ЗАПИСНИК
од 14 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 17.10.2014 година

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, Претседател
на Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на Советот на
АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и
Зоран Фиданоски.
Отсутни членови на Советот на Агенцијата: /
На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, м-р Ружица Бошнакоска
- Јотевска, Арџент Џелили, м-р Ивона Муфишева – Алексовска.
Други присутни: /

Г-дин Петрушевски ја отвори 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14 часот и се одржа во
просториите на Агенцијата. Пред да се стави дневниот ред на усвојување, г-дин
Петрушевски најави дека г-ѓа Алма Машовиќ на седницата ќе задоцни 5 минути.
Предлози за дополнување и измена на предложениот дневен ред не беа
понудени.
Советот на Агенцијата, едногласно, со шест гласа „за“, (г-ѓа Алма Машовиќ не
беше присутна во текот на гласањето), го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.10.2014 година.
2. Предлог за донесување на Предлог - Правилник за изменување на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3803/1 од 17.07.2014 година, со Прилог бр.1 –
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на бруто платата на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.02-3803/2 од 17.07.2014
година.
3. Предлог за донесување на Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување
на телевизиски и радио програмски сервиси.
4. Предлог за донесување на Нацрт - Правилник за формата и содржината на
службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот
на нејзино издавање и одземање.
5. Предлог за донесување на Нацрт – План за создавање систем на технички и
организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните
податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
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6. Предлог за донесување на Нацрт - Правилник за техничките и
организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните
податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
7. Предлог за донесување на Нацрт – Правилник за начинот на уништување на
документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
8. Предлог за донесување на Нацрт – Правилник за начинот на правење на
сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните
лични податоци.
9. Предлог за донесување на Нацрт – Упатство за начинот на водење
евиденција за лица овластени за вршење обработка на личните податоци и за водење
евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
10. Предлог за донесување на Нацрт – Правилник за минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и
радио емитување.
11. Предлог за давање одобрение за донесување на одлука за отпис на долгот
на Трговското радиодифузно друштво оператор на кабловска мрежа „ОМЕГА НЕТ”
ДООЕЛ Демир Хисар, од сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, со предлог – одлука.
12. Предлог за донесување одлука со која се дозволува промена во
сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО
КЛАСИК ФМ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-Одлука.
13. Предлог за давање на одобрување на Директорот за донесување Одлука за
распишување оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапка за
вработување во стручната служба.
14. Разно.

По усвојувањето на Дневниот ред за 14-та седница, г-дин Петрушевски даде
едно општо објаснување за предложените подзаконски акти. Имено, бидејќи дека дел
од нацрт-правилниците се според ЗААВМУ, а дел произлегуваат од други закони,
постоела дилема дали сите нацрт-правилници ќе бидат ставени на веб страната на
Агенцијата за јавна расправа со рок од 30 дена. Во таа насока г-дин Петрушевски рече
дека негов став е сите да бидат објавени на веб заради максимална транспарентност
кон јавноста. Наведе дека доколку при гласањето членовите на Советот немаат
забелешка околу објавувањето, истите ќе бидат објавени, со можност сите
заинтересирани страни да ги изразат своите мислења

Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно, со шест гласа „за“, (г-ѓа Алма
Машовиќ не беше присутна во текот на гласањето), го усвои Записникот од 13-та
седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
одржана на 14.10.2014 година, во текстот како што беше предложен.

Точка 2
Г-дин Петрушевски даде краток вовед во однос на Предлогот за донесување на
Предлог - Правилник за изменување на Правилникот за бруто плата и други
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надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3803/1
од 17.07.2014 година, со Прилог бр.1 – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за
пресметка на бруто платата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
бр.02-3803/2 од 17.07.2014 година. Објасни дека се работи за усогласување односно
прилагодување на вработените во Стручната служба на Агенцијата со останатите
вработени во јавната и државата администрација, по одлука на Влада на Република
Македонија, да од октомври 2014 година, платата се зголеми за 4%. Во таа насока
предложено е и на вработените во Стручната служба на Агенцијата, платата да им се
зголеми за истиот процент. Наведе дека го поддржува предлогот бидејќи тие тоа и го
заслужуваат. Додаде како објаснување дека одлуката за зголемување на платите од
4% не се однесува за членовите на Советот.
Г-дин Фетаи рече дека го поддржува предлогот со оглед на тоа што сé друго
поскапува, а платите останаа исти, и со оглед на тоа што е одлука на Владата на
Република Македонија. Но, рече, треба да се дополни дека оваа одлука важи и за
директорот на Агенцијата и заменикот на директорот.
Г-дин Трајчев рече дека исто така го поддржува ова покачување од причина што
во целата администрација во државата ќе се зголемат октомвриските плати, а тоа е
добро затоа што се зголемува животниот стандард. Во таа насока запраша дали
парите од покачувањето се обезбедени со финансискиот план на Агенцијата за 2014
година?
Г-дин Трајчевски одговори, со оглед на фактот дека ова зголемување од 4% е
утврдено со Законот за изменување и дополнување на платите во Република
Македонија, во финансискиот план на Агенцијата е предвидено предложеното
покачување.
Г-дин Фиданоски официјално им го честита зголемувањето на платата на
директорот на Агенцијата и заменикот на директорот кој ќе биде избран и на
вработените во Стручната служба на Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-5021/1 од 15.10.2014 година и едногласно, со седум гласа „за“,
донесе Правилник за изменување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3803/1 од 17.07.2014
година, со Прилог бр.1 – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на
бруто платата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.02-3803/2
од 17.07.2014 година, со текст како што беше предложен.
Со донесување на горенаведената одлука, престанува да важи одлуката за
утврдување на вредноста на бодот за пресметка на бруто плата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.02-3803/2 од 17.07.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за меѓународна соработка и односи
со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на Агенцијата.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, Правилникот за изменување
на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3803/1 од 17.07.2014 година, со Прилог бр.1 –
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на бруто платата на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.02-3803/2 од 17.07.2014
година, да го објави на огласната табла на Агенцијата.

Точка 3
Г-дин Трајчевски во однос на Предлогот за донесување на Нацрт – Правилник
за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси, објасни дека
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во споредба со претходниот правилник, е во насока на усогласување со новиот
ЗААВМУ. Ги објасни и новините, каде меѓу другото информира дека во однос на
телевизиското емитување на државно ниво постои можност да се доделат дозволи за
емитување на државно ниво преку јавна комуникациска мрежа без објавување на
конкурс. Потребно е рече, подносителот да ги исполни условите кои се строго
дефинирани во таа насока. Во поглед на телевизиско емитување на регионално и
локално ниво нема промени и зоните на емитување се исти како и во претходниот
правилник. Кај радио емитување сега освен преку радио фреквенции, може да се
користи емитување преку ограничен ресурс дигитален терестријален мултиплекс, јавна
комуникациска мрежа или сателит. Иако рече до сега немало интерес, ова е утврдено
со закон и се надева дека во иднина ќе се појави. Исто така и за телевизија преку јавна
комуникациска мрежа и емитување преку сателит нема потреба од конкурс. Најново е
што со овој правилник се овозможува регионално емитување на радио програмите, што
по стариот закон не беше овозможено, а тоа е регионот градот Скопје. Имињата на
општините во старите дозволи ќе се усогласат со новата територијална поделба.
Г-дин Фиданоски, во однос на член 3 став 2 од овој нацрт правилник, дека
„При обезбедување на телевизиско емитување на државно ниво, радиодифузерот е
должен да обезбеди покриеност на сигнал со најмалку 80% од населението во
Република Македонија“, запраша дали во моментов сите телевизии на државно и
регионално ниво имаат покриеност од 80%?
Г-дин Трајчевски одговори дека емитувањето на програмите на национално
ниво се врши преку операторот ОНЕ, кој има обврска да обезбеди од најмалку 80%
покриеност на сигнал од населението во Република Македонија. Според последните
доставени податоци, покриеноста е 95%. Истото се однесува и за регионалните
медиуми.
Г-дин Ајдини рече, бидејќи на државно и регионално ниво обврската е од
најмалку 80% со сигнал да се покрие населението, забележа дека за локалните
телевизии нема обезбедено никаков услов, како на пример има телевизии во Куманово,
Тетово, кој се преку јавна комуникациска мрежа. Предложи да се изнајде некое
решение бидејќи и Агенцијата неколку пати се нашла во ситуација да реагира кон
кабелските како посредник. Но, рече, ако се стави некаков услов, тие самите меѓу себе
ќе најдат некакво решение а не Агенцијата да биде учесник. Постојано прават притисок
кон Агенцијата, и од таа причина потребно е да се додаде одреден услов во
подзаконскиот акт. Рече дека во разговор со една локална телевизија, му било речено
дека уште овој пат сопственикот ќе го плати надоместокот, во иднина нема, бидејќи
сигналот го пренесува само еден кабелски оператор. Со условот рече ќе се обезбеди
да зрачат на повеќе кабелски. Локалните телевизии сметаат дека се на исто ниво со
кабелските, дека кабелските оператори имаат законска обврска да ги реемитуваат, да
им го обезбедат сигналот и сите трошоци, а локалните телевизии не прават напор да
бидат реемитувани. Потоа доаѓаат во Агенцијата и велат дека таа мора да воспостави
контакт со нив. Ова го кажува од лично искуство преку комуникација со локалните
телевизии, бидејќи овој проблем се провлекува околу една година.
Г-дин Трајчевски во однос на забелешката на г-дин Ајдини, даде коментар
дека кабелските телевизии на локално ниво кои одат преку оператор на јавна
комуникациска мрежа без оглед дали се приклучени на една или две или на сите
оператори на јавна комуникациска мрежа, имаат обврска надоместокот кон Агенцијата
да го плаќаат за целото население. На тој начин индиректно, економската логика
укажува дека, ако не се приклучиле на сите оператори, самите ќе работат
нерентабилно. Смета дека постои можност да се додаде во нацрт-правилникот и сака
да види што јавноста ќе се произнесе во таа насока.
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Г-дин Петрушевски рече дека одредени локални телевизии се жалат дека
самите оператори им прават проблем, и доколку имаат ваква обврска во правилникот,
би било дополнителен притисок и од наша страна да го направат тоа. Во средбите што
ги имал со нив, барањето од локалните телевизии било во законските или
подзаконските акти да се стави обврска кабелските оператори да мора да ги
пренесуваат прво домашните телевизии кои се на таа територија а потоа и странските
програмски сервиси. Кога тоа би било ставено во Законот, тогаш Агенцијата немаше да
се сретнува со ваков проблем. Но сепак, рече, останува простор за понатамошна
дискусија, и во иднина постои можност и Агенцијата да изнајде начин ова да го пренесе
и до законодавецот.
Г-дин Трајчевски, рече дека кај телевизиите кои зрачат на локално ниво преку
оператор на јавна комуникациска мрежа, постои убедување дека место телевизијата да
го однесе сигналот до кабелскиот оператор, кабелскиот оператор треба да го стори тоа
место нив. Очекуваат операторот да дојде да си го земе сигналот, а кај секој кабелски
оператор треба да има и енкодер за програмата за локалната телевизија. Тој енкодер
не може да биде трошок на кабелскиот оператор. Локалните телевизии сметаат дека
кабелските оператори се тие кои треба да им ги подмират сите трошоци. Сигналот до
кабелскиот оператор и потребната опрема треба да ја обезбеди телевизијата. Овој
правилник е поврзан со Нацрт – Правилникот за минимални технички, просторни,
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио
емитување. Ако се погледне анализата, не само за 2013 туку и наназад, ќе се забележи
посебно кај локалните телевизии, бројот на вработени е еден. Од тоа произлегува дека
со еден вработен не може да се направи атрактивна програма за да публиката ја гледа.
Така да не може да се очекува кабелскиот оператор да ја стави во неговата понуда
каде во програмата по цел ден се пушта музика на ЦД, реклами од локални мини
маркети и сл. Тие што сериозно мислат да се занимаваат со оваа дејност, мора да ја
подобрат програмата за да има интерес некој да ги пренесува.
Г-дин Фетаи рече, кога веќе Агенцијата е во позиција да донесува Нацрт –
Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси,
прашањето кое се протегна во дискусијата за реемитувањето на локалните телевизии,
станува сериозен проблем во поглед на реемитувањето на домашните програми. Негов
став е дека Агенцијата треба да промовира телевизии и содржини специјализирани за
информативни и образовни содржини, програми за деца и дека во таа насока треба да
се направат одредени напори. Се докажало рече, дека овие проблеми кои се
појавуваат во однос на недоразбирањето на кабелските оператори и телевизиите,
скратена е публиката во Република Македонија бидејќи до нив не допира програмата
на сите телевизии. Ако во тоа подрачје има две локални телевизии, публиката гледа
само една или ниедна телевизија поради тоа што кабелскиот оператор ќе пушти
странски програмски сервиси, отколку локална телевизија. Негов став е да се изнајде
решение до публиката да допрат тие телевизии на локално ниво. Околу финансиските
проблеми, односно финансиите што дополнително треба да се имаат, предлага
компромисно решение, без да се оштетат, да се натераат кабелските оператори да ги
имаат и локалните. Гледа од позиција на публиката која е скратена од тие програми а
законодавецот оставил недореченост, слободен простор, така да во тој случај никој не
го прекршува законот.
Г-дин Фиданоски рече дека ние објективно се соочуваме во Република
Македонија со ситуација каде национални телевизии, дали терестријална или преку
сателит, не се пренесуваат на некои кабелски оператори, така да што останува со
локалните телевизии. Се согласува со констатациите дека немаат интерес кабелските
оператори да ги пренесуваат локалните телевизии бидејќи немаат квалитетна
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програма и се согласува со дискусијата на г-дин Ајдини и ја прифаќа неговата
аргументација, така да ќе го поддржи предлогот да локалните телевизии имаат
можност да го зголемат процентот на гледаност.
Г-дин Фетаи во поглед на радијата што сега согласно новиот закон имаат
можност да добијат дозвола на регионално ниво преку јавни комуникациски мрежи,
запраша дали ќе има интерес или ќе остане само теорија?
Г-дин Трајчевски, рече дека во ЗААВМУ е дадена таква можност и затоа е
ставена во нацрт-правилникот. Објасни дека досега немало никаква најава ни писмо за
намери, но за национални телевизии и регионални преку кабел има интерес.
Г-дин Петрушевски по дискусијата, заклучи дека останува овој проблем да се
разгледа, да се помогне на домашните медиуми согласно законот, и да бидат
пренесувани на што поголема територија и што поголем број на население.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-5000/1 од 15.10.2014 година за донесување на Нацрт –
Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно
со 7 гласа „за“, донесе Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски
и радио програмски сервиси, со текст како што беше предложен, а Агенцијата да
постапи во согласност со член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и член 47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.

Точка 4
Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски го објасни Предлогот за
донесување на Нацрт - Правилник за формата и содржината на службената
легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино
издавање и одземање. Информира дека обврската за службената легитимација
произлегува од член 31 став 3 од ЗААВМУ, при тоа наведувајќи ги и условите кои треба
да се исполнат за да се добие оваа легитимација и како таа треба да изгледа, која
беше доставена во прилог на материјалот за седница. Објасни дека оваа легитимација
ќе ја поседуваат одреден број вработени, односно тие кои што ќе вршат стручен
надзор. Но истакна еден друг проблем. Имено објасни дека АААВМУ нема свое лого и
дека треба да се започне постапка за да се направи лого на Агенцијата, бидејќи логото
што сега го користи Агенцијата не е никаде ни патентирано, ни заштитено. Информира
дека во наредниот период треба да се објави јавен конкурс за идејно графичко
решение за логото и тогаш предложи да се направат нови легитимации и за сите
вработени во Агенцијата и за членовите на Советот.
Г-дин Фетаи рече дека е многу добар предлогот што ќе се прави службена
легитимација, бидејќи покажува на сериозноста и службеноста, и затоа што со години
функционирањето на Агенцијата лабаво се перцепираше. Со ова ќе се покаже
сериозноста и одговорноста на лицето кое ќе биде овластено за вршење стручен
надзор. Во таа насока предложи да се размисли и за легитимација и за членовите на
Советот, за Директорот и за заменикот на директорот кога ќе одат во службена посета
кај радиодифузерите, бидејќи и тие во таа насока не се заштитени. Објасни дека во
првиот состав на Советот, 1997 – 2003 година, кога бил во функција на Заменик
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претседател, имале службени легитимации, со грбот на Република Македонија, име и
презиме и годините на мандат на членот кој бил избран од Собранието на Република
Македонија, и со неа се потврдувало дека се членови на тогашниот Совет за
радиодифузија.
Г-ѓа Машовиќ, имаше забелешка во однос на изгледот на службената
легитимација. Предочи дека грбот на Република Македонија не треба да стои ниту на
лева ниту на десна страна, туку, треба да биде поставен на средина, под целосниот
назив на Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-5002/1 од 15.10.2014 година за донесување на Нацрт Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице
за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и одземање и предлогот
на г-ѓа Машовиќ, да грбот на Република Македонија биде поставен на средина на
легитимацијата, под целосниот назив на Агенцијата.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно
донесе Нацрт - Правилник за формата и содржината на службената легитимација на
овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и
одземање, со текст како што беше предложен, а Агенцијата да постапи во согласност
со член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 47 од
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења

Точка 5
Г-дин Трајчевски објасни дека за точките 5, 6, 7, 8 и 9 односно за „Нацрт –
Планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги“, „Нацрт - Правилник за техничките и организациските
мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“, „Нацрт – Правилник за
начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и
чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“
„Нацрт – Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и
чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци“ „Нацрт –
Упатството за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка
на личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од
работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ќе
даде подетални информации вишиот соработник од Секторот за правни работи, м-р
Ивона Муфишева Алексовска.
М-р Ивона Муфишева Алексовска, објасни дека согласно прописите од областа
за заштита на личните податоци и подзаконските акти на Дирекцијата за заштита на
личните податоци, секое физичко и правно лице кое во своето работење доаѓа во
контакт со лични податоци, потребно е да изработи соодветен систем на технички и
организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните
податоци. Во своето излагање објасни дека тогашниот Советот за радиодифузија ги
донел сите подзаконски акти за кои имал законска обврска. Сега истите треба да се
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усогласат со новите законски прописи и истите треба да се достават на мислење до
Дирекцијата за заштита на личните податоци.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-5003/1 од 15.10.2014 година за донесување на Нацрт – План
за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно
донесе Нацрт – План за создавање систем на технички и организациски мерки за
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше предложен, а
Агенцијата да постапи во согласност со член 48 од Деловникот за работа на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, до Дирекцијата за
заштита на личните податоци да го достави на мислење Нацрт – Планот за создавање
систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на
обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведениот Нацрт – План да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.

Точка 6
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-5001/1 од 15.10.2014 година за донесување на Нацрт Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита
на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно
донесе Нацрт - Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше предложен, а Агенцијата да
постапи во согласност со член 48 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, до Дирекцијата за
заштита на личните податоци да го достави на мислење Нацрт - Правилникот за
техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на
обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.

Точка 7
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-5004/1 од 15.10.2014 година за донесување на Нацрт –
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Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување,
бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно
донесе Нацрт – Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот
на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше предложен, а Агенцијата да
постапи во согласност со член 48 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, до Дирекцијата за
заштита на личните податоци да го достави на мислење Нацрт – Правилникот за
начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и
чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.

Точка 8
Во однос на Нацрт – Правилникот за начинот на правење на сигурносна копија,
архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци,
г-дин Фетаи побара објаснување во однос на чувањето на сигурносните копии надвор
од службените простории на Агенцијата, односно какви податоци има во изнајмениот
сеф во банка?
Вишиот соработник од Секторот за технологии и информатика, Арѓенд Џелили,
објасни дека еднаш месечно се прави back-up на базата на Агенцијата, се снима на ЦД
и се чува како дупла архива во сефот, по што тие се физички заштитени како и
обезбедени со соодветни технички и организациски мерки согласно документацијата за
технички и организациски мерки на Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-5006/1 од 15.10.2014 година за донесување на Нацрт –
Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и
за повторно враќање на зачуваните лични податоци.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно
донесе Нацрт – Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и
чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци, со текст како што
беше предложен, а Агенцијата да постапи во согласност со член 48 од Деловникот за
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од
29.08.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, до Дирекцијата за
заштита на личните податоци да го достави на мислење Нацрт – Правилникот за
начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно
враќање на зачуваните лични податоци.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.
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Точка 9
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-5007/1 од 15.10.2014 година за донесување на Нацрт –
Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на
личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од
работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно
донесе Нацрт – Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за
вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за пренесување
медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, со текст како што беше предложен, а Агенцијата да постапи во
согласност со член 48 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, до Дирекцијата за
заштита на личните податоци да го достави на мислење Нацрт – Упатството за начинот
на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на личните податоци и
за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведеното Нацрт – Упатство, да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.

Точка 10
Г-дин Трајчевски го објасни Предлогот за донесување на Нацрт – Правилник за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола
за телевизиско и радио емитување. Објасни дека во споредба со претходниот
правилник е идентичен во делот на технички, просторни и финансиски услови. Истиот
ќе биде ставен на јавна расправа и ќе се види дали ќе има потреба некој од условите
да се намалат или зголемат. Измените кои се направени во предложениот нацртправилник, се однесуваат на кадровските услови. Кога е донесен правилникот во 2013
година, рече дека биле формирани тимови од членови на Советот и од стручната
служба кои службено ги посетија радиодифузерите во Република Македонија и кои ќе
констатираат во какви просторни услови работат и со колкав број на вработени.
Објасни дека од 1998 година, во дел од конкурсите за доделување концесии, а потоа за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, имало различни критериуми за
доделување. Во некои нема предвидено обврска за бројот на вработени а во дел од
конкурсите има, така да дел од радиодифузерите се најдоа во нерамноправна
положба. Во делот на радијата за минималните кадровски услови нема промени, но во
делот на вработените кај телевизиите на национално ниво кои емитуваат
терестријално има, така да од 100 вработени сега се намалени на 80 лица. Исто така
оние телевизии кои емитуваат програма преку сателит од 40 се намалени на 30 лица,
кај регионалните од 15 на 10 и кај локалните од 10 на 5 вработени. Ако се спореди со
последните податоци, најголемиот дел од локалните телевизии не го исполнуваат ни
овој услов од 5 вработени. Потенцира дека ова се минималните технички, просторни,
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио
емитување.
Г-дин Петрушевски рече дека во претходниот состав на Советот, учествувал во
службените посети на радиодифузерите, во Штип Струмица, Гевгелија, Валандово,
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Кичево. Од сите 20-тина телевизии кои ги посетиле, 19 се изјасниле дека не можат
финансиски да ги исполнат кадровските услови кој ги бара Агенцијата со претходниот
правилник. Единствено ТВ Вис го исполнувала условот. Со ова намалување на
вработените, очекува дека голем дел од медиумите позитивно ќе се изразат за
нацртот-правилникот. Појасни дека бројот на новинари е задржан и не е намален.
Г-дин Фиданоски, рече дека сака да дискутира околу кадровските услови. Ја
прифаќа аргументацијата на г-дин Трајчевски, дека минимумот за локална телевизија
се 5 вработени, за регионална се 10, односно тоа се сниматели и новинари, што една
телевизија од локално или регионално ниво треба да ги има вработено ако сака да
функционира. Но смета дека бројката од 80 лица за телевизија на државно ниво која
емитува програма терестријално, од општ формат, е со драстична разлика од
минатогодишниот правилник, донесен пред не цела година. Во таа насока постави
прашање: кој бил пресудниот критериум да се предложи ваква бројка во однос на
претходниот правилник?
Г-дин Трајчевски одговори дека во 1998 година кога се доделени дозволите на
ТВ Сител и ТВ А1 немало како критериум број на вработени, во 2004 година кога е
доделена дозвола на ТВ Алсат и ТВ Канал 5 имало број 100 вработени, за сателит исто
така имало број на вработени, во 2013 година кога се додели дозвола на ТВ Алфа исто
така имаше 100 вработени заради претходните. Ако се погледнат Анализите за 2013 и
2012 година, ќе се забележи дека во 2012 година ТВ Телма имаше 81 вработен, така да
рече, ако одевме по тој правилник требаше да се одземе дозволата на ТВ Телма, и ТВ
Канал 5 кој имала 95 вработени од минимум 100, односно Агенцијата ќе се доведеше
во ситуација за еден вработен да одземе дозвола за вршење радиодифузна дејност на
некоја национална телевизија. Наведе дека минатата година од просечниот број на
вработени ниту ТВ Телма, ниту ТВ Канал 5 не го исполниле условот, но досега бројката
под 80 вработени не е падната кај ниедна телевизија, иако во моментот сите имаат над
100. Во консултациите што ги имал со сопствениците на националните телевизии, се
согласиле дека 80 вработени е бројка што во никој случај нема да одат под неа.
Г-дин Фиданоски, рече дека ги имал овие сознанија од неформални разговори
пред седницата и го добил тој податок дека сите телевизии имаат над 100 вработени.
Користејќи ги податоците од Анализата која ја има направено Агенцијата од минатата
година, за структурата на вработените, ТВ Сител имала 136, ТВ Алфа 127 вработени,
ТВ Телма 125, ТВ Алсат 112, ТВ Канал 5 имала 92 вработени лица. Со овој предлог
смета дека се отвора пат утре на улица да се најдат 60-70 може и 100 луѓе, 100
медиумски работници. Им се отвора простор на сопствениците на медиумите таа
можност да си ја направат, да ја реализираат, ако на тој начин сметаат дека ќе си ги
намалат своите трошоци и ќе си го зголемат профитот, а при тоа ќе ги запазат
прописите дека во овој случај ги исполнуваат минималните кадровски услови. Тие рече,
и со ваква бројка што ја имаат досега, според Анализата, остваруваат профит која се
сериозна сума за македонски прилики, ТВ Сител има 1,7 милиони евра профит за 2013
година, ТВ Канал 5 има профит од 600.000 евра, ТВ Алфа речиси 500.000 евра профит,
ТВ Алсат 70.000 евра, освен ТВ Телма која има пониска сума. Она што сака да го каже
е дека ако имаат такви позитивни финансиски извештаи во работењето и ако во
моментов имаат над 100 вработени секој од нив, а знаејќи од искуство дека порано
имало и повеќе, бидејќи доаѓа од медиум кој своевремено имал и над 150 вработени, а
во тие години остварувал негативни финансиски резултати, и сепак не било причина
некои луѓе да бидат отпуштени од работа, трошоците биле кратени на друг начин. Во
таа насока додаде, зошто сега да се даде таква шанса на сопствениците на медиумите
по кратка постапка, таков впечаток има, да можат на еден брз и ефективен начин да
отпуштат број на вработени истовремено и судбината на нивните семејства да биде
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доведена во прашање. Уште на првата седница писмено предложил една точка за
седница, околу ослободувањето на плаќање радиодифузна такса и не била прифатена
точката за да се дискутира по неа, а неформално образложение било дека тоа е
политика, дека тоа е готова работа и дека тоа е социјален момент кој треба да се
прифати. Во тој контекст сака да каже дека и овој предлог оди во таа насока и дека ние
треба да внимаваме и на тој момент, да според него, не се случи да се даде отворена
можност, формално-правна, утре 60. 70, може и 100-тина луѓе, говорејќи за
телевизиите на државно ниво, да можат да отпуштат вработени. Ќе почека да види
дали ќе има реакции од јавноста во однос на оваа бројка и веројатно рече дека ќе
поднесе амандман во финалната фаза кога ќе се разгледува предлог-правилникот.
Г-дин Трајчевски рече дека податоците што ги кажал г-дин Фиданоски не се
точни за 2013 година. ТВ Телма имала 81 вработен, ТВ Канал 5 имала 92, ТВ Алсат М
90. Само ТВ Алфа имала 127 и ТВ Сител 135. Ова е просечен број на вработени
согласно завршната сметка. Само Алфа и Сител ги исполнуваат условите од 100
вработени. Затоа бројката е 80, затоа што 81 вработен има ТВ Телма. Ако се почитува
актуелниот правилник, рече, треба да се одземат дозволите.
Г-дин Фиданоски посочи дека ги знае и тие бројки и не само ТВ Телма, ТВ Канал
5 и Алсат, туку и ТВ Сител и ТВ Алфа требало да им биде одземена дозволата затоа
што не исполнувале критериум за број на новинари, во однос на вкупниот број на
вработени. Значи сите требале да изгубат. Поентата му била друга. Значи во моментов
сите тие телевизии што се на државно ниво со терестријална фрекфенција од општ
формат имаат над 100 вработувања и апелираше заради социјалниот момент, за кој ја
имал оваа дискусија, да се одржи тој критериум, да го задржат ако сакаат да ја
продолжат дозволата. Бидејќи као што г-дин Трајчевски рекол на минатата седница
сите тие ќе треба да ја продолжат дозволата, врз база и на овој правилник што ќе се
усвои. Затоа ја имал таа дискусија и затоа сметал дека не треба да се намали вкупната
бројка на вработени во овој тип на телевизии.
Г-дин Јанчески во однос на дискусијата на г-дин Фиданоски, смета дека и таа
бројка од 80 е во функција на тоа за што тој се залага, бидејќи ако се случи некоја од
телевизиите да падне под таа бројка, ќе се случи да се надмине бројката за оние луѓе
кој смета дека се во опасност за губење на работното место. Овој нацрт-правилник не
се донесува во контекст на постојната финансиска состојба на актуелните
радиодифузери, туку се носи за подолг период, што значи дека не може да се
прејудицира со каква финансиска подлога или на кој начин тие ќе го уредуваат своето
работење.
Г-дин Фетаи предложи едно надополнување, допрецизирање на овој нацртправилник, бидејќи рече сега имаме нов формат на телевизија, телевизија на државно
ниво преку јавни комуникациски мрежи, а во правилникот не е ставено, истото во член
22 треба да се додаде.
Г-дин Петрушевски се согласи дека е испуштено поради техничка грешка, и во
таа насока рече дека нацрт-правилникот ќе го стави на усвојување со предлогот на
г-дин Фетаи, да се дополни член 22 во став 3 и 4.
Г-дин Селвер Ајдини имаше дискусија во врска со вработените лица. Во нацртправилникот е наведено дека „како вработени лица во редовен работен однос се
сметаат и лицата ангажирани по друг основ согласно позитивните законски прописи во
Република Македонија“. Бидејќи бил дел од екипите кои минатата година работно ги
посетиле медиумите, се појавил проблем за лицата кој се ангажирани хонорарно.
Според сопствениците на радиодифузерите, хонорарно се смета и лицето кое го
исплаќа во кеш. Велат дека имаат 10 лица ангажирано хонорарно а за тоа немаат
никаков документ, дали тоа го плаќа преку надомест за авторски права, дали преку
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Агенција за вработување. Предложи овој последен став од член 22 да се допрецизира,
односно што Агенцијата прифаќа под лица ангажирани по друг основ.
Г-дин Трајчевски објасни дека од таа причина е додадено „ангажирани по друг
основ согласно позитивните законски прописи во Република Македонија“, така што
хонорарно вработување по закон не постои. Постои регулирање по авторски договор и
преку Агенција за вработување. Но од 1 јануари 2015 година, ќе мора да им се плаќаат
придонеси, така да нема повеќе да бидат во важност тие хонорарно вработени. Ова е
ставено затоа што во одредени радија и телевизии се ангажираат луѓе кој работат на
друго работно место и имаат емисија во денот од некој час, и тој работен однос треба
да се регулира на одреден начин.
Г-дин Трајчев, во контекст на дискусијата, рече дека со оглед на тоа што со овој
правилник треба да се постават работите прецизно, треба да се дефинираат одредени
работи. Така да доколку биде со помалку часови од колку што е полното работното
време, дали тоа ќе се смета за редовно вработен. Потоа дали еден работен однос каде
што постои полно работно време и тој однос се остварува преку Агенција за
привремено вработување каде иако е пријавен во таа агенција, работните задачи ги
извршува кај работодавачот, дали и тука може да се смета дека станува збор за
работен однос. Авторска агенција е форма каде што некое лице треба да направи
авторско дело и треба да има некакви критериуми, и тоа треба да биде јасно дали се
прифаќа или не. Друга форма е договор на дело. Во таа насока предложи, за да вакви
специфични работи не станат предмет на некакво толкување понатака затоа што сè
уште правилникот е во фаза на донесување, прецизно да се дефинираат за да нема
понатака проблеми во толкувањето.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-4998/1 од 15.10.2014 година за донесување на Нацрт –
Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за
добивање дозвола за телевизиско и радио емитување.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со
забелешката од г-дин Фетаи, едногласно донесе Нацрт – Правилник за минимални
технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за
телевизиско и радио емитување, со текст како што беше предложен, а Агенцијата да
постапи во согласност со член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и член 47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.

Точка 11
Г-дин Трајчевски го објасни Предлогот за давање одобрение за донесување на
одлука за отпис на долгот на Трговското радиодифузно друштво оператор на кабловска
мрежа „ОМЕГА НЕТ” ДООЕЛ Демир Хисар, од сметководствената евиденција на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со предлог – одлука. Со оглед
на фактот што основниот суд во Битола отвори стечајна постапка над ТРД оператор на
кабловска мрежа „ОМЕГА НЕТ” ДООЕЛ Демир Хисар, и истата не се спроведе и се
заклучи, информира дека не постои основ за наплата на долгот кон Агенцијата, во
износ од 5.872.00 денари.
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Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, бр.025008/1 од 15.10.2014 година, и едногласно даде одобрение на Директорот на
Агенцијата, да донесе Одлука со која од сметководствената евиденција на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ќе се отпише долгот на Трговското
радиодифузно друштво оператор на кабловска мрежа „ОМЕГА НЕТ” ДООЕЛ Демир
Хисар, во износ од 5.872,00 денари (по фактура бр. 065/2014 од 20.03.2014 година), со
текст како што беше предложена одлуката.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи,
отписот од горенаведеното побарување да го изврши заклучно со периодот до
31.12.2014 година.

Точка 12
Г-дин Трајчевски го објасни Предлогот за донесување одлука со која се
дозволува промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-Одлука. Објасни дека со
предложените промени на сопственичката структура на наведениот радиодифузер, не
се создава недозволена сопственичка структура во смисла на ЗААВМУ.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, бр.025028/2 од 16.10.2014 година и донесе Одлука со која се дозволува промена во
сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО
КЛАСИК ФМ ДООЕЛ Скопје, со текст како што беше предложена одлуката.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на
Агенцијата.

Точка 13
Г-дин Трајчевски го објасни Предлогот за давање на одобрување на
Директорот за донесување Одлука за распишување оглас за засновање работен однос
и за спроведување на постапка за вработување во стручната служба. Информира дека
овој конкурс беше објавен во 2012 година, но не се изврши. Објасни дека во Секторот
за технологии и информатика, биле вработени тројца, но од април 2014 година, еден
вработен е префрлен во Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права, другиот вработен освен со тековните активности
во секторот, е ангажиран и во ИПА проектите на Агенцијата. Од таа причина,
предложено е да се распише оглас за вработување со средна стручна спрема, исто
како и во 2012 година.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.04-5022/1 од 15.10.2014 година, и едногласно даде одобрение на
Директорот на Агенцијата за донесување одлука за распишување оглас за засновање
работен однос и за спроведување на постапка за вработување на 1 (еден) извршител,
референт за одржување на компјутери во Секторот за технологии и информатика во
стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви
горенаведената одлука.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, Јавниот оглас да го објави на веб страната на
Агенцијата заклучно со 29.10.2014 година и во 2 (два) дневни весника и тоа: 1 (еден)
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дневен весник што се издава на македонски јазик и 1 (еден) дневен весник што се
издава на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик
различен од македонскиот, на товар на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги како работодавач.

Точка 14
Разно
Немаше точки под разно.

Подготвил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска
Контролирал: Огнен Неделковски
Одобрил: д-р Андриана Скерлев – Чакар

Согласен: м-р Драгица Љубевска

Бр. 02-5024/14
31.10.2014 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.
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