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Република Србија

РАТЕЛ

Регулаториа агенција ав
емкivонске коиииикащ+к
и поипанске углуге

Број : 1-01-3 451-714/ 16-1
Датум: 15.08.2016.

Београд
Ha основу чл. 8. став 1. тачка 2), 17. став 1, 22. став 3, 93. и 100. Закона о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС", број 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), и члана 28. Статута Регулаторне агенције
за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и
30/16),

Директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност Радиодифузном предузе ћу "РАДИО КЛИК ФМ" ДОО,
ЗРЕЊАНИН, Рада Кончара 23/12, матични број 20650257, као имаоцу дозволе за емитовање
програма (сада дозволе за пружање медијске услуге радија), број 485/2011-2 од 02.11.2012.
године, чији је саставни део и појединачна дозвола за кориш ћење радио-фреквенција, број
491/000318/001 од 18.07.2011. године, на акт о извршеној статусној промени издвајања уз

оснивање новог привредног друштва MEDIJSKI CENTAR KLIK 105, ZRENJANIN, ca
седиштем у Зрењанину, улица Рада Кончара 23/12, и матичним бројем 21208833, на које је
пренето право из предметне дозволе за пружање медијске ycnyre panuja.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске ycnyre he

новооснованом привредном друштву MEDIJSKI CENTAR KL1K 105 DOO, ZRENJANIN, ca
седиштем у Зрењанину, улица Рада Кончара 23/12, и матичним бројем 21208833, издати
појединачну дозволу за кориш hење радио-фреквенција, на основу које he ce извршити
промена података у Баsи података о кориш ћењу радио-фреквенцијског спектра, која се води
у овој агенцији.
Ово решење је коначно и објављује се на Интернет страници Републичке агенције
за електронске комуникације и поштанске услуге.

Образложење

MEDIJSKI CENTAR KL1K 105 DOO, ZRENJANIN, ca седиштем у Зрењанину, улица
Рада Кончара 23/12, и матичним бројем 21208833, се обратило се Регулаторној агенцији за
електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) дописом без броја
од 21.07.2016. године (у Агенцију примљен 25.07.2016. године, под бројем 1-01-3451-714/16)
у коме је обавестило Агенцију о извршеној статусној промени Радиодифузног предузе ћ а
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"РАДИО КЛИК ФМ" ДОО, ЗРЕЊАНИН, Рада Кончара 23/12, матични број 20650257 и то

статусне промене издвајања уз оснивање новог привредног друштва MEDIJSKI CENTAR
KLIK 105 DOO, ZRENJANIN, ca седиштем у Зрењанину, улица Рада Кончара 23/12, и
матичним бројем 21208833. У npunory дописа, без броја од 21.07.2016. годин,е MEDIJSKI
CENTAR KLIK 105 DOO, ZRENJANIN, je доставио копију Решења Регулаторног тела за
електронске медије, број 05-614/16-4 од 28.04.2016. године, којим је дата сагласност на
поменуту статусну промену.
Решењем Регулаторног тела за електронске медије, број 05-614/16-4 од 28.04.2016.
године дата је сагласност на акт на основу кога се врши пренос дозволе за пружање медијске
услуге радија пружаоцу медијске услуге Радиодифузног предузе ћа 'РАДИО КЛИК ФМ"

ДОО, ЗРЕЊАНИН, Рада Кончара 23/12, новом правном лицу MEDIJSKI CENTAR KLIK 105
DOO, ZRENJANIN, ca седиштем у Зрењанину, улица Рада Кончара 23/12. У телефонском
разговору са Регулаторним телом за електронске медије дана 05.08.2016. године, потврђено

је да је MEDIJSKI CENTAR KL1K 105 DOO, ZRENJANIN, ca седиштем у Зрењанину, улица
Рада Кончара 23/12, испунио све што је наложено решењем Савета РЕМ-а, број 05-614/16-4
од 28.04.2016. године.
Одлучивање 0 правима и обавезама оператора и корисника уређено је одредбом
члана 22. Закона 0 електронским комуникацијама („Службени гласник РС", број 44/10, 60/13УС и 62/14, у даљем тексту: Закон).
Одредбама члана 93. CT. 1. и 2. Закона прописано је да се право на кориш ћење
радио-фреквенција 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 привредник 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
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 кориш ћење
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 ћење радио-фреквенција, Агенција издаје појединачну дозволу
на зактев 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 0 привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014 -

др. закон и 5/2015) основано је ново привредно друштво MEDIJSKI CENTAR KLIK 105
DOO, ZRENJANIN, ca седиштем у Зрењанину, улица Рада Кончара 23/12, и матичним бројем
21208833, 0 чему је Радио KL1K FM doo из Зрењанина, обавестио Агенцију у циљу
предузимања активности из надлежности Агенције.
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У складу са наведеним, разматрају ћи достављену документацију, Агенција је
донела решење као у диспозитиву, које је коначно сагласно члану 22. став 4. Закона.
Податке о датим сагласностима на акте који се односе на 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 скра ћеном поступку, сагласно члану 131. став 1. тачка 2)
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и„Службени
гласник РС", број 30/10), имају ћ и 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 правник интереса.

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

ДИРЕКТОР

др Владица ТинтОр

Доставити:

- Радиодифузно предузе ћ е "РАДИО КЛИК Фм" ДОО, ЗРЕЊАНИН, Рада Кончара 23/12;ПАК: 352624

- мEDIJSKI CENTAR KLIK 105, ZRENJANIN, Зрењанин, Рада Кончара 23/12, HAK: 352624
- Сектору за електронске комуникације-Служби за радио-комуникације;
- Сектору за економску регулацију — Служби за управљање накнадама;
- Архиви.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиfiева 2, 11103 Београд, flAk: 106306, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

Страна 3 од 3

