Записник са 42. седнице Управног одбора Регулаторне aгенције за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
30.8.2019. године у 12 часова
42. седница трећег сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 41. седнице трећег сазива УО РАТЕЛ-а;
2. Упознавање с писменим извештајем директора о активностима између две седнице УО
РАТЕЛ-а;
3. Доношење Закључка о усвајању шестомесечног извештаја директора о раду;
4. Доношење Одлуке о усвајању измењених финансијских извештаја РАТЕЛ-а за 2018.
годину
5. Доношење Одлуке o измени одлуке о расподели добити РАТЕЛ-а за 2018. годину
6. Разматрање допуне Прегледa тржишта телекомуникација и поштанских услуга у
Републици Србији у 2018. години;
7. Доношење одлуке о усвајању Нацрта Правилника о параметрима квалитета јавно
доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и
спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација и упућивању истог
на јавне консултације;
8. Доношење Одлуке о усвајању II измене и допуне Плана набавки за 2019. годину;
9. Давање сагласности на Правилник o изменама и допунама Правилника о ближем
уређивању поступка јавне набавке у Регулаторној агенцији за електронске комуникације
и поштанске услуге;
10. Разно.
Тачка 1.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 41. седнице УО РАТЕЛ-а.
Тачка 2.
Чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали с извештајем директора о активностима између две
седнице УО РАТЕЛ-а.
Тачка 3.
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. 2019. до 30.6.2019. године.
Тачка 4.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању измењених финансијских
извештаја РАТЕЛ-а за 2018. годину.

Тачка 5.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку o измени одлуке о расподели добити
РАТЕЛ-а за 2018. годину.
Тачка 6.
Чланови УО РАТЕЛ-а су размотрили допуну Прегледa тржишта телекомуникација и
поштанских услуга у Републици Србији у 2018. години и сагласили се да се иста достави
Народној скупштини РС.
Тачка 7.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању Нацрта Правилника о
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу
мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација
и упућивању истог на јавне консултације.
Тачка 8.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању II измене и допуне Плана
набавки за 2019. годину.
Тачка 9.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно дали сагласност на Правилник o изменама и допунама
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Регулаторној агенцији за
електронске комуникације и поштанске услуге.
Тачка 10. - разно
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
− решењем Управног суда којим се одбија захтев тужиоца SBB доо за одлагање извршења
решења Агенције број: 1-03-349-12/18-18 од 5.7.2019. године;
− обавештењем са захтевом за изјашњење у вези заједничког коришћења припадајућих
средстава – стубова дистрибутивне електроенергетске мреже Оператора дистрибутивног
система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд;
− решењем којим се констатује да права и обавезе које је оператор TELENOR D.O.O.
BEOGRAD, из Београда, Омладинских бригада 90, стекао Лиценцом за јавну фиксну
телекомуникациону мрежу и услуге од 22.1.2010. године, број: 1-КАБ-3451-1/10-7, остају
на снази након 22.1.2020. године у обиму и на начин утврђен актима Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге;
− Закључком Владе Републике Србије, 05 Број: 345-7006/2019, од 11. јула 2019. године,
којим се Агенцији даје сагласност да обезбеди услове за несметано пружање услуга
универзалног сервиса у радио-фреквенцијским опсезима 411,875-418,125/421,875428,125MHz издавањем привремене дозволе, до окончања поступка јавног надметања за
издавање појединачне дозволе;
− захтевом за обавештење и објашњење који је народни посланик Маријан Ристичевић
изнео на седници Народне скупштине Републике Србије 25. јуна 2019. године;
− закључком Уставног суда којим се одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости одредаба члана 21. Правилника о општим условима за
обављање поштанских услуга;

− решењем Управног суда број 17 У 2881/19, од 07.08.2019. године којим се одбацује тужба
тужиоца СУР "ЕЛИТЕ", Кладово у предмету укидања обавезе преноса телевизијских
програма;
− тужбом Друштва за телекомуникације „ОРИОН ТЕЛЕКОМ“ д.о.о. Београд за покретање
управног спора ради поништаја коначног решења Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге број: 1-01-3451-474/19 од 06.05.2019. године, као и са
одговором Агенције на предметну тужбу;
− решењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
број: 071-01-1088/2018-03 од 7.8.2019. године којим се одбија, као неоснована, жалба
изјављена од стране Организације фотографских аутора (ОФА), као и са решењем
Апелационог суда у Београду број Гж4 38/19 од 8.5.2019. године којим се укида решење
Вишег суда у Београду П4 304/17 од 04.12.2018. године и предмет враћа првостепеном
суду на поновни поступак и са решењем Вишег суда у Београду број 18 П4. 6р. 133/19 од
4.07.2019. године којим се Суд се оглашава апсолутно ненадлежним, који се односе на
спор са ОФА;
− пресудом Управног суда којом се одбија тужба ЈП ЕТВ;
− елаборатoм за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације за комплекс
РАТЕЛ-а у Добановцима, Градска општина Сурчин;
− обавештењем Републичког јавног тужилаштва од 26.07.2019. године да нема услова да
поднесе тужбу у управном спору против решења о извршењу Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности број 071-01-533/2018-03 од 05.06.2019.
године;
− захтевима Државне ревизорске институције за припрему података;
− информацијом о одговору оператора Телеком Србија а.д. на захтев Агенције да се
омогући доступност бројева 0800 из свих мрежа;
− информацијом о завршеном процесу акредитације Националног ЦЕРТ-а у организацији
Trusted Introducer;
− информацијом о изради студије „Анализа развоја поштанског тржишта у складу са
ECOMPRO програмом“;
− извештајем са службеног пута у Гент, на 39. састанак одбора регулатора BEREC-а;
− извештајем са службеног пута у Брисел (Белгија) ради учешћа на састанку Пододбора за
истраживање и иновације, информационо друштво и социјалну политику (ЕУ- СРБИЈА) и
− позивом црногорског ЕКИП-а на међународну конференцију која ће се одржати у
склопу 26. Фестивала информатичких достигнућа - Инфофест 2019. и донели Одлуку о
упућивању заменика председника УО РАТЕЛ-а Петра Стијовић и члана УО РАТЕЛ-а
Дејана Марковића на службени пут у Будву (Црна Гора), у периоду од 30.9. до 2.10.2019.
године, ради учешћа на „Фестивалу информатичких достигнућа - Инфофест 2019.
На самом крају, договорено је да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи дана
27.9.2019. године у 14 часова.

