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Репубпика Србија

РАТЕЛ
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Регуллторна аreнција зл
елекrронске комуникаци е
и грипанскеуспуге

Број : 1-01-3451-76/16-2
Датум: 14.03.2016.

Београд
Ha основу чл. 8. став 1. тачка 2), 17. став 1, 22, 93. и 100. Закона о електронским

комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 131, 192. и 196.
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и„Службени
гласник РС", број 30/10) и чл. 12. став 1. тачка 2), 26. и 28. Статута Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", број 125/14),

директор Регулаторне агенције за електронскс комуникацијс и поштанске услуге доноси

РЕШЕЊЕ

Дајс се сагласност привредном друштву RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, матични број 08168415, као имаоцу дозволе за
емитовањс програма, чији је саставни део и појединачна дозвола за кориш ћ ење радиофреквенције број 015/000841/001 од 19.10 2 015. годинс, на акт о извршеној статусној

промени припајање код PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
RADIO-ANTENA VRŠAC, матични број 21037656, као друштва стицаоца и друштва RADIO
VRŠAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, матични број 08168415, као
друштва које престаје да постоји припајањем.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге ћ c
PRIVREDNOM DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADIO-ANTENA
VRŠAC, са седиштем Вршац, Сремска 58А и матичним бројем 21037656, као правни

следбеник привредног друштва RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ca седиштем Вршац, Сремска 58А, извршити пренос права коришћсња
радио-фреквенције 94.0 MHz на локацији Вршац брег и издати појединачну дозволу за
кориш ћ ење радио-фреквенције за емитовање радио програма — "Pадио АНТЕНА 013 94.0
MHz", a ua основу које ћ e се извршити промена података у Бази података о коришl -iењу
радио-фреквенцијског спектра, која cc води у овој агенцији.
Ово решењеје коначно и објављује се на Интернет страници Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге.
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Регулаторна агенција за електронскс комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: Агенција) примила је од Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту:

14 -03- 2016

РЕМ) дана 26.01.2016. године, под бројем 05-05-2533/14/16-8 (заведен у Агенцији под
бројем 1-01-3491-881/15-3), обавештење, са прилогом (Решењс број 05-2533/14/16-6 од
29.06.2015. године), 0 извршеној статусној промени припајања PRIVREDNOG DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADIO-ANTENA VRŠAC, ca седиштем Вршац,

Сремска 58А, као друштва стицаоца и привредног друштва RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU са седиштем Вршац, Сремска 58А као друштво које
престаје припајањем и датој сагласности на предметну статусну промену, решењем РЕМ-а
број 05-2533/14/16-6 од 29.06.2015. године.
Дана 08.03.2016. године ималац појединачне дозволс за корш ћ ење фреквенције,
привредно друштво са ограниченом одговорношl -iу "РАДИО-АНТЕНА" са седиштем Вршац,
Сремска 58А, поднеоје захтев Агенцији (заведен под бројем 1-01-3451-76/16-1 од 08.03.2016.
године) за давањс сагласности на писани акт 0 статусној промени припајања, односно
преносу појединачне дозволе за кориш ћ ење радио-фреквенције у поступку спровођења
извршене статусне промене.

Одлучивање

0

правима и обавезама оператора и корисника уређено је одредбом

члана 22. Закона 0 електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13УС и 62/14) (у даљем тексту Закон).
Чланом 486. Закона 0 привредним друштвима прописано је да се једно или више
друштава можс припојити другом друштву преношењем на то друштво целокупне имовине и
обавеза, чимс друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка
ликвидациј е.
Одредбама члана 93. CT. 1. u 2. Закона прописано је да се право на кориш ћ ење радиофреквенција дато појединачном дозволом не може уступити, изнајмити или на други начин
пренети другом лицу, осим у случају статусних промена имаоца појединачне дозволе, које
настану у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава. У

случају статусне промене имаоца појединачне дозволе, пренос права кориш ћ ења радиофреквенција се може обавити само на основу акта сачињеног у писаној форми, на који је
претх одно Агенција дала сагласност, у складу са чланом 93. став 3. Закона. Агенција може
одбити сагласност на акт 0 извршеној статусној промени имаоца дозволе за кориш ћ ењс
радио-фреквенције нарочито ако утврди да би то довело до поремс ћ аја конкуренције,
сагласно члану 94. став 4. Закона.
Сарадња Агенције са органом надлежним за радиодифузију уређена је чланом 100.

Закона. Када је посебним законом прописано да је саставни део дозволе за емитовањс
програма и дозвола за коришl-iење радио-фреквенција, Агенција издаје појединачну дозволу
на зактев органа надлежног за радиодифузију, у складу са одредбама osor закона и на период
утврђен у дозволи за емитовање програма, сагласно члану 100. став 2. Закона.
У предметном случају, решењем Агенције за привредне регистрс број БД 93078/2015

од 04.11.2015. годинс уписана је у Регистар привредник субјеката статусна промена
припајања код PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADIOANTENA VRŠAC, матични број 21037656, као друштва стицаоца и привредног друштва
RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, матични број
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08168415, ка0 друштва кОје престаје припајањем, услед чега се брише из Регистра
привредних субјеката.
Ha предметну статусну промену припајања, РегулатОрн0 тел0 за електронске медије
је дал0 свОју сагласност решењем број 05-2533/14/16-6 Од 29.06.2015. године, тако што се у
Регистар издатих дОзвола ка0 ималац дОзволе за пружање медијских услуга број 372/2008-7

ynucyje PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADIOANTENA VRŠAC, ca седиштем Вршац, Сремска 58А ка0 правни следбеник привредног
друштва RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, матични брОј
08168415, о чему је својим дОписОм и прилогом уз исти од 25.01.2016. гОдине, брОј 05-052533/14/16-8, Обавестила Агенцију, у циљу предузимања активнОсти из надлежнОсти
Агенције.
У складу са наведеним, разматрају ћ и дОстављену дОкументацију, Агенцијаје дОнела
решење као у диспОзитиву, кОје је коначн0 сагласно члану 22. став 4. Закона.
Податке о датим сагласнОстима на акте кОји се Односе на статусне прОмене ималаца
пОјединачних дОзвола, кОје настану у складу са закОнОм којим се уређује правни пОлОжај
привредник друштава, Агенција Објављује na својој Интернет страници.
Ов0 решење донет0 је у скраћ енОм поступку, сагласно члану 131. став 1. тачка 2)
ЗакОна 0 општем управном пОступку („Службени лист CPJ", бр. 33/97, 31/01 и„Службени
гласник РС", број 30/10), имајућ и у виду да се стање ствари мОже устанОвити на Основу
службених пОдатака кОјима Орган распОлаже, a nuje пОтребно посебно саслушање странке
ради заштите њених права, Односн0 правних интереса.
УПУТСТВО 0 ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: ПрОтив овог решења мОже се тужбОм
покренути управни спор пред Управним судОм, у рОку од 30 дана Од дана дОстављања.
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Достављено:
Привредно друштво са ограниченом одговорнош ћ у 'РАДИО-АПТЕНА",
Сремска 58а, 26300 Вршац, ПАК: 311123;
- Сектор за електронске комуникације — Служби за радио-комуникације;
- Сектор за економску регулацију — Служби за управљање накнадама;
- Сектор за правне и опште послове - Сектор за информационе технологије;
Архиви.
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