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------------- origina 1 message --------------

Subject: Fwd: ТВ канали-содржина 

From: 

 Date: Fri, 21 Jan 2022 11:36:04 +0100 

То: contact@avmu.mk 
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Почитувани, 
Ви го препра1<ам меилот со надеж дека ќе започне решавањето на споменатиот 

проблем кој предолго и премногу трае во интерес на сите. Мора да има 

стандарди кога и каде може да се пуштаат реклами од болници и лекови. 

поздрав 

---------- Forwarded message ---------

From: 

> Date: Fri, Јап 21, 2022, 11:17 АМ 

Subject: Re: ТВ канали-содржина 

То: 

благодарам на брзиот одговор. 

поздрав 

Оп Thu, Јап 20, 2022, 10:09 РМ: 

> Pochituvaп, 
> 
> Obvrskite па АЕК soglasпo Zakoпot za elektroпskite komuпikacii, pokraj 
> drugite, е i пadzor па obezbeduvaпjeto па javпite elektroпski komuпikaciski 
> mrezhi/uslugi по пе i sodrzhiпata па uslugite, vo sluchajot uslugata 
> televizija. Nadlezhпosta vo delot па sodrzhiпata па uslugata televizija е 
> defiпiraпa vo Zakoпot za audio i audiovizuelпi mediumski uslugi i пadlezhпa 
> iпstitucija vo Makedoпija za sproveduvaпje па ovoj zakoп е Ageпcijata za 
> audio i audiovizuelпi mediumski uslugi (www.avmu.mk). 
> 
> Pozdrav, 
> 
> 
> Ѕепt f rom my iPhoпe 
> 
> > Оп 20.1.2022, at 21:51, 

> > 

> > 
> > Почитувани, 

> > 
> > Птетпоставувам дека сум на вистинската адреса. 

> > Имено, нашите телевизии прават невиден терор и тортура над обичните ТВ 
> претплатници. Се прекинуваат филмови, серии, емисии и СЕ РЕКЛАМИРААТ 

> ОПЕРАЦИИ, ЛЕКОВИ И ЛЕКАРСТВА. ВЕ МОЛАМ ПОСОЧЕТЕ ЕДНА ТАКВА ТЕЛЕВИЗИЈА ОД 
> ЗАПАД КОН КОЈ СЕ СТРЕМИМЕ. ПОД ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНЕ СО ОВА И ПОСЛЕ СЕ 
> ПРАШУВАМЕ КАДЕ ЗГРЕШИВМЕ СО НАШИТЕ ДЕЦА? 
> > Очекувам итен и разумен одговор, 

> > поздрав 
> 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 helpdesk@aec.mk или на тел. 
> и да ја избришете од компјутерите без да ја читате содржината, > копирате или 
печатете. 
> 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. 
> Напоменуваме дека Агенцијата за електронски комуникации го задржува 
> правото да го надгледува сопствениот е-маил сообраќа ј заради контрола на 

> квалитет. 
> 
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