На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС“ бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12,
99/2014, 123/2014 и 126/2014 - одлука УС), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка (3) и
члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14) и члана 15. став 1. тачка 3)
Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“ бр.
81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15)
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници
одржаној 29. априла 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за
2014. годину, кога чине Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о
издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје нефинансијске
имовине, Биланс финансирања и Извештај о извршењу буџета. Поред наведених
образаца саставни део завршног рачуна чине и:
- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима (домаћим и иностраним) и
извршеним отплатама дугова;
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године.
Републички фонд за здравствено осигурање у 2014. години остварио је:
(у 000 динара)
- укупне приходе и примања од продаје
нефинансијске имовине
217.703.589
- укупне расходе и издатке за
нефинансијску имовину
220.229.040
- буџетски дефицит
2.525.451
Члан 2.
Поред примања обухваћених у члану 1. ове oдлуке Републички фонд је
остварио и примања по основу задуживања и продаје финансијске имовине у износу
412 хиљада динара.
Члан 3.
Буџетски дефицит исказан у члану 1. ове одлуке коригован је делом
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године и делом новчаних средстава резервисаних
по основу обрачунате амортизације за 2013. годину који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
УПРАВНИ ОДБОР
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
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У Београду, 29. април 2015. године
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