
 
                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                         Правна 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 по  основу 
(заокружити):  
 

1. установе које се у смислу закона који уређује област социјалне заштите сматрају 
установама за смештај корисника, образовно-васпитне установе, здравствене установе и 
организације особа са инвалидитетом и предузећа за радно оспособљавање и 
запошљавање особа са инвалидитетом 

2. дипломатско-конзуларна представништва, под условом реципроцитета 
 
 
__________________________________________________________________________            

                  Пун назив правног лица подносиоца захтева 
 

Матични број: _________________________              ПИБ:__________________________ 
            
____________________________________________________ 
                            адреса   седишта правног лица                                                                   
____________________________________________________ 

                          Назив насељеног места 
 

 
  ______________________________________ 

    Поштански број                                 Назив поште                                              ПАК(поштански адресни код) 
 
             
                Брojеви МЕЕ  - бројеви мерила електричне енергије (ЕД број)   на наведеној адреси 
  
 
_______________________     ______________________           _______________________ 
         Лице за контакт                             контакт телефон                               e-mail адреса 

  
 

Уз захтев прилажемo  тражену документацију  из Обавештења /одштампанo на полеђини/. 
 
У _____________________                     Подносилац захтева 
 

        ________________________ 
 _____________________                      М.П:            (одговорно лице) 

              (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) 2544-292, 2547-071, 2544-647, 321-2694, 2544-799  
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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 члана 42. став 2. тачке 1 и 2 
Закона о јавним медијским сервисима, имају: 
 
1.   установе које се у смислу закона који уређује област социјалне заштите сматрају установама за 
смештај корисника, образовно-васпитне установе, здравствене установе и организације особа са 
инвалидитетом и предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом   
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
 -    извод из јавног регистра  
 
2.   дипломатско-конзуларна представништва, под условом реципроцитета 
-     извод из јавног регистра 
-     потврду о испуњеном услову реципроцитета 
 
 
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. 
 


