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Република Србија

РАТЕЛ

МІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІн
0006185920171

Регулаторна аrcиција аа
слеюрОнСле кОмунИк V1Nјe
И ПОнПЛнСКG уГЛу2

Број : 1-01-3451-1195/ 17
Датум: 25.12.2017.
Београд
На оснОву чл. 8. став 1. тачка 2), 17, 22, 93. и 100. Закона о електрОнским комуникацијама
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 104. и 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС", број 18/16) чл. 12. став 1. тачка 2), 21. и 28.
Статута Регулаторне атенције за електрОнске комуникације и поштанске услуге („Службени
гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), поступајући п0 службеној дужности,
РегулатОрна агенција за електронске кОмуникације и пОштанске услуге дОноси
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност привредном друштву INFORMATIVNI I MARKENTIŠKI CENTAR
LUNA PRESS DOO UŽICE, из Ужица, ул. Вуколе Дабића 11/5, матични број: 06246958, ка0
имаоцу дозвОле за пружање медијске услуге радија, број: 65/2007-3 од 10.12.2015. године,
чији је саставни део и појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција, издата за две
дозволе, бројеви: 016/000954/001 од 3.5.2017. године и 016/000954/002 од 3.5.2017. године, на
акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва Луна
Медиа д.о.о. Ужице, из Ужица, ул. Вуколе Дабића 11/5, матични број: 21340073, на које је
пренет0 право из предметне дОзвОле за пружање медијске услуге радија.
Регулаторна атенција за електронске комуникације и поштанске услуге ће
новооснованом привредном друштву Луна Медиа д.о.о. Ужице, из Ужица, ул. Вуколе Дабића
11/5, матични брОј: 21340073, издати појединачну дозволу за кОришћење радио-фреквенција,
на основу кОје ће се извршити промена података у Бази података о коришћењу радиофреквенцијског спектра, која се води у Регулаторној атенцији за електронске комуникације и
поштанске услуге.
Ово решење је коначно.

Образложење

Регулаторна атенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: Агенција) примила је 8.12.2017. године од стране РегулатОрног тела за електронске
медије (у даљем тексту: РЕМ) допис брОј: 05-236/17-6 од 07.12.2017. гОдине, кОји је заведен
под бројем: 1-01-34901-67/17, у чијем прилогује достављен0 решење Савета РЕМ-а, број: 05236/17-4 од 8.3.2017. године, којим је дата сагласност на Нацрт плана поделе издвајања уз
оснивање на оснОву кОга би се вршио пренос дозволе за пружање медијске услуге брОј:
Регулаторна агенцнја за електронске комуникације и поштанске услуге
Лалмотиtiева 2, 11103 Београд, HAK: 106306, Република Србија
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65/2007-3 од 10.12.2015. гОдине тако шт0 би ималац дозволе INFORMATIVNI I
MARKENTIŠKI CENTAR LUNA PRESS DOO UŽ10E, из Ужица, ул. Вуколе Дабића 11/5,
матични брОј: 06246958 (у даљем тексту: LUNA PRESS DOO), извршио статусну промену
издвајања уз оснивање, и на основу које би се извршио пренОс наведене дОзвОле на
нОвооснован0 друштв0 стица0ца Луна Медиа д.0.0. Ужице, из Ужица, ул. ВукОле Дабића
11/5, матични брОј: 21340073 (у даљем тексту: Луна Медиа д.0.о.), накОн чега би ималац
дОзвОла за пружање медијске услуге брОј: 65/2007-3 Од 10.12.2015. године бил0 нОвооснован0

правно лице Луна Медиа д.о.0., уз налОг LUNA PRESS DOO да у рОку од осам дана од дана
регистрације статусне промене кОд Агенције за привредне регистре дОстави РЕМ-у
Обавештење даје оснОвано нОв0 привредн0 друштво Луна Медиа д.0.о.
РЕМ је уз наведени дОпис достави0 Агенцији и кОпију Обавештења 0 оснивању
нОвог привреднОг друштва Луна Медиа д.о.0. без брОја/без датума примљенОг у РЕМ-у

04.12.2017. гОдине и заведеног под број 05-236/17-5, а кОје му је доставил0 LUNA PRESS
DOO. У прилОгу наведенОг дОписа се налази и кОпија Решења Агенције за привредне
регистре брОј БД 98863/2017 Од 24.11.2017. гОдине кОјим се привредн0 друштв0 Луна Медиа
д.о.0. уписује у Регистар привредних субјеката. На оснОву наведенОг се сматра да је правно

лице LUNA PRESS DOO поступило по налогу из предметног решења РЕМ-а.
Надлежност Агенције да одлучује о правима и обавезама оператора и корисника
прописана је одредбом члана 8. став 1. тачка 2) Закона о електрОнским кОмуникацијама
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон).
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), прописано 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, Односно, између осталОг, прОписан0 је да Агенција, о
правима и обавезама ОператОра и кОрисника из ОвОг закона, одлучује решењем кОје дОнОси
директор Агенције.
Одредбама члана 93. ст. 1. и 2. ЗакОна прописано је да се право на кОришћење радиофреквенција дат0 појединачном дОзволОм не мОже уступити, изнајмити или на други начин
пренети другом лицу, Осим у случају статусних прОмена има0ца пОјединачне дОзвОле, кОје
настану у складу са закОном којим се уређује правни положај привредних друштава. У
случају статусне прОмене има0ца појединачне дОзвОле, пренос права кОришћења радиофреквенција се може обавити само на ОснОву акта сачињеног у писанОј фОрми, на кОји је
претходно Агенција дала сагласност, у складу са чланОм 93. став 3. Закона. Агенција мОже
одбити сагласност на акт о извршенОј статуснОј прОмени има0ца дозволе за коришћење
радио-фреквенције нарочит0 ако утврди да би то довело до поремећаја кОнкуренције,
сагласн0 члану 94. став 4. ЗакОна.
Сарадња Агенције са органОм на.длежним за ради0дифузију уређена је чланОм 100.
Закона. Када је посебним закОном прОписано да је саставни део дозволе за емитОвање
програма и дозвола за коришћење радио-фреквенција, Агенција издаје појединачну дозволу
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на зактев органа надлежнОг за радиодифузију, у складу са одредбама овог закона и на период
утврђен у дозволи за емитОвање програма, сагласно члану 100. став 2. Закона.
Предметном статусном променом, издвајањем уз оснивање, сагласно члану 489.
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС", бр ј 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон
и 5/15) основан0 је ново привредно друштво Луна Медиа д.о.о., 0 чему је РЕМ обавестио
Агенцију у циљу предузимања активности из надлежности Агенције.
У складу са наведеним, разматрајући достављену документацију, Агенција је
донела решење као у диспОзитиву.
Агенција је непосредно одлучила у предметној управнОј ствари, сагласно члану
104. став 1. тачка 2) Закона о општем управнОм поступку („Службени гласник РС", брОј
18/16), имајући у виду да чињеничн0 стање може да се утврди на основу података из
службених евиденција, а странка не мора да се изјасни ради заштите њених права и правних
интереса.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ов0 решење је кОначно сагласно члану
22. став 4. Закона и против истОг се може тужбОм покренути управни спОр пред Управним
судом, у рОку од 30 дана од дана достављања.

Доставити:
-

INFORMATIVNI I мARKENTIŠKI CENTAR LUNA PRESS DOO UŽICE, 31102 УЖИЦЕ, ул. Вуколе

Дабића 11/5; HAK: 500922;
Луна Медиа д.о.о. Ужице, 31102 УЖИЦЕ, ул. Вуколе Дабића 11/5; ПАК: 500922;
Сектору за електронске комуникације-Служби за радио-комуникације;
Сектору за анализу тржишта и економске послове — Одсеку за управљање накнадама;
- Архики.
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