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Број : 1-01-3451-1004/17-1
Датум: 06.11.2017.
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. та=пса 2), 21.
и 28. Статута Регулаторне агенције за електронске кОмуникације и поштанске услуге
(„Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), поступајући по службеној дужности,
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге доноси
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност привредном друштву PREDUZEĆE ZA RADIO TELEVIZIJU RTV
STRELA DOO, VELIKI POPOVIĆ, из Великог Поповића, ул. Велики Поповић 66, матични
број: 06331360, као имаоцу дозволе за пружање медијске услуге радија, број: 536/2016 од
8.2.2016. године, чији је саставни део и појединачна дозвола за коришћење радиофреквенција, број: 015/001033/001 од 8.2.2016. године, на акт о извршеној статусној промени

издвајања уз оснивање нОвог привредног друштва RADIO TELEVIZIJA STRELA DOO
VELIKI POPOVIĆ, из Великог ПОповића, ул. Велики ПОповиБ 66, матиiши број: 21321150, на
које је пренет0 право из предметне дозволе за пружање медијске услуге радија.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 1-ie

новооснованом привредном друштву RADIO TELEVIZIJA STRELA DOO VELIKI POPOVIĆ,
из Великог Поповића, ул. Велики Поповић 66, матиш3и брОј: 21321150, издати појединачну
дозволу за кОрипћење радио-фреквенција, на ОснОву које ће се извршити промена података у
Бази података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра, која се води у Регулаторној
атенцији за електронске комуникације и поштанске услуге.
Ово решење је конагшо.

Образложење
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: Агенција) примила је од стране Регулаторног тела за електронске медије (у даљем
тексту: РЕМ) допис брОј: 05-3083/16/17-5 од 10.10.2017. гОдине, који је заведен у Агенцији
под бројем: 1-01-34901-60/17, у чијем прилогује достављен0 решење Савета РЕМ-а, број: 053083/16-2 од 7.12.2016. rодине), којим је дата сагласност на Нацрт аглана поделе издвајања уз
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оснивање од 30.11.2016. године на основу кога би се вршио пренос дозвола за пружање
медијске услуге број: 536/2016 од 8.2.2016. године и К37 од 21.10.2011. године тако што би

ималац дозволе PREDUZEĆE ZA RADIO TELEVIZIJU RTV STRELA DOO, VELIKI
POPOVIĆ, yn. Велики Поповић 66 (у даљем тексту: PREDUZEĆE ZA RADIO TELEVIZIJU
RTV STRELA DOO), изврши0 статусну промену издвајања уз оснивање и издвојио део
имовине, права и обавеза и пренео на нов00снован0 друштво стица0ца RADIO TELEVIZIJA
STRELA DOO VELIKI POPOVIĆ (y даљем тексту: RTV STRELA DOO), након чега би
ималац дОзвОла за пружање медијске услуге радио прОграма бил0 нОвоосновано правно лице

RTV STRELA DOO, уз налОг RTV STRELA DOO да у примереном рОку од дана пријема
наведене Одлуке РЕМ-а пОднесе УгОвОр 0 статусној промени и дОказ 0 упису статусне
промене у Регистар привредних субјеката.

РЕМ је у наведеном допису обавести0 Агенцију да је PREDUZEĆE ZA RAD10
TELEVIZIJU RTV STRELA DOO дана 18.9.2017. гОдине, уписао предметну статусну
прОмену у Регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре.
У усменОј комуникацији са РЕМ-ом, дана 30.10.2017. године, потврђено је да је правно лице

RTV STRELA DOO пОступил0 п0 налогу из предметнОг решења РЕМ-а, о чему је дана
30.10.2017. године сачињена службена белешка брОј : 1-01-3451-1004/ 17.
Надлежност Агенције да Одлучује о правима и обавезама ОператОра и кОрисника
прОписана је ОдредбОм члана 8. став 1. тачка 2) ЗакОна 0 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", 6р. 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, регулисано је Одпучивање 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 прав0 на кОришћење радиофреквенција дато 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
претхОдн0 Агенција дала сагласност, у складу са чланОм 93. став 3. Закона. Агенција може
одбити сагласност на акт 0 извршеној статусној промени имаоца дОзволе за коришћење
ради0-фреквенције нарочито ако утврди да би т0 довело до поремећаја кОнкуренције,
сагласно члану 94. став 4. Закона.
Сарадња Агенције са органом надлежним за ради0дифузију уређена је чланом 100.
Закона. Када је посебним закОнОм прописано да је саставни део дОзвОле за емитовање
прОграма и дОзвОла за кОришћење ради0-фреквенција, Агенција издаје појединачну дозволу
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на заггтев 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) основано је ново привредно друштво RTV STRELA DOO, o 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.
Агенцијаје 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 чињенично 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 ПРАВИОМ СРЕДСТВУ: Ово 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.
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ДОСтавНТН:

PREDUZEĆE ZA RADIO TELEVIZIJU RTV STRELA DOO, VELIKI POPOVIĆ, 35223 BEJIHKH
ПОПОВИТi, ул. Велини ПОповић 66; ПАК: 599401;

RADIO TELEVIZIJA STRELA DOO VELIKI POPOVIĆ, 35223 ВЕЛИКИ ПОПОВИТi, ул. Велини
Поповиfi 66; ПАК: 599401;
Сектору за електронске комунинације-Служби за радио-комунинације;
Сектору за анапизу тржишта и економске послове — Одсеку за управљање накнадама;
Архиви.
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