Записник са 36. седнице Управног одбора Регулаторне aгенције за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
25.1.2019. године у 14 часова
36. седница трећег сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 35. седнице трећег сазива УО РАТЕЛ-а;
2. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Агенције за 2019. годину;
3. Упознавање с писменим извештајем директора о активностима између две седнице УО
РАТЕЛ-а;
4. Доношење одлуке о усвајању текста Предлога Планa намене радио-фреквенцијских
опсега;
5. Доношење закључка о усвајању шестомесечног извештаја о раду директора Агенције;
6. Доношење одлуке о усвајању Правилника о садржини обрасца за достављање података и
начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама;
7. Доношење одлуке о усвајању Правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и
начину објављивања стандардних понуда;
8. Разно.
Тачка 1.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 35. седнице трећег сазива УО
РАТЕЛ-а.
Тачка 2.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Финансијског плана
Агенције за 2019. годину.
Тачка 3.
Чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са извештајем директора о активностима између две
седнице УО РАТЕЛ-а.
Тачка 4.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили текст Предлога Планa намене радиофреквенцијских опсега.
Тачка 5.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели закључак о усвајању шестомесечног извештаја
о раду директора Агенције.
Тачка 6.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Правилника о садржини
обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и
адресама.

Тачка 7.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Правилника о минималном
садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда.
Тачка 8. - разно
Чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
 предлогом Протокола о сарадњи између Научно-истраживачког института „Михајло
Пупин“ и Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге;
 информацијом о законском ограничењу у погледу финансирања Агенције у периоду
док траје поступак прибављања сагласности Владе РС на финансијски план Агенције,
према коме расходи Агенције за свако наредно тромесечје, до давања предметне
сагласности, неће премашити једну четвртину износа укупно коришћених средстава
према финансијском плану из претходне године, у смислу одредбе члана 25. став 7.
ЗЕК-а;
 решењем Вишег суда у Београду 18 П4 број 304/17 од 04.12.2018. године;
 позивом за усмени јавни претрес Привредног суда у Београду, број 4 1IK-9059/2018
од 10.12.2018. године;
 Закључком Државне ревизорске институције о спровођењу ревизије финансијских
извештајa Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за
2018. годину, број: 400-188/2019-06 од 14. јануара 2019. године;
 дописом Вип мобајла у вези с Правилником о изменама и допунама Правилника о
преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих
мрежа;
 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;
 анализом регулаторних извештаја предузећa за телекомуникације „Телеком
Србија“а.д. за 2017. годину;
 анализом годишњег регулаторног извештаја за 2017. годину „SERBIA BROADBAND
- SRPSKE KABLOVSKE MREŽE“ D.O.O.;
 честитком ЕКИП-а.
Изван дневног реда, чланови УО РАТЕЛ-а су упознати са:
- позивом на састанак који је РАТЕЛ-у упутио Савет страних инвеститора,
- дописом и решењем Регулаторног тела за електронске медије, на основу којих је
РАТЕЛ донео решење о укидању обавеза преноса телевизијских програма
операторима електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја
који су уписани у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга
РАТЕЛ-а,
- информацијом о састанку који је одржан у Бриселу поводом припреме Споразума о
ромингу, чије је потписивање планирано за април 2019. године,
- информацијом о тренутном статусу у поступку закључења уговора са Урбанистичким
заводом Београда ЈУП, за израду планских докумената за изградњу новог КМЦ
Београд.

