Службен весник на РМ, бр. 180 од 05.12.2014 година

20141805584
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Врз основа на член 18, став 1, алинеја 8, член 20, став 1, алинеја 11, а во врска со член
27 и член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15, став 1,
алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на
Агенцијата бр.02-5903/8 од 4.12.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, на својата 20-та седница одржана на 4.12.2014 година,
донесе
ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЧУВАЊЕ И
БРИШЕЊЕ СНИМКИ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ
I. Општи одредби
Предмет на уредување
Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат:
- условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски
програмски сервиси во и од системот за прием, снимање и архивирање на програмите на
радиодифузерите во Република Македонија (во понатамошен текст: системот за прием,
снимање и архивирање) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на
државно, регионално и локално ниво, и
- други прашања кои се поврзани и се однесуваат на материјата/проблематиката која е
предмет на уредување на овој Правилник.
II. Посебни одредби
Услови, начин и постапка за чување и бришење снимки на радио и телевизиски
програмски сервиси
Член 2
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во системот за
прием, снимање и архивирање, да чува снимки на радио и телевизиски програмски
сервиси на државно, регионално и локално ниво, во следниве рокови:
1. 120 (сто и дваесет) дена од денот на снимањето на содржини кои се емитувани на
државно ниво,
2. 90 (деведесет) дена од денот на снимањето на содржини кои се емитувани на локално и
регионално ниво;
3. 5 (пет) години од денот на преносот на архивираните снимки од системот за прием,
снимање и архивирање.
Член 3
Бришењето на снимките на радиодифузерите кои емитуваат програмски сервиси на
државно, регионално и локално ниво од системот за прием, снимање и архивирање, се врши
во следниве рокови и на следниов начин:
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1. по изминување на 120 (сто и дваесет) дена од денот на снимањето на содржини кои
се емитувани на државно ниво;
2. по изминување на 90 (деведесет) дена од денот на снимањето на содржини кои се
емитувани на локално и регионално ниво, и
3. по изминување на 5 (пет) години од денот на снимањето во делот од системот за
архивирање.
Член 4
Роковите за бришење на снимките од системот за прием, снимање и архивирање,
утврдени во членот 3 на овој Правилник, можат да се продолжат по писмен налог на
директорот на Агенцијата.
Во писмениот налог, наведен во став 1 на овој член, треба да бидат наведени причините
поради кои се бара продолжување на рокот, како и времетраењето на дополнителниот рок.
Член 5
За постапување по овој Правилник, надлежна е организационата единица на Агенцијата
која ги врши работите од областа на информатичко-комуникациската технологија.
III. Завршни одредби
Влегување во сила
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот
за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски
програмски сервиси бр.01-862/1 од 11.3.2011 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 31/11).
Бр. 01-5986/1
4 декември 2014 година
Скопје

Агенција за аудио и
aудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.
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