ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ ПРОТОКОЛА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛОВА РЕГИОНАЛНОГ СПОРАЗУМА ЗА
ЕВРОПСКУ РАДИОДИФУЗНУ ЗОНУ (ШТОКХОЛМ, 1961.) СА
РЕЗОЛУЦИЈАМА (RRC-06-REV.ST61)
Члан 1.
Потврђује се Протокол о изменама и допунама одређених делова
Регионалног споразума за Европску радиодифузну зону (Штокхолм, 1961.) са
Резолуцијама (RRC-06-Rev.ST61), сачињен 16. јуна 2006. године у Женеви, у
оригиналу на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Протокола о изменама и допунама одређених делова
Регионалног споразума за Европску радиодифузну зону (Штокхолм, 1961.) са
Резолуцијама (RRC-06-Rev.ST61), у оригиналу на енглеском језику и у преводу
на српски језик гласи:
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- 10 Протокол о изменама и допунама одређених делова Регионалног
споразума за Европску радиодифузну зону (Штокхолм, 1961.)
(Женева, 2006.)

ПРЕАМБУЛА
Доле потписани делегати следећих Држава чланица:
Републике Албаније, Народне Демократске Републике Алжир, Савезне
Републике Немачке, Кнежевине Андоре, Аустрије, Републике Белорусије,
Белгије, Републике Бугарске, Републике Кипра, Државе Града Ватикана,
Републике Хрватске, Данске, Арапске Републике Египта, Шпаније, Републике
Естоније, Руске Федерације, Финске, Француске, Грчке, Републике Мађарске,
Републике Ирака, Ирске, Државе Израел, Италије, Хашемитске Краљевине
Јордан, Републике Летоније, Бивше Југословенске Републике Македоније,
Либана, Кнежевине Лихтенштајна, Луксембурга, Малте, Краљевине Мароко,
Републике Молдавије, Кнежевине Монака, Краљевине Холандије, Републике
Пољске, Португалије, Сиријске Арапске Републике, Словачке Републике,
Чешке Републике, Румуније, Уједињеног Краљевства Велике Британије и
Северне Ирске, Републике Сан Марино, Републике Србије, Републике
Словеније, Шведске, Конфедерације Швајцарске, Туниса, Турске и Украјине.
који се састају у Женеви на Регионалној конференцији о радио-комуникацијама
ради ревизије Регионалног споразума за Европску радиодифузну зону
(Штокхолм, 1961.) (Споразум ST61), између 15. маја 2006. и 16. јуна 2006.
године, а који раде на основу дневног реда исте,
на основу члана 8. Споразума ST61,
полазећи од тога да је Споразум ST61 измењен и допуњен 1985. (видети
Протокол којим је измењен и допуњен Регионални споразум за Европску
радиодифузну зону (Женева, 1985.)),
размотривши Споразум који је усвојила Регионална конференција о радиокомуникацијама за планирање дигиталне терестријалне радиодифузне службе
у Региону 1 (у деловима Региона 1 који се налазе западно од меридијана 170º
Е и северно од упоредника 40º S, осим територије Монголије) и у Исламској
Републици Ирану, у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz
(Женева, 2006.) (RRC-06) (Споразум GE06),
размотривши такође потребу да се ускладе датуми ступања на снагу и
датуми привремене примене Споразума GE06 и измењеног Споразума ST61,
препознајући да аналогни План који се налази у анексу Споразума GE06
садржи доделе фреквенција из ажурираног Плана ST61 као што је наведено у
BR IFIC бр. 2569 у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz (за Мароко, 170-230
MHz) и 470-862 MHz који су пребачени на нови аналогни план који се налази у
анексу Споразума GE06 услед укидања Анекса 2 Споразума ST61 у горе
поменутим фреквенцијским опсезима,
усвојили су, у складу са одобрењем својих надлежних органа, ревизију
Споразума ST61, садржану у овом Протоколу,
изјављују да, уколико нека Држава чланица из Европске радио-дифузне зоне
испољи резерву1 у погледу примене једне или више одредаба измењеног
1

Овакве резерве не односе се на члан 2. овог Протокола.

- 11 Споразума ST61, ниједна друга Држава чланица из Европске радиодифузне
зоне није у обавези да поштује ту одредбу, односно те одредбе, у својим
односима са том одређеном Државом чланицом.
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Дефиниције
1.

За сврхе овог Протокола, уколико није другачије наведено, следећи
термини имају значења дефинисана у наставку:

1.1

Унија: Међународна унија за телекомуникације.

1.2

Генерални секретар: Генерални секретар Уније.

1.3

Устав: Устав Уније.

1.4

Конвенција: Конвенција Уније.

1.5

Европска радиодифузна зона: зона утврђена у одредби бр. 5.14
Правилника о радио-комуникацијама (издање из 2004.).

1.6

Споразум ST 61: Регионални споразум за Европску радиодифузну зону
(Штокхолм, 1961), измењен и допуњен од стране Регионалне
административне
конференције
чланова
Уније
у
Европској
радиодифузној зони, (Женева, 1985.).

1.7

Конференција: Регионална конференција о радио-комуникацијама за
ревизију Споразума ST61 (Женева, 2006).

1.8

Протокол: овај Протокол којим се врши ревизија одређених делова
Споразума ST61.
Члан 2.
Ревизија одређених делова Споразума ST61

2.1

Одредбе у чл. 3, 4. и 5. Споразума ST 61 и придодати делови
Анекса 1 и 2 Споразума се укидају као и њихова примена у
фреквенцијским опсезима 174-230 MHz (за Мароко, 170-230 MHz)
и 470-862 MHz.
Члан 3.
Ступање на снагу и привремена примена Протокола

3.1

Одредбе Протокола примењују се привремено од 17. јуна 2006. године
у 00:01 часова (UTC).

3.2

Протокол ступа на снагу 17. јуна 2007. године у 00:01 часова (UTC).
Члан 4.
Прихватање Протокола

4.1

Свака Држава чланица из Европске радиодифузне зоне потписница
Протокола депонује свој документ приступања Протоколу, у најкраћем
могућем року, код Генералног секретара, који одмах обавештава друге
Државе чланице Уније, при чему се подразумева да Државе чланице
које нису потписнице Споразума ST61 (измењеног и допуњеног или не),
ово прихватање такође подразумева прихватање или приступање
Споразуму ST61. Генерални секретар је овлашћен да, у било ком
тренутку, предузме одговарајуће мере у циљу благовременог
спровођења одредаба из овог става.

- 13 Члан 5.
Приступање Протоколу
5.1

Свака Држава чланица у Европској радиодифузној зони која је
потписница Споразума SТ 61 (измењеног и допуњеног или не), али није
потписница Протокола, депонује свој документ приступања истом, у
најкраћем могућем року, код Генералног секретара, који одмах
обавештава друге Државе чланице Уније. Генерални секретар је
овлашћен да, у било ком тренутку, предузме одговарајуће мере у циљу
благовременог спровођења одредаба из овог става.

5.2

Приступање Протоколу ће бити урађено безусловно и постаће
пуноважно на дан када Генерални секретар добије документ
приступања.
Члан 6.
Прихватање или приступање Споразуму SТ61

6.1

За сваку Државу чланицу у Европској радиодифузној зони која прихвата
или приступа Споразуму ST 61, по ступању Протокола на снагу, сматра
се да, такође, прихвата, односно приступа Протоколу.
Члан 7.
Измене и допуне и ревизија Протокола

7.1

Измене и допуне или ревизију Протокола може да врши само
надлежна регионална конференција о радио-комуникацијама Држава
чланица из Европске радиодифузне зоне сазване у складу са
процедурама утврђеним у Уставу и Конвенцији.

КАО ПОТВРДУ ТОГА, доле именовани делегати Држава чланица Међународне
уније за телекомуникације из Европске радиодифузне зоне су, у име својих
надлежних органа, потписали један примерак ових Завршних аката. У случају
спора, меродаван је текст на француском језику. Овај примерак депонује се у
архиву Уније. Генерални секретар прослеђује по један оверени примерак
веран оригиналу свакој Држави чланици Међународне уније за
телекомуникације из Европске радиодифузне зоне.
Сачињено у Женеви, 16. јуна 2006.
___________________
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РЕЗОЛУЦИЈА 1 (RRC-06-Rev.ST61)
Обустава процедуре из члана 4. Регионалног споразума за Европску
радиодифузну зону (Штокхолм, 1961.)
Регионална конференција о радио-комуникацијама за ревизију Споразума
ST61 (Женева, 2006.)
имајући у виду
а)

мере које је предузела Регионална конференција о радиокомуникацијама за планирање дигиталне терестријалне радиодифузне
службе у Региону 1 (у деловима Региона 1 који се налазе западно од
меридијана 170º Е и северно од упоредника 40º S, осим територије
Монголије) и у Исламској Републици Ирану, у фреквенцијским опсезима
174-230 MHz и 470-862 MHz (Женева, 2006) (RRC-06), у вези са
утврђивањем референтне ситуације за аналогну телевизију;

б)

да се референтна ситуација за аналогну телевизију, утврђену од стране
RRC-06, за територије на које се односи Споразум SТ61, подудара са
ажурираном верзијом Плана SТ61, која је унета у BR IFIC бр. 2569 чији
је датум објављивања 16. мај 2006;

ц)

да ажурирана верзија Плана ST 61, која је унета у BR IFIC бр. 2569,
садржи све фреквенцијске доделе чија је координација успешно
обављена до 15. марта 2006. године, а које су достављене Бироу за
радио-комуникације до 15. марта 2006. године, под условом да су
релевантне информације (нпр. ТB3 саопштења или сличне изјаве)
достављене Бироу до 21. априла 2006. године;

д)

потребу за усаглашавањем области примене Плана ST 61 и плана
аналогне телевизије који се налази у анексу Регионалног споразума који
је утврђен од стране RRC-06,
препознајући
да Регионални споразум утврђен од стране RRC-06 садржи процедуру
за ажурирање аналогног телевизијског плана у фреквенцијским
опсезима 174-230 MHz (за Мароко 170-230 MHz) и 470-862 MHz,
одлучује да обавести директора Бироа за радио-комуникације

1

да обустави обраду захтева на основу члана 4. Споразума ST61 у
фреквенцијским опсезима 174-230 MHz (за Мароко 170-230 MHz) и 470862 MHz, по објављивању BR IFIC бр. 2569 од 16. маја 2006. године,
укључујући и обраду захтева администрација у овим опсезима чија
обрада није окончана на време да би се унела у BR IFIC бр. 2569;

2

да избрише из база података Бироа за радио-комуникације све уписе
(ноте) који се односе на нерешене фреквенцијске доделе на основу
процедуре из члана 4. Споразума ST61, у фреквенцијским опсезима
174-230 MHz (за Мароко 170-230 MHz) и 470-862 MHz, који се нису
појавили у Плану улазних података који се уносе у ажурирану верзију
Плана SТ61 који је унет у BR IFIC бр. 2569.

____________
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РЕЗОЛУЦИЈА 2 (RRC-06-Rev.ST61)
Ревизија одређених Резолуција и Препорука усвојених од стране
Европске VHF/UHF конференције за радиодифузију
(Штокхолм, 1961.)
Регионална конференција о радио-комуникацијама за ревизију Споразума
ST61 (Женева, 2006.)
имајући у виду
да се одређене Резолуције и Препоруке усвојене од стране Европске VHF/UHF
конференције за радиодифузију (Штокхолм, 1961.) (ST61) односе на
коришћење фреквенцијских опсега 174-230 MHz и 470-862 MHz, на које се
односе одредбе усвојене од стране Регионалне конференције о радиокомуникацијама за планирање дигиталне терестријалне радиодифузне службе
у Региону 1 (у деловима Региона 1 који се налазе западно од меридијана 170º
Е и северно од упоредника 40º S, осим територије Монголије) и у Исламској
Републици Ирану, у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz
(Женева, 2006.) (RRC-06),
одлучује
да се одредбе у Резолуцијама 1, 2, 3 и 4 и Препорукама 1, 2, 3, 4 и 5, усвојене
од стране Конференције ST61, укидају почевши од 17. јуна 2006. године у 0001
UTC што се тиче њихове примене у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz (за
Мароко 170-230 MHz) и 470-862 MHz.
____________
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Члан 3.
О прихватању измена и допуна техничких прописа који су саставни део
Регионалног споразума за Европску радиодифузну зону (Штокхолм, 1961.) и
њиховој примени у Републици Србији одлучује Влада.
О објављивању техничких прописа из става 1. овог члана стара се
министарство надлежно за послове телекомуникација.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије - Међународни уговори”.

