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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

Предмет: Одговор на Барање за пристап до 
информации од јавен карактер 

Почитувани, 

Во врска со Вашето Барање за пристап до информации од јавен 
карактер, доставено до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги на ден 14.11.2019 година, заверено со наш бр.12-4989/1 од 14.11.2019 
година, Ве известуваме за следното: 

Следните радиодифузери имаат дозвола, покрај на други јазици, да 
емитуваат програма и на турски јазик: 

1. Телевизија Шења - емитува програма на албански, турски и 
македонски јазик, на државно ниво, а дозволата е доделена во 2015 година; 

2. Телевизија З - емитува програма на македонски, албански и турски 
јазик, во регионот Стогово, кој ги опфаќа општините Дебар, Центар Жупа и 
Маврово и Ростуше, а дозволата е доделена во 2018 година; 

3. Телевизија Ера - емитува програма на албански и турски јазик, во 
Скопскиот регион, за прв пат дозвола е доделена во 1999 година, а 
постојната е од 2015 година; 

4. Телевизија Г-ТВ - емитува програма на албански, македонски и 
турски јазик, на подрачјето на Гостивар, дозволата е доделена во 2011 
година, но телевизијата почна да работи во 201 З година. Постојната дозвола 
е од 2015 година; и 

5. Радиостаницата Балкан, која емитува програма на македонски, 
албански и турски јазик на подрачјето на градот Гостивар, а дозволата е 
доделена во 2016 година. 

Податоците за гледаноста и слушаноста на овие пет радиодифузери 
можете да ги најдете на веб страницата на Агенцијата, во полето 
ПУБЛИКАЦИИ/АНАЛИЗИ, подполе ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПУБЛИКАТА, 
под поле ГЛЕДАНОСТ/СЛУШАНОСТ, или на следниот линк: 
httрѕ://аvmu.mk/гледаностслушаност/ 

На Вториот програмски сервис на Македонска телевизија, меѓу 
другите програми (на албански, бошњачки, српски, влашки и ромски јазик), се 
емитуваат и програми на турски јазик. 

Исто така, на Третиот програмски сервис на Македонско радио, меѓу 
другите програми (на албански, бошњачки, српски, влашки и ромски јазик), се 
емитуваат и програми на турски јазик. 

Во периодот од 2015 година наваму, одземени се дозволите на само 
два радиодифузери кои емитуваа програма, покрај на македонски и на 
албански, и на турски јазик: локалната телевизија ТВ Чеграни и регионалната 
телевизија ТВ Канал ТРИ. 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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Преку операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, во Македонија се 
реемитуваат вкупно 19 телевизиски канали од Република Турција. 

Досега не се преземени мерки за времено ограничување на пренос и прием на судио и 
аудиовизуелни медиумски услуги од Република Турција. 

Во изминатите десетина години на неколку телевизии кои што емитуваат програма на 
државно ниво (Сител, ТВ Канал 5, Компани 21-М, ТВ Алсат-М и ТВ Шења) се емитуваат 
теленовели произведени во Република Турција и тие имаат најголема гледаност, а дел од нив 
се емитуваат и во ударните термини и се репризираат. 

Со почит, 

Службено ли�t �стварување на правото
на слобо4Ј�/'rтап до информации, 

contact@avmu.mk Тел. + 389 2 3103 400 
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