
 
Спецификација предавања 

Назив предавања Фискална правила у ЕУ
Наставник  Др Срђан Голубовић, редовни професор 

 
Циљ 
предавања Изучавање овe дисциплине пружиће студентима стицање  специјализованих 

аналитичких и кохерентних знања о улози, значају и функцијама динамичких и
нумеричких фискалних правила, класификацији у фискалном систему Европске 
уније са посебним освртом на њихово нормирање и имплементацију у примарним и
секундарним изворима монетарног законодавства ЕУ.  Кроз критичку осврт на 
њихову генезу и оцену нормативне и економске ефикасности, студенти ће се 
упознати за потребом њиховог реформисања и судске контроле у  имплементацији 
и компаративно ће се сагледати искуства земаља чланица ЕУ са њиховом применом 
указујући на примере добре праксе и потребу евентуалног реформисања на начин
de lege ferenda. 

 
Исход 
предавања 

Очекује се да савладавањем курса студент може успешно да: 1) прати, критички 
истражује и анализира, како класичне, тако и савремене тенденције у нормативном 
регулисању фискалних правила у Европском законодавству; 2) компетентно, 
научно и аргументовано дискутује, истражује и презентује резултате свог рада у 
вези са предностиам и недостацима примене фискалних правила.  У назначеним 
односима, уз одговарајућу допуну знања из других предмета, студенти треба да буду 
способни за критичко сагледавање нужности, правне природе и оправданости постојања 
фискалних правила у ЕУ и примене стечено знање на домаће околности. 

Садржај предавања 
Теоријска 
настава 

Фискални систем Европске уније; Фискална дисциплина у ЕУ; Настанак фискалних 
правила; Разлози обновљеног интереса за увођење фискалних правила; Место 
фискалних правила у систему фискалне одгovoрности; Врсте фискалних правила, 
Предности и недостаци фискалних правила; Пакт о стабилности и расту и поступак у 
случају прекомерног буџетског дефицита; Улога Пакта о стабилности и расту у 
координацији  фисклане политике;  Реформа Пакта о стабилности и расту; Учинак 
реформисаног Пакта о стабилности и расту на координацију економске политике ЕУ. 
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Методе 
извођења 
наставе 

Класична предавања са интерактивном дискусијом са студентима, где ће студенти 
благовремено добити одабрани материјал који ће им омогућити учествовање у 
дискусији. 
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