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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

До: Трговско радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија 

За: 

Предмет: Одговор на претставка 

Почитувани, 

Во врска со Вашата претставка (наш арх. бр. 03-58 од 05.12.2019 година), 
најнапред Ве известуваме за следново: 

Својот програмски и административен надзор Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги го врши врз основа на - Годишен план, редовно 
објавуван и постојано достапен на веб-страницата на Агенцијата https://bit.ly/34VYOiE. 
Со други зборови - календарот на планираните мониторинзи - варира од медиум до 
медиум, токму за да не може да има какво било влијание врз објективноста на 
анализите што исклучиво се спороведуваат врз основа на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги (ЗАВМУ), на Законот за медиуми и на соодветните 
подзаконски акти. 

Секако, Агенцијата спроведува и надзор врз основа на претставки. За да 
можеме да спроведеме надзор врз основа на Вашата претставка не е доволна само 
фотографијата од играна програма со логото на ТВ Сител, која сте ја пратиле до 
Агенцијата бидејќи не ги обезбедува минималните информации врз основа на кои 
Агенцијата би можела да го провери Вашето тврдење, а тие податоци, во основа, се: 

- датумот на емитуваната играна програма; 
- името на играната програма; 
- жанрот на играната програма; 
- временскиот период кога е емитувана програмата. 

Врз основа на ова, спроведувањето на контекстуалната анализа што ја прави 
Агенцијата потоа се придржува до класификациските критериуми од подзаконскиот 
акт - „Правилник за заштита на малолетните лица". Ве молиме во најскоро време да 
ни ги доставите овие информации за да можеме да постапиме понатаму. 

Како директен одговор, пак, на Вашата Дилема (цитат): „(„.) дали при 
одредување на казните од ваша страна има селекција на национални (побогати) и 
локални (посиромашни) радиодифузери" - Ви го посочуваме линкот 

https://avmu.mk/tv-sitel/ 
Редовен програмски надзор - ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (прекршување на членот 50 
став 3 од ЗМВМУ). 

Тој води кон ордел од нашата веб-страница на кој ќе ги најдете сите годинешни и 
скорешни мониторинзи и анализи што Агенцијата ги има спроведено (и) врз 
националните телевизии, а во случајов и конкретно врз ТВ Сител, бидејќи нејзе 
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посебно сте ја апострофирале, и тоа врз основа на истиот - член 50 - „Заштита на малолетни лица" 
- од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Со почит, 
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