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Предсједник Црне Горе,
Филип Вујановић, с.р.

На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 91 став 1 Устава Црне Горе,
Скупштина Црне Горе 24. сазива, на деветој ćедници првог редовног (прољећњег) засиједања у 2011. години, дана 5. јула 2011. године, донијела је
ЗАКОН
О ДИГИТАЛНОЈ РАДИО-ДИФУЗИЈИ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1
Овим законом уређују се начин и услови за дигиталну земаљску радиодифузију, поступак преласка са аналогне на дигиталну радио-дифузију и друга
питања од значаја за дигиталну радио-дифузију.
На питања која се односе на дигиталну радио-дифузију, а која нијесу
уређена овим законом сходно се примјењују прописи којима се уређује област
електронских комуникација и електронских медија.
Значење израза
Члан 2
Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедећа значења:
1) аналогна радио-дифузија је емитовање и пријем аналогног
телевизијског и/или радио сигнала посредством земаљских предајника у
складу са одговарајућим међународним стандардима;

2) дигитална земаљска радио-дифузија је емитовање и пријем
дигиталног телевизијског и/или радио сигнала посредством земаљских
предајника у складу са одговарајућим међународним стандардима;
3) дигитални пријемник је уређај за пријем, декодирање и претварање
дигиталног телевизијског сигнала у облик погодан за репродукцију слике,
звука и других података, који може бити посебан уређај, уређај који је уграђен
у телевизијски пријемник или други уређај;
4) телевизија стандардне дефиниције (Standard Definition Television SDTV) је услуга стандардног квалитета слике и звука, према референтним
препорукама Међународне уније за телекомуникације (ITU препоруке);
5) телевизија високе дефиниције (High Definition Television - HDTV) је
услуга која обезбјеђује квалитетнију слику и звук у односу на стандардни
квалитет, повећавањем броја анализирајућих линија по слици, промјеном
начина анализирања слике, повећавањем односа страница слике на 16:9, као и
промјеном колорометријских карактеристика слике, према референтним
препорукама Међународне уније за телекомуникације (ITU препоруке);
6) мултиплекс је стандардизовани скуп или проток дигиталних сигнала
изражених у MB/s који садржи више телевизијских и/или радијских програма
и/или других података који се истовремено преносе и емитују и чији протоци
се сабирају;
7) оператор предајничке мултиплексне мреже (оператор мреже) је
правно или физичко лице које врши управљање електронском
комуникационом мрежом за дигиталну земаљску радио-дифузију;
8) оператор преносне мултиплексне мреже (оператор мултиплекса) је
правно или физичко лице које пружа јавне електронске комуникационе услуге
мултиплексирања и преноса мултиплексираних сигнала до предајничке
мултиплексне мреже (мреже);
9) приступ мултиплексу је услуга коју пружа оператор мултиплекса било
којом електронском комуникационом мрежом, од тачке приступа до мреже;
10) укупни преносни капацитет мултиплекса је највећа количина
података у јединици времена којом се могу преносити дигитални сигнали;
11) једнофреквенцијска мрежа (Сингле Frequency Network - SFN) је
мрежа са више дигиталних земаљских радио-предајника, који су временски и
фреквенцијски синхронизовани и емитују истовјетан сигнал на истој
фреквенцији;
12) вишефреквенцијска мрежа (Multiple Frequency Network - MFN) је
мрежа дигиталних земаљских радио-предајника који емитују сигнале на
различитим фреквенцијама;
13) интегрисани дигитални телевизијски пријемник (Integrated Digital
Television – IDTV) је телевизијски пријемник који садржи све компоненте за
пријем и приказ дигиталног телевизијског и/или радио сигнала.

II. ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И КОРИШЋЕЊЕ МРЕЖА И ПРАВО НА
ПРИСТУП МУЛТИПЛЕКСУ ЗА ДИГИТАЛНО ЗЕМАЉСКО ЕМИТОВАЊЕ
Планирање мрежа
Члан 3
Планирање мрежа за дигиталну земаљску радио-дифузију врши се у
складу са Планом расподјеле радио-фреквенција за дигиталну земаљску радиодифузију (у даљем тексту: План расподјеле).
Планом расподјеле утврђују се технички услови и начин коришћења
појединачних радио-фреквенција и географских подручја.
План расподјеле доноси Агенција за електронске комуникације и
поштанску дјелатност (у даљем тексту: Агенција).
План расподјеле мора бити у складу са планом намјене радиофреквенцијског спектра.
Оператор мреже
Члан 4
Правно или физичко лице које је, у складу са прописима којима се уређује
област електронских медија, односно електронских комуникација, добило
одобрење за емитовање програма путем дигиталне земаљске радио-дифузне
мреже и одобрење за коришћење фреквенција стиче статус оператора мреже.
Оператор мултиплекса
Члан 5
Правно или физичко лице које пружа јавне електронске комуникационе
услуге управљања мултиплексом, на основу регистрације у складу са
одредбама закона којим се уређује област електронских комуникација, стиче
статус оператора мултиплекса.
За дистрибуцију радијских и/или телевизијских програма оператор
мултиплекса дужан је да прибави одобрење за дистрибуцију од регулаторног
органа за област електронских медија у складу са прописима којима се уређује
област електронских медија.
Права и обавезе оператора мреже и оператора мултиплекса
Члан 6
Оператор мреже дужан је да, у року од 90 дана од дана добијања одобрења
за коришћење фреквенције, Агенцији достави најмање један уговор закључен
са оператором мултиплекса.
Оператор мреже може бити и оператор мултиплекса уколико се
региструје, односно прибави одобрење у складу са чланом 5 овог закона.
Оператор мултиплекса може бити и оператор мреже уколико прибави
одобрење у складу са чланом 4 овог закона.

Оператор мреже који је истовремено и оператор мултиплекса дужан је да
води одвојено рачуноводство за дјелатност управљања мултиплексом и
управљања мрежом.
Подјела капацитета мултиплекса
Члан 7
У циљу рационалнијег коришћења капацитета мултиплекса може се
извршити подјела на капацитет намијењен за пружање аудиовизуелних
медијских услуга и електронских комуникационих услуга.
Подјелу мултиплекса из става 1 овог члана врши Агенција, уз сагласност
регулаторног органа надлежног за област електронских медија.
Квалитет услуга из става 1 овог члана мора да испуњава параметре
квалитета услуга утврђене прописима из области електронских комуникација
и електронских медија.
Оператор мултиплекса који пружа аудио визуелне медијске услуге и
електронске комуникационе услуге дужан је да води одвојено рачуноводство
за дјелатност пружања аудио визуелних медијских услуга и дјелатност
пружања електронских комуникационих услуга.
Приступ мултиплексу
Члан 8
Прије приступа додијељеном капацитету мултиплекса, радијски и
телевизијски програми морају бити кодирани у складу са стандардом
кодирања ITU-T H.264/AVC (MPEG-4 Part 10).
Предајничке мреже
Члан 9
За потребе дигиталног емитовања сигнала националних јавних радиодифузних сервиса додјељује се Радио и Телевизији Црне Горе право приступа
мултиплексу прве мреже са покривањем цјелокупне територије Црне Горе, без
спровођења поступка јавног конкурса, за пренос два телевизијска програма у
стандардном квалитету (SDTV).
За потребе дигиталног емитовања сигнала локалних јавних радиодифузних сервиса на територији јединице локалне самоуправе, без спровођења
поступка јавног конкурса, додјељује се приступ мултиплексу мреже са
локалним покривањем.
Правно лице за пренос и емитовање радио-дифузних и других
телекомуникационих сигнала (у даљем тексту: Радио-дифузни центар) чији је
оснивач Влада Црне Горе (у даљем тексту: Влада) дужно је да врши пренос и
емитовање програма националних јавних радио-дифузних сервиса из става 1
овог члана.
Право на приступ мултиплексу за прву мрежу са покривањем цјелокупне
територије Црне Горе за пружаоце аудиовизуелних медијских услуга, као и за
остале мреже, остварује се на основу јавног конкурса, у складу са законом
којим се уређује област електронских медија.

У јавном конкурсу из става 4 овог члана морају бити јасно одређени
услови коришћења капацитета за пружаоце аудиовизуелних медијских услуга
током прелазног периода, ради стварања услова за увођење телевизије високе
дефиниције (HDTV).
III. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ДИГИТАЛНУ
ЗЕМАЉСКУ РАДИО-ДИФУЗИЈУ
Финансијска средства за дигиталну земаљску радио-дифузију
Члан 10
У циљу обезбјеђења услова за дигитално емитовање сигнала националних
јавних радио-дифузних сервиса Радио и Телевизије Црне Горе:
1) извршиће се изградња прве мреже за покривање цјелокупне територије
Црне Горе, односно најмање 85% становништва Црне Горе и
2) обезбиједити средства за покриће повећаних трошкова за електричну
енергију у прелазном периоду (истовремени рад аналогних и дигиталних
земаљских система) оператору прве мреже.
Финансијска средства из става 1 овог члана обезбјеђују се из буџета Црне
Горе и других извора финансирања (донације Европске комисије, кредити и
др).
IV. ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД
Истовремено емитовање
Члан 11
Прелазни период, у смислу овог закона, је временски период у којем се
истовремено са емитовањем телевизијских и/или радијских програма у
аналогној технологији започиње и врши емитовање телевизијских и/или
радијских програма у дигиталној технологији.
Финансирање трошкова ималаца права на приступ мултиплексу у
прелазном периоду
Члан 12
У периоду истовременог аналогног и дигиталног емитовања програма,
емитери на одређеној емисионој локацији, који су стекли право на приступ
мултиплексу, ослобађају се плаћања услуге права на приступ мултиплексу,
оператору мултиплекса прве мреже.
Локацијама из става 1 овог члана сматрају се локације за које је емитер
добио одобрење за емитовање у аналогној технологији.

Обавезе пружалаца аудиовизуелних медијских услуга у прелазном
периоду
Члан 13
Период истовременог аналогног и дигиталног емитовања програма за
јавне радио-дифузне сервисе и пружаоце аудиовизуелних медијских услуга на
одређеној емисионој локацији, који су стекли право на приступ мултиплексу,
почиње обезбјеђењем техничких услова за дигитално емитовање програма са
исте емисионе локације.
Оператор мреже дужан је да о обезбјеђењу техничких услова за дигитално
емитовање програма са емисионе локације из става 1 овог члана обавијести
Агенцију у року од три дана прије почетка дигиталног емитовања.
Истовремено аналогно и дигитално емитовање програма из става 1 овог
члана са исте емисионе локације може трајати највише шест мјесеци.
Пружаоци аудиовизуелних медијских услуга дужни су да информишу
јавност о прелазном периоду као и о престанку аналогног емитовања
програма.
По истеку периода истовременог аналогног и дигиталног емитовања са
исте емисионе локације, пружалац аудиовизуелних медијских услуга дужан је
да прекине емитовање програма посредством аналогних система са те
локације, као и са осталих емисионих локација са преклапајућом зоном
сервиса.
Начин информисања јавности из става 4 овог члана и упутство о
поступању крајњих корисника у прелазном периоду прописује орган државне
управе надлежан за електронске медије, у сарадњи са органом државне управе
надлежним за електронске комуникације.
V. НАДЗОР
Надзор над спровођењем закона
Члан 14
Надзор над спровођењем овог закона врше органи државне управе
надлежни за послове електронских комуникација и послове електронских
медија и регулаторни органи надлежни за област електронских комуникација и
област електронских медија, у складу са овим законом и прописима којима се
уређује област електронских комуникација и област електронских медија.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Прелазни период
Члан 15
Период преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијских
програма у Црној Гори почиње ступањем на снагу Плана расподјеле радиофреквенција за дигиталну земаљску радио-дифузију, у складу са
обезбијеђеним техничким условима за дигиталну радио-дифузију, а завршава

се 31. децембра 2012. године.
Изузетно од става 1 овог члана, истовремено емитовање аналогних и
дигиталних телевизијских програма почеће најкасније 1. јула 2012. године.
Права и обавезе у прелазном периоду
Члан 16
Правна и физичка лица која на дан ступања на снагу овог закона имају
одобрења за коришћење фреквенције престају са емитовањем својих
телевизијских програма у аналогној технологији најкасније до 31. децембра
2012. године.
Прва мрежа
Члан 17
Даном ступања на снагу овог закона Радио-дифузни центар стиче статус
оператора првог мултиплекса и оператора прве мреже, без спровођења
поступка тендера за додјелу радио фреквенција.
Радио-дифузни центар дужан је да, најкасније до 1. јула 2012. године,
посредством прве мреже обезбиједи покривеност 85% становништва.
Радио-дифузни центар дужан је да Агенцији поднесе захтјев за издавање
одобрења за коришћење фреквенција које су намијењене за потребе дигиталне
телевизије и региструје се као оператор мултиплекса, у року од 30 дана од
дана ступања на снагу овог закона.
Радио-дифузни центар дужан је да регулаторном органу надлежном за
област електронских медија поднесе захтјев за издавање одобрења за
дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга, у року од 30 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Агенција
Члан 18
План расподјеле радио-фреквенција за дигиталну земаљску радиодифузију Агенција ће донијети у року од три мјесеца од дана ступања на снагу
овог закона.
Агенција је дужна да, у року од три мјесеца од дана завршетка прелазног
периода, изврши анализу тржишта услуга које пружа Радио-дифузни центар.
Доношење прописа
Члан 19
Подзаконски акти за спровођење овог закона донијеће се у року од шест
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Ступање на снагу

Члан 20
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу Црне Горе“.
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Подгорица, 5. јула 2011. године
Скупштина Црне Горе 24. сазива
Предćедник,
Ранко Кривокапић, с.р.

