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ЗАХТЕВ 

 

ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД  ПЛАЋАЊА РТВ ПРЕТПЛАТЕ 
ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 82. ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ   -  ОБР 1. 

 
 

 

Подносим захтев за ослобађање од плаћања РТВ претплате по основу 
инвалидности: 
  
 

      __________________________________________________________________ 
                                        (име и презиме подносиоца захтева) 

 
       ______________________           ____________________________________________ 

                   (место)                                                                (адреса) 
 

       ______________________           __________________           _____________________ 

               ( ЈМБГ)                                          (Број л.к.)                                 (МУП) 
 

             ______________________           _____________________________________________  

                (ЕД  број)                                          (назив  Електродистрибуције) 
 

    

 Инвалидно лице: 
 

_________________________________________                    _________________________  

              (име и презиме  члана домаћинства)             (ЈМБГ) 
 

 

Основ за ослобађање је (заокружити ): 

 

1. инвалид са 100% телесног оштећења; 
2. инвалид са мање од 100% телесног оштећења, ако му је, у складу са 

одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и 
помоћ; 

3. лице које је трајно изгубило слух или слепо лице. 
 

 

Уз захтев прилажем  тражену документацију  из Обавештења /одштампанo на 

полеђини/. 

 

 
 У________________________                                                       Подносилац захтева 

 

          ________________________                                                   
________________________                                                          

                     (датум)           (име и презиме) 

  
 

Напомена: Молимо да захтев попуните штампаним словима. 
 
 

 

ЈП  РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ  са п.о. 
РТВ - ПРЕТПЛАТА, Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд 

Телефон: 011/ 2544-043, 2544-056, 2544-292; Факс:  011/2545 - 873 
e-mаil: pretplata@rts.co.yu 
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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
(уз образац 1) 

 
 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД  
ПЛАЋАЊА  РТВ ПРЕТПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 82. 

ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ 
 

 
 

 
Право на ослобађање од плаћања РТВ претплате, на основу члана 82.став 1. 
тачке 1., 2. и 3. Закона о радиодифузији, имају домаћинства, власници 
пријемника чији је најмање један члан: 
 

1. инвалид са 100% телесног оштећења; 
2. инвалид са мање од 100% телесног оштећења, ако му је, у складу са 

одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу 
негу и помоћ; 

3. лице које је трајно изгубило слух или слепо лице. 
 

За ослобађање, по основу тачака 1, 2 и 3, потребно је поднети следећу 
документацију: 

 
- рачун за утрошену електричну енергију и РТВ претплату ; 
- фотокопија личне карте  обвезника плаћања РТВ претплате тј. власника 

електричног бројила  (прва и друга страна); 
- потврда или фотокопија решења установе надлежне за послове 

пензијског и инвалидског осигурања, односно друге установе и органа, 
ако је то предвиђено посебним законом; 

- последњи извод/извештај о примању надокнаде за туђу негу и помоћ; 
- фотокопија личне карте (прва и друга страна) лица носиоца потврде или 

решења о инвалидности; 
- за  малолетно лице са инвалидитетом, фотокопија извода из матичне 

књиге рођених; 
 
 
 
Захтев се неће решавати без достављања  потпуне документације. 
 
 
Захтев за ослобађање  од плаћања РТВ претплате  подноси се Радио 
телевизији Србије или   Електродистрибутивном предузећу.  
 
 
Примљене захтеве решава Радио телевизија Србије. 
 


