Записник са 37. седнице Управног одбора Регулаторне aгенције за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
25.2.2019. године у 14 часова
37. седница трећег сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 36. седнице трећег сазива УО РАТЕЛ-а;
2. Упознавање с писменим извештајем директора о активностима између две седнице УО
РАТЕЛ-а;
3. Упознавање с информацијом о подношењу финансијских извештаја за статистичке
потребе за 2018. годину;
4. Доношење одлуке о отпису спорних потраживања;
5. Давање сагласности на Процедуру за преузимање покретних ствари досуђених у
извршном поступку;
6. Разно.
Тачка 1.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 36. 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 се упознали с информацијом о подношењу финансијских извештаја
за статистичке потребе за 2018. годину.
Тачка 4.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о преносу спорних потраживања на
исправку вредности потраживања на дан 31.12.2018.
Тачка 5.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно дали сагласност на Процедуру за преузимање
покретних ствари досуђених у извршном поступку.
Тачка 6. - разно
Чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
 решењем Владе о давању сагласности на Финансијски план Агенције за 2019. годину;
 информацијом о ставу Европске комисије око утврђивања оператора са значајном
тржишном снагом на велепродајном тржишту средишњег приступа који се пружа на
фиксној локацији за производе за масовно тржиште и донели закључак којим се усваја












ова информација и налаже стручним службама спровођење измене Извештаја о
анализи тржишта, а на основу наведене информације;
информацијом о току преговора за закључење Споразума о снижавању цена услуга
роминга у региону Западног Балкана;
извршењем Плана рада за 2018. годину;
Одлуком о усвајању извештаја о извршеном попису;
позивом на ITU WSIS Forum 2019 и сагласили се са упућивањем директора РАТЕЛ-а
на овај форум;
дописом Државне ревизорске институције, број: 400-188/2019-06/1 од 28. јануара
2019. године;
дописима Агенција за мирно решавање радних спорова 116-02-00544/2019-02 од
25.01.2019. године и 116-02-00545/2019-02 од 25.01.2019. године;
извештајем директора Агенције са службеног пута у Аустрију;
Протоколом о сарадњи који је закључен између Агенције и Института Михајло Пупин
д.о.о.;
позивом ITU на 19. глобални симпозијум за регулаторе (GSR);
дописом ресорног министарства у вези са примедбама на Предлог Правилника о
начину коришћења радио станица од стране радио аматера Број: 01 1-00-00441 /201807 од 17. јануара 2019. године.

На самом крају је договорено да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи дана
29.3.2019. године у 14 часова

