Записник са 39. седнице Управног одбора Регулаторне aгенције за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
10.5.2019. године у 14 часова
39. седница трећег сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 38. седнице трећег сазива УО РАТЕЛ-а;
2. Упознавање с писменим извештајем директора о активностима између две седнице УО
РАТЕЛ-а;
3. Давање сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске
комуникације и поштанске услуге;
4. Упознавање с Годишњим извештајем о раду Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге за 2018. годину;
5. Доношење Правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и начину
објављивања стандардних понуда;
6. Доношење Правилника о садржини обрасца за достављање података и начину
достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације;
7. Разно.
Тачка 1.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 38. седнице УО
РАТЕЛ-а.
Тачка 2.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали с извештајем директора о активностима
између две седнице УО РАТЕЛ-а.
Тачка 3.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су дали сагласност на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној
агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге.
Тачка 4.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали с Годишњим извештајем о раду Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину и
далисвојесугестије.
Тачка 5.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су донели Правилник о минималном садржају, нивоу
детаљности и начину објављивања стандардних понуда.
Тачка 6.

Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су донели Правилник о садржини обрасца за достављање
података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана
нумерације.
Тачка 7.- разно
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:




















Студијом о ОТТ сервисима;
Смерницама за дељење инфраструктуре мобилних мрежа;
Смерницама за отворени интернет;
Смерницама за заштиту корисника од безбедносних ризика у ИКТ системима;
Смерницама корисницима поштанских услуга и поштанским операторима;
Смерницама на тему ,,Информисање и едукација корисника/претплатника услуга
електронских комуникација“;
извештајем о реализацији уговора о периодичном одржавању некатегорисаног
приступног пута до КМЦ Ниш;
Одлуком Европске комисије о учешћу националног регулаторног тела Републике
Србије у Телу европских регулатора за електронске комуникације (BEREC);
одлуком BEREC-a о одржавању прве пленарне седнице у 2019. години у Београду;
информацијом о пријему Националног ЦЕРТ-а програм FIRST Fellowship;
Споразумом о снижавању цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим
мрежама у региону Западног Балкана, који је потписан 4.4.2019. у Београду;
дописном Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности број: 07-00-1/5/2019-04/1 од 27.3.2019. године;
дописом БИА;
записницима са прве расправе одржане 26. фебруара 2019. године и са друге расправе
одржане 2. марта 2019. године по Предлогу за покретање поступка мирног решавања
колективног радног спора Синдиката РАТЕЛ-а ;
захтевима Државне ревизорске институције за припрему података;
Одлуком Управног суда број: 20 У 18005/16 од 22.02.2019. године, заведеном под
бројем 1-02-732-2/17-7;
дописом Градске управе Града Београда број: 020-2203/2019 Г-02, од
20.03.2019.године, који је заведен под бројем 1-03-3491-111/19;
извештајем директора са службеног пута у Женеву, на ITU WSIS Forum

и донели:
 одлуку о упућивању директора РАТЕЛ-а на службени пут у Сарајево у циљу посете
Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине,
 одлуку о упућивању чланова УО РАТЕЛ-а Петра Стијовића, Дејана Марковића и
Владимира Крстића на службени пут у Сарајево, у циљу посете Регулаторној агенцији
за комуникације Босне и Херцеговине,
 одлуку о упућивању директора РАТЕЛ-а на службени пут у Брисел, ради учешћа на
састанку Пододбора за истраживање, иновације, информационо друштво и социјалну
политику.

Изван дневног реда присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
-

позивом македонског регулаторног тела (АЕК) на међународну регулаторну
конференцију, која се одржава на Охриду 21-22.5.2019. године;
позивом Европске комисије и бугарског регулаторног тела на Дигиталну скупштину
2019;
дописом „Беотела“ у вези са пружањем услуга „naked DSL“;
дописом Министарства финансија у вези са плаћањем на рате накнаде утврђене од
стране РАТЕЛ-а.

На самом крају, договорено је да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи дана
31.5.2019. године у 14 сати.

