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До: 

Предмет: Одговор на претставка 

Почитуван, 

Точни се забелешките од Вашата претставка (наш арх. бр. 03-48 од 
16.07.2019 година) по однос на разликите во предупредувачките сигнализации 
аплицирани на: 1) - најавите „(8+)" и 2) - на епизодите „(12+)" од играниот 
серијал „Екатерина Велика". Но - не станува збор за суштинска повреда на 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Правилникот за 
заштита на малолетните лица, туку веројатно за - технички превид, посебно 
ако се земат предвид следниве околности: На 15 јули 2019 година, кога сте ја 
пратиле претставката, емитувана е првата епизода од овој серијал, и тоа (со 
оглед дека се работи за веќе прегледана и класифицирана аудиовизуелна 
содржина) во соодветен програмски термин - по 21 часот, и со соодветна 
ознака - „12+ - програми од трета категорија, за кои е неопходен надзор од 

родител/ старател". Оттаму, условно речено - „штетата" - пред се во ОДНОС 
кон потенцијалната публика на серијалот, направена со недоследно 
аплицирање предупредувачка сигнализација, очигледно се должи на 
небрежност, без некаква посебна намера, односно е - минорна. 
Радиодифузерот ќе биде опоменат доколку продолжи да ја прави истава 
грешка. 

Згора на опишаните околности, Ве потсетуваме дека - истиов серијал 
„Екатерина Велика", премиерно на ПВ, со континуирано аплицирање 
соодветна предупредувачка сигнализација, беше емитуван во - ноември 2018 
година, при што, по извршен редовен мониторинг, Агенцијата јавно го опомена 
радиодифузерот само за - несоодветен програмски термин кога беа емитувани 
две репризи на 22-та епизода. Извештаите од досега извршените мониторинзи 
врз програмскиот сервис на ПВ, а посебно во врска со заштитата на 
малолетниците, достапни Ви се на avmu.mk - Интернет страницата на 
Агенцијата. 

Повторно, по Ваша претставка, Агенцијата направи анализа и на 
епизодата насловена „Од пепелта (Out of the Ashes") што ја спарите од 
документарната, социо-културна серија ,,Приказни од светот", но - не 
констатираше прекршување ни на ЗААВМУ ни на Правилникот за заштита на 
малолетните лица, затоа што емитуваната аудиовизуелна целина не содржи 
ниту сцени/глетки на насилство ниту какви било непристојности во смисла на 
вулгарности или навреда на човековото достоинство. Оттаму, радиодифузерот 
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не направил штета што епизодата од документарната серија ја означил како програма од трета 
категорија, а ја емитувал во 19 часот, оти и оригинално, епизодата би можела да биде емитувана 
без каква било предупредувачка сигнализација, во кој било термин од програмската понуда. 

Со ПОЧИТ, 
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