Записник са 31. седнице Управног одбора Регулаторне aгенције за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
31.8.2018. године у 14 часова.
31. седница трећег сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 30. седнице трећег сазива УО РАТЕЛ-а;
2. Упознавање с писменим извештајем директора о активностима између две седнице УО
РАТЕЛ-а;
3. Упознавање сa шестомесечним извештајем директора о раду;
4. Разматрање допуне Прегледa тржишта телекомуникација и поштанских услуга у
Републици Србији у 2017. години, која се односи на финансијске показатеље;
5. Верификовање Одлуке о усвајању Правилника о општим условима за обављање
делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења;
6. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о начину коришћења радио станица од стране
радио аматера;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег
приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи велепродајног тржишта
висококвалитетног приступа који се пружа на фиксној локацији;
9. Доношење Одлуке о одређивању релевантних тржишта подложних претходној
регулацији;
10. Доношење Одлуке о усвајању измена Плана набавки за 2018. годину;
11. Давање сагласности на Процедуру о измени Процедуре управљања годишњим накнадама
које наплаћује Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге;
12. Разно.
Тачка 1.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 30. седнице 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.
Након што је директор упознао чланове УО РАТЕЛ-а са шестомесечним извештајем о свом
раду, за извештајни период од 1.1. до 30.6.2018. године, чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно
донели Закључак о усвајању извештаја о раду директора Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге за извештајни период од 1.1. 2018. до 30.6.2018. године.

Тачка 4.
Чланови УО РАТЕЛ-а су размотрили допуну Прегледa тржишта телекомуникација и
поштанских услуга у Републици Србији у 2017. години, која се односи на финансијске
показатеље, и сагласили се да се иста достави Народној скупштини Републике Србије.
Тачка 5.
Чланови УО РАТЕЛ-а су верификовали Одлуку о усвајању Правилника о општим условима
за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења.
Тачка 6.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању Правилника о начину
коришћења радио станица од стране радио аматера.
Тачка 7.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању Извештаја о анализи
велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе
за масовно тржиште.
Тачка 8.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању Извештаја о анализи
велепродајног тржишта висококвалитетног приступа који се пружа на фиксној локацији.
Тачка 9.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о одређивању релевантних тржишта
подложних претходној регулацији.
Тачка 10.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању измена Плана набавки за
2018. годину.
Тачка 11.
Чланови УО РАТЕЛ-а су дали сагласност на Процедуру о измени Процедуре управљања
годишњим накнадама које наплаћује Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге.
Тачка 12. - разно
Чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
 анализом финансијских извештаја за 2017. годину;
 пречишћеним текстом Правилника о општим условима за обављање поштанских
услуга ( „Службени гласник РС“, бр. 24/10, 58/10, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13, 97/15,
44/18 – др. закон) закључно са изменама из „Службеног гласника РС“, број 44/18 које
су у примени од 1.10.2018. године;
 правним мишљењем по питању оправданости обезбеђивања финансирања
рехабилитације приступног пута до Контролно-мерног центра „Ниш“ на брду Камаре
из средстава РАТЕЛ-а, у смислу релевантних законских прописа;
 захтевом друштва за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг „СОС
канал“ д.о.о. Београд за умањење накнаде за коришћење радио-фреквенције;
 позивом црногорског ЕКИП-а на међународну конференцију под називом
„Регулаторна дјелатност у сектору електронских комуникација“ која ће се одржати у
оквиру 25. Фестивала информатичких достигнућа - Инфофест 2018;

 захтевом Управног суда број: 4 У 5352/18 од 13.06.2018. године , заведеним под
бројем: 1-02-731-4/18, за доставу одговора на тужбу LUXOR СО д.о.о. Београд против
Повереника за информације одјавног значаја и заштиту података о личности;
 позивом за посету упућеном члановима УО РАТЕЛ-а од стране Савјета Регулаторне
агенције за комуникације Босне и Херцеговине, у вези са којим је предложено да се
посета реализује током новембра;
 позивом летонског регулаторног тела на форум о технологијама 5G;
 захтевом Управног суда број: 16 У 8834/18 од 22.06.2018. године, заведеним под
бројем: 1-02-731-2/18, за доставу списа и одговор на тужбу VIP Mobile д.о.о. Београд
против Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге;
 дописом Теленор групе о реализацији продаје Теленора д.о.о;
 пресудом Управног суда број 1 У 5797/14 од 15.6.2018. године, заведеном под бројем:
1-01-731-1/12-6;
 дописом Контроле летења Србије и Црне Горе у оквиру Јавних консултација о нацрту
Правилника о начину коришћења радио станица од стране радио аматера, а у вези с
утицајем на фреквенције за потребе контроле летења;
 дописом Синдиката РАТЕЛ-а о покретању иницијативе за почетак преговора ради
закључивања колективног уговора;
 записником Сектора за ванредне ситуације МУП-а о контролном инспекцијском
надзору;
 Извештајем о реализацији плана рада за 2018. годину за период 1.1-30.6.2018. године;
 извештајем директора са службеног пута у Гдањск (Пољска), на 35. редовну пленарну
седницу BEREC-a и 2. генералну скупштину IRG-a y 2018;
 дописима корисника у вези с успешним посредовањем РАТЕЛ-а приликом решавања
приговора на рад корисника и
 пријавом штетних сметњи од стране „Радија НС ПЛУС“.
Чланови УО РАТЕЛ-а су донели:
 одлуку о упућивању директора Агенције на службени пут у Беч (Аустрија) на други
састанак мини одбора Тела европских регулатора за електронске комуникације
BEREC-a, 20-21.9.2018. године;
 одлуку о упућивању директора Агенције на службени пут у Порторож (Словенија) на
трећу Генералну скупштину Групе независних регулатора (IRG) у 2018. години и 36.
пленарни састанак Тела европских регулатора за електронске комуникације (BEREC),
2-5.10.2018. године;
 одлуку о плаћању услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије
објекта станица за мониторинг РФ спектра - „Рагодеш“ и
 одлуку о плаћању услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије
објекта станица за мониторинг РФ спектра - „Велики Сењ“, изван дневног реда.

Изван дневног реда, директор је информисао чланове УО о:
 новом уговору о закупу простора са ЈП ПТТ;






пуштању у рад новог сајта РАТЕЛ-а и сајта Националног ЦЕРТ-а;
планираној локацији за седницу скупштинског одбора Народне скупштине;
најављеној посети Комесарке ЕУ за дигиталну економију и друштво;
састанцима у вези са регулационим планом за пренамену земљишта КМЦ Добановци.

На самом крају је договорено да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи дана
28.9.2018. године у 14 часова.

