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БрОј : 1-01-3 451-168/ 15
Датум: 23.03.2015.

Бе0град
Ha ОснОву чл. 8. став 1. тачка 2), 17. став 1, 22., 93. и 100. ЗакОна 0 електрОнским
кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 131., 192. и 196.
ЗакОна 0 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 електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге дОнОси

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласнОст привреднОм друштву JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE
RADIO I TELEVIZIJA ВАČКА PALANKA ВАČКА PALANKA ca седиштем Бачка Паланка,
Жарка Зрењанина 74/4 и матични брОј 08779384, ка0 има0цу дОзвОле за емитОвање прОграма,
чији је саставни де0 и пОјединачна дОзвОла за кОриш ћење ради0-фреквенција, на акт 0

извршенОј статуснОј прОмени припајање кОд привреднОг друштва JAVNO INFORMATIVNO
PREDUZEĆE RADIO BAP ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE RADIO I TV PROGRAMA
ВАČКА PALANKA, матични број 08779384 ка0 друштва стица0ца и друштва JAVNO
PREDUZEĆE ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST TELEVIZIJA ВАČКА PALANKA
ВАČКА PALANKA, матични брОј 08674809 ка0 друштва кОје престаје да пОстОји

припајањем.
РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске ycnyre he

привреднОм друштву JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA
ВАČКА PALANKA ВАČКА PALANKA ca седиштем Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 74/4
и матични брОј 08779384, ка0 правни следбеник JAVNOG PREDUZEĆA ZA RADIO I
TELEVIZIJSKU DELATNOST TELEVIZIJA ВАČКА PALANKA ВАČКА PALANKA, издати
пОјединачну дОзвОлу за кОришћ ење ради0-фреквенција за емитОвање телевизијскОг прОграма
— TB БАП, a ua ОснОву кОје he се извршити прОмена пОдатака у Бази пОдатака 0 кОриш ћењу
ради0-фреквенцијскОг спектра, кОја се вОди у ОвОј агенцији.
Ов0 решење је кОначн0 и Објављује се на Интернет страници РегулатОрне агенције
за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњић ева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673
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Образложење

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: Агенција) примила је од Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту:
РЕМ) дана 11.03.2015. године, под бројем 1-01-34901-3/15-1 и 26.01.2015. године, под бројем
1-01-34901-3/15, обавештење, са прилозима, 0 извршеној статусној промени привредног

друштва JAVNO INFORIVIATIVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA BACKA PALANKA
ВАČКА PALANKA, припајањем привредног друштва JAVNO PREDUZEĆE ZA RADIO I
TELEVIZIJSKU DELATNOST TELEVIZIJA BACKA PALANKA BACKA PALANKA,
матични број 08674809 и датој сагласности на предметну статусну промену, решењем РЕМ-а
број 05-1742/13/14-7 од 08.09.2014. године.
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 може припојити другом друштву преношењем ua то друштво целокупне имовине и
обавеза, чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка
ликвидације.
Одредбама члана 93. CT. 1. u 2. Закона прописано је да се право на кориш ћење
радио-фреквенција 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 привредник друштава. ц
случају статусне промене имаоца појединачне дозволе, пренос права кориш ћења 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 0 извршеној статусној промени имаоца дозволе за кориш ћење

радио-фреквенције нарочито ако утврди да би то довело до поремеl i- aja конкуренције,
сагласно члану 94. став 4. Закона.
Сарадња Агенције са органом надлежним за радиодифузију уређенаје чланом 100.
Закона. Када је посебним законом прописано да је саставни део дозволе за емитовање
програма и дозвола за кориш ћење радио-фреквенција, Агенција издаје појединачну дозволу
на захтев 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.
У предметном случају, решењем Агенције за привредне регистре број БД
104383/2013 од 26.09.2013. године уписана је у Регистар привредних субјеката статусна

промена припајања код привредног друштва JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE RADIO
BAP ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE RADIO I TV PROGRAMA BACKA PALANKA,
матични број 08779384 као друштва стицаоца и друштва JAVNO PREDUZEĆE ZA RADIO I
TELEVIZIJSKU DELATNOST TELEVIZIJA BACKA PALANKA ВАČКА PALANKA,
матични број 08674809 као друштва које престаје да постоји припајањем, услед чега се
брише из Регистра привредних субјеката. Истим решењем извршена је и промена пословног
Ретулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњи ћ ева 8, 11000 Београд, Република Србија
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имена JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA RADIO BAP ZA PROIZVODNJU I
EMITOVANJE RADIO 1 TV PROGRAMA ВАČКА PALANKA u уписано пословно име
JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA ВАČКА PALANKA ВАČКА
PALANKA.
Ha предметну статусну промену припајање, Регулаторно тело за електронске медије

је дало своју сагласност решењем број 05-1742/13/14-7 од 08.09.2014. године, тако што се у
Регистар издатих дозвола као ималац дозволе за пружање медијских услуга број 415/2009-2

ynucyje JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE RADIO 1 TELEVIZIJA BACKA PALANKA,
Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 74/2 као правни следбеник JAVNOG PREDUZEĆA ZA
RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST TELEVIZIJA BACKA PALANKA, Бачка Паланка,
Жарка Зрењанина 74/2, 0 чему је, својим дописима и прилозима уз исте, од 11.03.2015.
године, број 05-1742/13/15-11 и 23.01.2015. године, број 05-1742/13/15-5, обавестила
Агенцију, у циљу предузимања активности из надлежности Агенције.
У складу са наведеним, разматрајућ и достављену документацију, Агенција је
донела решење као у диспозитиву, које је коначно сагласно члану 22. став 4. Закона.
Податке 0 датим сагласностима на акте који се односе на статусне промене ималаца
појединачних дозвола, које настану у складу са законом којим се уређује правни положај
привредних друштава, Агенција објављује на својој Интернет страници.
Ово решење донето је у скра ћеном поступку, сагласно члану 131. став 1. тачка 2)
Закона 0 општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и„Службени
гласник РС", број 30/10), имају ћ 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, односно правних интереса.
УПУТСТВО 0 ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се тужбом
покренути управни CHOP пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања.

Достављено:
- Јавном информативном предузе ћу радио и телевизија Бачка паланка,
Бачка Паланка, Жарка зрењанина број 74/4
- Служби за радио-комуникације;
- Служби за опште послове;
- Сектору за економске послове и анализу тржишта;
- Архиви.
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