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РЕПУ6ЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

РЕГЧЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-01-3451-1012/18-4
Датум: 06.05.2019.
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,62/14 и 95/2018 - др. закон), чл. 104. и 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/16 и 95/2018 —
аутентично тумачење) чл. 12. став 1. тачка 2), 21. и 28. Статута Регулаторне агенције за
електронске комуникације и пошта.нске 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 Društvo sa ograničenom odgovornošću za radio i
televizijsku delatnost RADIO TELEVIZIJA RUBIN Kruševac, из Крушевца, ул. Мајке ЈуговиТiа
11/33, матични број: 17220977, као имаоцу дозволе за пружање медијске услуге радија, број:
324/2008-9, чији је саставни део и појединачна дозвола за корицгћење радио-фреквенција,
издата за једну дозволу, број: 016/001152/001 (02 број: 959604) од 2.12.2016. године, на акт о
извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва Друштво са
ограниченом одговорношћу РАДИО РУБИН ДОО Крушевац, из Крушевца, ул. Мајке
Југовића 11/33, матични број: 21468673, на које је пренето право из предметне дозволе за
пружање медијске услуге радија.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге Tie
новооснованом привредном друштву Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО
РУБИН ДОО Крушевац, из Крушевца, ул. Мајке Југовића 11/33, матични број: 21468673,
издати појединачну дозволу за коришћење 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 коначно.

Образложење

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту: Агенција) примила је 12.9.2018. године од стране Регулаторног тела за електронске
медије (у даљем тексту: РЕМ) допис број: 05-1287/18-7 од 5.9.2018. године, који је заведен
под бројем: 1-01-34901-30/18, у чијем прилогује достављено решење Савета РЕМ-а, број: 051287/18-5 од 29.6.2018. године, којим је дата сагласност на Нацрт плана поделе издвајања уз
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оенивање на оенову кога би ее вршио пренос дозволе за пружање медијеке услуге број:

324/2008-9 тако што би ималац дозволе Društvu sa ograničenom odgovornošću za radio i
televizijsku delatnost RADIO TELEVIZIJA RUBIN Kruševac, из Крушевца, ул. Мајке Југовића
11/33, матични број: 17220977 (у даљем текету: RADIO TELEVIZIJA RUBIN), извршио
етатусну промену издвајања уз оснивање, и на оенову које би се извршио пренос наведене
дозволе на новооеновано друштво стицаоца Друштво еа ограниченом одговорношћу РАДИО
РУБИН ДОО Крушевац, из Крушевца, ул. Мајке Југовића 11/33, матични број: 21468673 (у

даљем текету: RADIO RUBIN), након чега би ималац дозвола за пружање медијеке уелуге
број: 324/2008-9 било новооеновано правно лице RADIO RUBIN.
Агенција је допиеом број 1-01-3451-1012/18 од 20.9.2018. године дала рок кориенику
од 20 дана да достави акт о етатуеној промени на оенову кога би ее одлучивало о давању

саглаеноети на иети. RADIO TELEVIZIJA RUBIN је допиеом без броја који је заведен у
Агенцији под бројем 1-01-3451-1012/18-1 дана 12.10.2018. године, тражио продужење рока за
доставу аката. Агенција је допиеом број 1-01-3451-1012/18-2 дана 18.10.2018. године
одговорила кориенику и обавеетила га да је рок дат дописом 1-01-3451-1012/18 од 20.9.2018.

године иетекао и да сходно томе доетаве тражену документацију. RADIO TELEVIZIJA
RUBIN је уз допие без броја који је заведен у Агенцији под бројем 1-01-3451-1012/18-3 дана
23.4.2019. године доетавио горе поменуту документацију, између оеталог план поделе,
копију решења Агенције за привредне регистре број: 31797/2019 од 29.3.2019. године којим

се привредно друштво RADIO RUBIN уписује у Региетар привредних еубјеката, као и
решење број: 31792/2019 од 29.3.2019. године о етатусној промени привредног еубјекта

RADIO TELEVIZIJA RUBIN која се уписује у Региетар привредних еубјеката.
Надлежноет Агенције да одлучује о правима и обавезама оператора и кориеника
пропиеана је одредбом члана 8. етав 1. тачка 2) Закона о електронеким комуникацијама
(„Службени глаеник РС", бр. 44/10, 60/13-УС,62/14 и 95/2018 - др. закон, у даљем текету:
Закон).
Одредбом члана 17. Закона и члана 21. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске уелуге („Службени глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16, у даљем
тексту: Статут), прописано је, између оеталог да директор Агенције заетупа и предетавља
Агенцију и даје одговоран за законитост њеног рада.
Одредбом члана 22. Закона и члана 28. Статута, регулиеано је одлучивање о правима и
обавезама оператора и корисника, односно, између оеталог, пропиеано је да Агенција, о
правима и обавезама оператора и корисника из овог закона, одлучује решењем које доноси
директор Агенције.
Одредбама члана 93. ет. 1. и 2. Закона пропиеано је да се право на коришћење радиофреквенција дато појединачном дозволом не може уетупити, изнајмити или на други начин
пренети другом лицу, оеим у елучају етатуених промена имаоца појединачне дозволе, које
наетану у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава. У
случају етатуене промене имаоца појединачне дозволе, преное права коришћења радиофреквенција се може обавити само на основу акта еачињеног у пиеаној форми, на који је
претходно Агенција дала сатлаеност, у екладу са чланом 93. став З. Закона. Агенција може
одбити еаглаеноет на акт о извршеној етатуеној промени имаоца дозволе за коришћење
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радио-фреквенције нарочито ако утврди да би то довело до поремећаја конкуренције,
сатласно 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 емитовање
програма и дозвола за коришћење 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.
Предметном статусном променом, издвајањем уз оснивање, сагласно члану 489.
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон,

5/15, 44/18 и 95/18) основано је ново привредно друштво RADIO RUBIN, o чему је РЕМ
обавестио Агенцију у циљу предузимања активноети из надлежности Агенције.
У складу са наведеним, разматрајући достављену документацију, Агенција је
донела решење као у диспозитиву.
Агенција је непосредно одлучила у предметној управној ствари, сагласно члану
104. став 1. тачка 2) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број
18/16 и 95/2018 — аутентично тумачење), 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 ПРАВНОМ 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.

Достављено:

Društvu sa ograničenom odgovornošću za radio i televizijsku delatnost RADIO TELEVIZIJA RUBIN
Kruševac, 37000 КРУШЕВАЦ, ул. Мајке Југовиl=iа 11/33, ПАК: 670401;
Друштво са ограниченом одговорношl=iу РАДИО РУБИН ДОО Крушевац, 37000 КРУШЕВАЦ, ул.
Мајке Југовића 11/33, ПАК: 670401;
Сектору за електронеке комуникације-Служби за радио-комуникадије;
Сектору за анализу тржишта и економске послове — Одсеку за управљање накнадама.
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