Записник са 59. седнице Управног одбора Регулаторне aгенције за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
29.1.2021. године у 14 часова
59. седница трећег сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 58. 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 о раду директора Агенције;
4. Доношење Одлуке о усвајању нацрта Правилника о изменама и допунама Правилника о
примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са
значајном тржишном снагом у области електронских комуникација и упућивању истог на
јавне консултације;
5. Давање сагласности на Одлуку о корекцији бруто цене рада;
6. Верификовање Одлуке о усвајању Финансијског плана Агенције за 2021. годину;
7. Доношење Одлуке о усвајању Плана набавки за 2021. годину;
8. Давање сагласности на Одлуку о усвајању извештаја о извршеном попису и књижењу
резултата пописа;
9. Разно.
Тачка 1.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 58. седнице трећег сазива УО
РАТЕЛ-а.
Тачка 2.
Директор РАТЕЛ-а је упознао чланове Управног одбора с писменим извештајем о
активностима у периоду између две седнице Управног одбора.
Тачка 3.
Пошто је директор РАТЕЛ-а упознао чланове Управног одбора са најважнијим активностима
и догађајима у периоду од 1.7. до 31.12.2020. године, чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно
донели закључак о усвајању шестомесечног извештаја о раду директора Агенције.
Тачка 4.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању Нацрта правилника о
изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и
извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских
комуникација и упућивању истог на јавне консултације.
Тачка 5.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно дали сагласност на Одлуку о корекцији бруто цене рада.

Тачка 6.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно верификовали Одлуку о усвајању Финансијског плана
Агенције за 2021. годину.
Тачка 7.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању Плана набавки за 2021.
годину.
Тачка 8.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно дали сагласност на Одлуку о усвајању извештаја о
извршеном попису и књижењу резултата пописа.
Тачка 9. - разно
У оквиру расправе о разним темама, чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
-

-

-

регулаторним извештајима оператора Телеком Србија и СББ за 2019. годину;
информацијом о усвајању нове Препоруке Европске комисије о релевантним тржиштима;
активностима предузетим ради провере усаглашености оглашавања оператора Теленор доо
Београд са прописима из области електронских комуникација, на захтев Телеком Србија
ад Београд, као и са информацијом која садржи регулаторни преглед у вези овлашћења за
мерење параметара квалитета електронских комуникационих мрежа и услуга;
анализом евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга у периоду од 2006.
до 2020. године са посебним освртом на 2020. годину;
извештајем о сметњама у различитим фреквенцијским опсезима;
пресудом Управног суда 5 У. 8850/17 од 09.11.2020. године, донетом у поступку који се
водио по тужби АМИС ТЕЛЕКОМ доо из Београда, као и са мишљењем адвоката о
могућности поступања по истој;
пресудом Привредног апелационог суда 9 Пж 769/20 пд 17.02.2021. године, донетом у
поступку који се водио по тужби Линеа Електроникс доо из Новог Сада;
пресудом Управног суда број 10 У 12586 од 19.10.2020. године, донетом у поступку који
се водио по тужби Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže doo;
пресудом Привредног суда у Београду број 20 П 4728/2020 од 10.12.2020. године, донетом
у поступку који се водио по тужби ПРОЈМЕТАЛ АД у стечају, Београд;
тужбом Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže doo, ради поништаја решења Агенције
број 1-03-34900-2/18-36 од 9.11.2020.године;
тужбом ОРИОН ТЕЛЕКОМ доо Београд, ради поништаја решења 1-02-416-1695/12-8 од
02.11.2020. године;
решењем о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге за 2021. годину.
На самом крају, договорено је да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи 25.
фебруара 2021. године, у 14.00 часова у просторијама РАТЕЛ-а.

