в

f

1 1111119
і 111

Република СрбиЈа

( /
v

~

РАТЕЛ

Ре гулаторна агенци ј а за
елект ронска коирмикащ4ј е
и поштансмеyvryre

Број : 1-01-3451-849/ 16-1
Датум: 29.08.2016.

Београд
Ha основу чл. 8. став 1. тачка 2), 17. став 1, 22, 93. и 100. Закона о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 131, 192. и 196.
Закона о 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), у
поступку издавања сагласности ua акт о извршеној статусној промени - издвајање уз

припајање, a na основу захтева RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE
NOVI SAD из Новог Сада, Munaua Симина 16,

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност привредном друштву RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I USLUGE NOVI SAD из Новог Сада, Munana Симина 16, матични број 08738327, као
имаоца појединачне дозволе за кориш hење радио-фреквенције број 015/000982/001 од
18.12.2015. године која je саставни део дозволе за пружање медијске услуге радија број
71/2007-2 од 18.12.2015. године, на am о извршеној статусној промени - издвајање уз

припајање тако што се од RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE NOVI
SAD, матични број 08738327, одваја део u npunaja DIGITAL RTV-RTD SMS-NS DOO ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOV1 SAD, из Новог Сада, Munaua Симина 16,
матични број 20273356, на основу кога се врши пренос појединачне дозволе за кориш ћење
радио-фреквенциј е.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и по штанске ycnyre he

привредном друштву DIGITAL RTV-RTD SMS-NS DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE NOVI SAD, из Новог Сада, Милана Симина 16, матични број 20273356, извршити
пренос права кориш ћења радио-фреквенције 89.5 MHz na локацији Нови Сад, Мишелук и
издати појединачну дозволу за кориш ћење радио-фреквенције за емитовање радио програма

— "дЕЛТА Радио 89.5 MHz", a ua основу које he се извршити промена података у Бази
података о кориш ћењу радио-фреквенцијског спектра, која ce води у овој агенцији.
Ово решењеје коначно и објављује ce ua Интернет страници Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиfiева 2, 11103 Београд, HAK: 106306, Република Србија
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ОбразлОжење
Дана 25.08.2016. године ималац појединачне дозволе за кориш ћење фреквенције,

RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE NOVI SAD из Повог Сада, Милана
Симина 16, матични број 08738327, поднео је захтев Регулаторној агенцији за електронске
комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), без броја од 24.08.2016.
године (заведен под бројем 1-01-3451-849/16 од 25.08.2016. године) за добијање сатласности
на акт 0 статусној промени - издвајање уз припајање, односно преносу појединачне дозволе
за кориш ћење радио-фреквенције у поступку спровођења извршене статусне промене.
Подносилац је уз захтев као прилог доставио Решење Регулаторног тела за електронске
медије број 05-2553/15/16-5 од 14.01.2016. године којим се даје сагласност пружаоцу

медијске ycnyre RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE NOVI SAD из Новог
Сада на акт 0 статусној промени - издвајање уз припајање, на основу кога се врши пренос
дозволе за пружање медијске услуге радија.
Ho разматрању поднетог захтева и оценом приложених доказа овог предмета
Агенцијаје утврдила следе ће:

Увидом у Базу података 0 кориш hењу радио-фреквенцијског спектра, која се води у

Агенцији, утврђено је да je RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE NOVI
SAD из Новог Сада, Милана Симина 16, матични број 08738327, ималац појединачне дозволе
за кориш hење радио-фреквенције 015/000982/001 од 18.12.2015. 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).
Одредбом члана 489.. Закона 0 привредним друштвима предвиђено је да се друштво
може поделити тако што he пренети део своје имовине и обавеза на једно или више
постој е ћ их друштава.
Одредбама члана 93. CT. 1. u 2. Закона прописаноје да се право на кориш ћење 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 кориш ћења радиофреквенција се може обавити само на основу акта сачињеног у писаној форми, на који је
пре тх одно 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 hење
радио-фреквенције нарочито ако утврди да би то довело до пореме ћаја конкуренције,
сагласно 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 кориш hење 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.
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У предметном случају, решењем Агенције за привредне регистре број БД 58378/2016
од 21.07.2016. године уписана је у Регистар привредних субјеката статусна промена —

издвајање уз припајање код привредног друштва RTD DOO PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I USLUGE NOV1 SAD из Новог Сада, Милана Симина 16, матични број
08738327, a решењем број БД 58383/2016 од 21.07.2016. године уписана је у Регистар
привредних субјеката статусна промена — издвајање уз припајање код привредног друштва

DIGITAL RTV-RTD SMS-NS DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD,
из Новог Сада, Милана Симина 16, матични број 20273356.
Ha предметну статусну прОмену издвај ање уз припај ање, Регулаторно тело за

електронске медије је дало своју сагласност решењем број 05-2553/15/16-5 од 14.01.2016.
године, на Основу кОга би се извршио пренос дозволе за пружање медијске услуге радија број

71/2007-2 од 18.12.2015. године ua DIGITAL RTV-RTD SMS-NS DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE NOV1 SAD, из Новог Сада, Милана Симина 16, матични број
20273356.
У складу са наведеним, разматрају ћи достављену документацију, Агенцијаје донела
решење као у диспозитиву, којеје коначно сагласно члану 22. став 4. Закона.
Податке 0 датим сагласностима ua акте који се односе ua 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 скраh еном 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 ћи у виду да се стање ствари може установити на основу
службених података којима орган располаже, a није потребно посебно саслушање странке
ради заштите њених npaBa, односно правних интереса.

УПУТСТВО 0 ПРАВИОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се тужбом
покренути управни CHOP пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања.
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Достављено:

RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE,
Милана Симина 16, 21138 Нови Сад, ПАК: 405214;
- Сектор за електронске комуникације — Служби за радио-комуникације;
- Сектор за економску регулацију — Служби за управљање накнадама;
- Сектор за правне и опште послове - Одсек за информационе технологије;
Архиви.
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