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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

·anetamitrova@yahoo.com 

Предмет: Одговор на претставка 

Почитувана , 

По повод Вашата претставка (наш арх. бр. 03-1 од 12.02.2021 година), Ве 
известуваме дека во врска со серијалите ,,Горка земја" и „Ангели" што се емитуваат на 
програмскиот сервис од трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 
ДООЕЛ Скопје, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе 
вонреден надзор, но не најде повреда на одредбите од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и на одредбите од Правилникот за заштита на 
малолетните лица. 

Во епизодите од ,,Горка земја", репризирани во попладневните термини во 
текот на викендот - од 6 и од 7 февруари 2021 година, не ја најдовме сцената што јС1 
посочувате како приказ на (цитат): „некакво бесење". Впрочем, и да ја имало, 
анализата би требало да ја согледа детално - и како засебно режирана, осмислена 
аудиовизуелна целина, и во контР-кст на драмското дејствие што претходно каузално 
се развивало низ десетици епизоди. 

Епизодите од серијалот ,,Горка земја" премиерно се емитуваат од понеделник 
до петок по 21 часот, а се репризираат само за викенд по 13 часот. Премиерите на 
епизодите од серијалот „Ангели", ставени се на програмски распоред од понеделник 
до петок по 22:30 часот, а репризите се емитуваат само во текот на работната
недела, по 15 часот. Со таков програмски распоред, и во обата случаја,
класификациски означени како програма од Втора категорија, зголемена е 
веројатноста за одговорен родителски / старателски надзор врз потенцијално 
присутна малолетна публика. Од друга страна, пак, во прилог на овој аспект - по 
речиси 100 емитувани епизоди од серијалот „Ангели", и по речиси 60 епизоди од 
серијалот ,,Горка земја", досега во Агенцијата не стигнала претставка ни за едниот ни 
за другиот серијал. 

Според критериумите од Правилникот за заштита на малолетните лица, 
клучната разлика меѓу Втората (достапна цел ден) и Третата програмска категорија 
(достапна само во периодот од 20 до 05 часот), пред се е заснована врз т.н. -

„систематичен приказ" - насилство и/или еротика, односно, упростена речено -

колку често и како се драматуршки и режисерски третирани и прикажани 
потенцијално проблематични сцени / глетки / описи. 

Во Правилникот, описот на Втората категорија програма, меѓу другото 
пропишува дека: - „Можен е опфат на посериозни теми: девијантно однесување, 
семејно насилство, расизам и слично, меѓутоа програмите во ниту еден случај не 
смеат да поттикнуваат, ниту пак во себе да вклучуваат каква било афирмација на 
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девијантно однесување или на поведение навредливо за човековото достоинство. („.) Дозволено е 
умерено прикажување насилство, но без детали на суровост, оправдано во заплетат на сценариото 
без да се нагласува присуство на вистинско оружје или на опасни техники за меѓучовечка пресметка." 

Наодите од извештајот по вонреден надзор врз програмскиот сервис на ТВ Сител се достапни на 
веб-страницата на Агенцијата - avmu.mk 

Со почит, 

contact@avmu.mk

/'· Аг�нција..за аудио и аудиовизуелни�/,'�"';"' " · · · · .��_
диумски услуги

l ��'>�„ •·· ./,_ , - �: иректор � \1 - ...-- l -..-
,-::� �� ': , . � - __.. •,\ ········

.
�·-········i7···················· ······· 

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ 
\ ,1' 

Тел. + 389 2 3103 400 Страница 2 од 2 


