АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Врз основа на 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), се
доставува
ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР
1. Вид надзор: редовен
2. Субјект на надзорот: телевизиски програмски сервис на Трговско радиодифузно
друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје
3. Период опфатен со надзорот: од 01.01.2014 година до 31.01.2015 година
4. Датум на извршување на надзорот: 17 февруари 2015 година
5. Предмет на надзорот:
- Член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги (Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски
сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален
терестријален мултиплекс, се обврзани да произведат и емитуваат најмалку 10
часа домашна документарна програма и најмалку 20 часа домашна играна
програма, во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во
тековната година);
- Член 7 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги (За 2014 година, исплатата на средствата
(член 92 став 10), се врши до крајот на декември 2014 година, под услов трговските
радиодифузни друштва да завршиле со nроизводството на домашната·
документарна и/или домашната играна проrрама, до Министерството за
информатичко општество и администрација да доставиле по една дигитална копија
од сите снимени проrрами во максималната резолуција во која се снимени, како и да
започнале со емитувањето на истите до крајот на декември 2014 година, кое
треба да заврши до 31 јануари 2015 година);
- Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика,
документарна и играна програма („Службен весник на Република Македонија„
бр. 180/14).

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

6. Претходно изречена мерка:
- Нема

7. Констатации од надзорот:
Со анализа на податоците доставени од Трговското радиодифузно друштво
КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, и при прегледување на снимките со кои располага
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, не е констатирано
прекршување на член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Имено, Агенцијата утврди дека програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ
Скопје, во периодот од 1 јануари 2014 година до 31 јануари 2015 година, ја исполни
обврската да произведе и да емитува најмалку 20 часа домашна играна програма
(види Прилог бр.1) и најмалку 10 часа домашна документарна програма (види Прилог
бр.2) емитувана во перидот од 7,00 до 23,00 часот.
Имајќи предвид дека Агенцијата не поседува снимка за емитувањето на 8 часа 18
минути и 7 секунди од домашната играна програма пријавена од радиодифузерот за
исполнување на обврската, со допис бр.03-989/1 од 10.02.2015 година, побара од ТРД
КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје да достави снимки или други податоци со кои ќе го докаже
емитувањето на оваа играна програма.
Со Известување заверено на нотар (наш бр.03-989/2 од 11.02.2015 година), ТРД
КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје достави изјава дека пријавените играни програми со вкупно
времетраење од 8 часа 18 минути и 7 секунди се навистина емитувани на
програмскиот сервис Канал 5 и испис од т.н лог фајл од програмата (софтверот)
Vertex, преку кој програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје ја емитува
тековната програма. Од тој лог фајл јасно се гледаат датумите на премиерното и
репризните емитувања на епизодите од играната програма, чии имиња и термини на
емитување се посочени во дописот испратен од Агенцијата.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи

