
 
*Списак тема за израду семинарских радова* 

 
 

1. Улога фискалног савета у фискалном систему Србије 
2. Независне фискалне институтицје: упоредноправни приступ 
3. Делотворност фискалних правила у Србији 
4. Улога и значај фискалних правила у стабилизацији јавних финансија 
5. Детерминанте фискалног дефицита 
6. Порески подстицаји као инструмент економске политике 
7. Фискална правила у Европској унији 
8. Интеракција фискалне и монетарне политике 
9. Утицај фискалне политике на инвестиције 
10. Стабилизациона фискална политика 
11. Координација монетарне и фисклане политике 
12. Европска централна банка и глобална финансијска криза 
13. Утицај фискалног дефицита на инфлацију 
14. Јавни дуг у теорији пракси: појам, функције и врсте 
15. Значај ревизорских институција  у имплементацији циљева фискалне политике 
16. Настанак Европске монетарне уније 
17. Институционална структура ЕМУ 
18. Европски систем централних банака 
19. Независност Европске централне банке 
20. Положај националних централних банака у ЕМУ  
21. Регулаторна надлежност Европске централне банке 
22. Еволуција улоге Европске централбе банке у условима глобалне финансијске кризе 
23. Правни механизми координације економске политике у Европској унији 
24. Улога Европског суда правде у решавању фискланиг спорова: Пример Пакта остабилности 

и расту 
25. Институционални модели новог економског управљања у ЕУ: Европски семестар 
26. Права природа Фискалног споразума 
27. Европски стабилизациони механизам 
28. Јединствено тржиште ЕУ 
29. Заједничка пољопривредн аполитика ЕУ 
30. Антимнополска политика ЕУ 
31. Смернице Европског савета за координацију економске политике у ЕУ 
32. Банкарска унија 
33. Фискална унија 
34. Инструменти спољнотроговинске политике за регулисање извоза 
35. Инструменти спољнотроговинске политике за регулисање увоза 
36. Светска трговинска организација 
37. Улога Међународног монетарног фонда у одржавању монетарне стабилности 
38. Светска банка 
39. Појам и врсте инвестиција  
40. Извори инвестиција  
41. Задаци инвестиционе политике  
42. Инструменти инвестиционе политике  
43. Развојне и стабилизационе компоненте инвестиционе политике  
44. Институционални оквири страних улагања у србији 
45. Концесије као инструмент развојне политике 
46. Садржај савремених међународних економских односа 
47. Стране директне инвестиције и њихов утицај на српску привреду  
48. Врсте међународних економксих уговора 
49. Уговорне калузуле међународних економских уговора 
50. Утицај страних инвестиција на еколошку политика 

 


