
Povlastice za OSI 
Osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na tuđu negu i pomoć tj. one čije je telesno

oštećenje po jednom osnovu 70% i više mogu ostvariti i povlastice koje su ovde navdene:

Telekom

50% Popusta na pretplatu + 150 besplatnih minuta svakog meseca (mada te minute imaju svi 
korisnici).

Potrebno je:

Zahtev napisan u slobodnoj formi

Fotokopija lične karte

Fotokopija čeka poslednje nege

Fotokopija rešenja telesnog oštećenja (mora biti od 70% pa na više)

 

Dokumentaciju podneti ili u poslovnici Telekoma kod nas (crvena zgrada iza pošte) ili putem e 
adrese: info@telekom.rs ili putem redovne pošte Telekom Srbija A.D. Dobrovačka 35 11000 BGD

 

SBB

Oslobađanje od osnovne kablovske pretplate (1000 RSD) digatlna televizija nije podložna popustu.

 

Potrebno je:

U poslovnici SBBa pokazati ček od poslednje nege i  rešenje o telesnom oštećenju i lična karta. 
Usmenim zahtevom tražiti navedenu povlasticu. Operater u SBBu sve sam završava. Ova 
povlastica se jednom godinje obnavlja prikazivanjem poslednjeg čeka od tuđe nege. Dakle 
neophodno je jednom godišnje posetiti poslovnicu SBBa i pokazati ček.

 

TV Pretplata

Popuniti formular koji možete naći  na četvrtoj stranici ovog dokumenta i takođe uz kopiju rešenja o
telesnom oštećenju (osoba čije je telesno oštećenje ispod 100% može i ne mora ostvariti ovo pravo) 
poslati ga na elektronsku adresu: taksajms@rtv.rs ili putem redovne pošte na adresu:

JMU Radio/televizija Vojvodine Ignjata Pavlasa 3, 21101 Novi Sad. Rešenje stigne na kućnu adresu
za oko 30 dana (duže se čeka, jer oni čekaju da se nagomilaju zahtevi da bi odlučivali).
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Struja

Povlastice za određen broj besplatnih kilovat časova ostvaruju se na osnovu procene materijalnog 
stanja podnosioca, odnosno na osnovu broja članova domaćinstva, te ukupnih primanja. Zahtev se 
podnosi u poslovnici EPSa, popuni se jedan formular (koji vam oni daju) i naravno na uvid rešenje 
o telesnom oštećenju, lična karta. Nakon čega EPS od centra za socijalni rad ili PIO fonda pribavlja 
svu dokumentaciju na osnovu čega donosi odluku o pravu na popust….

Br. član. porodice Mesečna primanja Besplatna struja
1 do 14.257 din 120 kw

2,3 do 20.758 din 160 kw

4,5 do 27.255 din 200 kw

6 i više do 34.257 din 250 kw
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Parking nalepnice za OSI 
Opština  Vrbas  već  nekoliko  godina  izdaje  nalepnice  za  povlašćeno  parkiranje  osoba  sa
invaliditetom. Izdavanje je u nadležnosti  kancelarije za boračka i  socijalna pitanja (nalazi se na
drugom spratu zagrade opštinske uprave). Procedura za ostvarivanje prava na nalepnicu je sledeća:

Ukoliko je osoba sa invaliditetom vlasnik vozila
Ukoliko osoba sa invaliditetom nije vlasnik 
vozila

 2x fotografije kao za ličnu
Kopija potvrde o invalidnosti
Lična karta – očitano
Popuniti zahtev
Isčitana saobraćajna, Isčitana vozačka

Sve nevedeno u susednoj koloni, samo što 
vozačka i saobraćajna treba da budu od vlasnika
vozila i potpisana izjava da je vozilo 
registrovano na drugo lice.
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Физичка лица 
ЗАХТЕВ 

 
ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД  ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС 

ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 42. ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА 
 
Подносим захтев за ослобађање од плаћања таксе за јавни медијски сервис: 
 
____________________________________________________ 

                         Име и презиме подносиоца захтева 
            
____________________________________________________ 
                                            Назив улице                                                                                                  Кућни број                                  број стана 
 
____________________________________________________ 

                          Назив насељеног места 
 

 
  ______________________________________ 

    Поштански број                                           ( Назив поште)                                                                                      ПАК(поштански адресни код) 
 
             

                Брojеви МЕЕ  - бројеви мерила електричне енергије (ЕД број)   на наведеној адреси 
    

 
_______________________     ______________________ 

                         ЈМБГ                                                        контакт телефон                                       e-mail адреса 
  
Изјављујем да (заокружити): 
 

А)  Подносилац захтева живи у 
 једночланом домаћинству Б)  Подносилац захтева је хранилац  

породице у вишечланом домаћинству 
 

Подносилац захтева је (заокружити): 
1. особа са инвалидитетом са 100% телесног оштећења; 

2. особа са инвалидитетом са мање од 100% телесног оштећења, ако јој 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; 

4. корисник права на новчану социјалну помоћ; 

5. пензионер са минималном пензијом; 

6. физичко лице корисник више мерила електричне енергије у стамбеној  јединици, односно 
пословном простору који се не користи. 

 
Напомена: уколико се захтев односи на више мерила електричне енергије, подаци о другим мерилима електричне 
енергије се уносе на образцу који је прилог 1. овог захтева. 
 
Уз захтев прилажем тражену документацију  из Обавештења /одштампанo на полеђини/. 

 
У _____________________              Подносилац захтева 
 

         ________________________ 
 ______________________           (име и презиме, потпис) 

                  (датум) 
 

Напомена: Молимо да захтев попуните штампаним словима. 
Радио телевизија Србије, Кнеза Вишеслава бр. 88, 11030 Београд; e-mail: taksajms@rts.rs 

Телефон: (+381 11) 655-2599, 2544-647, 655-2694, 2544-292, 2544-799

      

           

             

             

ОБР 1 



 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД 

ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС  
 
 
Право на ослобађање од плаћања таксе за јавни медијски сервис, на основу чл. 42.ст. 1. тачке 1-6. Закона о 
јавним медијским сервисима, има физичко лице корисник мерила електричне енергије, које: 

живи у једночланом домаћинству, или је  
хранилац породице у вишечланом домаћинству, 
(потписивањем захтева Подносилац захтева гарантује и одговоран је за тачност унетог податка) 

уколико је: 
1. особа са инвалидитетом са 100% телесног оштећења 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
- копија решења надлежног органа (Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања, Покрајински фонд 

пензијског и инвалидског осигурања ...).  
2. особа са инвалидитетом са мање од 100% телесног оштећења, ако јој је, у складу са одредбама 

посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и помоћ 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
- копија решења надлежног органа о признавању права на додатак за туђу негу и помоћ (Републички фонд 

пензијског и инвалидског осигурања, Покрајински фонд пензијског и инвалидског осигурања, Центар за 
социјални рад...).  

3. лице које је трајно изгубило слух или слепо лице 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
- за лица која су трајно изгубила слух, копија решења надлежног органа о телесном оштећењу од 70%. 
- за слепа лица копија решења надлежног органа о телесном оштећењу 100% или копија решења о 

признавању права на додатак за туђу негу и помоћ.  
4. корисник права на новчану социјалну помоћ 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
- копија решења корисника права на социјалну помоћ, издата од стране Центра за социјални рад. 
5. пензионер са минималном пензијом 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
- копија решења о оствареном праву на пензију,  издато од стране надлежног органа (Републички фонд 

пензијског и инвалидског осигурања, Покрајински фонд пензијског и инвалидског осигурања). 
6. физичко лице корисник више мерила електричне енергије у стамбеној јединици, односно пословном 

простору који се не користи. 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
- доказ о власништву на непокретности (копије: решења РГЗ о упису права својине или извода из Листа 

непокретности. За неукњижене непокретности докази су копије: последњег решења о порезу на имовину, 
правноснажног решења о наслеђивању или овереног уговора о стицању права својине на непокретности), 

- доказ да нико не користи објекат (изјава оверена у општини, суду или код јавног бележника-нотара), 
- доказ о потрошњи електричне енергије (последњи рачун за електричну енергију на коме постоји графикон 

потрошње електричне енергије за последњих годину дана или листинг потрошње електричне енергије за 
последњих годину дана (нулта потрошња тј потрошња од 0 до 300 kWh на годишњем нивоу). 

 
НАПОМЕНА: Молимо да доставите попуњен и потписан образац захтева и потпуну документацију.  
 
Захтев за ослобађање од плаћања таксе за јавни медијски сервис, корисник мерила електричне енергије  
подноси Радио телевизији Србије, осим за мерила електричне енергије по стамбеној јединици односно 
пословном простору, која се налазе на територији АП Војводине, за која се захтев подноси Радио телевизији 
Војводине. 
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ПРИЛОГ 1.  
ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ТАКСЕ ЗА ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС 

 
ПОДАЦИ О ДРУГИМ МЕРИЛИМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
1. 
            
____________________________________________________ 
                                         Назив улице                                                                                                ` Кућни број                              број стана 
 
_____________________________________________________ 

                          Назив насељеног места 
 

 
  ______________________________________ 

    Поштански број                                              Назив поште)                                                                                  ПАК(поштански адресни код) 
 
 
             
                Брojеви МЕЕ  - бројеви мерила електричне енергије (ЕД број)   на наведеној адреси 
 
 
2.            
____________________________________________________ 
                                         Назив улице                                                                                                     Кућни број                              број стана 
 
_____________________________________________________ 

                          Назив насељеног места 
 

 
  ______________________________________ 

    Поштански број                                 Назив поште)                                                                                                  ПАК(поштански адресни код) 
 
 
             
                 Брojеви МЕЕ  - бројеви мерила електричне енергије (ЕД број)   на наведеној адреси 
 
 
 
3.            
____________________________________________________ 
                                         Назив улице                                                                                                      Кућни број                              број стана 
 
_____________________________________________________ 

                          Назив насељеног места 
 

 
  ______________________________________ 

    Поштански број                                 Назив поште)                                                                                                   ПАК(поштански адресни код) 
 
 
             

 Брojеви МЕЕ  - бројеви мерила електричне енергије (ЕД број)   на наведеној адреси 
 
 
 
  

 
      _______________________                 ______________________ 

            ЈМБГ                                                                                   контакт телефон                                                      e-mail адреса 
 
 
 
 
 
Напомена: овај прилог захтева за ослобађање попуњава се и подноси уз захтев само уколико се захтев за ослобађање 
односи на више мерила електричне енергије. По потреби овај образац копирати. 

      

           

             

      

           

             

      

           

             

             


