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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

До: 

Предмет: Одговор на претставка 

Почитувана  

По Вашата претставка (наш арх.бр. 03-14 од 28.09.2021 година) Агенцијата 
спроведе вонреден програмски надзор врз програмскиот сервис на ТРД ТВ Сител 
ДООЕЛ Скопје (писмен извештај бр. 10-3571/1 од 01.10.2021) во врска со играниот 
серијал ,Добриот Доктор" емитуван на 27, 28 и на 29 септември 2021 година. 

Иако е неблагодарно од содржината на само трите досега емитувани епизоди 
од турската серија „Добриот Доктор" да се извлекуваат заклучоци за (не)соодветноста 
на категоризацијата според возраста на очекуваната ТВ-публика, по увидот во 
аудиовизуелниот материјал на трите воведни епизоди од серијалот, а имајќи го 
предвид и временскиот период - 21 :30 часот - во кој се премиерно емитувани (а 
репризирани наредниот ден од 15 часот), не може да се каже дека има нешто спорно 
од гледиште на - „заштита на малолетната публика". 

Реминисцентните (флешбек) сцени со кои е прикажана траумата од 
детството на Докторот, кој е во ментална состојба на „савантизам" (вид аутизам, во 
кој одредени умствени способности се исклучително нагласени за сметка на 
потиснатите емоции), режисерски воопшто не се третирани како долготрајни и 
графички детализирани прикази на психофизичка бруталност, а сцените, пак, во кои 
Докторот на дело ја покажува својата медицинска вештина се третирани како израз на 
солидарност и на професионална одговорност кон луѓе затекнати во ситуација на 
нужна, итна здравствена помош. 

Инаку, турската серија со оригинален наслов „Mucize Doktor" е верзија на 
јужнокорејскиот оригинал од 2013 година, што има и мошне успешна, повеќекратно 
наградувана американска варијанта од 2017 година, емитувана на повеќе глобални 
ТВ-мрежи, во 5 сезони под ист наслов - ,,Тhе Good Doctor", од жанрот - „медициска 
драма". Извештајот од вонредниот надзор на ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, е 
достапен на веб сајтот на Агенцијата. 

Ви благодариме за соработката. 

Срдечен поздрав, 

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