
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе приликом вршења услуга 
медицинске лабораторије (лабораторије за клиничку биохемију, микробиологију и 
патохистологију) физичким лицима у случају када Дом здравља или приватна 
гинеколошка клиника немају сопствену лабораторију већ узете узорке за анализу 
шаљу приватним лабораторијама, са којима имају закључене уговоре о пружању 
поменутих услуга  
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-000181/2009-04 од 17.6.2009. год.) 
 

У складу са одредбом члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04, у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у одговарајући регистар за 
промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши 
евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Обавеза 
евидентирања сваког поје-диначно оствареног промета преко фискалне касе постоји и у 
случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно 
лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и 
безготовинско плаћање). 

Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза 
евидентирања промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС“, бр. 18/09, у даљем тексту: 
Уредба) одређена су лица на која се не односи обавеза евидентирања промета преко 
фискалне касе. 

У складу са поменутом Уредбом, лице које обавља делат-ност из гране 851 
(Здравствена заштита становништва), осим здравствених услуга које се обезбеђују из 
средстава обавезног здравственог осигурања, дужно је да евидентира сваки појединачно 
остварени промет преко фискалне касе.  

Према томе, када се услуге медицинске лабораторије (ла-бораторије за клиничку 
биохемију, микробиологију и патохис-тологију) пружају физичким лицима, пружалац 
услуге је, у складу са наведеним чланом Закона, као и Уредбом, дужан да тако ост-варен 
промет евидентира преко фискалне касе.  

При томе, у конкретном случају, уколико приватна лабора-торија врши услуге 
медицинске лабораторије (лабораторије за клиничку биохемију, микробиологију и 
патохистологију) за потребе Дома здравља или приватних гинеколошких клиника, 
испитивањем достављених узорака њихових пацијената (анализа крви, папа тест и др.), 
остварен промет по том основу приватна лабораторија као пружалац услуге није дужна да 
евидентира преко фискалне касе. 

Међутим, Дом здравља и приватна гинеколошка клиника, за чији се рачун врше 
наведена испитивања, дужни су да при наплати својих услуга физичком лицу издају 
фискални исечак, који у укупној цени услуге садржи и цену лабораторијске анализе. 
 


