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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И flOUJTAHCKE УСЛУГЕ

Број : 1-01-3451-152/ 18
Датум: 19.02.2018.
Београд
На основу чл. 8. етав 1. тачка 2), 17, 22, 93. и 100. Закона о електронеким комуникацијама
(„Службени глаеник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 104. и 136. Закона о општем
управном поетупку („Службени глаеник РС", број 18/16) чл. 12. етав 1. тачка 2), 21. и 28.
Статута Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанске уелуге („Службени
глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16), поетупајуfiи по елужбеној дужноети,
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске уелуге доноси
РЕШЕЊЕ

Даје се еаглаеноет привредном друштву Društvo sa ograničenom odgovornošću
Informativno marketinško društvo Vesti Užice, из Ужица, ул. Jby6e Стојановића 5, матични
број: 07221622, као имаоцу дозволе за пружање медијске уелуге радија, број: 350/2008-8,
чијије саетавни део и појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција, издата заједну
дозволе, број: 016/001067/001 (02 број: 959158) од 2.12.2016. године, на акт о извршеној

етатуеној промени издвајања уз оенивање новог привредног друштва Društvo sa ograničenom
odgovornošću VESTI I RAD10 Užiee, из Ужица, ул. Jby6e Стојановића 5, матични број:
21353825, на које је пренето право из предметне дозволе за пружање медијеке уелуге радија.
Регулаторна агенција за електронеке комуникације и поштанеке уелуге ће

новооенованом привредном друштву Društvo sa ograničenom odgovornošću VESTI I RADIO
Užiee, из Ужица, ул. Jby6e Стојановића 5, матични број: 21353825, издати појединачну
дозволу за кориш$ење радио-фреквенција, на оенову које ће се извршити промена података у
Бази података о коришћењу радио-фреквенцијеког епектра, која ее води у Регулаторној
агенцији за електронеке комуникације и поштанеке уелуге.
Ово решење је коначно.

Образложење

Регулаторна агенција за електронеке комуникације и поштанеке уелуге (у даљем
текету: Агенција) примила је 8.2.2018. године од етране Регулаторног тела за електронеке
медије (у даљем текету: РЕМ) допие број: 05-2440/17/18-6 од 5.2.2018. године, који је заведен
под бројем: 1-01-34901-7/18, у чијем прилогује доетављено решење Савета РЕМ-а, број: 052440/17-3 од 29.11.2017. године, којим је дата саглаеноет на Нацрт плана поделе издвајања уз
оенивање на оенову кога би ее вршио преное дозволе за пружање медијске уелуге број:

350/2008-8 тако што би ималац дозволе Društvo sa ograničenom odgovornošću Informativno
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marketinšk0 društv0 Vesti Užiee, из Ужица, ул. Iby6e СтОјанОвића 5, матични брОј: 07221622 (у
даљем тексту: IMD Vesti), изврши0 етатуену прОмену издвајања уз Оенивање, и на ОенОву
кОје би ее изврши0 прен0е наведене дОзвОле на нОв00енОван0 друштв0 етица0ца Društv0 sa
OgraničenOm OdgOVOrnOšću VESTI I RADIO Užiee, из Ужица, ул. Jby6e СтОјанОвића 5, матични
брОј: 21353825 (у даљем тексту: VESTI I RADIO), накОн чега би ималац дОзвОла за пружање
медијеке уелуге брОј: 350/2008-8 бил0 нОв00енОван0 правн0 лице VESTI I RADIO, уз налОг
IMD Vesti да у рОку Од Оеам дана Од дана регистрације етатуене прОмене кОд Агенције за
привредне региетре (у даљем текету: АПР) дОстави РЕМ-у Обавештење да је ОенОван0 нОв0

привредн0 друштв0 VESTI I RADIO.
РЕМ је уз дОпие наведен у етаву 1. ОбразлОжења ОвОг решења д0етави0 Агенцији и
кОпију Решења АПР-а брОј: БД 4088/2018 Од 19.01.2018. гОдине кОјим се привредн0 друштв0

VESTI I RADIO упиеује у Региетар привредник еубјеката. На ОенОву наведенОг се ематра да
је правн0 лице IMD Vesti п0етупил0 п0 налОгу из предметнОг решења РЕМ-а.
Надлежн0ет Агенције да Одлучује 0 правима и Обавезама ОператОра и кОриеника
прОпиеана је ОдредбОм члана 8. етав 1. тачка 2) ЗакОна 0 електрОнеким кОмуникацијама
(„Службени глаеник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем текету: ЗакОн).
ОдредбОм члана 17. ЗакОна и члана 21. Статута РегулатОрне агенције за електрОнеке
кОмуникације и пОштанеке услуге („Службени глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16, у даљем
текету: Статут), прОписан0 је, између ОеталОг да директОр Агенције заетупа и представља
Агенцију и даје ОдгОвОран за закОнит0ет њенОг рада.
ОдредбОм члана 22. ЗакОна и члана 28. Статута, регулиеан0 је Одлучивање 0 правима и
Обавезама ОператОра и кОриеника, ОднОсн0, између ОеталОг, прОпиеан0 је да Агенција, 0
правима и Обавезама ОператОра и кОриеника из ОвОг закОна, Одлучује решењем кОје дОн0еи
директОр Агенције.
Одредбама члана 93. ет. 1. и 2. ЗакОна прОпиеан0 је да ее прав0 на кОришћење ради0фреквенција дат0 пОјединачнОм дОзвОлОм не мОже уетупити, изнајмити или на други начин
пренети другОм лицу, Оеим у елучају етатуених прОмена има0ца пОјединачне дОзвОле, кОје
наетану у екладу еа закОнОм кОјим се уређује правни пОлОжај привредних друштава. У
елучају етатуене прОмене има0ца пОјединачне дОзвОле, пренОс права кОришћења ради0фреквенција се мОже Обавити еам0 на ОенОву акта еачињенОг у пиеанОј фОрми, на кОји је
претхОдн0 Агенција дала еаглаенОст, у екладу еа чланОм 93. став З. ЗакОна. Агенција мОже
Одбити саглаенОст на акт 0 извршенОј етатуенОј прОмени има0ца дОзвОле за кОришћење
ради0-фреквенције нарОчит0 ак0 утврди да би т0 дОвел0 д0 пОремећаја кОнкуренције,
еаглаен0 члану 94. етав 4. ЗакОна.
Сарадња Агенције еа ОрганОм надлежним за ради0дифузију уређена је чланОм 100.
ЗакОна. Када је п0еебним закОнОм прОписан0 да је еаставни де0 дОзвОле за емитОвање
прОграма и дОзвОла за кОришћење ради0-фреквенција, Агенција издаје пОјединачну дОзвОлу
на захтев Органа надлежнОг за ради0дифузију, у екладу еа Одредбама ОвОг закОна и на пери0д
утврђен у дОзвОли за емитОвање прОграма, еаглаен0 члану 100. етав 2. ЗакОна.
ПредметнОм статуенОм прОменОм, издвајањем уз Оенивање, еатлаен0 члану 489.
ЗакОна 0 привредним друштвима („Службени гласник РС", бр.ј 36/11, 99/11, 83/14 - др. закОн
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и 5/15) оеновано је ново привредно друштво VESTI I RADIO, o чему је РЕМ обавеетио
Агенцију у циљу предузимања активноети из надлежноети Агенције.
У складу еа наведеним, разматрајући доетављену документацију, Агенција је
донела решење као у диепозитиву.
Агенција је непоередно одлучила у предметној управној ствари, еаглаено члану
104. етав 1. тачка 2) Закона о општем управном поетупку („Службени гласник РС", број
18/16), имајуЬи у виду да чињенично етање може да ее утврди на основу података из
елужбених евиденција, а етранка не мора да ее изјаени ради заштите њених права и правних
интерееа.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно еагласно члану
22. етав 4. Закона и против иетог ее може тужбом покренути управни епор пред Управним
еудом, у року од 30 дана од дана доетављања.

др Владица Тинтор

Доставити:

-

Društvo sa ograničenom odgovornošću Informativno marketinško društvo Vesti Užice, 31109 УЖИЈ F, ул.
Љубе Стојановиl-iа 5, ПАК: 501049;

-

Društvo sa ograničenom odgovornošću VESTI 1 RAD10 Užice, 31109 УЖИЦЕ, ул. Љубе Стојановиfiа 5,

HAK: 501049;
Сектору за електронске комуникације-Служби за радио-комуникације;
Сектору за анализу тржишта и економске послове — Одсеку за управљање накнадама;
- Архиви.
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