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ПРЕДМЕТ: Иницијатива за ослобађање ветеринарске 

делатности (шифра 75.00) обавезе евидентирања 

промета преко фискалне касе 

 

Важећом Уредбом о одређивању делатности код чијег 

обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко 

фискалне касе (Сл. гласник РС 61/2010) регулисано је да је 

обавезе евидентирања промета преко фискалне касе 

ослобођен део делатности из шифре 75.00 ветеринарске 

делатности и то: примарна теренска здравсвена заштита 

животиња, послови из програма мера здравствене заштите 

животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима 

у којима се држе и узгајају животиње и активности на 

спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних 

болести 

На основу мишљења Министарства финансија број 

430-00-000124/2009-04 од 27.07.2009. године упућеног 

Ветеринарској комори Србије, појашњено је које су 

ветеринарске делатности ослобођене обавезе евидентирања 

промета преко фискалне касе. 

На основу истог тумачења Министарства финансија, 

као и мишљења Министарсва пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управа за ветерину број 110-00-114/2/2009-05 

од 20.05.2009. године у вези примене Уредбе о одређивању 

делатности код чијег обављања не постоји обавеза 

евидентирања промета преко фискалне касе произилази да 

обавеза евидентирање промета преко фискалне касе постоји 

за ветеринарске послове који се обављају у условима 

амбулантног лечења у објектима ветеринарске амбуланте, 

ветеринарске станице и ветеринарске клинике. 

Овим путем тражимо да се шифра 75.00 

ветеринарске делатности у целости ослободи обавезе 

евидентирања промета преко фискалне касе. 

 



Образложење 

 

Према Закону о ПДВ-у, ветеринарске услуге опорезују се по стопи од 18%, а 

ветеринарски лекови приликом набавке опорезују се по стопи од 8%. 

Према мишљењу Министарства финансија број 413-00-882/2006-04 од 

12.02.2007. године на ветеринарске услуге примењује се принцип јединствености 

главног и споредног промета добара и услуга те се ветеринарска услуга опорезује 

по општој стопи од 18% у коју се урачунава и вредност ветеринарских лекова. 

Шифра ветеринарске услуге је код сваке ветеринарске интервенције фиксна, 

а употреба лекова је код сваке интервенције различита – изражена у милилитрима и 

постоји потешкоћа њеног евидентирања преко фискалне касе. Долази се у 

ситуацију да се једна ветеринарска интервенција у којој је употребљено више 

различитих лекова, што се дешава у већини случајева, састоји од великог броја 

подшифара (шифра услуге и шифра сваког употребљеног лека), те формирање 

таквог рачуна преко фискалне касе знатно временски траје, што изазива нервозу и 

нестрпљење странака, имајући у виду да ветеринар мора исписати и рачун за сваку 

интервенцију у складу са ветеринарским прописима, и интервенцију евидентирати 

у амбулантном протоколу. 

Имајући у виду да је због употребе различите количине лека примерене 

телесној тежини пацијента, вредност сваке ветеринарске интервенције различита, 

немогуће је формирати шифру у фискалној каси са јединственом ценом, што 

знатно отежава евидентирање промета преко фискалних каса у ветеринарској 

делатности у условима амбулантног лечења. 

Из горе наведеног разлога молимо Наслов да ветеринарску делатност шифра 

75.00 у целости ослободи обавезе евидентирања промета преко фискалне касе. 

Напомињемо да све ветеринарске организације раде као мала предузећа или 

предузетничке радње. 

У случају да је цењеном Наслову потребно додатно образложење нашег 

захтева, спремни смо се лично одазвати на Ваш позив и образложити потешкоће 

ветеринарске делатности везане за евидентирање промета преко фискалне касе у 

условима амбулантног лечења. 

У нади да ћете наше разлоге уважити као оправдане и ослободити 

ветеринарску делатност у целости обавезе евидентирања промета преко фискалне 

касе остајемо с поштовањем! 

 

      Председник ВКС 

     Грго Тиквицки, др вет.-спец.  

    


