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УЛО ГА ЕВРОП СКОГ РЕ ВИ ЗОР СКОГ СУ ДА  
У ОЧУ ВА ЊУ ФИ СКАЛ НОГ ОКВИ РА  

ЕВРО ЗО НЕ *

Сажетак:Пред мет ана ли зе у овом ра ду је сте уло га Европ ског ре ви-
зор ског су да у про це су ус по ста вља ња одр жи вог фи скал ног окви ра у зе ма ља-
ма чла ни цама Европ ске мо не тар не уни је. У том сми слу се у ра ду ука зу је на 
раз ло ге осни ва ња Европ ског ре ви зор ског су да и од ре ђи ва ње стан дар да за 
ре ви зи ју јав них фи нан си ја ко ји се на ла зе у функ ци ји усме ра ва ња и под у пи-
ра ња фи нан сиј ског упра вља ња у ЕМУ. На ро чи ти ак це нат у ис тра жи ва њу 
је сте на са гле да ва њу вр ста и обе леж ја ре ви зи ја, фазaма и ме то до ло ги ји 
ре ви зиј ског про це са, као и од но су Су да са дру гим ко му ни тар ним ор га ни ма 
ко ји пред ста вља услов од го во р ног, тран спа рент ног и ефи ка сног упра вља ња 
фи скал ном и мо не та р ном по ли ти ком у евр о зо ни.

Кључнеречи: ре ви зиј ски про цес, Европ ски ре ви зор ски суд, мо не та р но 
пра во, фи скал на одр жи вост, евро зо на.

1. УВОД

Основ ни за да ци ре ви зор ских ин сти ту ци ја утвр ђе ни Ли ма де кла ра ци јом 
усво је ном од стра не Ме ђу на род не ор га ни за ци је вр хов них ре ви зор ских ин-
сти ту ци ја (на кон гре су одр жа ном 1977. го ди не) об у хва та ју: ефек тив но и ва-
ља но ко ри шће ње сред ста ва јав них фон до ва, раз вој уса гла ше ног фи нан сиј-
ског ме наџ мен та, пра вил но из вр ше ње ад ми ни стра тив них ак тив но сти и 
раз ме ну ин фор ма ци ја са дру гим јав но прав ним ин сти ту ци ја ма, као и бла го-

* Рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту ,,За шти та људ ских и ма њин ских 
пра ва у европ ском прав ном про сто ру“ (Д179046), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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вре ме но оба ве шта ва ње јав но сти о ре зул та ти ма ре ви зиј ског про це са.1 Вр ше ње 
ре ви зор ских функ ци ја се у са вре ме ним др жа ва ма по сма тра као ин те грал ни 
еле мент де мо крат ског ле ги ти ми те та де ло ва ња јав но прав них ин сти ту ци ја. 
У Евр оп ској уни ји (ЕУ), са гле да ној као кон фе ре дра ци ји sui ge ne ris, се о де мо-
крат ском ле ги ти ми те ту глав них ко му ни тар них ин сти ту ци ја мо же го во ри ти 
дво ја ко: као тзв. in put и out put ле ги ти ми те ту.2 Исто риј ски по сма тра но, 
out put ле ги ти ми тет је пр ви на стао и свој из вор има у нор ма ма при мар ног пра-
ва, тач ни је од ред ба ма осни вач ких ака та где се де цид но сти пу ли ше да ко му-
ни тар ни ор га ни мо ра ју де ло ва ти у ко рист гра ђа на обез бе ђу ју ћи им ре ше ња 
за про бле ме са ко јим се су о ча ва ју у сфе ри еко ном ских од но са и очу ва ња вред-
но сти уну тра шњег тр жи шта за сно ва ног на сло бод ном кре та њу ка пи та ла, 
ро ба, услу га и рад не сна ге. In put ле ги ти ми тет је ре ла тив но но ви јег да ту ма 
и сво је ко ре не има у по ја ви ин сти ту ци о нал ног де мо крат ског де фи ци та глав-
них ор га на то ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да је по ста ло ја сно 
да европ ске ин сти ту ци је не де лу ју увек и ис кљу чи во у ин те ре су гра ђа на 
Уни је, из раз ло га што по ли тич ки ути цај ни је др жа ве чла ни це мо гу пре ју ди-
ци ра ти пра вац и смер њи хо ве над ле жно сти у сво ју ко рист. 

У том кон тек сту мо же мо при ме ти ти да је овај об лик ле ги ти ми те та сво је 
пу но обе леж је до био у ре ви зи ји осни вач ких ака та и од ред ба ма се кун дар ног 
за ко но дав ства усме ре них на ре ша ва ње про бле ма прав них пра зни на у по гле-
ду над ле жно сти ко му ни тар них ин сти ту ци ја из до ме на евр оп ског мо не тар ног 
пра ва (тач ни је, прин ци па lex lo ci и lex mo ne tae). По се бан об лик де мо крат ског 
ле ги ти ми те та ко ји је од зна ча ја за уса гла ше но во ђе ње јав них фи нан си ја др-
жа ва чла ни ца је сте кон цепт тзв. си стем ског ле ги ти ми те та. Овај об лик 
ле ги ти ми те та од но си се на ефи ка сност пра ви ла, струк ту ра и про це са у функ-
ци ји од го вор но сти, ко ји ма се ути че на по ве ћа ње сте пе на по ве ре ња гра ђа на 
у де ло ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја.3 Гло бал на фи нан сиј ска кри за је ука-
за ла на од су ство пу ног си стем ског ле ги ти ми те та у Еко ном ској мо не та р ној 
уни ји (ЕМУ) и усло ви ла по тре бу за чвр шћим по зи ци о ни ра њем Евр оп ског 
ре ви зор ског су да (ЕРС) у но вим мо де ли ма еко ном ског упра вља ња (оли че них 
у ме ђу др жав ним спо ра зу ми ма усме ре ним на очу ва ње мо не та р не ста бил но-
сти и по сти за ње фи скал не одр жи во сти). Слаб си стем ски ле ги ти ми тет је ди-
рект на по сле ди ца не а де кват не фи скал не од го во р но сти др жа ва чла ни ца у 
одр жа ва њу кри те ри ју ма фи скал не и фи нан сиј ске кон вер ген ци је утвр ђе них 
Ма стрихтским спо ра зу мом и Пак том о ста бил но сти и ра сту, због че га ЕРС 

1 The Li ma Dec la ra tion, In ter na ti o nal Or ga ni sa tion of Su pre me Au dit In sti tu ti ons (IS SAI), 
The Li ma Con gress, 1977, 1-4.

2 Fritz Scharpf, „Pro blem Sol ving Efec ti ve ness and De moc ra tic Ac co un ta bi lity in the EU“, 
Max Planck In sti tu te Wor king Pa pers 1/2003, 1-5.

3 Bri gid Laf fa ne, „Au di ting and Ac co un ta bi lity in the Eu ro pean Union“, Jo ur nal of Eu ro pean 
Pu blic Po licy 10 (5)/2003, 762-777.
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мо ра има ти над ле жност из ри ца ња прав но ба ве зу ју ћих од лу ка нео д го вор ним 
су бјек ти ма фи скал не по ли ти ке. Је ди но се на тај на чин мо же ство ри ти оп ти ма-
лан прав ни ме ха ни зам кон тро ле тро ше ња бу џет ских сред ста ва у евр оп ском 
мо не тар ном пра ву, ко ји ће за јед но са но во у те ме ље ном бу џет ском ју рис дик-
ци јом Евр оп ског су да прав де и но вом уло гом устав них су до ва (ко ји по ста ју 
ex an te чу ва ри фи скал не ди сци пли не) омо гу ћи ти одр жа ва ње фи скал ног 
окви ра евро зо не.

2. НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ ЕВР ОП СКОГ РЕ ВИ ЗОР СКОГ СУ ДА

Европ ски ре ви зор ски суд је осно ван 22. ју ла 1975. го ди не као ор ган Европ-
ских за јед ни ца при ли ком пот пи си ва ња Уго во ра у Бри се лу, ко јим су из вр-
ше не од ре ђе не ре ви зи је Рим ских уго во ра у де лу ко ји се ти че фи нан сиј ских 
про ви зи ја.4 Ra tio le gis осни ва ња ЕРС је сте вр ше ње све о бу хват не и де таљ не 
ре ви зи је фи нан си ја Уни је. Ре ви зи ји су под врг ну те све по ли ти ке и бу џет ЕУ, 
са по себ ним ак цен том на обла сти ма ко је су ве за не за при вред ни раст и раз вој, 
по ли ти ку за по шља ва ња, еко ло шку по ли ти ку и кли мат ске про ме не. За ни-
мљи во је при ме ти ти да Суд у по чет ним го ди на ма сво га де ло ва ња ни је имао 
ста тус ко му ни тар не ин сти ту ци је све до при зна ва ња та кве по зи ци је Уго во ром 
из Ма стрих та. Та ква про ме на окол но сти и по сма тра ња по зи ци је ЕРС су, 
пре ма на шем ми шље њу, на ста ли као по сле ди ца но ве све сти ко му ни тар них 
су бјек та еко ном ске по ли ти ке о зна ча ју де ло кру га ра да су да, ко ји у про це су 
уса гла ша ва ња на ци о нал них фи скал них по ли ти ка мо ра за у зи ма ти цен трал но 
ме сто. Та ко ђе, ми шље ња смо да је упра во вре мен ско за о ста ја ње за ко но дав не 
ини ци ја ти ве у ње го вом фи нал ном уоб ли ча ва њу као ко му ни тар не ин сти ту-
ци је, не по сред ни узрок са да шњих не за до во ља ва ју ћих ре зул та та на те ре ну 
хар мо ни зо ва ња на ци о нал них бу џет ских по ли ти ка, по ли ти ке упра вља ња 
јав ним ду гом и не за до во ља ва ју ће при ме не за кон ских огра ни че ња у по гле ду 
ви си не бу џет ског де фи ци та и јав ног ду га у на ци о нал ном и европ ском мо не-
тар ном пра ву.

ЕРС оба вља уло гу спо ља шњег ре ви зо ра и са ста вљен је од 27 чла но ва 
ко је де ле ги ра ју др жа ве чла ни це на пе ри од од шест го ди на. Са вет ква ли фи ко-
ва ном ве ћи ном на кон кон сул то ва ња са Евр оп ским па р ла мен том усва ја ли сту 
чла но ва Су да ко ји пред ла жу др жа ве чла ни це. Ре ви зо ри свој рад оба вља ју у 
гру па ма, ко је се мо гу раз вр ста ти на ви ше оде ље ња, а чи ји ру ко во ди о ци сра-
зе ме р но ве ли чи ни гру пе пар ти ци пи ра ју у ко ор ди на ци ји и об је ди ња ва њу 

4 Tre aty amen ding cer tain fi nan cial pro vi si ons of the Tre a ti es esta blis hing the Eu ro pean 
Eco no mic Com mu ni ti es and of the Tre aty esta blis hing a Sin gle Co un cil of the Eu ro pean Com mu-
ni ti es, sig ned in Brus sels on 22 July 1975. 
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ре зул та та ра да, ре ви зор ске ме то до ло ги је и ја ча ња ме ђу соб ног по ве ре ња.5 
Фор ми ра ње ЕРС би ло је мо ти ви са но ши ре њем над ле жно сти Европ ског пар-
ла мен та у облaсти бу џет ске кон тро ле и упо тре би соп стве них ре сур са за 
фи нан си ра ње је дин стве ног бу џе та ЕУ. На и ме, у овом пе ри о ду Пар ла мент је 
до био овла шће ње одо бра ва ња из вр ше ња бу џе та, али је на функ ци о нал ном 
и струк ту рал ном ни воу по сто ја ла по тре ба за ства ра њем не за ви сне ин сти ту-
ци је ко ја би над зи ра ла тро ше ње јав них при хо да и рас хо да За јед ни ца. Фор ми-
ра њем Ре ви зор ског су да у мо не тар ном и фи нан сиј ском пра ву Уни је по твр ђе на 
је вред ност фи нан сиј ске кон зи стент но сти у кон ци пи ра њу ак ци ја мо не тар не 
и фи скал не по ли ти ке на над на ци о нал ном ни воу. Са ко нач ним уоб ли ча ва њем 
еко ном ске и мо не тар не уни је, фи нан сиј ска кон зи стент ност до би ја епи тет 
им пе ра ти ва у во ђе њу на ци о нал них еко ном ских по ли ти ка, где су дис кре ци-
о на овла шће ња на ци о нал них су бје ка та огра ни че на су пра на ци о нал ним нор-
ма ма, ко ји ма се по твр ђу је су штин ска вред ност фи нан сиј ске ускла ђе но сти у 
нај ши рем сми слу (по себ но у усло ви ма кри за) и ја ча углед над на ци о на лих 
ор га на ко ји је им пле мен ти ра ју (пре вас ход но суд ских, јер они про це су обез-
бе ђу ју пре ко по тре бан ле ги ти ми тет и тран спа рент ност).

3. СТРА ТЕ ГИ ЈА ЕВРОП СКОГ РЕ ВИ ЗОР СКОГ СУ ДА  
И РЕ ВИ ЗИЈ СКИ ПРО ЦЕС

Европ ски ре ви зор ски суд још од по чет них го ди на свог осни ва ња оба вља 
уло гу ино ва то ра и пред вод ни ка про ме на у ре ви зиј ском про це су, од ре ђу ју ћи 
при том ре ви зиј ске при о ри те те и пла ни ра ју ћи ста р те шки раз вој.6 Суд сво је 
ду го роч не ци ље ве утвр ђу је у ви ше го до шњим стра те ги ја ма. За ни мљи во да је 
пр ва стра те ги ја об ја вље на тек 2009. го ди не, што опет, пре ма на шем ми шље њу, 
са мо по твр ђи је те зу о не до вољ ној укљу че но сти Су да у кон тро лу тро ше ња 
бу џет ских сред ства до из би ја ња ду жнич ке кри зе из 2008. го ди не. Хи по те-
тич ки по сма тра но, мо гу ће је за ми сли ти сце на рио у ко ме би по сле ди це кри зе 
би ле зна чај но ума ње не да је Суд рас по ла гао слич ним ста ра те ги ја ма и ши рим 
спек тром над ле жно сти (по ред оног ко ји је био кон зер ва тив но уте ме љен од-
ред ба ма при мар ног пра ва или бо ље ре че но тра ди ци о нал ним ме ха ни зми ма 
еко ном ског упра вља ња у евро зо ни ко ји су се по ка за ли нео др жи вим). На тај 
на чин би се исто вре ме но из вр ши ло бла го вре ме но и по сред но де ро ги ра ње 
по сто је ћих ме ха ни за ма ко ор ди на ци је (ба рем на по љу бу џет ске по ли ти ке где 

5 Eu ro pean Co u rt of Au di tors, Ar chi ves Gu i des, Cu ria Ra ti o num, Fe bru ary 2007, 1-11.
6 У уоб ли ча ва њу де ло кру га над ле жно сти ЕРС зна чај ну уло гу је има ло ме ко пра во (у 

фор ми ми шље ња, пре по ру ка, стра те ги ја и ре зо лу ци ја ко му ни тар них ор га на). О уло зи ме ког 
пра ва вид. Ду шан ка Ђур ђев, „Soft law у европ ском ко му ни тар ном пра ву“, Збо р ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 1/2013, 109-110.
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оства ре ни сте пен еко ном ског за јед ни штва и над на ци о нал не фи скал не од го-
вор но сти по ка зу је број не мањ ка во сти). Циљ пр во бит не стра те ги је из 2009. 
го ди не ти цао се по ди за ња сте пе на ефи ка сно сти ра да Су да, али је као та кав 
био по ста вљен на пре ви ше оп штој осно ви без кон крет ни јих од ред ни ца на 
по љу раз ли чи тих сег мен та фи скал не по ли ти ке, услед че га су из о ста ли ви-
дљи ви ји ре зул та ти на те ре ну фискaлне одр жи во сти. При ли ком ко ци пи ра ња 
на ред не стра те ги је ко ја је усво је на за пе ри од од 2013-2017. го ди не, по ме ну ти 
не до ста ци су ис пра вље ни. Та ко, по ред при мет ног по ве ћа ња вре мен ског ва-
же ња стра те ги је на пе ри од од че ти ри го ди не (са прет ход не три услед то га 
што је за по сти за ње ре зул та та нео п хо дан ду жи вре мен ски хо ри зонт), при о-
ри те ти су утвр ђе ни на ре ал ним и ствар ним по тре ба ма фи ску са. То нај бо ље 
по твр ђу је чи ње ни ца да ду го роч ни при о ри те ти об у хва та ју: са рад њу са дру-
гим ин сти ту ци ја ма у ци љу под сти ца ња фи нан сиј ске од го вор но сти, усме ра-
ва ње пу бли ка ци ја Су да та ко да де лу ју пре вен тив но на те ре ну фискaлне 
ди сци пли не, про дор ни ји раз вој Су да као струч не ин сти ту ци је сход но прин-
ци пу de le ge ar tis, уна пре ђе ње упо тре бе ве шти на и струч но сти ре ви зо ра, 
као и ве ро до стој но до ка зи ва ње ефи ка сног по сло ва ња.7 

Ре ви зор ски суд свој рад ре а ли зу је кроз ви ше го ди шње пла ни ра ње ко је 
оста вља до вољ но ма не вар ског про сто ра за по треб на ускла ђи ва ња. Сми сао 
та квог пла ни ра ња огле да се у ја сни јем од ре ђи ва њу ци ље ва стра те ги је и мо-
ди фи ко ва њу њи хо ве са др жи не с об зи ром на ди на мич ност прав но-еко ном-
ских од но са ко ји је у ЕМУ не рет ка по ја ва. Го ди шњим пла ном се утвр ђу ју 
за да ци ко ји се мо ра ју ре а ли зо ва ти у тач но од ре ђе ним вре мен ским пе ри о ди-
ма то ком го ди не. Сва ка ко, при ли ком кон ци пи ра ња пла на ра да по треб но је 
из вр ши ти па ри фи ка ци ју кон крет них за да та ка, јер се сред ства за ре а ли зо-
ва ње за да та ка до де љу ју сход но сте пе ну при о ри те та. Ка ко тран спа рент ност 
пред ста вља ва жну ком по нен ту де мо крат ског и фи нан сиј ског ле ги ти ми те та, 
пред сед ник су да има ду жност пред ста вља ња го ди шњег про гра ма ра да су да 
јав но сти пре ко Од бо ра Европ ског пар ла мен та за вр ше ње бу џет ског над зо ра.

ЕРС суд оба вља функ ци ју спо ља шњег ре ви зо ра и као та кав спро во ди 
три вр сте ре ви зи је: фи нан сиј ску ре ви зи ју, ре ви зи ју ускла ђе но сти и ре ви зи ју 
ефи ка сно сти по сло ва ња.8 При ли ком вр ше ња фи нан сиј ске ре ви зи је, Суд 
оце њу је тач ност, по у зда ност и це ло ви тост до ста вље них из ве шта ја. При том 
је бит но утвр ди ти да ли из ве шта ји осли ка ва ју ствар но фи на сиј ско ста ње, 
нов ча не то ко ве из прет ход них го ди на и ре зул та те сход но ва же ћим стан дар-
ди ма фи нан сиј ског из ве шта ва ња. На овом ме сту се мо ра мо под се ти ти ди-
ску та бил ног мо ду са пу тем ко јег су не ке др жа ве по ста ле чла ни це ЕУ, а ко је 

7 Eu ro pean Co u rt of Au di tors, ECA Stra tegy 2013-2017, 1-10.
8 Eu ro pean Co u rt of Au di tors, Au di ting the Pu blic Fi nan ces of the Eu ro pean Union, Of fi-

ce for Of fi cial Pu bli ca tion of Eu ro pean Com mu ni ti es, Lu xem bo urg 2010, 10-12.
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су у ди рект ној ве зи са фи нан сиј ском ре ви зи јом ко ја ни је би ла спро ве де на на 
аде ква тан на чин, па су зе мље по пут Грч ке за хва љу ју ћи ме то да ма тзв. кре а-
тив ног ра чу но вод ства по ста ле чла ни це Уни је и ка сни је ЕМУ. У том сми слу 
се тер ми ном „кре а тив ног ра чу но вод ства“, озна ча ва ју по ступ ци др жа ва 
чла ни ца мо не тар не уни је ко ји у по гле ду сво је прав не при ро де ни су ни за ко-
ни ти, ни не за ко ни ти.9 Ра ди се о та квом по на ша њу ко јим се из и гра ва ин-
тен ци ја за ко но дав ца, тач ни је у овом слу ча ју са др жи на ра чу но вод стве них 
пра ви ла и стан дар да. Та кви об ли ци по на ша ња не под ра зу ме ва ју са мо рад ње 
чи ње ња, већ се мо гу вр ши ти и пре ћут но и пред у зи ма њем од ре ђе них кон клу-
дент них рад њи. У прак си то под ра зу ме ва ис ко ри шћа ва ње прав них пра зни на 
ко је су не ми нов не, ка ко у на ци о нал ним, та ко и у ко му ни тар ним прав ним про-
пи си ма, због не мо гућ но сти за ко но дав ца да пред ви ди све дру штве но-еко ном ске 
од но се за ко ји по сто ји по тре ба да се ре гу ли шу мо не тра ном прав ном нор мом. 
Код ова ког по на ша ња, трансaкције се не из ра жа ва ју на при ход но не у тра лан 
на чин, већ на на чин ко ји их укла па у же ље ни ре зул тат. На ро чи то оста је за ни-
мљи во гле да ње Ко ми си је (или бо ље ре че но њен па си ван став) на по ступ ке 
ко јим су се не ке др жа ве ко ри сти ле не би ли по ста ле чла ни це мо не тар не уни је.

При оба вља њу ре ви зи је ускла ђе но сти, Суд про це њу је да ли су при ход не 
и рас ход не тран сак ци је Уни је тач но из ра чу на те и да ли су ускла ђе не са ва-
же ћим прав ним окви ром, док се код ре ви зи је ефи ка сно сти по сло ва ња ана-
ли зи под вр га ва оства ре на вред ност уло же них фи нан сиј ских сред ста ва и 
од ре ђу је ње на сра змер ност тро шко ви ма. Код ре ви зи је ефи ка сно сти по сло-
ва ња по себ на па жња је по све ће на ис пи ти ва њу про гра ма, опе ра ци ја, упра-
вљач ких си сте ма и по сту па ка свих те ла ко ја упра вља ју сред стви ма Уни је не 
би ли се та ко про це ни ла де ло твор ност упо тре бе сред ста ва. Иа ко се код овог 
об ли ка ре ви зи је об у хва та ши рок спек тар те ма, по себ на па жња је по све ће на 
обла сти ма ве за ним за при вред ни раст и за по шља ва ње, ко ји се об ја вљу ју у 
по себ ним те мат ским из ве шта ји ма. Пред мет ана ли зе код ре ви зи је ефи ка сно сти 
по сло ва ња са др жи и про це ну раз ли чи тих аспе ка та про це са јав них ин тер вен-
ци ја, укљу чу ју ћи уло же на сред ства (тј. фи нан сиј ске, ка дров ске, ма те ри јал-
не и ре гу ла тор но-ор га ни за ци о не ре сур се), из ла зне про из во де (оства ре не 
ре зул та те про гра ма), ре зул та те (ми сли се на тре нут не учин ке про гра ма за 
ди рект не ко ри сни ке) и учин ке схва ће не у сми слу ду го роч них про ме на у 
дру штву про ис те клих из де ло ва ња ЕУ као над на ци о нал не ор га ни за ци је.10

Пи та ње це лис ход но сти уло же них сред ста ва и њи хо вих опор ту ни тет них 
тро шко ва је увек ак ту ел но пи та ње у фи нан си ја ма Уни је, по го то во у усло ви-
ма кри зе. Зна чај ове ре ви зи је им пли ци ра по тре бу за стал ним уса вр ша ва њем 
суд ског осо бља, при ме ну и раз ви ја ње но вих ре ви зиј ских ме то до ло ги ја ко ји 

9 Ми ро слав Про ко пи је вић, Евр оп ска мо не тар на уни ја, Бе о град 2007, 79-82.
10 Auditing the Public Finances of the EU, ibid.
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по ве ћа ва ју сто пу вред но сти уло же них за јед нич ких сред ста ва (иа ко се са ма 
ре ви зи ја спро во ди сход но ме ђу на род ним ре ви зиј ским стан дар ди ма и етич ким 
ко дек сом). Ра чу но вод стве ни суд је овла шћен за из да ва ње јем стве не из ја ве, 
под ко јом се под ра зу ме ва го ди шњи по сту пак ко ји у се би об у хва та фи нан сиј-
ску ре ви зи ју и ре ви зи ју укла ђе но сти, а ко јом се ко нач но ре ви ди ра по у зда ност 
фи нан сиј ских из ве шта ја ЕУ и пра вил ност по ве за них тран сак ци ја.

Суд при оба вља њу ре ви зи ја ко ри сти при руч ни ке ко ји ма су утвр ђе на 
де таљ на тех нич ка упут ства за по сту па ње ре ви зо ра.11 При руч ни ком за фи нан-
сиј ску ре ви зи ју и ре ви зи ју ускла ђе но сти утвр ђе не су ја сне смер ни це за оба-
вља ње ре ви зи је, кон трол не ли сте и кон крет ни упу ти уте ме ље ни на ин фор-
ма тич ким тех но ло ги ја ма. При руч ни ком за ре ви зи ју ефи ка сно сти по сло ва ња 
су по ред ме ђу на род них ре ви зиј ских стан дар да об у хва ће на и оби чај на нaчела 
на ста ла кроз прак су ре ви ди ра ња ефи ка сно сти по сло ва ња. Зна чај овог при руч-
ни ка се огле да у функ ци ји под у пи ра ња про фе си о нал не ре ли за ци је ре ви зи је 
у свим фа за ма, за ко ју мо же мо при ме ти ти да је у од но су на на прет хо до две 
спо ме ну те при лич но ком плек сна за при ме ну у прак си. Имле мен та ци ја при-
руч ни ка је у прак си олак ша на из ра дом смер ни ца за кон крет не ре ви зиј ске 
ме то де. Ка ко су смер ни це на ста ле као ре зул тат ви ше го ди шње прак се Су да, 
њи хов усме ра ва ју ћи ка рак тер и не спор на вред ност зна чај но олак ша ва ју ре-
ви зо ри ма оба вља ње раз ли чи тих за да та ка. По себ но су зна чај не смер ни це за 
ана ли зу пи та ња и до но ше ње за кљу ча ка, смер ни це за по ста вља ње ре ви зиј ских 
ци ље ва и смер ни це за вред но ва ње и про це ну ри зи ка код ре ви зи је ефи ка сно-
сти по сло ва ња. Сва ка ко, ли ста по ме ну тих смер ни ца ни је ко нач на, јер ће се 
њи хов број и са др жи на вре ме ном из де фе рен ци ра ти сход но ево лу ци ји уло ге 
ЕРС у ин сти ту ци о нал ној струк ту ри но вог еко ном ског упра вља ња у ЕМУ. 

Без об зи ра на раз ли ке ко је по сто је у об ли ци ма и вр ста ма ре ви зи је нео-
п ход но је да се сва ка од њих по чи ва на од ре ђе ним осно ва ма ко је под ра зу-
ме ва ју упо тре бу со лид не ме то до ло ги је ко ја се за сни ва на про фе си о нал ним 
стан дар ди ма, усва ја њу нај бо ље прак се и прин ци па ко ји ре флек ту ју сте пен 
ква ли те та нео п хо дан за про ме не у на чи ну во ђе ња јав них фи нан си ја.12 У том 
кон тек сту је ја сно да ре ви зо ри у да на шњим усло ви ма мо ра ју има ти и спо-
соб ност кри тич ког раз ми шља ња, осе ћај за ино ва ци ју, кре а тив ност као и 
ме на џер ске осо би не, ко је им омо гу ћа ва ју одр жа ва ње, ка ко до брих ин тер них 
од но са (са оста лим ре ви зо ри ма уну тар Су да), та ко и екс тер них од но са (ко ји 
на ста ју у са рад њи са оста лим ко му ни тар ним ин сти ту ци ја ма ко је уче ству ју 
у над зо ру фи скал ног окви ра евро зо не).

11 Eu ro pean Co u rt of Au di tors Ma nu als 2008, 10-11.
12 John Reed, „How to In cre a se the Im pact of En vi ron men tal Per for man ce Au dits?“, In ter-

na ti o nal Jo u r nal of Go vern ment Au di ting 41(2)/2014, 17-18.
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4. ОД НОС ЕВРОП СКОГ РЕ ВИ ЗОР СКОГ СУ ДА СА ДРУ ГИМ  
КО МУ НИ ТАР НИМ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА МА

Гло бал на фи нан сиј ска кри за ука за ла је на но ве иза зо ве са ко ји ма се 
вр хов не ре ви зор ке ин сти ту ци је мо ра ју су о чи ти на прав но ва ља ни на чин. У 
из ве шта ју ЕРС, на ста лог као ре зул тат са рад ње са дру гим на ци о нал ним ре-
ви зор ским ин сти ту ци ја ма, ис ти чу се пет кључ них обла сти ко ји зах те ва ју 
уре ђе ни је де ло ва ње ре ви зор ских те ла. Ове обла сти об у хва та ју: одр жи вост 
јав них фи нан си ја (са на ро чи тим ак цен том на фи скал ној тран спа рент но сти 
за рад мо ти ви са ња су бје ка та еко ном ске по ли ти ке да раз мо тре по сле ди це 
крат ко роч них од лу ка на ду го роч ну фи нан сиј ску и фи скал ну ста бил ност); 
ре ви зи ју им пли цит них др жав них об ве зни ца за ве ли ке фи нан сиј ске су бјек те 
(пре вас ход но бан ке и ин сти ту ци о нал не ин ве сти то ре) ра ди спре ча ва ња по ја ве 
си стем ског ри зи ка; кон тро лу опе ра ци ја цен трал них ба на ка (али уз не у гро жа-
ва ње ње не са мо стал но сти у ра ду); по бољ ша ње ко ор ди на ци је и ко о пе ра ци је 
и раз ви ја ње но вих ра чу но вод стве них стан дар да ко ји по ве ћа ва ју по у зда ност 
фи нан сиј ских из ве шта ја.13

До при нос ЕРС у очу ва њу фи скал не одр жи во сти мо же мо са гле да ти кроз 
вр ше ње при мар них и се кун дар них функ ци ја. Под при мар ном функ ци јом 
под ра зу ме ва се кон тро ла свих јав них при хо да и рас хо да За јед ни це у ци љу 
ва ља ног из вр ше ња бу џе та. Кон тро ла ко ју Ре ви зор ски суд вр ши мо же се оба-
вља ти и пре усва ја ња за вр шног ра чу на бу џе та.14 Уго во ром је ре гу ли са но да 
Суд спро во ди те рен ску кон тро лу на ли цу ме сту, у про сто ри ја ма би ло ког 
те ла ко је има овла шће ње упра вља ња бу џет ским сред стви ма Уни је. Суд вр-
ши кон тро лу и у др жа ва ма чла ни ца ма у са рад њи са на ци о нал ним пар ла мен-
ти ма или над ле жним слу жба ма, ако прет ход ни не рас по ла жу ин фор ма ци-
ја ма за утвр ђи ва ње прав но-еко ном ског чи ње нич ног ста ња. Суд са ра ђу је са 
на ци о нал ним бу џет ским ин сти ту ци ја ма за кон тро лу тро ше ња сред ста ва на 
прин ци пи ма ме ђу соб ног по што ва ња не за ви сно сти и по ве ре ња, с тим што 
су на ци о нал ни ор га ни ду жни да бла го вре ме но оба ве сте Суд о то ме да ли су 
за ин те ре со ва ни за са рад њу.15 Уко ли ко се уста но ви по сто ја ње по вре де на-
че ла за ко ни то сти и дру гих не пра вил но сти, ЕРС са чи ња ва по себ ни до пис 

13 Ma ria San chez Bar ru e sco, „The Con tri bu tion of the Eu ro pean Co u rt of Au di tors to EU 
Fi nan cial Ac co un ta bi lity in Ti mes of Cri sis“, Ro ma nian Jo u r nal of Eu ro pean Af fa irs 15 (1)/2015, 
70-84. Над ле жност ЕРС за раз ли ку од над ле жно сти на ци о нал них ре ви зор ских су до ва ни је 
де фи ни са на на на чин ra ti o ne per so nae, где се као пред мет ре ви зи је мо же ја ви ти рад би ло 
ког јав ног ад ми ни стра тив ног ор га на не за ви сно од по ре кла сред ста ва ко ји ма рас по ла же.

14 О по бољ ша њу бу џет ске кон тро ле вид. Ма ри на Ди ми три је вић, „Осно ве про грам ског 
бу џе ти ра ња“, те мат ски Збо р ник ра до ва „Ускла ђи ва ње пра ва Ср би је са пра вом ЕУ“(књ.3), 
Прав ни фа кул тет Ниш 2016, 141-142.

15 Tre aty on For ming and Fun cti o ning Eu ro pean Union (Tre aty on Am ster dam) of 02.10.1997, 
OJ C 340 of 10.11.1997, art. 3.
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ко ји до ста вља Пар ла мен ту и Са ве ту. Суд мо же вр ши ти и кон тр о лу тро ше ња 
ван бу џет ских сред ста ва ко ји ма су не ка да рас по ла га ла Европ ска за јед ни ца за 
угаљ и че лик, за јед нич ких пред у зе ћа Евро а то ма и Европ ског фон да за раз вој.16 
ЕРС има оба ве зу да достaви Са ве ту и Пар ла мен ту, из ја ву о тач но сти и за-
ко ни то сти ра чу на и ре а ли зо ва них по сло ва, ко ја се об ја вљу је у слу жбе ним 
гла си ли ма Уни је.17 Ак ти Ре ви зор ског су да ни су пред мет ту жбе за оце ну за ко-
ни то сти пред Европ ским су дом прав де, али сам ор ган је сте ак тив но ле ги-
ти ми сан да под не се ту жбу за по ни штај ака та дру гих ор га на Уни је. 

Се кун дар не функ ци је по себ но су зна чај не у обла сти ко ор ди на ци је на цио-
нал них фи скал них по ли ти ка. Ове функ ци је под ра зу ме ва ју рад на усaглаша-
вању фи нан сиј ских упра ва (бу џет ских од бо ра) зе ма ља Уни је и обез бе ђи ва ња 
тран спа рент но сти це ло куп ном бу џет ском си сте му.18 Суд не ма мо гућ ност до-
но ше ња прав но ба ве зу ју ћих од лу ка у слу ча ју фи нан сиј ских пре ва ра, али то 
на до ме шта ва са рад њом са Кан це ла ри јом ЕУ за су зби ја ње пре ва ра (ОЛАФ). 
Суд је, исто вре ме но, овла шћен да из но си сво ја ми шље ња о усва ја њу фи нан-
сиј ско-прав них про пи са и мо же усме ри ти па жњу јав но сти на од ре ђе не про-
бле ме у фи скал ној по ли ти ци ко ји тра же хит но ре ша ва ње. Суд је у обaвези 
да од го во ри на све зах те ве оста лих ор га на ЕУ и сво јим ра дом скре ће па жњу 
Пар ла мен ту, Ко ми си ји и Са ве ту на ак ту ел не иза зо ве из облaсти бу џет ске 
по ли ти ке.

Мо же мо при ме ти ти да се вр ше њем ових функ ци ја у прак си ства ра ју 
за јед нич ки стан дар ди у по гле ду при ку пља ња, рас по ла га ња и тро ше ња бу-
џет ских сред ста ва што во ди јед но о бра зно сти у по сту па њу од стра не дру гих 
ин сти ту ци ја и др жа ва ЕУ. Та кви стан дар ди у са деј ству са ак ти ма се кун дар-
ног за ко но дав ства пред ста вља ју пр ви ко рак ка успе шној ко ор ди на ци ји на-
ци о нал них фи скал них по ли ти ка ко ја пред ста вља ве ли ки иза зов за европ ског 
за ко но да вац, јер др жа ве не же ле да огра ни че свој фи нан сиј ски су ве ре ни тет 
(су бјек тив но бу џет ско пра во) и ком по нен те фи скал ног су ве ре ни те та (овла-
шће ње уста но вља ва ња, уво ђе ња, кон тро ле и на пла те по ре за).

Иа ко је по зи ци ја Ре ви зор ског су да у про це су ко ор ди на ци је на за вид ном 
ни воу, ње гов од нос са дру гим ко му ни тар ним су бјек ти ма де лу је при лич но 
не ко хе рен тан. Са мим тим сма тра мо да је нео п ход но је ра ди ти на ја ча њу ње-
го ве по зи ци је у ма ко ре ко ном ском ди ја ло гу, као об ли ку сво је вр сног фо ру ма 
за раз ме ну ми шље ња глав них ин сти ту ци ја ЕУ, ко ји ума њу је тран сак ци о не 
тро шко ве, ре ша ва про блем мо рал ног ха зар да и аси ме три је ин фор ма ци ја у про-
це су хар мо ни зо ва ња раз ли чи тих ма кро е ко ном ских и струк тур них по ли ти ка. 
Ана ли зом број них из ве шта ја Су да мо же се уо чи ти за ни мљи ва тен ден ци ја 

16 Mah med El-Agraa, The Eu ro pean Union: Eco no mics and Po li ci es, Cam brid ge Uni ver sity 
Press 2011, 49-50.

17 Tre aty on Am ster dam, art. 248. par. 1.
18 Zo ran Ra di vo je vić, Ve sna Kne že vić-Pre dić, In sti tu ci je Evrop ske uni je, Niš 2008, 219.



да сам ор ган че сто де лу је на су прот ној стра ни од Ко ми си је, због че га се по-
не кад сма тра да не де лу је у ин те ре су ко му ни тар ног пра ва.19 Раз лог ових 
не су гла си ца мо жда ле жи у чи ње ни ци да је кон тро ла тро ше ња бу џет ских 
сред ства од стра не ЕРС упот пу ње на дру гим об ли ци ма кон тро ле, пре вас ход-
но кон тро лом ко ју спро во ди Оде ље ње Ко ми си је за уну тра шњу кон тро лу на-
ци о нал них ад ми ни стра ци ја. Овај вид кон тро ле је нео п хо дан из раз ло га што 
се сред ства из бу џе та ЕУ тран сфе ри шу пре ко на ци о нал них те ла, где по сто ји 
мо гућ ност чи ње ња раз ли чи тих зло у по тре ба. Упра во из то га раз ло га су и осно-
ва ни Ко ми тет и Јед ни ца за бор бу про тив про не ве ра чи ји рад над гле да ОЛАФ.20 

Од нос Су да са Европ ским пар ла мен том де лу је ста бил но и ко о пе ра тив но, 
али се од нос са Са ве том ЕУ од ви ја у то ну „иг но ри са ња“ од стра не истог. Ну-
жност са рад ње ЕРС и Европ ског парламентa про из и ла зи из бли ске са рад ње 
вр хов них ре ви зор ских те ла и на ци о нал них парлaментарних од бо ра за бу џет-
ска пи та ња, ко ја има ја ко упо ри ште у на ци о нал ном пра ву др жа ва чла ни ца.21 
На и ме, иа ко вр хов на ре ви зор ка ин сти ту ци ја у за ви сно сти од ре ше ња ко ја 
по сто је у на ци о нал ном прав ном по рет ку мо же би ти у си сте му из вр шне, ле-
ги сла тив не вла сти или би ти ор га ни зо ва на као не за ви сно те ло од оба об ли ка 
вла сти, мо же мо уо чи ти да увек по сто ји чвр ста са рад ња са на ци он ла ним 
пред став нич ким те лом. По ме ну те раз ли ке про из и ла зе из дру га чи јих исто-
риј ских, кул ту ро ло шких, по ли тич ких и дру гих фак то ра. За јед нич ко обе леж-
је ипак про из и ла зи из чи ње ни це да без об зи ра на ор га ни за ци о ну струк ту ру 
и фор мал но ме сто ре ви зор ских ин сти ту ци ја у др жав ном апа ра ту, за ко но да-
вац уо ча ва по тре бу за га ра на то ва њем њи хо ве не за ви сно сти у ра ду у ци љу 
пру жа ња аде кват ног до при но са пар ла мен тар ној кон тро ли тро ше ња нов ца 
по ре ских об ве зни ка.22 За ни мљи во је да од нос Ре ви зор ског су да са пред став-
нич ким те ли ма др жа ва чла ни ца због не по зна ва ња по ља ње го вог ра да де лу је 
при лич но ап стракт но и сма тра се ви ше „вир ту ел ним“ не го фак тич ким. У при-
лог то ме, на во ди се да ЕРС у вр ше њу кон тро ле ни ка да ни је одо брио из вр ше ње 
бу џе та у це ли ни, али да као те ло Уни је не сме да ри зи ку је и из но си „пре-
оштре фор му ла ци је у по гле ду на чи на тро ше ња сред ста ва“ (да не би угро зио 
евро ин те гра ци је и про у зро ко вао раз о ча ре ње гра ђа на), услед че га при бе га ва 
бла жим фор му ла ци ја ма у из ве шта ји ма, што не за ви сно ре ви зор ско те ло у 
пра вом зна че њу те ре чи то не би чи ни ло. У по гле ду од но са са Европ ским 

19 Paul Cra ig, Bur ca De Gra in ne, EU Law: Text, Ca ses and Ma te ri als, Ox ford Uni ver sity 
Press 2011, 77.

20 Ми ро слав Про ко пи је вић, Европ ска уни ја-Увод, Бе о град 2012, 126-127.
21 Овај од нос је де тер ми ни сан и од но сом Са ве та и Пар ла мен та, где се у слу ча ју њи хо вог 

не сла га ња о пред ло гу бу џе та, ко ри сти јед на два не сти на сред ста ва прет ход ног бу џе та. Ви ше 
вид. Сло бо дан П. Ор ло вић, „На род на скуп шти на Ср би је и Европ ски пар ла мент – јед но 
устав но прав но по ре ђе ње“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2011, 511.

22 OECD, Re la ti ons Bet we en Su pre me Au dit In sti tu ti ons and Par li a men tary Com mit te es, 
SIG MA Pa pers No.33/2003, 10-12.
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пар ла мен том у бу дућ но сти се мо ра ју ин те зи ви ра ти на по ри на фор ми ра њу 
по себ них од бо ра ко ји би Су ду олак ша ли вр ше ње фи нан сиј ске ре ви зи је и 
олак ша ли са рад њу са на ци о нал ним ре ви зор ским су до ви ма. Та ко ђе, ве ли ки 
не до ста так у вр ше њу успе шне ре ви зи је у јав ном сек то ру је сте од су ство за јед-
нич ких стан дар да кон тро ле тро ше ња бу џет ских сред ста ва, ка ко на ни воу 
др жа ва чла ни ца, та ко и на ни воу ЕУ. Зна ча јан ини ци ја ти ва ко ји је Ра чу но-
вод стве ни суд по кре нуо у уи сло ви ма кри зе од но си се на фор ми ра ње тзв. 
Ко ми те та за кон такт (енг. Con tact Com mi tee), чи ји би рад тре ба ло да омо-
гу ћи раз ви ја ње ин те гри са ног ре ви зиј ског окви ра у ЕУ уво ђе њем оба ве зних 
стан дар да за вр ше ње ре ви зи је у јав ном сек то ру, као и об ли ко ва ње но вих 
функ ци ја, за да та ка и уло ге спо ља шњих ре ви зо ра у но вим ин сти ту ци о нал ним 
окви ри ма ЕМУ. 23

Са рад ња Су да са Европ ском ин ве сти ци о ном бан ком се у пракси нај те же 
раз ви ја ла. Та ко је у по чет ку за вр ше ње ре ви зор ске функ ци је би ло нео п ход но 
по сто ја ње по себ них спо ра зу ма на три пар тит ној осно ви, где је по ред Су да и 
бан ке, пот пи сник увек би ла и Европ ска ко ми си ја. Кон тро ла ко ју је Суд вр шио 
је би ла до ку мен тар на или те рен ска (на ли цу ме ста), огра ни че ног оби ма и од-
ви ја ла се ве о ма спо ро, јер је би ла оп те ре ће на бро јим тех нич ким фор мал но-
сти ма. Ипак, Суд да нас мо же вр ши ти кон тро лу над сред стви ма ко јим рас по-
ла же ра дом Европ ска ин ве сти ци о на бан ка, и он да ка да спо ра зум о са рад њи 
ни је пот пи сан уко ли ко по сто ји по тре ба за при ку пља њем та квих ин фор ма-
ци ја у ци љу за ко ни тог и ефек тив ног тро ше ња фи нан сиј ских сред ста ва.24

Уло га ЕРС ће би ти по себ но зна чај на ка да си сте ми бан кар ске и фи скал не 
уни је бу ду за жи ве ли у прак си и омо гу ћи ли за о кру жи ва ње кон цеп та еко ном-
ске и мо не тар не уни је. По сту ла ти бан кар ске и фи скал не уни је пред ста вља-
ју еле мен те но ве ар хи тек ту ре ЕМУ, ко ја има сво ју ма те ри јал ну и фор мал ну 
ди мен зи ју.25 Ма те ри јал на ди мен зи ја об у хва та ак ци је ко је су пред у зе те у 
ци љу пру жа ња фи нан сиј ске по др шке чла ни ца ма Евро зо не и ме ре пред у зе те 
у обла сти над зо ра над на ци о нал ним бу џет ским по ли ти ка ма. Фор мал на ди мен-
зи ја об у хва та ме ре ко је су на ста ле као ре зул тат при ла го ђа ва ња и де ло ва ња 
нор ми при мар ног пра ва и се кун дар ног за ко но дав ства. По ле ми ке о кон ци-
пи ра њу бан кар ске и фи скал не уни је су по ста ле ин те зив ни је ка да су кре а то-
ри еко ном ске по ли ти ке ЕУ уви де ли да је очу ва ње фи нан сиј ске ста бил но сти 

23 Bri gid Laf fan, Jo han nes Lind ner, „The Bud get“, Po licy Ma king in the Eu ro pean Union 
(eds. H. Wal la ce, W. Wal la ce), Ox ford 2005, 210-212.

24 Di mi tris Ski a das, Eu ro pean Co u rt of Au di tors: The Fi nan cial Con si sten ce of Eu ro pean 
Union, Dur ham the ses, Dur ham Uni ver sity, 84, Re tri e ved 20, No vem ber 2012, from www. http://
et he ses.du r.ac .uk /4810/pd f.

25 Paul Cra ig, “Eco no mic Go ver nan ce and the Eu ro Cri sis: Con sti tu ti o nal Ar chi tec tu re and 
Con sti tu ti o nal Im pli ca ti ons”, The Con sti tu ti na li sa tion of Eu ro pean Bud ge tary Con stra ints (eds. 
M. Adams, F. Fab brin and P. La ro uc he), Ox ford Hart Pu blis hing 2015, 20-25.
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за јед нич ки за да так бан кар ских и оста лих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. До из-
би ја ња кри зе фи нан сиј ска ста бил ност се раз ма тра ла као је дан дис кре ци о ни 
кон цепт ко ји се де фи ни сао на не га ти ван на чин ко ји је у се би ин кор по ри рао 
ста бил ност це нов ног си сте ма и си сте ма по рав на ња. У усло ви ма кри зе је по-
ста ло ја сно да се ста бил ност јав них фи нан си ја мо же оси гу ра ти ку му ла тив-
ним ко ри шће њем си сте ма фи скал них тран сфе ра, си сте ма су пер ви зи је и 
ево лу и ра њем уло ге цен трал не бан ке, ко ја мо ра вр ши ти и функ ци ју бан ке 
послeдњег уто чи шта (енг. last re sort bank ).26 У да на шњим окол но сти ма цен-
трал на бан ка мо ра во ди ти ра чу на и о укуп ној фи нан сиј ској ста бил но сти и 
кре ди ти ра ти дуг вла де као зај мо да вац у по след њој ин стан ци, иа ко је то у 
су прот но сти са за бра ном на че ла ме ког бу џе ти ра ња у на ци о нал ном мо не тар-
ном пра ву и no-ba i lo ut кла у зу лом у европ ском мо не тар ном пра ву. У том кон-
тек сту се Спо ра зу ми ма о фор ми ра њу Је дин стве ног са на ци о ног од бо ра и 
Је дин стве ног над зор ног ме ха ни зма де таљ но уре ђу је по сту па ње Ре ви зор ског 
су да усме ре но на очу ва ње фи скал не одр жи во сти евро зо не, пре вас ход но у 
до ме ну одо бра ва ња зај мо ва од стра не Европ ског ста би ли за ци о ног ме ха ни-
зма, ко јим је de fac to уста но вљен об лик ко лек тив не од го вор но сти За јед ни це 
за јав ни дуг.27

5. ЗА КЉУ ЧАК

Уса гла ша ва ње на ци о нал них фи скал них по ли ти ка се не мо же за ми сли-
ти без де ло ва ња Европ ског ре ви зор ског су да ко ји сво јим ра дом ути че на 
об ли ко ва ње на чи на за во ђе ње здра вих јав них фи нан си ја уте ме ље них на 
пра ви ли ма фи скал не и фи нан сиј ске кон вер ген ци је. Из то га про из и ла зи да 
је успех у одр жа ва њу оп ти мал ног фи скал ног окви ра еко ном ске и мо не тар не 
уни је усло вљен по тре бом за ре ви ди ра њем од ре да ба осни вач ких уго во ра 
(чвр стог пра ва) и ака та се кун дар не ле ги сла ти ве (ме ког пра ва), ко ји ће омо гу-
ћи ти до но ше ње прав но о баве зу ју ћих од лу ка Европ ског ре ви зор ског су да уз 
ши ре ње над ле жно сти пред сед ни ка, по ве ћа ње бро ја ре ви зо ра и фор ми ра ње 
по себ них оде ље ња ра ди рас те ре ће ња у ра ду и бо ље по де ле ин ди ви ду ал них 
по сло ва и ин ге рен ци ја. Кри тич ком ана ли зом до са да шње прак се Су да про-
из и ла зи да је con di tio si ne qua non успе шне кон тро ле тро ше ња бу џет ских 
сред ста ва по бољ ша ње прав них усло ва у ко ји ма де лу је не са мо ЕРС, не го и 
усло ва у ко ји ма де лу ју Европ ски са вет, Пар ла мент, Ко ми си ја и Суд прав де, јер 
сви за јед но уче ству ју у ма кро е ко ном ском ди ја ло гу ко ји се на ла зи у функ ци ји 

26 Ma ria Ro sa La stra, In ter na ti o nal Fi nan cial and Mo ne tary Law, Ox ford Uni ver sity Press 
2015, 126-127. 

27 Ви ше вид. Мар ко Ди ми три је вић, „Ин сти ту ци о нал не осно ве бан кар ске уни је“, Пра во 
и при вре да 7-9/2016, 275-285.
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под у пи ра ња ефи ка сне упо тре бе сред ста ва јав них фон до ва. Је ди но се на овај 
на чин мо гу се бо ље фор му ли са ти и очу ва ти за јед нич ки ци ље ви са мог про-
це са ре ви зи је оли че ни у ми шље њи ма, смер ни ца ма и ме то до ло ги ји Су да и 
ство ри ти по вољ но ин сти ту ци о нал но окру же ње за њи хо ву им пле мен та ци ју 
ко ји ре ви зиј ском про це су обез бе ђу ју пре ко по тре бан ле ги ти ми тет, тран спа-
рент ност и по др шку гра ђа на. Оп шти за кљу чак је и да се „дис кре ди та ци ји“ 
Европ ског ре ви зор ског су да мо же ста ти на пут де ро га ци јом нор ми чвр стог 
пра ва ко је ће омо гу ћи ти да Суд по ста не ex post чу вар фи скал не ди сци пли не 
ка да од лу чу је о на чи ну тро ше ња бу џет ских сред ста ва, слич но као што је 
устав ни суд ра ти фи ка ци јом Фи скал ног спо ра зу ма (ме ђу др жав ног уго во ра sui 
ge ne ris), по стао ex an te чу вар фи скал не ди сци пли не, јер од лу чу је о ускла ђе-
но сти бу џет ског про гра ма са сред ње роч ним бу џет ским ци ље ви ма (ко је од ре-
ђу је Ко ми си ја) и где у слу ча ју озбиљ ног не по што ва ња та кав про грам мо же 
ста ви ти ван сна ге. Исто вре ме но, бит но је на по ме ну ти да над ле жност на цио-
нал них ра чун ско суд ских ин стан ци у про це су во ђе ња јав них фи нан си ја обез-
бе ђу је кре ди би ли тет и про тив те жу од ре ђе ним по ли тич ким при ти сци ма 
ко ји по тен ци јал но мо гу угро зи ти ста бил ност евро зо не због че га се њи хо во 
ја ча ње и са рад ња са Европ ским ре ви зор ским су дом мо ра ју на ста ви ти у бу ду-
ћем пе ри о ду.
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Abstract: The su bject of analysis in this pa per is the ro le of the Eu ro pean 
Co u rt of Au di tors in the pro cess of esta blis hing a su sta i na ble fi scal fra me work in 
the co un tri es of the Eu ro pean Mo ne tary Union. In this re gard, in the pa per po ints 
to the re a sons for the esta blis hment of the Eu ro pean Co u rt of Au di tor, stan dards 
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fi scal and mo ne tary po licy in the eu ro area.
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