Записник са 33. седнице Управног одбора Регулаторне aгенције за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
2.11.2018. године у 14 часова.
33. седница трећег сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 32. седнице трећег сазива УО РАТЕЛ-а;
2. Упознавање с писменим извештајем директора о активностима између две седнице УО
РАТЕЛ-а;
3. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана Агенције за 2019. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Плана набавки за 2019. годину;
5. Разматрање Нацрта плана намене радио-фреквенцијских опсега и упућивање истог на
јавне консултације у трајању од 30 дана;
6. Доношење Правилникa о коришћењу, броју, чувању и уништавању печата и штамбиља;
7. Разно.
Тачка 1.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 32. седнице трећег сазива УО
РАТЕЛ-а.
Тачка 2.
Чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са извештајем директора о активностима између две
седнице УО РАТЕЛ-а.
Тачка 3.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Финансијског плана
Агенције за 2019. годину.
Тачка 4.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Плана набавки за 2019.
годину.
Тачка 5.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Нацрта плана намене радиофреквенцијских опсега и упућивању истог на јавне консултације у трајању од 30 дана.
Тачка 6.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Правилник о коришћењу, броју, чувању и
уништавању печата и штамбиља.
Тачка 7. - разно
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
 извештајем директора РАТЕЛ-а са службеног пута у Порторож;

 Стратегијом за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019-2013.
године, „Сл. гласник РС“, број 71/18;
 нотом Амбасаде Исламске Републике Пакистан у Беoграду брoј 1/12/2018 од 14.
септембра 2018. гoдине и писмом директора Агенције за телекомуникације Исламске
Републике Пакистан Мухамада Навида упућеног председнику Управног одбора
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге Драгану
Ковачевићу, заведеним под број 1-K-3491-546/18;
 пресудом Управног суда, одељења у Новом Саду, заведеним под бројем: III-1 У.
11523/15 од 10.09.2018. године;
 решењем Управног суда, одељења у Новом Саду, заведеним под бројем: III-7 У.
9230/15 од 27.08.2018. године;
 информацијом у вези с образовањем радне групе за израду Нацрта закона о изменама
и допунама Закона о информационој безбедности и састанком одржаним 5. октобра
2018. године;
 информацијама које се односе на организацију и одржавање отворене радионице
Групе европских регулатора за поштанске услуге (ERGP) намењене представницима
сектора поштанских услуга и 15. пленарне седнице ERGP, које се одржавају 28. и 29.
новембра у Београду.
Изван дневног реда, директор је информисао чланове УО о:
-

-

постојању плана да се у априлу 2019. године потпише споразум о регионалном
ромингу на нивоу Западног Балкана и састанком који се у вези са овим питањем
одржава 6.11.2018. у Бриселу, у организацији RCC;
одржавању другог састанка Форума сарадње регулаторних тела за електронске
комуникације Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије, 7.1.2018.
године, чији ће домаћин бити РАТЕЛ.

На самом крају, договорено је да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи
дана 30.11.2018. године у 14 часова.

