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aкo имунизација представља „најбржи, најефикаснији и нај-

јефтинији вид превенције заразних болести предупредивих 

вакцинацијом“ (Ристић –Вукас –Медић и Петровић, 2021, 

Увод, пара 1), у борби против Covid-a 19 уложени су значајни људ-

ски и финансијски ресурси како би се што пре развила одговара-

јућа имунизациона средства. Прва вакцина коју је одобрила Свет-

ска здравствена организација је вакцина произвођача Фајзер-Ба-

јонтек, а поред ње ова организација је до сада одобрила употребу 

још седам  вакцина других произвођача. (World Health Organization 

[WHO], 15. 7. 2021.). Европска агенција за лекове одобрила је 

четири вакцине (COVID-19 vaccines: authorised, 2021), а Агенција 

за лекове и медицинска средства Републике Србије одобрила је за 

употребу четири вакцине произвођача Фајзер-Бајонтек, Истражи-

вачког центра Гамалеја, Синофарм и Оксфорд / АстраЗенека (Вак-

цине доступне у Републици Србији, 2021). Вакцинација је почела 

крајем децембра 2020.  

Према првим предвиђањима, за постизање колективног иму-

нитета који би заштитио популацију од Covid-a 19, између 55% и 

82% популације би требало да развије или природни имунитет 

(тако што ће се инфицирати са вирусом) или да прими вакцину 

(Sanche et al., 2020). С обзиром на то да један део популације због 

узраста или постојања контраиндикованих медицинских стања и 

болести неће моћи да прими вакцину, уколико проценат оних који 

одбијају да се вакцинишу буде већи од 10%, то ће озбиљно угрозити 

постизање колективног имунитета (Schaffer DeRoo, –Pudalov, & Fu, 

2020).  
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клевање у вези са вакцинама (Vaccine hesitancy) представља 

„одлагање у прихватању или одбијање вакцинације упркос 

доступности услуга вакцинације. Оклевање у вези са вакци-

нама је комплексан и контекстуално специфичан проблем који 

варира током времена, у складу са местом и одређеном вакцином.“ 

(WHO, 2014, стр. 7.) Фактори који могу утицати на доношење 

одлуке у вези са вакцинама могу бити  

 1. контекстуални, међу којима значајно место заузимају 

[неадекватно] комуницирање и медијско окружење, утицајне 

вође, лобисти за или против вакцинације, религија, култура, 

пол, социо-економски статус, политичари и политике, гео-

графске баријере и перцепција фармацеутске индустрије,  

 2. индивидуални и групни утицаји 

 3. спецична питања везана за саму вакцину или вак-

цинацију, при чему значајну улогу има процена ризика [од 

вакцина / вакцинације], како она заснована на личној пер-

цепцији / херуистичка тако и она заснована на епидемиолош-

ким и научним доказима (World Health Organization, 2014). 

 

Последњих година реализован је значајан број истраживања 

која се баве утврђивањем утицаја медија, платформи за друштвено 

умрежавање и платформи за дељење медијских садржаја на фор-

мирање ставова, процену ризика, доношење одлука у вези са вак-
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цинама и вакцинацијом и у крајњем, самим вакцинисањем, чији 

резултати указују да негативна репрезентација вакцина, ризика, 

ширење псеудонаучних и ненаучних ставова који опонирају вакци-

нама / вакцинацији могу да рефлектују или утичу на прихватање 

одређених или свих вакцина (WHO, 2014; Mason, 2000; Gangarosa 

et al, 1998; Smith –Yarwood & Salisbury, 2007; Wilson & Wiysonge, 

2020).  

Када је у питању вакцина против Covid-a 19, и ту се већ сабирају 

налази о повезаности уотпребе медија, посебно платформи за дру-

штвено умрежавање и дељење медијских садржаја као извора ин-

формација са оклевањем у вези са вакцинама и вакцинисањем (Fa-

asse & Newby, 2020; Loomba et al, 2021; Allington et al, 2021; Gehrau 

et al, 2021, Chadwick et al, 2021) Ова истраживања углавном су 

фокусирана на питања путем којих медија се остварује и колики је 

њихов утицај на доношење одлуке о вакцинисању.  

Међутим, у случају одлуке о вакцинама против Covid-а 19 у вр-

ло специфичном контексту у коме је стварност постала високо ме-

дијатизована, неоправдано је сагледавати утицај медија као линеа-

ран, као однос узрока и последица. У ситуацији када је основна ме-

ра у циљу очувања здравља социјално дистанцирање, чак и најбли-

скији контакти су постали медијски посредовани. Са друге стране, 

медије су преплавиле информације о корона вирусу. Најважније 

одлуке о мерама које је донела држава, савети за превенцију и све 

друге важне информације посредоване су медијима. Епидемију је 

пратила и инфодемија, појавио се и велики број дезинформација 

које су посредоване како путем платформи за медијско умрежава-

ње и дељење медијских садржаја, тако и путем традиционалних 

медија. Прве дезинформације о вакцинама против Covid-a 19 у Ср-

бији су се појавиле већ средином марта 2020, када се број оболелих 

још могао избројати на прсте једне руке – да вакцина већ постоји 

јер је вирус вештачки направљен (Суботић и Стјепић, 18. 3. 2020).  

Медији, дакле, нису само презентовали реалност, они су је и ре-

презентовали (Hall, 1997) те се стога губе јасне демаркационе ли-

није између три групе фактора које је дефинисала СЗО, односно 

приликом анализе улоге медија неопходно је узети у обзир и утицај 



8 
 

медија на све појединачне факторе1, њихове међусобне утицаје, те 

њихов утицај на медије2.  

Према реазултатима истраживања спроведеног са почетка 

епидемије, медији у Србији су стратешки различито приступили 

извештавању о кризи изазваној корона вирусом. Радио-телевизија 

Србије, дневне новине Политика, Вечерње новости, ТВ Пинк, Ку-

рир и Информер експлицитно су заступали позицију државе у од-

носу на пандемију, истовремено дајући и простор политичким ак-

терима за промоцију сопствене политике, с тим што су Курир и Ин-

формер су додатно сензационализовали објављене садржаје. ТВ 

Н1 и дневни лист Данас су у дневнополитички оквир смештале 

преиспитивање поступака власти (Медијски архив Ебарт, 2020). 

Иако истраживања оваквог обима и типа нису понављана како је 

криза одмицала, утисак је да је њихова уређивачка политика у од-

носу на ову тему остала непромењена. Поред овог, спроведена су и 

друга истраживања која су се бавила уоквиривањем епидимије, 

дезинформација, и начина на који су влада и медији одговорили 

на ову здравствену кризу (Kлеут и Шинковић, 2020; Јововић и 

Мијатовић, 2021; Jovanović, 2020) и друга.   

Међутим, упркос упозорењима стручне јавности о начину на 

који ТВ Хепи извештава током епидемије, посебно када је у питању 

тема вакцина и вакцинације (Живановић, 2021), ова телевизија је 

остала испод радара истраживача.  

 

                                                           
1 На пример, досадашња истраживања показују да медији – односно обим 
медијске покривености, уоквиривање ризика, валентност и тон медијског 
извештавања, избор извора информације и њихова перципирана поузданост, 
начин на који медиј представња информацију о ризику, те жанр и тип медија 
који то чини остварују значајан утицај на процену ризика. (Paek & Hove, 2017; 

Larson et al., 2014, Wilson & Wiysonge 2020; Ashkenazi et al., 2020). 
2 У извештају Центра за бору против дигиталне мржње тврди се да платформе 
за друштвено умрежавање не желе да одстране антиваксере зато што се 
процењује да им доносе профит од око једне милијарде долара годишње (The 
Center for Countering Digital Hate, 2020). 
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елевизија Хепи (Nacionalna TV Happy) je телевизија са на-

ционалном покривеношћу коју је током 2020. просечно днев-

но пратило око 1,6 милиона гледалаца, односно око 1,5 ми-

лиона гледалаца дневно у првих шест месеци 2021. године (Радио 

Телевизија Србије, 13. 1. 2021; Радио Телевизија Србије, 8. 7. 2021). 

Према резултатима истраживања о поверењу у медије које је у 

марту 2021. године за Новосадску новинарску школу спровео ИП-

СОС, 12,4% испитаних грађана се изјаснило да је ТВ Хепи медиј 

коме највише верују (Ipsos, 2021). Поред телевизијског програма, 

ова телевизија има и свој информативни портал Хепи BSC portal, 

као и неколико Јутјуб канала путем којих се објавњују садржаји већ 

емитовани у ТВ програму, чиме се значајно повећава њихов укупан 

домет (званични канал ТВ Хепи има 285 хиљада пратилаца), а про-

грамски садржаји се промовишу путем Твитера, Фесбука и Инста-

грама.  

Информативни програм чини готово једну трећину емитова-

них садржаја на овој телевизији3. Уређивачка политика наклоњена 

                                                           
3 Према последњем извештају РЕМ-а за 2020. годину програмом доминирају 
ријалити (38,21%) и информативни програм (30,69%), затим забавни, серијски 
и музички програм (укупно око 20%, док су документарни и верски програм 
заступљени у минималном проценту, а дечији програм и програм за 
малолетнике, те културно-уметнички и научно образовни програм нису уопште 
емитовани. РЕМ у свом извештају оцењује да, у целини гледано, програмска 
структура ове телевизије значајним делом није у складу са законом утврђеним 
одредбама и наводима из Програмског елабората на основу којих је добила 

дозволу за емитовање (Служба за надзор и анализу, РЕМ, 2021). Током 
2020. и у првој половини 2021. године РЕМ је овој телевизији изрекао четири 
мере упозорења и две мере привремене забране емитовања програмског 
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је владајућој Српској напредној странци, а у информативном про-

граму се отворено подржава и промовише власт, а њени против-

ници ниподаштавају. И пре избијања епидемије, поред политике, 

високо на њиховој агенди налазиле су се теме из области здравља 

које се обрађују у разговорним емисијама у којима су о одређеним 

болестима говорили стручњаци, уз обавезни део емисије који је 

посвећен питањима гледалаца (Валић Недељковић и Исаков, 

2020).  

 

 

 

 

 

                                                           
садржаја. Садашњи власник Националне ТВ Hепи је Идеограм д.о.о. чији је 
власник Драгана Ћировић, а главни уредник је Миломир Марић (Национална 
Happy TV, 2021). 
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зимајући у обзир сву комплексност различитих утицаја на 

оклеваље у вази са вакцинама, као најадекватнији метод ана-

лизе у овом случају намеће се критичка анализа дискурса 

(КАД) јер омогућава анализу начина на који праксе, догађаји и 

текст утичу на понашање појединаца (Fairclough, 2003). Пре свега 

узимајући у обзир друштвену моћ појединаца и институција (Van 

Dijk, 2015), критичка анализа дискурса нам омогућава да истражу-

јемо шта је то у неким специфичним нормама и дискурсима „лоше, 

незаконито, погрешно, на проблематичанначин вођено“, и како се 

моћ злоупотребљава кроз „манипулације, дезинформације или на-

мерно искривљаване информације, лаж, пропаганду и друге дис-

курсне форме чији је циљ управљање мишљењем и контролисање 

деловања људи уз респектовање репродукције моћи“ (Валић Не-

дељковић, 2019, стр. 235), док Луптонова указује да је КАД ре-

левантна за екплорацију друштвеног и политички контекста у 

коме се одвија дикурс о здрављу (Lupton, 2010).  

Према Теуну ван Дијку, сложени односи који граде дискурсну 

моћ могу се сагледати кроз одговоре на три међусобно повезана 

питања – на који начин моћне групе контролишу текст и контекст 

јавног дискурса, како дискурс моћи контролише мишљење и пона-

шање мање моћних група и које су друштвене последице такве кон-

троле, те које су одлике дискурса моћних група, институција и ор-

ганизација и како те одлике чине злоупотребу моћи (Van Dijk, 

2015).   
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Медији и новинари пре свега имају персуазивну моћ која почи-

ва на информацијама, ауторитету и знању. Медиј, односно уредни-

ци и новинари контролишу коминикативну ситуацију или кон-

текст одређујући место и време, поступке (укључујући дискурс и 

дискурсне жанрове) и учеснике у њиховим различитим комуника-

тивним, друштвеним или институционалним улогама и идентите-

тима и са њиховим знањима, мишљењима, ставовима и идеоло-

гијом (Van Dijk, 2015).  

У складу са тим, ова анализа се фокусира на начин(е) на који је 

ТВ Хепи контролисла текст и контекст извештавања о вакцинама 

и вакцинацији против Covid-a 19 пре свега:  

 

• Како су позиционирали место и време обраде 

ове теме у својој програмској шеми и односу 

на кретање епидемије и доступност вакцина? 

• Које су саговорнике бирали и с којом 

учесталошћу, првенствено узимајући у обзир 

њихове ставове и мишљења према вакцинама 

и вакцинацији против Covid-a 19? 

• Kојим дискурсним стратегијама, структурама 

и поступцима су учвршћивали сопстевени 

ауторитет и ауторитет саговорника које су 

бирали да говоре о овој теми?   

 

Како би се одговорило на постављене истраживачке задатке 

коришћена је квантитативна и квалитативна анализа медијских 

садржаја које је ТВ Хепи по емитовању на телевизији као делове 

или емисије у целини поделила на својим Јутјуб каналима. Анали-

зом је обухваћено 166 јединица које су подељене на Јутјуб канали-

ма ТВ Хепи у периоду од 2. априла 2020. до 26. јула 2021. године 

доступне на дан узорковања 3. августа 2021. године. Узорковање је 

извршено претрагом Јутјуба по кључним речима ТВ Хепи (ТВ 

Хепи) + С-19, ковид, корона, вакцина и вакцинација.  
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емама у вези са вакцинама и вакцинацијом ТВ Хепи бавила 

се у свом информативном прораму, већином у оквиру јутар-

њег програма „Добро јутро Србијо!“, али и емисијама „После 

ручка“, „Ћирилица“ и „На правом месту“, користећи тако за обраду 

ове теме своје програмске садржаје који иначе доминирају про-

грамском шемом. Током посматраног периода започело је емито-

вање и емисије „Теорија завере“, чија је прва епизода добрим де-

лом била посвећена овој теми.   
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Иако се прве тематски фокусиране објаве о вакцинама и вак-

цинацији региструју већ у априлу 2020, највећи број њих подељен 

(емитован) је од почетка децембра 2020. до краја марта 2021 годи-

не, у периоду који је уследио између два, до сада највећа епиде-

мијска пика (Serbia situation, 2. 8. 2021), а непосредно пре и уз сам 

почетак процеса вакцинације у Србији, дакле у периоду у коме је 

постојало највеће интерсовање аудиторијума за ову тему. 

 

 

У анализираним објавама на јутјуб каналима ове телевизије 

које чине делови емисија или емисије у целини, укупно је учество-

вао 131 појединачни актер који је говорио о вакцинама против Co-

vid-a 19 и вакцинацији. Неки од њих региструју се у већем броју 

објава, тe се број појављивања истог актера у различитим објавама 

(емисијама или њиховим сегментима) креће од један до 18, тако да 

је, уколико посматрамо све анализиране објаве, укупан број гостију 

који су се бавили овом темом 292.  

Актери долазе из различитих професионалних оквира: нај-

чешће су то стручњаци из области здравства, аналитичари, нови-

нари и дописници, политичари, али су прилику да говоре о овој 

теми добили и многи други – пензионисана војна лица, познате 

личности (глумци, влогери), писци, надрилекари и други.  

Сагледавањем политичких и економских питања у вези са вак-

цинама и вакцинацијом на нивоу Србије, на нивоу појединачних 

земаља или на глобалном нивоу, не износећи при томе ставове за 

или против вакцина или вакцинације, бавило се 21,9% актера у 

свим анализираним садржајима.  

Позитивне ставове према вакцинацији изнело је 37,3% актера. 

Негативне ставове против једне или већег броја вакцина, против 

вакцинације уопште, за слободу избора, или за алтернативне начи-

не стицања имунитета – дакле оне који се могу обухватити спек-

тром ставова који рефлектују оклевање према вакцинама, изнело 

је 34,9% актера.  

Међутим, уколико посматрамо избор актера узимајући у обзир 

и време, односно њихову дистрибуцију по месецима у којима су 
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актери који су заступали различите ставове и мишљења учество-

вали у анализираним садржајима (Графикон 2.) долазимо до 

следећих резултата: 

 



16 
 

Од децембра 2020. до краја фебруара 2020. године чешће су 

прилику да изнесу своје ставове имали они актери који (научним) 

чињеницама о вакцинама и вакцинацији супротстављају парана-

учна (Mahner 2007, стр. 548), изван-научна и псеудоначна тврђења 

(Hansson, 2011), или исказују негативан став према појединачним 

вакцинама или вакцинацији уопште.  

Средином марта 2020. ТВ Хепи полако „исправља курс“, што на 

неки начин и сама обзнањује објавом под насловом „Скептицизам 

према вакцинама полако јењава“ подељеном 15. марта 2021. годи-

не (Јутарњи програм ТВ Хепи, 15. 3. 2021). У периоду који следи 

почиње да доминира глас оних актера (посебно здравствених 

стручњака) који заговарају вакцинисање, ослањајући се на власти-

то клиничко искуство стечено током ове пандемије и научне доказе 

у вези са вакцинама које су нам на располагању. 

 

 

 

 

За учвршћивање сопственог и ауторитета саговрника кориш-

ћене су различите дискурсне структре, стратегије и поступци. 

У ситуацији када је новинару заста тешко да одговори из пози-

ције објективног извештавања, начин на који то чине новинари ове 

телевизије најбоље илуструје следеће питање водитељке упућено 

једном од саговорника. „Можете ли ви то нама да препричате по-

што ми овде многе ствари не разумемо?“ (Јутарњи програм ТВ Хе-

пи, 21. 7. 2021, Катарина Корша). Овај образац препознат у дис-

курсу новинарке, ТВ Хепи врло доследно користи у својим поступ-

цима – пребацује се у мод преносника информација и даје простор 

саговорницима да директно изнесу своје ствавове и мишљења, 

фокусирајући се тако на тачно преношење информација, а потпуно 

занемарујући њихову валидност.  
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И овде се заменарује валидност тврдњи које се стављају у 

службу „балансираног“ извештавања јер медиј у исту раван ставља 

научно проверене чињенице и паранаучне, изван-научне и псеудо-

научне тврдње. Међутим овим другим се даје већа тежина и значај 

коришћењем дискурсних структура које производе сумњу или ути-

чу на перцепцију компетентности актера, на тај начин манипула-

тивно обликујући перцепцију аудиторијума. Производњи сумње 

нарочито је склон главни уредник Миомир Марић најчешће у пи-

тањима упућеним саговорницима или дајући коментаре на од-

говоре: 

 

 

Објективност је угрожена и начином на који се представљају и 

вреднују актери и њихова компетентност, пре свега оних актера ко-

ји исказују ставове и мишљења против неке или свих вакцина које 
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су нам на располагању, или заговарају „алтернативне“ начине сти-

цања имунитета. На пример, доктора Бранимира Несторовића 

представљају као „омиљеног доктора“ који „све зна“, „националног 

лекара“ од којег се очекује да каже коју вакцину треба примити 

(Јутарњи програм ТВ Хепи, 8. 12. 2020), а о чијим компетенцијама 

сведочи то што „најбољи је доктор“ који је многима „излечио децу, 

сви му се захвањују, док ови други који се понашају као савест чо-

вечанства нису излечили никога (...) баве се статистиком, геоме-

тријом како идe кривуља, значи они не би знали да препишу није-

дан рецепт“ (Јутарњи програм ТВ Хепи, 7. 5. 2020).  Поред овога, и 

институционални оквир игра значајну улогу за вредновање компе-

тентности актера. Обавезно се помиње институционална припад-

ност саговорника, чак и у случајевима када институција заступа 

ставове различите од личних ставова појединаца као што је то слу-

чај са доктором Алеком Рачићем (Комарчевић, 2021). У једној од 

емисија Јутарњег програма уз обавезно помињање да се ради о 

професору Медицинског факултета, приказана је и одштампана 

верзија рада професора доктора Горана Белојевића објављеног у 

научном часопису (Јутарњи програм ТВ Хепи, 8. 12. 2020). Контро-

верзног Мирољуба Петровића представљају као професора докто-

ра, директора института за природну медицину, опет изоставља-

јући информацију да се ради о нерегистрованом и неакредитова-

ном институту (Саватовић, 2018). Сашу Боројевића представљају 

као саветника председника Међународне полиције, а у потпуности 

изостаје информација о којој се међународној полицијској органи-

зацији ради. У случају Боројевића, ТВ Хепи и својим ауторитетом 

оснажује његов лични, дајући му простор за ауторску емисију „Тео-

рија завере“ у којој се Боројевић сâм представља као „аналитичар, 

геополитичар, медијски стратег, оснивач три школе. И неко ко је 

потомак Војводе Боројевића“. (Голи живот, ТВ Хепи, 31. 1. 2020). 

Дакле, ослањајући се на лично, најчешће изразито емоцијама про-

жето искуство аудиторијума, њихове ставове и идеологију ТВ Хепи 

манипулативно обликује перцепцију компетентности актера у ко-

рист оних чији ставови и мишљење спадају у спектар оних који ре-

флектују и / или могу утицати на оклевање у вези са вакцинама и 

вакцинацијом. 
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езултати анализе медијских садржаја које је ТВ Хепи по еми-

товању на телевизији као делове или емисије у целини поде-

лила на својим Јутјуб каналима указују на то да је овај медиј 

манипулативно обликовао контекст извештавања о вакцинама и 

вакцинацији против Covid-a 19, и то у периоду од почетка де-

цембра 2020. до краја фебруара 2021. године (непосредно пре и са 

почетка процеса имунизације).  

Ослањајући се на своје најзаступљеније програмске ресурсе, 

пре свега емисију „Добро јутро Србијо“, ТВ Хепи је у овом периоду 

већином „отворила врата“ актерима који су промовисали пара-

научне, изван-научне и псеудонаучне ставове и мишљења према 

вакцинама и вакцинацији против Covid-a 19, изјашњавајући се 

против неке или свих вакцина које су нам на располагању.  

За учвршћивање сопственог ауторитета ТВ Хепи се ослања на 

стратегију аudiatur et altera pars: ово је медиј на коме сви имају 

право да кажу шта мисле, а на „народу“ је да просуди (шта ће да 

ради). Слепо се придржавајући начела балансирања, занемарили 

су, међутим, да укажу на валидност изнетих ставова и мишљења 

својих гостију, стављајући тако у исту раван научно проверене чи-

њенице и паранаучне, изван-научне и псеудонаучне тврдње, који-

ма неретко, коришћењем дискурсних структура које производе 

сумњу или утичу на перцепцију компетентности актера, дају већу 

тежину и значај.  

Досадашња истраживања указују да овакав приступ лажног 

балансирања (Dearing, 1995) код публике појачава несигурност у 
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безбедност вакцина (Dixon & Clarke, 2012; Sodemann, 2017). Какав 

утицај је на своје гледаоце остварила ТВ Хепи најбоље илуструје 

следеће: на питање Вање Булића да ли се вакцинисао, гледалац 

који се уживо јавио у програм одговара: „Ја сам у недоумици.“ 

Упитан зашто, да ли је то због недостатка информација, гледалац 

наставља:  „Није недостатак информација. Него забуна. Слушајући 

разноразне те емисије код вас, који ви тамо позовете које-какве, 

није којекакве, стручњаке и све. И све се дају неке различите 

методе. И онда ми долазимо у заблуду, не знамо сада кога ми да 

слушамо“ (Хепи ТВ, 4. 2. 2021). 
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