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Београд
Ha основу чл. 22. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник PC",
бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 131. став 1. тачка 2) и 192. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и„Службени гласник РС", број 30/10) и
члана 7. став 1. Правилника о условима и поступку издавања одобрења јавном

телекомуникационом оператору за повезивање домаће телекомуникационе мреже ca
телекомуникационом мрежом друге државе („Службени гласник РС", број 94/08),
директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност за пренос одобрења за повезивање домаће телекомуникационе
мреже са телекомуникационом мрежом друге државе, број 1-04-349-174/10-20, издатог дана

23.06.2011. године PANONNET DOO SUBOTICA из Суботице, Трг Цара Јована Ненада
15/III, на BAU NETWORKS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE
TORNJOŠ, из Торњоша, Петефи Шандора 33.
Брише се из Регистра Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске
услуге, Одлука о издавању одобрења за међународно повезивање —ПАНОН НЕТ број 1-04349-174/10-20 од 23.06.2011. године.
Пренос одобрења из става 1. и брисање из става 2. овог решења спровести у Регистру
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, са даном 16.09.2013.

године.
Ово решење је коначно и објављује се на Интернет страници Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге.
Образложење
Увидом у Регистар који се води у Регулаторној агенцији за електронске комуникације

и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), утврђено је да је кориснику "PANONNET"
Д.О.О. СУБОТИЦА из Суботице, Трг Цара Јована Ненада 15/III издата Одлука о издавању
одобрења за међународно повезивање број 1-04-349-174/10-20 од 23.06.2011.године са роком
важења од 23.06.2011. године до 26.06.2021. године.

Корисник BAU NETWORKS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
TELEKOMUNIKACIJE TORNJOŠ, из Торњоша, Петефи Шандора 33, је захтевом за издавање
појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенције број 121/2014 од 22.04.2014. године
(заведен 23.04.2014. године под бројем 1-01-3451-266/14), затражио издавање нове

појединачне дозволе због промене података о привредном субјекту уписаном у Регистар
Агенције за привредне субјекте (у даљем тексту: АПР). У АПР-у је дана 16.09.2013. године

уписана статусна промена спајање уз припајање привредног друштва BAU NETWORKS
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DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE TORNJOŠ, као друштва стицаоца
и привредног друштва PANONNET DOO SUBOTICA, као друштва које престаје припајањем.
C обзиром да je rope наведена појединачна дозвола за кориш ћ ење радио-фреквенције

део радио-релејне везе за међународно повезивање и да je PANONNET DOO SUBOTICA
ималац одобрења за међународно повезивање престао да постоји 16.09.2013. године, даје се

сагласност за пренос одобрења за међународно повезивање ua BAU NETWORKS DOO
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE TORNJOŠ са роком важења до
26.06.2021. године.

BAU NETWORKS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE
TORNJOŠ доставиоје:
- Решење Агенције за привредне регистре број БД 99264/2013 од 16.09.2013. године;
- Потврду Агенције за привредне регистре број БД 125425/2013 од 25.11.2013.
Одредбом члана 22. Закона 0 електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон) регулисано је одлучивање 0 правима и
обавезама оператора и корисника, односно, између осталог, прописано је да Агенција, 0
правима и обавезама оператора и корисника из Закона, одлучује решењем које доноси
директор Агенциј е.
Даље, сагласно одредби члана 7. став 1. Правилника 0 условима и поступку издавања
одобрења јавном телекомуникационом оператору за повезивање дома ће телекомуникационе
мреже са телекомуникационом мрежом друге државе („Службени гласник РС", број 94/08)
утврђено је да 0 издатим одобрењима за међународно повезивање Агенција води
одговарају ћи регистар.
Ово решење је донето 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),
имајући у виду да се стање ствари може установити на основу службених података којима
орган располаже, a uuje потребно посебно саслушање странке ради заштите њених права,

односно правних интереса.
Имају1 iи у виду наведено, a решавају ћи no предметном захтеву и разматрају ћ и
достављену документацију, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО 0 ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно сагласно одредби
члана 22. став 4. Закона и против истог се може тужбом покренути управни cnop пред
Управним судом, у року од 30 дана од дана његовог і . стављања.
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- BAU NETWORKS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE TORNJOŠ, 24352
Торњош, Петефи Шандора 33;
- Служби за радио-комуникације;
- Служби за опште послове;
- Архиви.
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