НАЦРТ
Врз основа на член 18, став 1, алинеја 8 и член 20, став 1, алинеја 11 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.014351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата
бр.02-5139/4 од 28.10.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, на својата 15-та седница одржана на 28.10.2014 година, донесе:

НАЦРТ-ПРАВИЛНИК
ЗА НИВЕЛАЦИЈА НА ТОНОТ НА АУДИОВИЗУЕЛНА СОДРЖИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Овој правилник се однесува на работењето на радиодифузерите кои емитуваат
телевизиска програма (во понатамошниот текст радиодифузери) и ги пропишува
максимално дозволеното ниво на тонот и нивото на дозволива бучава на аудиовизуелни
содржини кои се испраќаат за емитување од страна на радиодифузерите до
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи (оператори на дигитални
терестријални мултиплекси и оператори на јавни електронски комуникациски мрежи кои
користат неограничен ресурс).

НИВО НА БУЧАВА И ЈАЧИНА НА ТОНОТ
Член 2
Во однос на нивото на бучава која се јавува во студијата каде што се
произведува програма од разни електро акустички инсталации (микрофони, засилувачи,
уреди за снимање и репродукција и сл.), радиодифузерите треба да се придржуваат кон
препораката EBU R-128 на Европската радиодифузна унија (EBU – Europian
Brodacasting Union), како и на техничките упаства EBU TECH 3343 и EBU TECH 3344 кои
се во врска со имплементацијата на препораката EBU R-128.

Член 3
Во однос на јачината на тонот, при обработка на аудиовизуелните материјали
кога се работи во аналогна технологија јачината на тонот треба да изнесува од -6 dB до
-4 dB.

Член 4
Во однос на јачината на тонот, при обработка на аудиовизуелните материјали
кога се работи во дигитална технологија јачината на тонот треба да изнесува од -18dB
до -6dB.
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Член 5
Јачината на тонот на аудиовизуелниот материјал кој од страна на
радиодифузерот се испраќа за емитување, треба да изнесува 0 dB (zero VU) во скалата
на VU метарот (Volume Unit Meter).
Јачината на тонот на аудио визуелниот материјал кој од страна на
радиодифузерот се испраќа за емитување, треба да изнесува 0 dB (zero PM) во скалата
на PPM метарот (Peak Programme Meter).
Член 6
При емитување на вести и аудиовизуелни комерцијални комуникации, во однос
на јачината на тонот на аудиовизуелниот материјал, може да има отстапување, при што
јачината на тонот може да биде поголема за 10% во однос на вредностите пропишани
во член 5 на овој Правилник.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 7
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.

Бр.__________
______.2014 година
Скопје

Агенција за аудио и
aудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот на Агенцијата,
____________________
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ
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