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1. Појам и предмет буџетског права (15-17)
2. Извори буџетског права (17-20)
3. Однос буџетског права према другим научним дисциплинама (20-24)
4. Дефинисање буџета (27-29)
5. Историја буџета и буџетског права (29-31)
6. Правна схватања о природи буџета (31-33)
7. Класична и савремена финансијска теорија о буџету (33-35)
8. Функције буџета (35-39)
9. Врсте буџета (39-42)
10. Статичка буџетска начела (46-49)
11. Начело реалности и начело јавности буџета (49-51, 55-56)
12. Начело буџетске равнотеже (51-55)
13. Начело претходног одобрења и начело једногодишњости буџета
(56-58)
14. Савремена буџетска начела (58-60)
15. Планирање буџета (64-67)
16. Модалитети припреме и израде буџета (67-69)
17. Усвајање буџета (69-70)
18. Јачање буџетске улоге парламента (70-73)
19. Изгласавање буџета (73-75)
20. Привремено финансирање (75-76)
21. Начини извршења буџета и извршиоци (76-79)
22. Буџетска и рачунска година (79-81)
23. Измене буџета током фискалне године (81-82)
24. Улога трезора у извршењу буџета (82-85)
25. Врсте буџетске контроле (кратак преглед) (88-96)
26. Управна контрола буџета (90-93)
27. Институционална (рачунско-судска) контрола буџета (93-96)
28. Рачунско-судска контрола у појединим државама (96-101)
29. INTOSAI i INTOSAI стандарди државне ревизије (101-103)
30. Скупштинска контрола буџета (104-105)
31. Завршни рачун буџета (105)
32. Буџетско рачуноводство и финансијско извештавање (106-110)
33. Од традиционалног ка савременом буџетирању (113-116)
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34. Управљање јавним расходима у савременим буџетским системима
(116-120)
35. Значај фискалних правила за успостављање буџетске дисциплине
(120-124)
36. Средњорочни буџетски оквири (127-129)
37. Буџетирање на основу учинка (129-132)
38. Јавно-приватна партнерства (132-135)
39. Теоријска схватања о могућностима коришћења буџетске политике
(139-141)
40. Инструменти и мере савремене буџетске политике (142-145)
41. Буџетски дефицит и јавни дуг (146-155)
42. Концепти буџетског дефицита (147-149)
43. Процене дискреционих промена у фискалној политици (149-151)
44. Финансирање буџетског дефицита и политика јавног дуга (151-154)
45. Нормативни оквир уређивања буџетског система Србије (159-163)
46. Поступак припреме и израде буџета Србије (163-170)
47. Поступак усвајања буџета Србије (170-173)
48. Извршење буџета Србије (173-176)
49. Организација и функционисање трезора Србије (176-178)
50. Управљање јавним набавкама у процесу извршења буџета (178-180)
51. Буџетска контрола у Србији (183-187)
52. Независна ревизија јавних расхода у Србији (187-192)
53. Завршни рачун буџета Србије (192-193)
54. Буџетско рачуноводство и финансијско извештавање у Србији
(193-196)
55. Локалне јавне финансије у Србији (199-201)
56. Локални јавни расходи (201-202)
57. Локални јавни приходи (203-209)
58. Буџет локалне самоуправе (209-211)
59. Општи принципи функционисања буџета ЕУ (216-221)
60. Поступак доношења буџета ЕУ (221-225)
61. Приходи буџета ЕУ (225-227)
62. Расходи буџета ЕУ (227-228)
63. Нова финансијска перспектива 2007-2013 (228-229)
64. Фискална дисциплина у ЕУ (230-233)
65. Пакт о стабилности и расту и његова реформа (233-237)
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