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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 медиуми - 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 октомври, 2021 година.  

2. Клучни наоди  

Анализата на медиумското известување во текот октомври ги покажа следниве 

тенденции:  

 Опаѓа интересот на медиумите за имунизацијата против Ковид-19. 

 Медиумите се’ помалку прават анализи или истражувања за процесот на 

вакцинација и ефектите од неа. 

 Најчесто само се пренесуваат информации од здравствените власти за 

бројот на заболени, хоспитализирани и починати, споредбено со бројот на 

вакцинирани. 

 Најзастапена тема поврзана со имунизацијата е третата доза на вакцина 

 Голем број медиуми ги пренесоа ставовите на познатиот хрватско-германски 

научник, Иван Џикиќ, кој учествуваше на работилница на НВО Инфоцентарот 

наменета за новинарите во државава.  

Вакцинацијата против Ковид-19, во текот на октомври, беше втора најзастапена 

тема во медиумите на агрегаторот Time.mk, после информациите за локалните избори. 

Беа реагистрирани вкупно 5.643 медиумски содржини, што е најниска бројка на прилози 

од почетокот на годината и таа покажува речиси преполовен интерес на медиумите  за  

оваа тема.   
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Во најголем дел од вестите како извор на информации и натаму се јавуваат 

Министерството за здравство (2.885) и министерот Фенко Филипче (1.040), иако, и 

нивното присуството во медиумите беше речиси преполовено. 

 

 

 

Споредбено со август кога беа објавени 303 прилози за активностите на 

противниците на Ковид-19 имунизацијата, а во септември – 202, во октомври имаше 

само 76 вести за антиваксерите.  

 

 

 

2.1 Трета доза вакцина 

Интересот на граѓаните за вакцинација се намалува. Опфатот на вакцинација, на 

крајот на октомври беше 46% од полнолетното население, односно околу 37% од 

целата популација во државава.  
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Како што опаѓа интересот за вакцинација, така се намалува и обемот на 

известување на медиумите. Во октомври поголем дел од просторот, медиумите одвоија 

за ефектите од третата доза вакцина и за препораките на здравствените власти кои 

категории лица можат да ја примат.  

„МЗ: 46 % од полнолетните граѓани целосно вакцинирани, најголем интерес за 

трета доза“1 

„Филипче: Трета доза може да примат сите граѓани без разлика на возраста и 

хроничните заболувања“2 

„Д-р Грозданова: Комбинирање на различни вакцини против ковид дава посилен 

имунолошки одговор“3 

 

2.2. Ефикасност на вакцините 

Медиумите редовно ги пренесуваа дневните и неделните извештаи на 

Министерството за здравство за бројот на заразени, хоспитализирани и починати од 

КОВИД-19 и споредбените податоци за учеството на вакцинираните граѓани во овие 

статистики. Според анализите на здравствените власти во земјава, најголем дел од 

вакцинираните со две дози кои починале како последица на Ковид-19 имале 

кардиолошки заболувања или други хронични болести. Медиумите најчесто само ги 

пренесуваат „голите“ податоци на Министерството за здравство, без да направат 

споредбени анализи со состојбите во другите држави. 

„Најголем дел од вакцинираните кои починале од ковид имале проблеми со 

срцето“4 

„Од починатите 26 вакцинирани во една недела, повеќето биле имунизирани со 

Синофарм“5 

„За две недели починале 33 лица вакцинирани со „Синофарм“ и 10 со „Синовак“: 

Колку граѓани во Македонија примиле кинески вакцини“6 

 

2.3 Скрининг на ученици 

Во октомври, Министерството за здравство направи скрининг на учениците од 

основните и средните училишта, во три градови во државава, за да се откријат 

                                                           
1 https://kanal5.com.mk/mz-46-od-polnoletnite-gragjani-celosno-vakcinirani-najgolem-interes-za-treta-doza/a500759 
2 https://www.slobodenpecat.mk/filipche-treta-doza-mozhe-da-primat-site-gragjani-bez-razlika-na-vozrasta-i-hronichnite-
zaboluvanja/ 
3 https://360stepeni.mk/d-r-grozdanova-kombinirane-na-razlichni-vaktsini-protiv-kovid-dava-posilen-imunoloshki-odgovor 

 
4https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B4-
%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE-
%D1%81%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/31533831.html 
5 https://novatv.mk/od-pochinatite-26-vaktsinirani-za-edna-nedela-poveketo-bile-imunizirani-so-sinofarm/ 
6https://emagazin.mk/za-dve-nedeli-pochinale-33-lica-vakcinirani-so-sinofarm-i-10-so-sinovak-kolku-gra-ani-vo-makedoni-
a-primile-kineski-vakcini/ 

https://kanal5.com.mk/mz-46-od-polnoletnite-gragjani-celosno-vakcinirani-najgolem-interes-za-treta-doza/a500759
https://www.slobodenpecat.mk/filipche-treta-doza-mozhe-da-primat-site-gragjani-bez-razlika-na-vozrasta-i-hronichnite-zaboluvanja
https://www.slobodenpecat.mk/filipche-treta-doza-mozhe-da-primat-site-gragjani-bez-razlika-na-vozrasta-i-hronichnite-zaboluvanja
https://www.slobodenpecat.mk/filipche-treta-doza-mozhe-da-primat-site-gragjani-bez-razlika-na-vozrasta-i-hronichnite-zaboluvanja/
https://360stepeni.mk/d-r-grozdanova-kombinirane-na-razlichni-vaktsini-protiv-kovid-dava-posilen-imunoloshki-odgovor
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/31533831.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/31533831.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/31533831.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/31533831.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/31533831.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/31533831.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/31533831.html
https://novatv.mk/od-pochinatite-26-vaktsinirani-za-edna-nedela-poveketo-bile-imunizirani-so-sinofarm/
https://emagazin.mk/za-dve-nedeli-pochinale-33-lica-vakcinirani-so-sinofarm-i-10-so-sinovak-kolku-gra-ani-vo-makedoni-a-primile-kineski-vakcini/
https://emagazin.mk/za-dve-nedeli-pochinale-33-lica-vakcinirani-so-sinofarm-i-10-so-sinovak-kolku-gra-ani-vo-makedoni-a-primile-kineski-vakcini/
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асимптоматските носители на вирусот меѓу младите и да се добие целосна слика за 

неговата трансмисија во училиштата.  

Медиумите го следеа овој процес и известуваа за резултатите од извршениот 

скриниг, кој покажа дека има мала трансмисија на коронавирусот меѓу учениците.  

„Ниту еден позитивен случај помеѓу учениците не е откриен од досегашниот 

скрининг“7 

„Тестираните 68 ученици од „Зеф Љуш Марку“ се негативни, скрининг се 

спроведува и во училиштето „Панче Караѓозов““8 

Медиумите известија и за тоа дека опфатот на вакцинирани млади на возраст од 12 

до 17 години во Северна Македонија е само 2.7 проценти. 

„Мала трансмисија на ковид меѓу учениците и уште помала стапка на 

вакцинирани“9 

 

2.4 Д-р Иван Џикиќ – предупредување за тешка зима 

На 25 октомври, НВО Инфоцентарот организираше работилница за новинарите со 

познатиот хрватско-германски микробиолог, д-р Ива Џикиќ. Поголем број медиуми ги 

пренесоа неговите ставови и предупредувања дека заради малиот опфат на 

вакцинирано население, државава ја очекува тешка зима. 

 „Џикиќ: Пред Македонија е тешка зима со многу починати“10 

„Хрватскиот биолог предупредува: Македонија ја чека тешка зима ако 

вакцинацијата остане на овој процент“11 

„ Професор Иван Џикиќ: Високата срмтност од Ковид-19 значи дека владата не 

работела добро“12 

 

 

 

                                                           
7https://telma.com.mk/2021/10/22/%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-

%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-

%D1%83%D1%87%D0%B5/ 
8https://mk.tv21.tv/testiranite-68-uchenitsi-od-zef-lush-marku-se-negativni-skrining-se-sproveduva-i-vo-uchilishteto-

panche-karagozov/ 
9https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-

%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-59283253 
10 https://www.24.mk/details/dzikikj-pred-makedonija-e-teshka-zima-so-mnogu-pochinati  
11 https://www.slobodenpecat.mk/video-hrvatski-biolog-predupreduva-makedonija-ja-cheka-teshka-zima-ako-
vakcinacijata-ostane-na-ovoj-procent/  
12 https://www.radiomof.mk/profesor-ivan-dzhikikj-visokata-smrtnost-od-kovid-19-vo-makedonija-znachi-deka-vladata-ne-
rabotela-dobro/  

https://telma.com.mk/2021/10/22/%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5/
https://telma.com.mk/2021/10/22/%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5/
https://telma.com.mk/2021/10/22/%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5/
https://telma.com.mk/2021/10/22/%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5/
https://mk.tv21.tv/testiranite-68-uchenitsi-od-zef-lush-marku-se-negativni-skrining-se-sproveduva-i-vo-uchilishteto-panche-karagozov/
https://mk.tv21.tv/testiranite-68-uchenitsi-od-zef-lush-marku-se-negativni-skrining-se-sproveduva-i-vo-uchilishteto-panche-karagozov/
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-59283253
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-59283253
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-59283253
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-59283253
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-59283253
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-59283253
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-59283253
https://www.24.mk/details/dzikikj-pred-makedonija-e-teshka-zima-so-mnogu-pochinati
https://www.slobodenpecat.mk/video-hrvatski-biolog-predupreduva-makedonija-ja-cheka-teshka-zima-ako-vakcinacijata-ostane-na-ovoj-procent/
https://www.slobodenpecat.mk/video-hrvatski-biolog-predupreduva-makedonija-ja-cheka-teshka-zima-ako-vakcinacijata-ostane-na-ovoj-procent/
https://www.radiomof.mk/profesor-ivan-dzhikikj-visokata-smrtnost-od-kovid-19-vo-makedonija-znachi-deka-vladata-ne-rabotela-dobro/
https://www.radiomof.mk/profesor-ivan-dzhikikj-visokata-smrtnost-od-kovid-19-vo-makedonija-znachi-deka-vladata-ne-rabotela-dobro/
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2.5 Минимален простор за антиваксерите  

Антиваксерите и теориите на заговор за ефектите од вакцинацијата беа застапени 

во 76 прилози. Ниту една вест не беше поврзана со нивните активности во земјава, туку 

беа пренесени настани, ставови и изјави од регионот и светот.  

Понекогаш медиумите пренесуваат протести на антиваксерите или пак, ставови на 

познати спортисти и личности кои одбиваат вакцина против Ковид-19. 

„Србија „пресече“: На лекарите антиваксери ќе им се одзема лиценцата“13 

„Ирвинг: Не сум антиваксер, нема да се откажам од кошарката поради 

задолжителната вакцинација“14 

„Во Рим уапсени лидери на екстремната десница по антиваксерските 

протести“15 

                                                           
13 https://skopjeinfo.mk/srbija-preseche-na-lekarite-antivakseri-kje-im-se-odzema-licencata 
14 https://lokalno.mk/irving-ne-sum-antivakser-nma-da-se-otkazham-od-kosharkata-poradi-zadolzhitelnata-vaktsinatsija/ 
15 https://www.radiomof.mk/vo-rim-uapseni-lideri-na-ekstremnata-desnica-po-antivakserskite-protesti/ 

 

https://skopjeinfo.mk/srbija-preseche-na-lekarite-antivakseri-kje-im-se-odzema-licencata
https://lokalno.mk/irving-ne-sum-antivakser-nma-da-se-otkazham-od-kosharkata-poradi-zadolzhitelnata-vaktsinatsija/
https://www.radiomof.mk/vo-rim-uapseni-lideri-na-ekstremnata-desnica-po-antivakserskite-protesti/

