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Subject: FW: Агенција за електронски комуникации: TV programa 

Pretstavka za zaverka 

-----Original Message-----

] Ѕепt: среда, 18 септември 2019 08:26 

То: Koпtakt 

Subject: Агенција за електронски комуникации: ТV programa 

Pocituva ni, 

Bi sakala da znam dali na nasite Televiziski kanali е dozvoleno vo 21h navecer da tece programa t.e film vo koj ima 

goli i пeprijatпi ѕсепi od mazi (dvajca mazi) . 

Ova moite deca go gledaa па kaпal М1 i па пitu еdеп kos пе stoese deka е zabraпeto za deca pod пеkоја vozrast.Bi 

sakala da mi go objasпite vakviot пасiп па emituvaпje dali е dozvoleпo da ѕе sirat vakvi ѕсепi koi mепе kako roditel 

mi е пeprijatпo da gi objasпuva пitu pak smetam deka treba da gi objasпuvam bidejki za mепе toa е пеѕtо 

poremeteпo./mam i sliki dokazi za tv programata па televizijata. 

Blagodaram i go ocekuvam vasiot odgovor. 

 

Оваа електронска порака и прикачените документи со истата може да содржат доверливи информации. Било 

какви препраќања, модификации, употреба на информациите за други намени или користење на истите за 

било какви цели од други лица освен за лицата на кои е адресирана е забрането. 

Мислењата и ставовите што ги содржи оваа порака се на нејзиниот автор и истите не секогаш се совпаѓаат со 

ставот на Агенцијата за електронски комуникации. 
Ако сте ја примиле оваа електронска порака по грешка, Ве молиме да ја контактирате нашата IT служба преку 

Предупредуваме дека треба сами да спроведете проверка од вируси на истата пред отворање на 

информациите или прикачените документи. Агенцијата не прифаќа никаква одговорност за било какви загуби 
или штети што може да настанат од софтверски вируси или пресретнувања / попречувања на ваквата 

кореспонденција. 

Напоменува ме дека Агенцијата за електронски комуникации го задржува правото да го надгледува 

сопствениот е-маил сообраќај заради контрола на квалитет. 
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