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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0001546720186

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈАЭА
ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-01-345-2/ 18-5
Датум: 05.03.2018.
Бе0град

На ОснОву чл. 8. став 1. тачка 2), 17, 22. и 76. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 104. и 136. ЗакОна 0 Општем
управнОм пОступку („Службени гласник РС", брОј 18/16) чл. 12. став 1. тачка 2), 21. и 28.
Статута РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени

гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), решавајући п0 захтеву ОператОра SERBIA BROADBAND SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) из Бе0града, Булевар Пека
Дапчевића 19, матични брОј: 17280554,

РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге дОнОси

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласнОст на акт 0 извршенОј статуснОј прОмени припајања, кОјим је са

друштва пренОси0ца DRUŠTVO ZA KABLOVSKU DISTRIBUCIJU INTERAKTIVNE
KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), из Бе0града,
Булевар Пека Дапчевића 19, матични брОј: 06901590 пренет0 прав0 на кОришћење

нумерације на друштв0 стица0ца SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE
DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) из Бе0града, Булевар Пека Дапчевића 19, матични брОј:
17280554.

РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге издаће

дОзвОле за кОришћење нумерације привреднОм друштву SERBIA BROADBAND - SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) из Бе0града, Булевар Пека Дапчевића
19, матични брОј: 17280554, на ОснОву кОјик ће се извршити прОмена пОдатака у Бази
пОдатака 0 кОришћењу нумерације, а кОја се вОди у РегулатОрнОј агенцији за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге.

Ов0 решење је кОначн0.
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Образложење
РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникадије и пОштанске услуге (у даљем

тексту: Агенција) примила је, дана 23.1.2018. гОдине, дОпис оператОра SERBIA
BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD(VOŽDOVAC), из
Бе0града, Булевар Пека Дапчевића 19, матични брОј: 17280554 (у даљем тексту: SBB DOO),
брОј: 0 128/20 1 8/М Од 19.1.2018. гОдине, са захтевОм да се, услед статусне прОмене припајања,

прав0 на кОришћење нумерације кОја је дОдељена ОператОру DRUŠTVO ZA KABLOVSKU
DISTRIBUCIJU INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO
BEOGRAD(VOŽDOVAC), из Бе0града, Булевар Пека Дапчевића 19, матични брОј: 06901590
(у даљем тексту: I.KOM DOO) дОдели ОператОру SBB DOO. Уз предметни дОпис SBB DOO
је дОстави0 решење Агенције за привредне регистре, број: БД 112525/2017, Од 3.1.2018.
гОдине, кОјим је усвајена регистраци0на пријава статусне прОмене припајања привреднОг

друштва SBB DOO, ка0 друштва стица0ца, и привреднОг друштва I.KOM DOO, ка0 друштва
пренОси0ца кОје припајањем престаје да пОстОји, услед чега се брише из Регистра
привредних субјеката.
У вези са предметним захтевОм, Агенција је, дана 30.1.2018. гОдине, упутила дОпис
ОператОру SBB DOO, брОј: 1-01-345-2/18-1, кОјим је тражен0 дОстављање акта, ОднОсн0
угОвОра кОјим је извршена наведена статусна прОмена. Уз дОпис брОј: 238/2018, Од дана
2.2.2018. гОдине, SBB DOO је Агенцији дОстави0 УгОвОр 0 припајању Од 29.11.2017. гОдине.
УвидОм у тач. 7.1) и 7.2) дОстављенОг УгОвОра 0 извршенОј статусној прОмени
припајања Од 29.11.2017. гОдине (у даљем тескту: УгОвОр), кОнстатОван0 је да је
регистрацијОм предметне статусне прОмене у Регистру привредник субјеката, кОји се вОди

кОд Агенције за привредне регистре, целОкупна имОвина I.KOM DOO прешла у имОвину
SBB DOO, затим да дОзвОле дате I.KOM DOO прелазе на SBB DOO, Осим ак0 је прОписима
кОјим се уређује њихОв0 давање другачије Одређен0, ка0 и да ће се у пОгледу ствари и права

чији је пренОс са I.KOM DOO na SBB DOO услОвљен прибављањем Одређеник сагласнОсти
или одОбрења, пренОс те имОвине извршити ОдгОварајућим уписОм на ОснОву УгОвОра,
ОднОсн0 прибављањем тих сагласнОсти или ОдОбрења.
Имајући у виду све напред наведено, у предметнОм случају су испуњени услОви за
пОступање Агенције у складу са чланОм 76. став 3. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: ЗакОн), ОднОсн0 за
дОнОшење решења 0 давању сагласнОси на акт 0 извршенОј статуснОј прОмени.
НадлежнОст Агенције да одлучује 0 правима и Обавезама ОператОра и кОрисника
прОписанаје ОдредбОм члана 8. став 1. тачка 2) ЗакОна.
ОдредбОм члана 17. ЗакОна и члана 21. Статута РегулатОрне агенције за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16, у даљем
тексту: Статут), прОписан0 је, између осталОг да директОр Агенције заступа и представља
Агенцију и даје ОдгОвОран за закОнитОст њенОг рада.
ОдредбОм члана 22. ЗакОна и члана 28. Статута, регулисан0 је Одлучивање 0 правима
и Обавезама ОператОра и кОрисника, ОднОсн0, између ОсталОг, прОписан0 је да Агенција, 0
правима и Обавезама ОператОра и кОрисника из ОвОг закОна, одлучује решењем кОје дОнОси
директОр Агенције.
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У екладу са наведеним, разматрајући доетављену документацију, Агенција је донела
решење као у диспозитиву.
Агенција је непоередно одлучила у предметној управној етвари, еагласно члану 104.
став 1. тачка 2) Закона о општем управном поетупку („Службени глаеник РС", број 18/16),
имајући у виду да се чињенично стање може утврдити на оенову података из службених
евиденција, а странка не мора да се изјаени ради заштите њеник права и правних интерееа.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно сагласно члану 22.
став 4. Закона и против иетог се може тужбом покренути управни спор пред Управним
судом, у року од 30 дана од дана достављања.

ектор
р Владнца Тинraо/
р
Достављено:

- Serbia Broadband — Srpske kablovske mreže d.o.o.,
Булевар Пека Дапчевиl-iа 19, 11000 Београд;
- Сектор за електронске комуникације;
- Сектор за економску регулацију;
- Архива.
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