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Апстракт: У савременим привредама највећи број инструмената 
економске политике, које држава данас примењује, темељи се на 
политици јавних прихода и политици јавних расхода, у складу са 
основним тенденцијама у развоју привреде. На тај начин буџет и 
буџетска политика постају готово основни инструмент економске, 
а посебно стабилизационе економске политике. У том смислу, буџет 
је данас најснажнији инструмент развојне и текуће економске 
политике.  

Буџет се најчешће дефинише као систематски приказ (шема) прихода 
и расхода неке државе за одређено планско раздобље, односно за једну 
буџетску годину. Буџет, заправо, представља правни акт који доноси 
највише законодавно тело у држави (парламент, скупштина) у коме 
се за годину дана детаљно предвиђају сви  јавни приходи и сви јавни 
расходи, а затим се приказују и наменски распоређују по тачно и 
унапред утврђеној буџетској структури.  

Буџет Европске уније представља контроверзни инструмент 
заједничке економске политике. Са једне стране, у припремању 
Буџета и садржаја циљева и акција буџетске политике Европске уније, 
преламају се спорови око надлежности између Савета министара 
Европске уније, Европске комисије и Европског парламента, а са друге 
стране оптерећују их проблеми око правилне финансијске расподеле 
терета између држава – чланица. 

Европска унија нема класичну владу попут држава-чланица, али има 
буџет са структуром прихода и расхода. Буџет је избалансиран када 
се приходи и расходи налазе у равнотези. То је стање боље од 
дефицита и суфицита. Ако су расходи већи од прихода онда је у 
питању буџетски дефицит, а ако су расходи мањи од прихода онда је 
у питању буџетски суфицит. 

Осим буџета, Европска унија има и „вишегодишњи финансијски оквир“, 
који представља приближни или оквирни преглед прихода и расхода 
током неколико наредних година. „Оквир“ је од оријентационог 
значаја и представља прецизнији облик буџета. за наредну годину. 
Вишегодишњи финансијски оквир се доноси за период од 6 година.   
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