Записник са 5. седнице четвртог сазива Управног одбора Регулаторне aгенције за
електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
31.8.2021. године у 13 часова
5. седница четвртог сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 4. седнице четвртог сазива УО РАТЕЛ-а;
2. Упознавање с писменим извештајем директора о активностима између две седнице УО
РАТЕЛ-а;
3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о допуни Правилника о утврђивању накнада за
пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге;
4. Доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о измени Правилника о утврђивању
Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне
станице за територију Републике Србије;
5. Доношење одлуке о усвајању Нацрта предлога измена и допуна Плана намене радиофреквенцијских опсега;
6. Доношење Одлуке о усвајању измена и допуна Плана набавки за 2021. годину;
7. Давање сагласности на Правилник o изменама Правилника о ближем уређивању поступака
набавки у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге;
8. Давање сагласности на Процедуру за одузимање дозвола за обављање поштанских услуга
и подношење захтева за примену казнених одредаба;
9. Доношење Закључка о усвајању извештаја о најзначајнијим активностима директора
Агенције у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године;
10. Разно.
Тачка 1.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 4. седнице четвртог сазива УО
РАТЕЛ-а
Тачка 2.
Директор РАТЕЛ-а је упознао присутне чланове Управног одбора с писменим извештајем о
активностима и догађајима у периоду између две седнице Управног одбора. Између осталог,
директор је упознао чланове УО са најновијим информација о изградњи и реконструкцији
контролно-мерних центара. Обавестио је чланове УО да је на основу детаљне анализе потреба
и могућности за изградњу ефикасног система за мониторинг радиофреквенцијског спектра,
који би задовољио потребе покривања што већег дела територије Републике Србије, Агенција
одустала од изградње контролно-мерног центра на територији Војводине, док је истовремено
почела да припрема конкурсну документацију за услуге израде техничке документације и
прибављање дозвола за изградњу новог објекта КМЦ Београд. Осим тога, на основу додатног
сагледавања пословних потреба, речено је да Агенција до даљег неће изводити радове на
реконструкцији и надоградњи објекта КМЦ „Ниш“. Директор је информисао Управни одбор
да се разматра формирање новог контролно-мерног центра у области Западне Србије, чиме би

се омогућило оптимално коришћење ресурса и ефикасно управљање кадровским
капацитетима. У том смислу, почетак активности везаних за проналажење потенцијалних
локација у овој области је најављен за наредну годину. Директор је, такође, напоменуо да је у
току прибављање дозвола и сагласности за изградњу три даљински управљане контролномерне станице, као и радови на изградњи инфраструктуре на једној локацији.
Тачка 3.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Правилника о допуни
Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције
за електронске комуникације и поштанске услуге.
Тачка 4.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Нацрта правилника о измени
Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM
радио-дифузне станице за територију Републике Србије и упућивању истог на јавне
консултације.
Тачка 5.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Нацрта предлога измена и
допуна Плана намене радио-фреквенцијских опсега и упућивању истог на јавне консултације.
Тачка 6.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању измена и допуна Плана
набавки за 2021. годину.
Тачка 7.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно дали сагласност на Правилник o изменама Правилника
о ближем уређивању поступака набавки у Регулаторној агенцији за електронске комуникације
и поштанске услуге.
Тачка 8.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно дали сагласност на Процедуру за одузимање дозвола за
обављање поштанских услуга и подношење захтева за примену казнених одредаба.
Тачка 9.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Закључак о усвајању извештаја о најзначајнијим
активностима директора Агенције у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године.
Тачка 10. - разно
У оквиру расправе о разним темама, чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
−

−
−
−

−

Анализом извршења Финансијског плана Агенције за 2020. годину;
Извештајем о реализацији Плана рада Агенције за 2021. годину за период од 1.130.6.2021. године;
информацијом о пресуди и пресудом Прекршајног суда у Рашки због изградње ДУКМС
„Голија“ без пријаве радова управљачу заштићеног природног добра;
Закључком Владе којим је усвојен текст Полазних основа за развијање иницијалне
мреже за тестирање технологија потребних за укључивање на Дигитално јединствено
тржиште 05 Број 345-6755/2021 од 23.7.2021. године;
дописом СББ д.о.о. у вези продужења рока за подношење пријава по Јавном позиву за
пријаву лица која намеравају да користе ради-фреквенције из радиофреквенцијских
опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz и 3500 MHz за мобилне/фиксне

комуникационе мреже (MFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге,
до 1.9.2021. године;
− примедбама, коментарима и сугестијама достављеним од стране Агенције на текст
Нацрта закона о електронским комуникацијама у току јавне расправе;
− позивом турског регулатора (ICTA) на 12. међународни форум о транспорту и
комуникацијама (12th International Transport and Communications Forum), који се
одржава 6-8. октобра у Истанбулу, у Турској;
− позивом за учешће и за донаторство Телекомуникационог форума ТЕЛФОР 2021, који
се одржава 23-24. новембра у Београду.
На самом крају је договорено да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи 30.
септембара 2021. године у 14 часова.

