
З А К О Н
О ПОТВРЂИВАЊУ АМАНДМАНА НА ЧЛАН XII (с) (ii)

СПОРАЗУМА О МЕЂУНАРОДНОЈ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОЈ
САТЕЛИТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (ITSO)

Члан 1.
Потврђује се Амандман на члан XII (с) (ii) Споразума о Међународној

телекомуникационој сателитској организацији (IТSО), усвојен на тридесетпрвој
(ванредној) Скупштини Међународне телекомуникационе сателитске организације,
одржаној од 20. до 23. марта 2007. године у Паризу, Француска, у оригиналу на
енглеском, француском и шпанском језику.

Члан 2.
Текст Амандмана на члан XII (с) (ii) Споразума о Међународној

телекомуникационој сателитској организацији у оригиналу на енглеском језику и
у преводу на српски језик гласи:
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TEXT OF THE AMENDMENT TO ARTICLE XII (C) (ii) OF
THE ITSO AGREEMENT

THE AGREEMENT

Article XII (Frequency Assignments)

MODIFY PARAGRAPH (c) (ii)

(c) (ii)

In the event that the Company, or any future entity using the Common Heritage
frequency assignments, waives such frequency assignment(s), uses such
assignment(s), in ways other than those set forth in this Agreement, or
declares bankruptcy, the Notifying Administrations shall authorize the use of
such frequency assignment(s) only by entities that have signed a public
services agreement, which will enable ITSO to ensure that the selected entities
fulfill the Core -Principles.
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АМАНДМАН НА ЧЛАН XII (c) (ii)
СПОРАЗУМА О МЕЂУНАРОДНОЈ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОЈ

САТЕЛИТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (ITSO)

СПОРАЗУМ

ЧЛАН XII (фреквенцијске доделе)

Измена СТАВА (с) (ii)

(с) (ii)

"У случају да Компанија, или неки будући ентитет који користи "Заједничко
наслеђе" (Common Heritage) фреквенцијских додела, напусти (одрекне се)
такве/таквих доделе/додела, користи такву/такве доделу/доделе на начине
другачије од оних датих у овом Споразуму, или објави банкротство (стечај),
Администрација, надлежна за пријављивање корисника, одобриће коришћење
такве/таквих фреквенцијске/фреквенцијских доделе/додела само ентитетима
који су потписали споразум о јавним службама, што ће омогућити ITSO-у да
осигура да изабрани ентитети испуне "Кључне принципе" (Core Principles).“

Члан З.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори".


