
Порески третман прихода који остваре физичка лица својим радним 
ангажовањем као чланови ученичке задруге  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 414-00-18/2009-04 од 5.3.2009. год.)  

Законом о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 135/04, 
62/06 и 65/06–испр. и 7/09, у даљем тексту: Закон), одредбом члана 85. став 5, прописано 
је, поред осталог, да се на друге приходе које оствари члан ученичке задруге обрачунати 
порез на доходак грађана умањује за 40%.  

Према мишљењу Министарства просвете, бр. 011-0052/2008-11 од 5. августа 2008. 
године, које је дато по захтеву Министарства финансија бр. 414-00-19/2008-04 од 22. маја 
2008. године који се односи на давање одговора о примени одредаба Закона о основној 
школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92 … и 101/05) и Закона о средњој школи ("Сл. гласник 
РС", бр. 50/92 … и 101/05) у погледу оснивања, рада и чланства у ученичким задругама, 
наведено је да се "ученичка задруга оснива у циљу развијања ваннаставних активности, 
друштвено-корисног рада ученика", а да се "средства стечена радом ученичке задруге воде 
на издвојеном рачуну (школе) и користе за проширење материјалне основе рада ученичке 
задруге, екскурзије ученика, награде члановима задруге и унапређење образовно-
васпитног рада у школи". Даље се, сагласно поменутим законима, наводи да се "правила 
рада задруге утврђују статутом школе и посебним правилником и истим се уређује и 
питање чланства у задрузи и услови који треба да буду испуњени да би неко постао њен 
члан." Накнада за рад члана ученичке задруге, с обзиром да Закон о основној школи и 
Закон о средњој школи "не садрже одредбе везане за ово питање, исто се може уредити 
само општим актом школе - статутом и посебним правилником".  

Имајући у виду наведену одредбу Закона и мишљење Министарства просвете, 
Министарство финансија сматра да приход који остваре физичка лица, која су чланови 
ученичке задруге, по основу рада у ученичкој задрузи (нпр. продајом производа и услуга, 
праксом и практичним радом ученика и сл.), представља приход који се опорезује порезом 
на доходак грађана сагласно одредби члана 85. став 5. Закона. 


