 
од ре ђе на пи та ња  и да се кре ће у окви ри ма ко ји су пред ста вље ни 
на гра фи ко ну.
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Кључ успеха лежи у добро осмишљеној стратегији

Због успе шно сти спро во ђе ња стра те ги је ло би ра ња у њој је 
нео п ход но де фи ни са ти: 

–– –ути цај ну јав ност – ин те ре сне гру пе и/или по је дин це ко-
ји су при сут ни у жи во ту ор га ни за ци је и сво јим ути ца јем 
мо гу да по бољ ша ју по слов не ре зул та те од ре ђе не гру пе 
(вла де, ор га ни за ци је, ком па ни ја, не вла ди них ор га ни за ци-
ја, по је дин ца и сл.), 
–– –про блем – те ма о ко јој и за ко ји се же ли ло би ра ти, а оне 

мо гу има ти ма њи или ве ћи зна чај, али тре ба да бу ду 
основ но опре де ље ње у ра ду ло би ста,
–– –ци ље ви – тре ба да бу ду ре ал ни, ја сно де фи ни са ни и да 

бу ду по ве за ни са про бле мом ло би ра ња и да за ви се од ути-
цај не јав но сти ко јој се обра ћа,
–– –ин стру мен те – ди рект ног или ин ди рект ног ути ца ја и
–– –тех ни ке – раз не и про мењ љи ве. 

 3.1. Ета пе у из ра ди стра те ги је

До бро осми шље но и при пре мље но ло би ра ње по чи ње мно-
го пре не го што се две стра не на ђу ли цем у ли це. Та ко, ло би ра ње 
из и ску је при пре ме ко је об у хва та ју иден ти фи ка ци ју те ме и при о-
ри те та; раз у ме ва ње окол но сти и ле ги сла тив ног окви ра у ко јем се 
же ли де ло ва ти; раз у ме ва ње зва нич ног про це са до но ше ња од лу ка и 
утвр ђи ва ње у ка квом се по ли тич ком окру же њу мо же од ви ја ти сам 
про цес. Од ре ђи ва ње те ме и при о ри те та од ви ја се у скла ду са од-
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ре ђе ним па ра ме три ма, а не ки од њих мо гу да бу ду: по зна ва ње те-
ма ти ке од циљ не јав но сти; ко ли ко ће де фи ни са на те ма би ти до бро 
при мље на у од но су на по зи ци је ре ле вант не циљ не јав но сти; по-
сто ја ње су прот них ста во ва код са го вор ни ка или у јав но сти; ја чи на 
ар гу ме на та са обе стра не; ва жност те ме из по зи ци је са го вор ни ка; 
хит ност те ме; мо гућ ност ути ца ја на про цес до но ше ња од лу ка и ве-
ро ват но ћа успе ха. 

Да би се мо гло ути ца ти на из ме не или на до не ше ња не ке од-
лу ке или за кон ског ре ша ња ло би ста мо ра да про це ни окол но сти у 
ко ји ма се тај по сту пак ра ди. Ако се у вре ме из ра де стра те ги је не 
рас по ла же са пра вим и ве ро до стој ним ин фор ма ци ја, на ње му сто ји 
оба ве за да до ђе до њих. На рас по ла га њу му је не ко ли ко тех ни ка: 
раз го вор са по зна ва о ци ма те ме; чи та ње зва нич них до ку ме на та и 
ана ли за као и струч них пу бли ка ци ја; са мо стал но или за јед нич ко 
ис тра жи ва ње; ства ра ње ши рих ко а ли ци ја са по зна ва о ци ма те ме и 
не фор мал ни раз го во ри са др жав ним зва нич ни ци ма. При ку пље ни 
по да ци ће ути ца ти и на раз у ме ва ње са ме те ме, а са мим тим мо гу се 
утвр ди ти и при о ри те ти. 

Про цес од лу чи ва ња је ком плек сан, у од ре ђе ним си ту а ци ја-
ма, и ду го тра јан про цес у ко јем има до ста пи са них до ку ме на та, 
зва нич них про пи са и про це ду ра, као и не фор мал них про це са ко ји 
има ју ути цај на ре ше ња као део ле ги сла ти ве. Стра те ги ја о  ло би-
ра њу по треб но је да зна: ко мо же би ти пред ла гач и ко ја је про це-
ду ра до но ше ња/из ме не ре ше ња; да ли се од лу ка до но си гла са њем 
ви шеч ла ног ор га на или по је дин ца; да ли по сто ји уче шће јав но сти 
у том про це су; ка ко за ин те ре со ва на стра на мо же из ме ни ти од ре ђе-
ну од лу ку или за кон ски акт; у ко јим фа за ма по ступ ка је то мо гу ће 
из ве сти и да ли се и ка ко мо гу под не ти жал бе на усво је на ре ше ња. 
Раз у ме ва ње кључ них јав но сти за до но ше ње од лу ка мо же от кри ти 
не ке, ма ње очи глед не, ка на ле ути ца ја на од лу ку и по мо ћи раз у ме-
ва њу окол но сти, мо ти ва и раз ло га за за сту па ње од ре ђе ног ста ва.

По ли ти ка је отво рен, ве ли ким де лом не струк ту ри сан со ци-
јал ни про цес ко ји се од ви ја у спе ци фич ном фор мал ном окви ру, 
под усло ви ма по сто је ћег по рет ка (Jar ren/Don ges 2006: 197). Отво-
ре ност про це са во ди, с јед не стра не, ка са мо услов ној мо гућ но-
сти пла ни ра ња и пред ви ђа ња по ли тич ке ко му ни ка ци је, а са дру ге 
– ка ње ној струк тур ној под ло жно сти ути ца ји ма. За то ефи ка сност у 
кан ди до ва њу те ма и по сти за ња ци ље ва у по ли тич кој аре ни зах те-
ва раз у ме ва ње и по зна ва ње по ли тич ке сре ди не у ко јој до но си о ци 
од лу ка де лу ју. Тре ба раз у ме ти раз ло ге за ста во ве ко је за сту па ју и 
ри гид ност или флек си бил ност у за сту па њу истих. Раз у ме ва ње и 
ана ли за уну тра шњих и спољ них фак то ра ути ца ја мо гу се оства ри-
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ти и при ме ном јед ног од нај че шће при ме њи ва них ала та -  SWOT 
ана ли зе. На зив ове ана ли зе је акро ним ен гле ских ре чи за сна гу  
(strengths), сла бост (we ak nes ses), при ли ку (op por tu ni ti es) и прет-
њу (thre ats). Ана ли зом се де фи ни шу спољ ни фак то ри – при ли ке и 
прет ње, као и уну тра шњи – сна ге и сла бо сти. 

Стра те ги јом са свим ре ал но тре ба да се де фи ни шу и не до-
стат ци ка ко би на ефи ка сан на чин мо гли да се пре ва зи ђу. Уко ли ко 
нај бо љи по зна ва лац те ме у ор га ни за ци ји ни је нај бо љи ко му ни ка-
тор, или по сто је не ки дру ги раз ло зи због ко јих ни је по го дан за пре-
но ше ње по ру ке, бо ље је при пре ми ти про фе си о нал ног ко му ни ка то-
ра ко ји ће то ефи ка сни је од ра ди ти. У слу ча је ви ма кад су ро ко ви за 
из но ше ње ста во ва о од ре ђе ним од лу ка ма у при пре ми крат ки  или 
кад не ма до во љан број аде кват них ин фор ма ци ја тре ба се при сту-
пи ти фор ми ра њу са ве зни штва са ор га ни за ци ја ма и/или по је дин-
ци ма ко ји има ју исти циљ. Уко ли ко је до но си о цу од лу ка ва жно да 
обез бе ди по др шку од ре ђе них циљ них јав но сти или струк ту ра, тре-
ба ана ли зи ра ти мо гућ ност њи хо вог ин фор ми са ња и мо ти ви са ња 
на ак ци ју не фор мал ним пу тем. Стра те ги ја за ло би ра ње тре ба да 
бу де ин те гри сан до ку мент у ко ме је на кон ци зан, ар гу мен то ван и 
уме рен на чин али зи ра на те ма као и по жељ не ак тив но сти у од но су 
на њу. Стра те ги ја слу жи за раз ви ја ње ко му ни ка циј ског пла на и да 
на кра ју про це са бу де по зи ци о ни до ку мент ко ји тре ба да слу жи као 
осно ва за раз го во ре.

3.2. Инструменти и технике лобирања

Ин стру мен ти и тех ни ке ко је се ко ри сте при пи су ју се ди рект-
ном или ин ди рект ном ути ца ју. Под ди рект ним ло би ра њем под ра-
зу ме ва се ди рек тан не по сре дан ути цај на до но си о це по ли ти чих 
од лу ка. Укљу чу је по зив на ак ци ју у по гле ду од ре ђе ног за ко на или 
про пи са. Нај че шће, укљу чу је и пла ће не по је дин це ко ји ула зе у 
ди рект ни, фор мал ни, ко му ни ка циј ски про цес са кључ ним ду жно-
сни ци ма и за ко но дав ци ма. Мо гу се пре по зна ти не ко ли ко об ли ка 
као што су: лич ни раз го во ри са до но си о ци ма од лу ка, њи хо вим са-
рад ни ци ма и са вет ни ци ма; ди ску си ја о од ре ђе ним те ма ма то ком 
при ват них раз го во ра; при ку пља ње ин фор ма ци ја; пла ни ра ње и са-
ста вља ње пар ла мен тар них ин стру ме на та (из ра да пред ло га); из ра-
да ма те ри ја ла ко ји се ко ри сте као осно ва за до но ше ње по ли тич-
ких од лу ка; ис тра жи ва ње; до ста вља ње до ку мен та ци је (ела бо ра та, 
прав них ту ма че ња) до но си о ци ма од лу ка; уче ство ва ње у по ли тич-
кој аген ди и сл. Тех ни ке ди рект ног ло би ра ња мо гу би ти: лич ни 
са стан ци са до но си о ци ма од лу ка, те ле фон ски раз го вор, пи сме но 
обра ћа ње и слич ни на чи ни ко му ни ка ци је. (Ка шће лан, 2010) Са ста-
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нак, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, пред ста вља нај е фи ка сни ји на чин 
пред ста вља ња гле ди шта о од ре ђе ном про бле му, али по сто је по те-
шко ће да се оне ор га ни зу ју. У та квим окол но сти ма тре ба се при-
др жа ва ти пра ви ла „кре та ти се уз, а не низ хи је рар хи ју“ (Cla man, 
2004:123). У не до у ми ци пр во се обра ти ти ни жој ин стан ци у хи је-
рар хи ји, а он да ве ћој. У овој вр сти ко му ни ка ци је ло би ста мо ра на 
са го вор ни ка да ути че и сво јом сми сле но шћу, ја сно ћом и јед но став-
но шћу, од но сно, сво је по дат ке тре ба да пре то чи у ја сну и убе дљи ву 
син те зу. И не тре ба за бо ра ви ти да су пр ви са ста нак и пр ви ути сак 
нај ва жни ји јер це ло куп на да ља ко му ни ка ци ја се за сни ва на њи ма. 
До бро осми шљен те ле фон ски по зив, за ко ји се мо же ре ћи да ве ћи-
на по сло ва по чи ње са њим, је по чет ни уда рац за по сти за ње ци ља и 
за то „те ле фон ско би ће“ по зи ва о ца мо ра да бу де у пу ној фор ми. За 
ње га тре ба би ти при пре мљен и тре ба има ти по ве ре ње у оно што се 
го во ри и има ти си гур ност у из ра жа ва њу, да не би би ло „ис па да и 
иска ка ња“. Ло би сти овај на чин ко му ни ка ци је че сто ко ри сте, а по-
се бан до при но се оства ру је уко ли ко по зи ви до ла зе са ви ше стра на 
о истом пи та њу. Те ле фон ским по зи ви ма је 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. 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 ве ли ког бро-
ја ло би стич ких стра те ги ја. Пред ност пи са ног ма те ри ја ла је што се 
мо же исто вре ме но по сла ти на ви ше адре са ути цај них лич но сти ко-
је уче ству ју у про це су од лу чи ва ња, а са мим тим се по ве ћа ва ути цај 
на њих. По себ ну тех ни ку пред ста вља ју пи сме не пе ти ци је ко ји ма 
ло би сти на сто је да под стак ну што ве ћи број по је ди на ца да пи шу 
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, у сми слу ко ри шће ња ме диј ске кам па-
ње или ини ци ра ња про тест них ак ци ја, „је ста лан про цес пра ће ња 
и ана ли зе ме диј ских са др жа ја и њи хо вог ути ца ја на за нас ва жне 
гру пе љу ди и јав но мње ње уоп ште“ (Су бо тић,2010:119) и ко ри сти 
се ка ко би се ути ца њем на јав но мње ње по ве ћао при ти сак на до но-
си о це по ли тич ких од лу ка. Део за ступ ни ка ин те ре са, по себ но не-
про фит не ор га ни за ци је, ко ри сте стра те ги ју Gras sroo -ло би ра ња, у 
окви ру ко је се гра ђа ни и би ра чи при до би ја ју за ди рект но обра ћа ње 
до но си о ци ма по ли тич ких од лу ка и та ко се ко ри сте као „сред ство 
по ли тич ког при ти ска“. Уко ли ко јед на те ма на и ла зи на одо бра ва ње 
код мно штва гра ђа на, она ће бр зо до ћи на по ли тич ки днев ни ред. 
Та ко ове ор га ни за ци је ци ља но по ку ша ва ју да ин те ре се гра ђа на 
ис ко ри сте и усме ре их у сво ју ко рист. (Zer faß/Ben te le/von Oeh sen 
2009: 23ff). Ва жан еле мент ин ди рект ног ло би ра ња је по сре до ва-
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ње ко је се од ви ја кроз дво сте пе ну ко му ни ка ци ју (ло бист – оп шта 
јав ност – до но си лац од лу ке) са глав ним ци љем ути ца ња, пр во, на 
оп шту јав ност ко ја ће сво јим по ступ ци ма на ве сти до но си о це од-
лу ка да од лу че у ко рист ло би ста. Нај че шће тех ни ке ин ди рект ног 
ло би ра ња су по сред ством ма сов них ме ди ја, ме диј ску по др шку екс-
пе ра та и ор га ни зо ва ње ма ни фе ста ци ја. Ком плек сност со ци јал ног 
окру же ња, као и сна жни трен до ви ин ди ви ду а ли за ци је и мо бил но-
сти, уз све сло же ни је и све број ни је те ме, до ве ли су до по ве ћа не 
по тре бе мо дер ног дру штва за ин фор ми са но шћу и ко му ни ци ра њем. 
Та ко је ко му ни ка ци ја по сред ством мас-ме ди ја по ста ла цен трал ни 
еле мент но во на ста лог „ме диј ског дру штва“. На ро чи то је спо соб-
ност „да из ве шта ва ју о дру штве но ре ле вант ним до га ђа ји ма ко ји 
ни су сви ма до ступ ни, од но сно њи хо ва ин фор ма тив на функ ци ја, 
учи ни ла ма сов не ме ди је у дру штве ном и со ци јал но-ин те гра тив-
ном сми слу не за о би ла зним. Ово се по себ но од но си на по ли тич ку 
сфе ру у ко јој су се ма сов ни ме ди ји то ком про те клих де це ни ја раз-
ви ли у цен трал не ин стан це за пре зен то ва ње и пер цеп ци ју по ли-
ти ке“ (Ten scher, 2011: 201). Ло би сти по вре ме но ан га жу ју екс пер те 
да да ју струч но ми шље ње из обла сти ко јом се они струч но или 
на уч но ба ве. Ми шље ња екс пе ра та мо гу зна чај но до при не ти ја ча њу 
ста во ва ко ју ло би сти за сту па ју. Струч на ми шље ња ко ја од го ва ра ју 
ар гу мен ти ма ко је за сту па ју ло би сти, 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 до но си о ци-
ма од лу ка. Ма ни фе ста ци је, као об лик ло би ра ња, се пре по ру чу ју 
у од ре ђе ним окол но сти ма и слу ча је ви ма. Нај че шће се при ме њу је 
у слу ча је ви ма ка да је ин те ре сна гру па ка сно по че ла да де лу је, од-
но сно, кад је про цес до но ше ња од лу ка у за вр шној фа зи. Ма ни фе-
ста ци ја оста вља ути сак на јав ност због ве ли ког бро ја уче сни ка, а 
јав но мне ње се опре де љу је на осно ву сим па ти ја пре ма уче сни ци-
ма. Кроз ма ни фе ста ци је се мо гу тра жи ти и јав на обе ћа ња, а на ма-
ни фе ста ци ји се мо же тра жи ти од до но си о ца од лу ка да се из ја сни 
да ли по др жа ва став јав ног мне ња или не.

4. НЕГАТИВНЕ КОНОТАЦИЈЕ 
ЛОБИСТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

За реч ло би ра ње мо же мо ре ћи да спа да у гру пу ап стракт них 
пој мо ва о ко ји ма се, нај че шће, ма ло зна. Та квим пој мо ви ма се да ју 
ра зна зна че ња, од по зи тив них до не га тив них. По зи тив на од ред ни-
ца пој ма ло би ра ње окре ну та је оп штем до бру, док се не га тив ни 
аспект ове ак тив но сти, ис по љен у мо дер ном до бу ка да ло би ра ње 
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вр ше про фе си о нал ци, мо же ис ка за ти кроз не здрав од нос из ме ђу 
ло би ста и ло би ра них и би ти за сно ван на ко руп ци ји. У вре ме по чет-
ка раз во ја, ло би ра ње је по сма тра но као тај ни дил вла сти и ло би ста, 
као по сту пак ко ји се од ви ја да ле ко од очи ју јав но сти и о ко ме се 
не ра до го во ри. Основ за ко руп тив но по на ша ње у ло би ра њу мо гао 
се про на ћи  у, нај ма ње, два раз ло га, а по вод су би ли но вац и при-
ви ле ги је ко ји су се ну ди ли ло би сти ма Пр ви, се од но си на не јед нак 
при ступ гра ђа на ор га ни ма вла сти и ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја, ис кљу чи ва ња гра ђа на из про це са од лу чи ва ња и ис кљу че ња 
из „кор по ра тив не де мо кра ти је“. Дру ги, стар ко ли ко и са мо вр ше-
ње вла сти, је по ве зан за фе но мен кон флик та ин те ре са, ко ји се у 
ужем сми слу де фи ни ше као (зло)упо тре ба јав них овла шће ња ра ди 
при ба вља ња фи нан сиј ске или дру ге ма те ри јал не ко ри сти. (Lan ke-
ster,2007) Не спор но је да у по је ди ним фа за ма, у то ку ло би ра ња, 
има слу ча је ва под ми ћи ва ња и ко руп ци је, али бит но је зна ти да та-
мо где на ста је ко руп ци ја, пре ста је ло би ра ње. Ад ми ни стра ци је у 
раз ви је ним дру штви ма по сљед њих го ди на по ку ша ва ју да за ко ни ма 
и дру гим про пи си ма уве ду стро жа пра ви ла у од но се вла сти и ло би-
ста, као и дру гих пред став ни ка ин те ре са ко ји се ба ве ло би ра њем, 
на сто је ћи да их уре де пре ма пра вич ни јим кри те ри ју ми ма.

На ме ра овог тек ста је да ука же на ко му ни ка циј ске раз ли ке 
из ме ђу ло би ра ња и ко руп ци је. Да би ову на ме ру што бо ље об ја сни-
ли мо ра мо по ћи од прав них од ред ни ца ака та ко јим се ба ве др жав ни 
ор га ни ко ји до но се од лу ке. Оп шти ак ти су део ле ги сла ти ве ко ји-
ма се ре гу ли шу оп шти ин те ре си од ре ђе не за јед ни це, док су по је-
ди нач ни ак ти део нор ма тив не ре гу ла ти ве ко ја се ба ви ин те ре си ма 
ужих гру па или по је ди на ца. По оно ме што смо до са да из не ли, и 
што је за сту пље но у на уч ним и струч ним те о ри ја ма, ло би ра ње је 
про цес ко јим се за сту па ју оп шти дру штве ни ин те ре си, што зна чи 
да су ло би сти ис кљу чи во ан га жо ва ни на до но ше њу, из ме ни и до-
пу ни оп штих ака та. У прин ци пу, ло би сти се и не ан га жу ју у фа за ма 
до но ше ња по је ди нач них ака та, тај про стор ко ри сте они ко ји ма је 
на уму сти ца ње од ре ђе не, нај че шће, ма те ри јал не ко ри сти, од но-
сно, они ко ји су скло ни ко руп тив ним ак тив но сти ма. 

Ло би сти де лу ју на осно ву од ре ђе них за кон ских пра ви ла ко ја 
им омо гу ћа ва ју ве ћу тран спа рент ност, што је ва жно ка ко за дру-
штве ну пер цеп ци ју ло би ра ња, та ко и за ло би стич ке ор га ни за ци је 
ко ји не же ле да се њи хов рад иден ти фи ку је са ко руп тив ном прак-
сом. Ло би сти има ју ста лан при ступ те ли ма за ко но дав не вла сти и 
то им да је мо гућ ност да сва ки дан де лу ју и оства ру ју кон так те у 
пар ла мен ту. То укљу чу је и лич не кон так те са до но си о ци ма од лу ка, 
са ко ји ма се ди ску ту је о од ре ђе ним те ма ма, а исто ве ме но се вр ши и 
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раз ме на ин фор ма ци ја. Ло би сти у тим ак тив но сти ма не ну де ни ка-
кве по год но сти за до но си о це од лу ка ни ти  по ку ша ва ју да их пот-
ку пе, они им ну де не што но во што је са др жа но у од ре ђе ним ин фор-
ма ци ја ма и по да ци ма на осно ву ко јих они лак ше мо гу да се од лу че 
за од ре ђе на пред ло же на ре ше ња. Кроз ова кав на чин ко му ни ка ци је 
до но си о ци од лу ка чу ју и оно што њи хо ви би ра чи за сту па ју, а би ра-
чи су увек бри га оних ко ји су иза бра ни њи хо вим гла со ви ма. У крај-
њем, ло би сти оба вља ју по сред нич ку уло гу из ме ђу на ро да и вла сти. 
Ова кав ре гу ли сан и тран спа рен тан рад пре ста вља до бру осно ву за 
бор бу про тив ко руп ци је, а за ин те ре со ва не ин те ре сне гру пе мо гу 
пре ко ло би ста, на за ко нит на чин, да за сту па ју и оства ру ју сво је ин-
те ре се код др жав них ор га на.

Основ на на ме ра ло би ра ња, из оно га што је де фи ни ци ја ма 
од ре ђе но, је да се ме ња ју пра ви ла и стра те ги је, а на ме ра ко руп-
ци је да се из бег ну већ утвр ђе на пра ви ла и про це ду ре. Осим то га, 
а то смо већ и ис та кли, ло би ра ње је за ко ни та и прав но ре гу ли са на 
ак тив ност у зна чај ном бро ју зе ма ља, а ко руп ци ја због сво јих на-
чи на де ло ва ња не мо же ниг де би ти део прав ног си сте ма. Раз ли ке 
се од но се и на ефек те ове две раз ли чи те ак тив но сти, про ме не ко је 
на ста ју на кон ло би ра ња мо гу да по го ду ју свим, или ве ћи ни, чла но-
ва дру штва, док ко руп ци ја до но си са мо про ме не и ко рист за по је-
дин це. Сва ка ко, тре ба ре ћи да на ове про це се, у су прот ном сме ру, 
де лу је и по ли тич ка ста бил ност од ре ђе не зе мље. Ви со ка по ли тич ка 
не ста бил ност, нај че шће, до во ди до сма ње ња успе шно сти ло би ра-
ња, док ко руп ци ја у тим усло ви ма има тренд по ра ста.

На ме ће се за кљу чак да је за пра вил но функ ци о ни са ње про-
це са ло би ра ња нео п ход но обез бе ди ти што ве ћу јав ност у ра ду. Она 
ле ги ти ми ше де ло ва ње ло би ста и ло би стич ких гру па и су жа ва про-
стор за кри ти ку да ло би ра ње до при но си не тран спа рент ном до но-
ше њу од лу ка. Осим то га, јав ност ра да омо гу ћа ва ло би сти ма да се 
упо зна ју са ак тив но сти ма ло би стич ких ор га ни за ци ја ко је за сту па-
ју кон ку рент ске или су прот не ин те ре се. Јав ност ра да по ма же чла-
но ви ма ин те ре сних гру па да се бо ље ин фор ми шу о ак тив но сти ма 
сво јих ор га ни за ци ја. И на кра ју, јав ност ра да омо гу ћа ва гра ђа ни ма 
да са зна ју ко је од при ват них ак те ра уче ство вао у про це су до но ше-
ња од лу ка, ка кве је ста во ве за сту пао и ко јим се ар гу мен ти ма власт 
ру ко во ди ла при ли ком до но ше ња од ре ђе них од лу ка. Јав ност ра да 
оства ру је се на два на чи на: упи сом у по се бан ре ги стар ло би стич-
ких ор га ни за ци ја и под но ше њем од го ва ра ју ћих из ве шта ја о ра ду. 
Ло би ра ње је мо гу ће уре ди ти на три на чи на: по себ ним за ко ном о 
ло би ра њу; ко дек сом по на ша ња за ло би стич ке ор га ни за ци је и ко-
дек сом по на ша ња за јав не слу жбе ни ке. Ови на чи ни ре гу ли са ња ло-
би ра ња ме ђу соб но се не ис кљу чу ју, већ се до пу њу ју.
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* 
*  *

По ли тич ко де ло ва ње је по се бан вид чо ве ко вог дру штве ног 
де ло ва ња ко је се оства ру је кроз по ли тич ку ко му ни ка ци ју и  по-
ли тич ке од лу ке ко је су тра јан и ста лан еле мент струк ту ре по ли-
тич ког жи во та дру штва. На чин до но ше ња од лу ка у сва кој др жа-
ви је кљу чан за функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја и оне су ин стру мент 
усме ра ва ња дру штве ног раз вит ка, та ко што се све сно при хва та ју 
или из ну ђу ју по на ша ња љу ди. По ли ти ка не мо же и не тре ба да се 
кре и ра ми мо оних на ко је се од но си. Иако власт до би ја ле ги ти-
ма ци ју, на пр вом ме сту пу тем из бо ра, ипак су жив кон такт и раз-
ме на ин фор ма ци ја из ме ђу др жа ве, с јед не стра не, и по је ди на ца, 
удру же ња и син ди ка та као ло би ста, с дру ге, не из о став ни и то ком 
тра ја ња ње ног по ли тич ког ман да та. Ло би ра ње, као зна ча јан чи ни-
лац по ли тич ке ко му ни ка ци је, су штин ски пред ста вља не фор мал ну 
ин сти ту ци о нал ну мре жу под ко јом се кри је нај ши ри спек тар свих 
ак тив но сти чи ји је ко на чан циљ да се вр ши ути цај на јав не ор га не 
у про це си ма по ли тич ког од лу чи ва ња. 

Todorovic V. Luka

LOBBYING – COMMUNICATION DIRECTION 
WITH INFLUENCE OF PUBLIC

Summary
This paper represents the review of the influence of communica-

tion on the influential public and the role of the process of lobbying on 
that activity. After the conceptual definition of communication and lob-
bying, the process of decision-making is set as a referent framework, 
within which the author analyzed how political actors outside the gov-
ernment fight for their interests, and how they influence on the making, 
amendment or change of the decisions. In order for the lobby activity 
to be seriously and adequately accepted, it is necessary that the actors 
of influence, lobbyists, have their strategies and techniques of which, 
at the bottom end, depend the results of the overall activity. At the end, 
the aim of the paper is to point out that lobbying can „transgress“ the 
boundaries of action which were determined by norms, but, which is 
more important, there are significant and decisive communication dif-
ferences between lobbying and corruption, and where the corruption 
starts, the lobbying ends.
Key words: lobbying, communication, information, decision-making, interest
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Resume  
The political life is framed in the political system, and for the 

communication of political actors it represents public as a space in 
which political communication occurs. Basically, communication rep-
resents the interaction between individuals and groups with institutions 
and state authorities. Lobbying is an important element of political 
communication, which is an informal institutional network hidden un-
der the widest range of activities, whose final aim is to exert influence 
on public bodies in the process of political decision-making. The rea-
son for the increasing spread of lobbying is an obvious incapability 
of governments and politicians to independently lead decision-making 
process. Therefore, that process is involving external consultants from 
industry, science and other social spheres. Also, more and more com-
panies, nonprofit organizations, associations and other stakeholders are 
deliberately taking part in this process. This new political process is ex-
pressed through a series of new forms of strategic work and especially 
on the intersection of politics, economy, interest groups, their rights and 
the media. 

Positive characteristics of lobbying are focused on a common 
good, while the negative aspects of this activity can be expressed 
through an unhealthy relationship between lobbyists and the lobbied 
which are based on corruption. The aim of this paper is to emphasize 
that there are significant differences in communication between these 
two types of activities and that at the point where corruption occurs, 
lobbying process stops.

* Овај рад је примљен 10. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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