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Репубnикл Србијл

РАТЕ,Л
Регуллторна лгенцијл эл

електронске комуникл ~ wје
H поштлнске у слу ге

Број : 1-01-3451-290/ 17-1
Датум: 10.04.2017.
Београд
Ha основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 93. и 100. Закона 0 електронским комуникацијама
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 131. и 192. 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) и 28. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), поступају ћ и
no зактеву странке,
директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност привредном друштву DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I
TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KOMETA DOO, BOR, из Бора, Моше Пијаде 29/5, матични
број: 06276768, као имаоцу дозволе за пружање медијске услуге радија, број: 205/2008-6 од
11.05.2016. године, чији је саставни део и појединачна дозвола за кориш ћење радиофреквенција, број: 016/000528/001 од 19.08.2016. године, на акт 0 извршеној статусној

промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва MEDIJSKI CENTAR RADIO
KOMETA-KLIK d.o.o. BOR, из Бора, Моше Пијаде 29/5, матични број: 21266566, на које је
пренето право из предметне дозволе за пружање медијске ycnyre panuja.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

ћe

новооснованом привредном друштву MEDIJSKI CENTAR RAD10 KOMETA-KLIK d.o.o.
BOR, из Бора, Моше Пијаде 29/5, матични број: 21266566, издати појединачну дозволу за
коришl-iење радио-фреквенција, на основу које ћ e се извршити промена података у Бази
података 0 кориш ћ ењу радио-фреквенцијског спектра, која се води у Регулаторној агенцији
за електронске комуникације и поштанске услуге.
Ово решење је коначно и објављује се на Интернет страници Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге.

0 бр a з л о ж е њ е

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем

тексту: Агенција) примила је од стране привредног друштва MEDIJSKI CENTAR RADIO
KOMETA-KLIK d.o.o. BOR, ua Bopa, Моше Пијаде 29/5, матични број: 21266566, (у даљем
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тексту: MEDIJSKI CENTAR RADIO KOMETA-KLIK d.o.o. BOR), дана 09.03.2017. године,
допис број: 1-01-3491-472/17 који садржи обавештење 0 извршеној статусној прОмени

привредног друштва DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA
KOMETA DOO, BOR, из БОра, Моше Пијаде 29/5, матнчни број: 06276768 (у даљем тексту:

DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KOMETA DOO,
BOR) H TO статусној прОмени издвајања уз Оснивање новОг привредног друшткд MEDIJSKI
CENTAR RADIO KOMETA-KLIK d.o.o. BOR, ca молбом за достављање инфор м ације 0 даљОј
процедури за пренос права на кориш ћење ради0-фреквенција на ново0сновано правно лице.
Уз предметни допис достављене су копија решења РегулатОрног тела за електронске медије
(у даљем тексту: РЕМ), број: 05-2306/16-2 Од 14.09.2016. годнне, којим је дата сагласност на
Пацрт уговора 0 статусној промени/нацрт плана поделе од 22.08.2016. године, копија Плана
поделе издвајања уз оснивање од 21.11.2016. годинеи копија решења Агенције за привредне
регистре број: 13415/2017 од 23.02.2017. године кОјим је извршен упис наведене статусне
промене у Регистар привредних субјеката.
Увидом у достављено решење РЕМ-а утврђено је да је дата сагласност на Пацрт
угОвора 0 статусној промени/нацрт плана поделе Од 22.08.2016. гОдине, на оснОву кога би се
вршио пренос дозволе за пружање медијске услуге радија пружаоцу медијске услуге

DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KOMETA DOO,
ВОR,новом правнОм лицу MEDIJSKI CENTAR RADIO KOMETA-KLIK d.o.o. BOR„ уз налог
за достављање Уговора 0 статусној промени и доказа 0 упису статусне промене у Регистар
привредних субјеката. У усменој комуникацији са РЕМ-ом, дана 31.03.2017. гоцине,

потврђено је да је DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA
KOMETA DOO, BOR поступил0 no nanory из предметнОг решења РЕМ-а, 0 чему је дана

06.04.2017. године сачињена службена белешка број : 1-01-3451-290/ 17.
Одлучивање 0 правима и обавезама оператора и корисника уређено је одредбом
члана 22. Закона 0 електронским комуникацијама („Службени гласиик РС", бр. 44/10, 60/13УС и 62/14, у даљем тексту: Закон).
Одредбама члана 93. ст. 1. и 2. ЗакОна прОписано је да се право на коришl -iење
радио-фреквенција дат0 појединачнОм дозволом не може уступити, изнајмити или на други
начин пренети другом лицу, Осим у случају етатусних 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 сам0 на основу акта сачињенОг у писаној форми, на који је
преткодно Агенција дала сагласност, у складу са чланом 93. став 3. ЗакОна. Агенција мОже
Одбити сагласност на акт 0 извршеној статусној промени имаоца дозволе за коришl-iење
радио-фреквенције нарочито ак0 утврди да би то довел0 до пОреме ћаја кОнкуренције,
сагласн0 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 ћење радио-фреквенција, Агенција издаје појединачну дОзволу
на зактев органа надлежног за радиодифузију, у складу са Одредбама овог закона и на пери0д
утврђен у дозвОли за емитовање nporpaMa, сагласно члану 100. став 2. ЗакОна.
Предметном статусном прОменОм, издвајањем уз Оснивање, сагласно члану 489.
Закона 0 привредним друштвима („Службени гласник РС", бр.ј 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон
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и 5/15) основано je HOBO привредно друштво MEDIJSKI CENTAR RADIO KOMETA-KLIK
d.o.o. BOR, 0 чему је наведено друштво обавестило Агенцију у циљу предузимања

активноети из надлежности Агенције.
У екладу са наведеним, разматрају ћ и достављену документацију, Агенција је
донела решење као у диепозитиву.
Податке 0 датим саглаеностима на акте који се одноее на статусне промене ималаца
појединачник дозвола, које настану у екладу еа законом којим се уређује правни положај
привредник друштава, Агенција објављује на својој Интернет етраници.
Ово решење донето је у скра ћеном поетупку, саглаено члану 131. став 1. тачка 2)
Закона 0 општем управном поетупку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и„Службени
глаеник РС", број 30/10), имају ћ и у виду да ее стање етвари може установити на основу
службених података којима OpraH раеполаже, a nuje потребно поеебно саелушање странке
ради заштите њених права, односно правних интерееа.

УПУТСТВО 0 ПРАВПОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно сагласно члану
22. став 4. Закона и против истог се може тужбом покренути управни CHOP пред Управним
судом, у року од 30 дана од дана доетављања.
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Доставити:

DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KOMETA DOO, BOR, 19210
БОР, Моше Пнјаде 29/5; ПАК: 601517;

MEDIJSKI CENTAR RADIO KOMETA-KL1K d.o.o. BOR, 19210 БОР, Моше Пијаде 29/5; ПАК: 601517;
Сектору за електронске комуникације-Служби за радио-комуникације;
Сектору за анализу тржишта ii економске послове — Одсеку за управљање накнадама;
Архиви.
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