Записник са 34. седнице Управног одбора Регулаторне aгенције за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
30.11.2018. године у 14 часова.
34. седница трећег сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 33. 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 Плана рада за 2019. годину;
4. Разматрање Нацрта правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и начину
објављивања стандардних понуда и упућивање истог на јавне консултације у трајању од
30 дана;
5. Разно.
Тачка 1.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 33. седнице трећег
сазива УО РАТЕЛ-а.
Тачка 2.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са извештајем директора о активностима
између две седнице УО РАТЕЛ-а.
Тачка 3.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Плана рада за
2019. годину.
Тачка 4.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили текст Нацрта правилника о
минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда и
упутили исти на јавне консултације у трајању од 30 дана
Тачка 5. - разно
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
 извештајем директора РАТЕЛ-а са службеног пута у Брисел;
 пресудом Првог основног суда у Београду, 13 П1 бр. 876/2017 од 09.10.2018. године,
заведеном под бројем 1-03-731-9/15-18;
 Протоколом о сарадњи између Агенције за електронске комуникације Републике
Македоније (АЕК) - Национални центар за одговор на компјутерске инциденте (МКДЦИРТ) и Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
Републике Србије (РАТЕЛ) - Национални центар за превенцију безбедносних ризика
у ИКТ системима (СРБ-ЦЕРТ), који је потписан 11.7.2018. године у Београду;

 информацијом о статусу у поступку преговарања између Агенције као послодавца и
Синдиката РАТЕЛ-а, ради закључивања колективног уговора код послодавца;
 информацијом о званичном представљању Беле књиге Савета страних инвеститора за
2018. годину
и донели одлуку о упућивању директора Агенције на 37. пленарни састанак BEREC-а, који се
одржава од 5. до 7.12.2018. године у Прагу, у Чешкој Републици.
Изван дневног реда чланови УО РАТЕЛ-а су упознати са:
-

-

информацијом о томе да је 36. седница скупштинског Одбора за просторно
планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, на којој ће чланови
Одбора разматрати Извештај о раду Агенције за 2017. годину, заказана за
3.12.2018. године у 16.30 часова;
информацијом о објављеном јавном конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време и
плановима за изградњу КМЦ у Добановцима.

На самом крају, договорено је да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи дана
21.12.2018. године у 14 часова.

