Записник са 1. седнице четвртог сазива Управног одбора Регулаторне aгенције за
електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
26.3.2021. године у 14 часова
1. седница четвртог сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Поздравна реч заменика председника УО РАТЕЛ-а и верификовање мандата чланова УО
РАТЕЛ-а;
2. Усвајање записника са 60. седнице трећег сазива УО РАТЕЛ-а;
3. Упознавање с писменим извештајем директора о активностима између две седнице УО
РАТЕЛ-а;
4. Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о утврђивању Плана расподеле радиофреквенција/локација/области за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у
радио-фреквенцијском опсегу 470-694 MHz за територију Републике Србије;
5. Доношење Одлуке о усвајању Нацрта правилника о примени политике примереног
коришћења, методологији процене одрживости укидања малопродајних додатних накнада
за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене и
упућивању истог на јавне консултације;
6. Упознавање с Годишњим извештајем о раду Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге за 2020. годину;
Разно.
Тачка 1.
Одржана је прва, конститутивна седница четвртог сазива УО РАТЕЛ, коју је отворио заменик
председника УО РАТЕЛ-а и том приликом поздравио присутне чланове УО РАТЕЛ-а. Након
верификовања мандата свих чланова УО РАТЕЛ-а, констатовано је да су исти упознати са
обавезом пријаве ступања на јавну функцију Агенцији за спречавање корупције, као и са
обавезом подношења одговарајућих извештаја поменутој агенцији.
Тачка 2.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 60. седнице трећег сазива
УО РАТЕЛ-а.
Тачка 3.
Након поздравног обраћања, директор РАТЕЛ-а је упознао присутне чланове Управног одбора
с писменим извештајем о активностима и догађајима који су се одвијали у периоду између
последње седнице трећег сазива УО РАТЕЛ-а и прве седнице новог сазива УО РАТЕЛ-а.
Тачка 4.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању предлога
Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за
терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у радио-фреквенцијском опсегу 470-694
MHz за територију Републике Србије.

Тачка 5.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању Нацрта правилника
о примени политике примереног коришћења, методологији процене одрживости укидања
малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси
у сврху те процене и упућивању истог на јавне консултације.
Тачка 6.
Присутни чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали с Годишњим извештајем о раду Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину.
Тачка 7. - разно
У оквиру расправе о разним темама, чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
-

-

прегледом основних активности и роковима за спровођење јавног надметања у
поступку за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у
радиофреквенцијским опсезима намењеним за 5G;
извештајем о раду Националног ЦЕРТ-а за период 2016-2020. године;
тужбом друштва „Палма Лтд“ - ТВ „Палма“, Београд, ради поништаја решења Агенције
број 1-02-3491-12/21 од 14.1.2021. године.

Изван дневног реда, директор РАТЕЛ-а је упутио позив члановима УО РАТЕЛ-а за оснивачку
седницу Парламентарне мреже за дигиталну безбедност Народне скупштине Републике
Србије, заказану за 30.3.2021. године.
На самом крају, договорено је да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи 28. априла
2021. године, у 12.00 часова у просторијама РАТЕЛ-а.

