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1. Вовед и методологија 
НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Информации засновани на факти и 

транспарентност за успешна Ковид-19 имунизација“, спроведува мониторинг на 

известувањето на медиумите за процесот на вакцинација. 

Набљудувањето и анализата на медиумското известување за Ковид-19 

имунизацијата се реализира преку агрегаторот на вести – Time.mk, кој опфаќа вкупно 

125 медиуми1 - вести (63), портали (48) и спортски медиуми (14) и тоа, со пребарување 

според клучни зборови - „вакцинација“, „Филипче“ и „антиваксери“. 

Основната цел на набљудувањето е да се утврди интензитетот, квалитетот и 

доминантните наративи во известувањето на медиумите за целокупниот процес на 

Ковид-19 вакцинацијата во државава. 

Овој извештај го опфаќа периодот од 1 до 31 август, 2021 година. 

 

2. Клучни наоди 

Анализата на медиумското известување во текот на август ги покажа следниве 

тенденции: 

 Вакцинацијата против Ковид-19 останува најзастапена тема во медиумите.  

 Министерството за здравство и министерот Филипче и натаму се најчестиот 

извор на информации. 

 Во фокусот се ефикасноста на вакцините, процентот на имунизирани граѓани, 

како и процентот на вакцинирани меѓу новозаболените  

 Значителен дел од вестите се поврзани со економските последици од 

рестриктивните мерки.   

 Новинарите известуваа и за вакциналниот сертификат. 

 Крајот на август го обележаа прилози за почетокот на учебната година и 

протоколите за физичко следење на наставата. 

 Владината кампања „Вакцинирај се“, опозицијата ја оцени како задоцнета и 
скапа. 

 Се зголеми  бројот на новинарски прилози кои известуваа за активностите на 

антиваксерите, благодарение на нивните протести во државава. 

 

Вакцинацијата против Ковид-19 и во текот на август беше најзастапена тема во 

медиумите. На агрегаторот Time.mk беа објавени 9.127 новинарски прилози во кои се 

обработуваат информации поврзани со различни аспекти од процесот на имунизација 

на населението во државава.  

 

                                                           
1 Преглед на опфатени медиуми на агрегаторот Time.mk, достапно на: https://Time.mk/s/all  

https://time.mk/s/all
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Во најголем дел од вестите како извор се појавува Министерството за здравство 

(4.422), кое на дневна основа во просек испраќа четири до пет соопштенија поврзани со 

бројот на вакцинирани, текот на процесот на имунизација, бројот на заболени од Ковид-

19 и др. Секојдневно во медимите е застапен и министерот за здравство, Венко 

Филипче, кој во август беше присутен во 2.050 вести поврзани со коронавирусот.  

 

 

 

Откако стана актуелен вакциналниот сертификат, медиумите во август имаа 1.031 

вест на оваа тема. И антиваксерите, во август, добија најмногу простор од почетокот на 

годината. Беа објавени 303 прилози за активностите на противниците на Ковид-19 

имунизацијата. 

Во медиумите и натаму преовладуваат кратки вести, кои со речиси идентична 

содржина се пренесуваат во повеќето информативни портали. Многу ретки се 

анализите кои ја обработуваат темата вакцинација, додека новинарски истражувања 

речиси воопшто и нема. 
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2.1 Најавени нови мерки, зголемена вакцинација  

Четвртиот бран на коронавирусот и новиот делта сој го диктираа фокусот на интерес 

на медиумите. Заради зголемувањето на бројот на заболени и починати, Владата 

воведе нови протоколи за ограничено движење во затворени простори (угостителски 

објекти, шопинг центри и др.). Овие мерки се најрестриктивни за граѓаните кои не се 

имунизирани.  

Новинарските написи во голем дел се однесува на (не)почитувањето на мерките, 

како и на реакциите на бизнис-секторот и граѓаните. Бизнис-заедницата предупреди на 

сериозни економски последици од новите рестриктивни мерки. 

Медиумите, на дневна основа информираа за зголемениот интерес за вакцинација, 

по воведувањето на новите рестриктивни мерки и за отворањето  нови вакцинални 

пунктови. Новинарските извештаи истовремено се фокусираа и на бројот на 

новозаболени и починати односно на тоа, колкав процент од нив се вакцинирани против 

Ковид-19. 

„Владата ги одобри новите мерки за заштита од Ковид-19“2 

„Сертификатите ги испразнија кафулињата и моловите“3 

„Стопанската комора бара поддршка за туристичко-угостителскиот сектор и 

средба со Битиќи, Бектеши и Филипче“4 

„Има хоспитализирани вакцинирани и со „Синофарм“ и со „Фајзер“, но 

прележаните имаат поголем ризик, тврди Филипче“5 

 

2.2 Kампања „Вакцинирај се“ 

Медиумите известуваа за почетокот на владината кампања за подигнување на 

свеста кај граѓаните за корисноста на вакцината, како единствен услов за борба против 

пандемијата. Немаше анализи за тоа каков е квалитетот на кампањата, зошто толку 

пари (250.000 - 300.000 евра) се издвоени за неа, како и зошто таа започнува дури шест 

месеци од почетокот на имунизацијата во државава. Медиумите единствено ги 

пренесуваа владините информации за кампањата, но и реакциите на опозицијата која 

ја критикуваше власта дека кампањата е прескапа и задоцнета.  

„Почнуваме кампања „Вакцинирај се“ за да ги спречиме лажните вести на 

антиваксерите и пак нормално да живееме, рече Заев“6 

                                                           
2 Слободна Европа, https://www.slobodnaevropa.mk/a/31415287.html  
3 Дојче Веле, 

https://www.dw.com/mk/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/a-58900906 
4 Фронтлајн, https://frontline.mk/2021/08/20/stopanskata-komora-bara-poddrshka-za-turistichko-ugostitelskiot-sektor-i-sredba-

so-biti-i-bekteshi-i-filipche/ 
5Фокус, https://fokus.mk/ima-hospitalizirani-vaktsinirani-i-so-sinofarm-i-so-fajzer-no-prelezhanite-imaat-pogolem-rizik-tvrdi-

filipche/ 

 
6 Сакам да кажам, https://sdk.mk/index.php/makedonija/pochnuvame-kampana-vaktsiniraj-se-za-da-gi-sprechime-lazhnite-
vesti-na-antivakserite-i-pak-normalno-da-zhiveeme-reche-zaev/ 

https://www.slobodnaevropa.mk/a/31415287.html
https://www.dw.com/mk/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/a-58900906
https://www.dw.com/mk/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/a-58900906
https://www.dw.com/mk/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/a-58900906
https://frontline.mk/2021/08/20/stopanskata-komora-bara-poddrshka-za-turistichko-ugostitelskiot-sektor-i-sredba-so-biti-i-bekteshi-i-filipche/
https://frontline.mk/2021/08/20/stopanskata-komora-bara-poddrshka-za-turistichko-ugostitelskiot-sektor-i-sredba-so-biti-i-bekteshi-i-filipche/
https://fokus.mk/ima-hospitalizirani-vaktsinirani-i-so-sinofarm-i-so-fajzer-no-prelezhanite-imaat-pogolem-rizik-tvrdi-filipche/
https://fokus.mk/ima-hospitalizirani-vaktsinirani-i-so-sinofarm-i-so-fajzer-no-prelezhanite-imaat-pogolem-rizik-tvrdi-filipche/
https://sdk.mk/index.php/makedonija/pochnuvame-kampana-vaktsiniraj-se-za-da-gi-sprechime-lazhnite-vesti-na-antivakserite-i-pak-normalno-da-zhiveeme-reche-zaev/
https://sdk.mk/index.php/makedonija/pochnuvame-kampana-vaktsiniraj-se-za-da-gi-sprechime-lazhnite-vesti-na-antivakserite-i-pak-normalno-da-zhiveeme-reche-zaev/
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„ВМРО-ДПМНЕ: По десет месеци фијаско, Владата ќе потроши 300 000 евра за 

кампања за вакцинација“7 

„(Видео) Јавни личности во кампањата „Вакцинирај се! Безбедно е, сигурно е!““8 

„250.000 евра Владата ќе одвои за кампања, повеќе од 30 јавни личности ќе 

апелираат за имунизација“9 

 

2.3 Почеток на учебна година 

Кон крајот на август, во медиумите преовладуваа текстови за големиот број 

заразени и починати, а бидејќи се приближуваше почетокот на новата учебна година, 

се наметнаа и дилемите за тоа како ќе се одвива физичката настава во училиштата. 

Медиумите информираа за новите протоколи за настава со физичко присуство на 

учениците, за апелите учениците да се вратат во школските клупи, но и за препораките 

на дел од лекарите и експертите дека враќањето на децата во училиште е исклучително 

ризично и дека ќе предизвика засилување на бранот. 

„Со 54 недели онлајн-настава, македонските ученици биле најдолго надвор од 

училишните клупи“10 

„Д-р Даниловски: Настава со физичко присуство е можна само ако семејството 

на ученикот е вакцинирано“11 

„Почеток на учебната година со протоколи од Влада што учениците не ги знаат, 

а прашање е дали и наставниците?“12 

 

2.4 Антиваксерски протести 

Новите владини мерки предизвикаа протести на дел од невакцинираните граѓани во 

повеќе градови низ земјава. Речиси сите медиуми известуваа од првиот протест пред 

Собранието, но многу ретко имаше извештаи од другите протестите. Сепак, вестите за 

активностите на антиваксерите се најбројни во август од почетокот на годината. На 

агрегаторот Time.mk беа објавени вкупно 303 прилози. 

 

                                                           
7 Денешен, https://denesen.mk/vmro-dpmne-po-deset-meseci-fijasko-vladata-kje-potroshi-300-000-evra-za-kampanja-za-
vakcinacija/ 
8 Нова ТВ, https://novatv.mk/video-javni-lichnosti-so-poddrshka-na-kampanata-vaktsiniraj-se-bezbedno-e-sigurno-e/ 
9 ТВ Алфа, https://alfa.mk/250-000-evra-vladata-ke-odvoi-za-kampana-poveke-od-30-javni-lichnosti-ke-apeliraat-za-
imunizaczija/ 
10 360 Степени, https://360stepeni.mk/so-54-nedeli-onlajn-nastava-makedonskite-uchenitsi-bile-najdolgo-nadvor-od-

uchilishnite-klupi/  
11 Република, https://republika.mk/vesti/makedonija/d-r-danilovski-nastava-so-fizichko-prisustvo-e-mozna-samo-ako-

semejstvoto-na-uchenikot-se-vakcinirani/ 
12 ТВ Алфа, https://alfa.mk/pochetok-na-uchebnata-godina-so-protokoli-od-vlada-shto-ucheniczite-ne-gi-znaat-a-prashane-e-

dali-i-nastavniczite/ 

 

https://denesen.mk/vmro-dpmne-po-deset-meseci-fijasko-vladata-kje-potroshi-300-000-evra-za-kampanja-za-vakcinacija/
https://denesen.mk/vmro-dpmne-po-deset-meseci-fijasko-vladata-kje-potroshi-300-000-evra-za-kampanja-za-vakcinacija/
https://novatv.mk/video-javni-lichnosti-so-poddrshka-na-kampanata-vaktsiniraj-se-bezbedno-e-sigurno-e/
https://alfa.mk/250-000-evra-vladata-ke-odvoi-za-kampana-poveke-od-30-javni-lichnosti-ke-apeliraat-za-imunizaczija/
https://alfa.mk/250-000-evra-vladata-ke-odvoi-za-kampana-poveke-od-30-javni-lichnosti-ke-apeliraat-za-imunizaczija/
https://360stepeni.mk/so-54-nedeli-onlajn-nastava-makedonskite-uchenitsi-bile-najdolgo-nadvor-od-uchilishnite-klupi/
https://360stepeni.mk/so-54-nedeli-onlajn-nastava-makedonskite-uchenitsi-bile-najdolgo-nadvor-od-uchilishnite-klupi/
https://republika.mk/vesti/makedonija/d-r-danilovski-nastava-so-fizichko-prisustvo-e-mozna-samo-ako-semejstvoto-na-uchenikot-se-vakcinirani/
https://republika.mk/vesti/makedonija/d-r-danilovski-nastava-so-fizichko-prisustvo-e-mozna-samo-ako-semejstvoto-na-uchenikot-se-vakcinirani/
https://alfa.mk/pochetok-na-uchebnata-godina-so-protokoli-od-vlada-shto-ucheniczite-ne-gi-znaat-a-prashane-e-dali-i-nastavniczite/
https://alfa.mk/pochetok-na-uchebnata-godina-so-protokoli-od-vlada-shto-ucheniczite-ne-gi-znaat-a-prashane-e-dali-i-nastavniczite/
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 Поделбата на оние „за вакцини“ и на оние „против вакцини“ од социјалните мрежи 

се прелеа во медиумите, кои пренесуваа ставови на познати личности, инфлуенсери и 

лица кои не се од докторската фела. Бројот на вести за антиваксерите ги зголеми и 

одлуката на Лекарската комора да ги повика на одговорност лекарите кои се противници 

на вакцинацијата и кои ги заговараат граѓаните да не се вакцинираат. Медумите го 

пренесоа и ставот на една (поранешна) активаксерка, кој во меѓувреме станала 

поборник за вакцинација против Ковид-19. 

„Лекарската комора ги следи написите на докторите антиваксери и ќе излезе со 

став“13 

„(видео)Протест во Скопје и Струмица против рестриктивните мерки за 

невакцинираните граѓани“14 

„Исповед на Лиса Баута Шаќири: Од антиваксер станав поборник за вакцинација, 

сега не е време кога човек треба да мисли само на себе“15 

 

                                                           
13 Независен, https://nezavisen.mk/lekarskata-komora-gi-sledi-napisite-na-doktorite-antivakseri-i-kje-izleze-so-stav/ 
14 ТВ Телма, https://telma.com.mk/2021/08/15/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%

D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/ 
15 Слободен печат, https://www.slobodenpecat.mk/ispoved-na-lisa-bauta-shakjiri-od-antivakser-stanav-pobornik-za-

vakcinacija-sega-ne-e-vreme-koga-chovek-treba-da-misli-samo-na-sebe/ 
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https://telma.com.mk/2021/08/15/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://telma.com.mk/2021/08/15/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://telma.com.mk/2021/08/15/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://telma.com.mk/2021/08/15/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://www.slobodenpecat.mk/ispoved-na-lisa-bauta-shakjiri-od-antivakser-stanav-pobornik-za-vakcinacija-sega-ne-e-vreme-koga-chovek-treba-da-misli-samo-na-sebe/
https://www.slobodenpecat.mk/ispoved-na-lisa-bauta-shakjiri-od-antivakser-stanav-pobornik-za-vakcinacija-sega-ne-e-vreme-koga-chovek-treba-da-misli-samo-na-sebe/

