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БрОј : 1-01-3451-193 5/20-1
Датум: 12.01.2021.
Бе0град
На Основу чл. 8. став 1. тачка 2), 17, 22, 93. и 100. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС,62/14 и 95/2018 - др. закОн), чл. 104. и 136.
ЗакОна 0 Општем управнОм пОступку („Службени гласник РС", брОј 18/16 и 95/2018 —
аутентичн0 тумачење) чл. 12. став 1. тачка 2), 21. и 28. Статута РегулатОрне агенције за
електрОнске кОмуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16),

пОступајући п0 захтеву пОднОси0ца, PRIVREDNO DRUŠTVO RADIOMAX DOO ZLATIBOR
из Чајетине, ТiуркОвад 66, матични брОј: 17549995, ПИБ: 103285049,
РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге дОнОси

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласнОст привреднОм друштву PRIVREDNO DRUŠTVO RADIOMAX DOO
ZLATIBOR из Чајетине, ЂуркОвац 66, матични брОј: 17549995, ПИБ: 103285049, ка0 има0цу
дОзвОле за пружање медијске услуге радија, брОј: 236/2008-3 Од 2.4.2018. гОдине, чији је
саставни део и пОјединачна дОзвола за кОришћење ради0-фреквенција, издата за једну
дОзвОлу, број: 016/000835/001 (02 брОј: 957233) Од 19.8.2016. године, на акт 0 извршенОј
статуснОј прОмени издвајања уз Оснивање нОвОг привреднОг друштва Привредн0 друштво
ТОрник Мах Пресс д.0.0. ЗлатибОр, из Чајетине, 'FiуркОвац ББ, матични брОј: 21538787, ПИБ:
111778048, на кОје је пренето право из предметне дОзволе за пружање медијске услуге
радиј а.
РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и поштанске услуге ћe
нОв00снОваном привреднОм друштву Привредн0 друштв0 ТОрник Мах Пресс д.0.о. Златибор,
из Чајетине, Ђурковац ББ, матични брОј: 21538787, ПИБ: 111778048, издати пОјединачну
дОзвОлу за кОришћење ради0-фреквенција, на оснОву кОје ћe се извршити прОмена пОдатака у
Бази пОдатака о коришћењу ради0-фреквенцијскОг спектра, кОја се вОди у РегулаторнОј
агенцији за електрОнске комуникације и пОштанске услуге.
Ов0 решење је кОначн0.

Образложење

РегулатОрна агенција за електронске комуникације и пОштанске услуге (у даљем

тексту: Агенција) примила је 24.12.2020. године Од стране пОднОси0ца зактева PRIVREDNO
DRUŠTVO RADIOMAX DOO ZLATIBOR из Чајетине, 'FiуркОвац 66, матични брОј: 17549995,
Реrулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

ПИБ: 103285049 (у даљем тексту: RADIOMAX DOO ZLATIBOR) е-маил, који је заведен под
бројем: 1-01-3451-1935/20 дана 24.12.2020. године, у чијем прилогу је између осталог допис
Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: РЕМ) број: 05-2247/18/19-4 од
31.10.2019. године, као и решење Савета РЕМ-а, број: 05-2247/18-2 од 11.12.2018. године,
којим је дата сагласност на Нацрт плана поделе издвајања уз оснивање на основу кога би се
вршио пренос дозволе за пружање медијске услуге број: 236/2008-3 тако што би ималац

дозволе RADIOMAX DOO ZLATIBOR, извршио статусну промену издвајања уз оснивање, и
на основу које би се извршио пренос наведене дозволе на новоосновано друштво стицаоца
Привредно друштво Торник Мак Пресс д.о.о. Златибор, из Чајетине, Ђурковац ББ, матични
број: 21538787, ПИБ: 111778048 (у даљем тексту: Торник Мах Пресс д.о.о. Златибор), након
чега би ималац дозвола за пружање медијске услуге број: 236/2008-3 било новоосновано
правно лице Торник Мах Пресс д.о.о. Златибор. Истим е-маил-ом, подносилац захтева

RADIOMAX DOO ZLATIBORје доставио копију решења Агенције за привредне регистре (у
даљем тексту: АПР) број: 161103/2019 од 9.12.2019. године којим се привредно друштво
Торник Мах Пресс д.о.о. Златибор уписује у Регистар привредних субјеката (у даљем тексту:
Регистар).
Агенција је увидом у Регистар АПР-а, утврдила да је Одлуком о оснивању новог
привредног друштва Торник Мах Пресс д.о.о. Златибор, насталог услед статусне промене

издвајања дела имовине привредног друштва RADIOMAX DOO ZLATIBOR као и Решењем
број: 161098/2019 од 9.12.2019. године, извршена статусна промена привредног субјекта

RADIOMAX DOO ZLATIBOR која ce уписује у Регистар привредних субјеката.
Надлежност Агенције да одлучује о правима и обавезама оператора и корисника
прописана је одредбом члана 8. став 1. тачка 2) Закона о електронским комуникацијама
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/2018 - др. закон, у даљем тексту:
Закон).
Одредбом члана 17. Закона и члана 21. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16, у даљем
тексту: Статут), прописано је, између осталог да директор Агенције заступа и представља
Агенцију и даје одговоран за законитост њеног рада.
Одредбом члана 22. Закона и члана 28. Статута, регулиса.но је одлучивање о правима и
обавезама оператора и корисника, односно, између осталог, прописано је да Агенција, о
правима и обавезама оператора и корисника из овог закона, одлучује решењем које доноси
директор Агенције.
Одредбама члана 93. ст. 1. и 2. Закона прописано је да се право на коришћење 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 коришћења радиофреквенција се може обавити само на основу акта сачињеног у писаној форми, на који је
преткодно Агенција дала сагласност, у складу са чла.ном 93. став 3. Закона. Агенција може
одбити сагласност на акт о извршеној статусној промени имаоца дозволе за коришћење
радио-фреквенције нарочито ако утврди да би то довело до поремећаја конкуренције,
сагласно члану 94. став 4. Закона.
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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 ради0-фреквенција, Агенција издаје пОјединачну дОзволу
на захтев Органа надлежнОг за ради0дифузију, 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, сатласн0 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) оснОван0 је ново привредно друштво Торник Мах Пресс д.о.о. ЗлатибОр,
0 чему је Агенција обавештена у циљу предузимања активности из надлежности Агенције.
У складу са наведеним, разматрајући достављену документацију, Агенција је
донела решење ка0 у диспозитиву.
Агенција је непосредн0 одлучила у предметној управној ствари, сагласн0 члану
104. став 1. тачка 2) Закона 0 општем управном пОступку („Службени гласник РС", број
18/16 и 95/2018 - аутентичн0 тумачење), имајући у виду да чињеничн0 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: Ов0 решење је коначно сагласн0 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.
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Доставл,ено:
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PRIVREDNO DRUŠTVO RADIOMAX DOO ZLATIBOR, 3 13 15 Чајетина- ЗЛАТИБОР, Ђурковац 66,
(адреса за слање поште: Поштански фах 5, Ужице);
Прикредно друштво Торник Мах Пресс д.о.о. Златибор, 3 13 15 Чајетина-ЗЛАТИБОР, Тiурковац ББ,
(адреса за слање поште: Поштански фах 5, Ужице);
Сектору за електронске комуникације-Служби за радио-комуникације;
Сектору за анализу тржишта и економске послове — Одсеку за управљање накнадама.
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