
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр:87/27.02.2015.година 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

    МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
  

Кнеза Милоша 20,       

11000 Београд 

 

 

Кабинет министра, министар г-дин др Душан Вујовић 
 

 

ЗАХТЕВ  ЗА  АУТЕНТИЧНО  ТУМАЧЕЊЕ  ЗАКОНА 

О  ПОРЕЗУ  НА  ДОДАТУ  ВРЕДНОСТ 

 

 

У својству заинтересоване стране, а у циљу правилног, 

уједначеног и правичног тумачења Закона о порезу на додату вредност, 

обраћамо Вам се из  следећег разлога. 

 

1. Чланом 25. став 2. тачка 8. важећег Закона о порезу на додату вредност 

предвиђено је, цитирамо: 

 

„ПДВ се не плаћа и на промет: 

... 

8) услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у складу са 

прописима који регулишу здравствену заштиту;” 

 

2. Са друге стране, чланом 2. важећег Закона о здравственој заштити 

предвиђено је, цитирамо: 

 

„Здравствена заштита, у смислу овог закона, јесте организована и 

свеобухватна делатност друштва са основним циљем да се оствари 

највиши могући ниво очувања здравља грађана и породице. 

 

Здравствена заштита, у смислу овог закона, обухвата спровођење мера за 

очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано 

откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и 

благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

        
    
         
 



 

3. Чланом 3. став 1) тачка 23а) Закона о ветеринарству, дефинисано је, цитирамо:“здравствена заштита 

животиња јесте рано откривање, надзор, заштита од појаве, сузбијање и искорењивање заразних и 

паразитских болести, укључујући и сузбијање зооноза, као и узгој животиња одређеног генотипа 

слободног од одређених болести и заштита од других преносивих и органских болести“. 

 

4. Надаље, чланом 4. Закона о ветеринарству одређено је, цитирамо: 

 

„Ветеринарска делатност, у смислу овог закона, обухвата: 

 

1) праћење, заштиту и унапређење здравља животиња; 

2) заштиту животиња од заразних и других болести; 

3) откривање и дијагностиковање болести и лечење оболелих животиња; 

4) спровођење мера здравствене заштите животиња; 

5) заштиту људи од зооноза; 

6) контролу безбедности хране животињског порекла и производа животињског порекла на месту 

узгоја животиња, производње и промета производа животињског порекла, хране животињског 

порекла и хране за животиње; 

7) обележавање и регистрацију животиња ради контроле кретања и обезбеђивања следљивости у 

производњи и промету животиња, производа животињског порекла и хране животињског порекла; 

8) контролу воде за напајање животиња ради обезбеђивања њене исправности; 

9) контролу здравља приплодних животиња и њихове репродуктивне способности, као и спровођење 

мера за лечење стерилитета и вештачког осемењавања; 

10) заштиту животне средине од загађења узрочницима заразних болести животиња; 

11) заштиту животиња од мучења и патње, као и старање о добробити животиња; 

12) контролу у производњи и промету ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у 

ветеринарској медицини; 

13) послове дезинфекције, дезинсекције, дератизације, дезодорације и деконтаминације; 

14) ветеринарску едукацију и обавештавање.“ 

 

5. Уз то, Законом о заштити становништва од заразних болести, предвиђено је и то: 

 

„Члан 1. 

 

Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују 

се заразне болести које угрожавају здравље становништва Републике Србије и чије је спречавање и 

сузбијање од општег интереса за Републику Србију (у даљем тексту: заразне болести), мере за заштиту 

становништва од тих болести, начин њиховог спровођења и обезбеђивање средстава за њихово 

спровођење, вршење надзора над извршавањем овог закона, као и друга питања од значаја за заштиту 

становништва од заразних болести. 

 

Члан 2. 

 

Заразне болести, у смислу овог закона, јесу: 

1) A 00 колера (Cholera); 

2) A 01 трбушни тифус и паратифус (Typhus abdominalis et paratyphus); 

3) A 02 друге салмонелозе (Salmonelloses aliae); 

4) A 03 шигелозе (Shigelloses); 

5) A 04.5 кампилобактериоза (Enteritis campyilobacterialis); 

6) A 04.6 јерсиниоза (Enteritis yersiniosa enterocolitica); 

7) A 04.9 друге бактеријске цревне инфекције (Infectiones intestinales bacteriales 

aliae); 

8) A 05.0 стафилококно тровање храном (Intoxicatio alimentaria staphylococcica); 

9) A 05.1 ботулизам (Botulismus); 

10) A 05.2-9 друге бактеријске алиментарне интоксикације (Intoxicationes alimentarie 

bacteriales); 



11) A 06. амебијаза (Amoebiasis); 

12) A 07.1 ламблијаза (Lambliasis); 

13) A 07.2 криптоспоридијаза (Criptosporidiasis); 

14) A 09 пролив и желудачно-цревно запаљење, вероватно заразног порекла 

(Diarrhoea et gastroenteritis, causa infectionis suspecta); 

15) A 15-A 19 туберкулоза (Tuberculosis); 

16) A 20 куга (Pestis); 

17) A 21 туларемија (Tularaemia); 

18) A 22 антракс (Anthrax); 

19) A 23 бруцелоза (Brucellosis); 

20) A 27 лептоспироза (Leptospirosis); 

21) A 32 листериоза (Listeriosis); 
22) A 33-A 35 тетанус (Tetanus); 

23) A 36 дифтерија (Diphtheria); 

24) A 37 велики кашаљ (Pertussis); 

25) A 38 шарлах (Scarlatina); 

26) A 39 менингококна болест (Infectio meningococcica); 

27) A 40-41 сепса (Septicaemia); 

28) A 48.1 легионелоза (Legionellosis); 

29) A 50-A 53 сифилис (Syphillis); 

30) A 54 гонореја (Infectio gonococcica); 

31) A 56 полна хламидијаза (Infectiones sexuales chlamydiales); 

32) A 69.2 лајмска болест (Morbus Lyme); 

33) A 70 орнитоза, пситакоза (Ornithosis, psittacosis); 

34) A 78 кју-грозница (Q-febris); 

35) A 80 дечја парализа - полиомијелитис (Poliomyelitis anterior acuta); 

36) A 81.0 Кројцфелд-Јакобова болест (CJB); 

37) A 82 беснило (Rabies-lyssa); 

38) A 84 крпељски вирусни енцефалитис (Encephalitis viralis ixodibus); 

39) A 87.0 ентеровирусни менингитис (Meningitis enteroviralis); 

40) A 95 жута грозница (Febris flava); 

41) A 96.2 умарајућа грозница (Febris lassa); 

42) A 98.0 Кримска Конго хеморагичка грозница (Febris haemorrhagica Crim-Congo); 

43) A 98.3 Марбуршка болест (Morbus viralis Marmurg); 

44) A 98.4 болест Ебола (Morbus viralis Ebola); 

45) A 98.5 хеморагична грозница са бубрежним синдромом (Febris haemorrhagica cum syndroma renali); 

46) B 01 овчије богиње-варичеле (Varicella); 

47) B 04 велике богиње (Variola vera); 

48) B 05 мале богиње - morbili (Morbilli); 

49) B 06 црвенка - рубеола (Rubeola); 

50) P 35.0 конгенитална рубеола (Syndroma rubeolae congenitae); 

51) B 15 акутни вирусни хепатитис A (Hepatitis acuta A); 

52) B 16 акутни вирусни хепатитис B (Hepatitis acuta B); 

53) B 17.1 акутни вирусни хепатитис C (Hepatitis acuta C); 

54) B 17.2 акутни вирусни хепатитис E (Hepatitis acuta E); 

55) B 18 хронични вирусни хепатитис B,C, (Hepatitis viralis chronica B, C); 

56) B 19 неодређени вирусни хепатитис (Hepatitis viralis non specificata); 

57) B 20-B 24 HIV болест (Morbus HIV); 

58) B 26 заушке (Parotitis); 

59) B 27 инфективна мононуклеоза (Mononucleosis infectiva); 

60) B 50-B 54 маларија (Malaria); 

61) B 55 лајшманијаза (Leishmaniasis); 

62) B 58 токсоплазмоза (Toxoplasmosis); 

63) B 67 ехинококоза (Echinococcosis); 

64) B 75 trihineloza (Trichinellosis); 

65) B 86 шуга (Scabies); 



66) B 96.3 болест чији је узрочник hemofilus influence (Haemophilus influenzae); 

67) G 00. бактеријски менингитиси (Meningitis bacterialis); 

68) J 02.0, J 03.0 стрептококни фарингитис и тонзилитис (Pharingitis et tonsillitis 

streptococcica); 

69) J 10 - J 11 грип (Influenza); 

70) J 12, J 12.9, J 13, J 14, J 15, J 84. запаљење плућа (Pneumonia viralis et bacterialis). 

 

Ако се појави опасност од заразне болести која није наведена у ставу 1. овог члана а може угрозити 

здравље становништва Републике Србије (у даљем тексту: Република),Влада Републике Србије (у 

даљем тексту: Влада), на предлог министра надлежног за послове здравља (у даљем тексту: министар), 

може одлучити да се за заштиту становништва од те болести примењују одговарајуће мере прописане 

овим законом,као и мере које природа те болести налаже. 

Предлог министра садржи назив заразне болести, мере које се морају спроводити, начин њиховог 

спровођења и средства потребна за њихово спровођење. 

... 

Члан 6. 

 

Заштита становништва од заразних болести које се могу пренети 

са животиња на људе (у даљем тексту: зоонозе), организује се и спроводи у сарадњи са органима 

државне управе и другим организацијама и установама надлежним за послове ветерине, у складу 

са законом.“ 

 

6. Најзад, чланом 3. Закона о безбедности хране прописује: 

 

„Циљ овог закона је да обезбеди висок ниво заштите живота и здравља људи и заштиту интереса 

потрошача, укључујући начело поштења и савесности у промету храном, узимајући у обзир када је то 

могуће заштиту здравља и добробити животиња, као и здравља биља и заштите животне средине.” 

 

7. Уз све наведено, главом XV Закона о ветеринарству, члановима 140. и 141. ближе су предвиђени 

извори средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња. 

 

 

Имајући у виду све горе изложено, мишљења смо да промет услуга по Програму мера здравствене 

заштите животиња(поврени послови на основу правилника о Програму мера), које држава Србија 

спроводи и плаћа не подлеже обавези плаћања пореза на додату вредност, у ком смислу oвим 

Захтевом молимо да нам дате аутентично  тумачење како би се предупредила неједнака пракса и 

неједнак порески третман пружаоца услуга сличних делатности поменутих у чл.25 став 2 тачка 8 

Закона о ПДВ-у. 

 

Ово све стога што горе ближе наведене одредбе неколико закона, пружају у свом како појединачном 

тако и у синтетичком тумачењу, по нашем мишљењу сигуран основ за такав наш закључак, будући да се 

смисао и домашај ветеринарске делатности директно реперкутује на здравље становништва. 

 

 

У очекивању Вашег одговора, 

 с поштовањем, 

         

                                Председник 

 Ветеринарске коморе Србије 

      Радош Раилић, др вет. 

 


