Записник са 7. седнице четвртог сазива Управног одбора Регулаторне aгенције за
електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
5.11.2021. године у 13 часова
7. седница четвртог сазива Управног одбора РАТЕЛ-а је одржана са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са 6. 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 Финансијског плана Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге за 2022. годину;
4. Упознавање са Планом набавки Агенције за 2022. годину;
5. Доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о измени Правилника о утврђивању
Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне
станице за територију Републике Србије;
6. Доношење одлуке о усвајању Предлога измена и дoпуна Плана намене радиoфреквенцијских oпсега;
7. Доношење Одлуке о усвајању измене и допуне Плана набавки за 2021. годину;
8. Усвајање допуњеног текста Прегледа тржишта телекомуникација и поштанских услуга у
Републици Србији у 2020. години;
9. Разно.
Тачка 1.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили записник са 6. седнице четвртог сазива УО
РАТЕЛ-а.
Тачка 2.
Директор РАТЕЛ-а је упознао чланове Управног одбора с писменим извештајем о
активностима и догађајима у периоду између две седнице Управног одбора. У вези са
изградњом новог пословног комплекса КМЦ „Београд“, изнет је предлог да се заинтересовани
чланови УО РАТЕЛ-а укључе у рад комисије за доношење одлуке о најбољем идејном решењу
по спроведеном конкурсу за урбанистичко и архитектонско идејно решење комплекса
Контролно-мерног центра „Београд.“ Директор је најавио да ће по завршетку седнице
представници стручне службе Агенције представити пројекат концептуалног решења
контролно-мерног центра у Добановцима, у складу са планом детаљне регулације катастарске
парцеле и плановима о изградњи пословне зграде за потребе Агенције.
Тачка 3.
Директор је упознао чланове УО са предлогом Финансијског плана Агенције за 2022. годину.
Након уношења неопходних техничких корекција, чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно
донели Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске
услуге за 2022. годину.

Тачка 4.
Чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са Планом набавки Агенције за 2022. годину.
Тачка 5.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели одлуку о усвајању Предлога правилника о
измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке
аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије, који се упућује
ресорном министарству на даљу надлежност.
Директор је овом приликом упознао чланове УО са мишљењима достављеним у поступку
јавних консултација о предметном правилнику, на шта је предложено да се са наведеним
упозна и ресорно министарство приликом достављања Предлога правилника на даљу
надлежност.
Тачка 6.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању Предлога измена и дoпуна
Плана намене радиo-фреквенцијских oпсега, који се упућује ресорном министарству на даљу
надлежност.
Тачка 7.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно донели Одлуку о усвајању измене и допуне Плана
набавки за 2021. годину.
Тачка 8.
Чланови УО РАТЕЛ-а су једногласно усвојили допуњен текст Прегледа тржишта
телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2020. години.
Имајући у виду да подаци који се односе на индикаторе дигиталних перформанси држава ЕУ
још увек нису доступни, чланови УО су се сагласили да се поглавља која се односе на тржиште
телекомуникација ЕУ и индекс дигиталне економије и друштва доставе накнадно. Такође, члан
УО В. Крстић је сугерисао да се у Преглед тржишта укључи и одељак о надлежностима
Агенције у области анализе релевантних тржишта производа и услуга електронских
комуникација која су подложна претходној регулацији.
Тачка 9. - разно
У оквиру расправе о разним темама, чланови УО РАТЕЛ-а су се упознали са:
-

захтевима оператора А1 и Теленор за пуштање у рад 5G технологије у радиофреквенцијским опсезима за које имају издате појединачне дозволе;
Извештајем Европске комисије о напретку Републике Србије.

На самом крају седнице, директор је позвао присутне да остану на презентацији пројекта
концептуалног решења Контролно-мерног центра „Београд“ коју је припремила Служба за
изградњу и одржавање.
Договорено да се следећа редовна седница УО РАТЕЛ-а одржи 3.12. 2021. године у 12 часова.

