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1. РЕЗИМЕ 

 

1.1.  Циљ истраживаоа и анализе 

Анализа којa је пред вама је саставни део пројекта „Извештавање локалних медија у 
кризним ситуацијама“ који спроводи чачански Центар за мониторинг и активизам – 
ЦЕМА уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.  

 

Документ је настао из потребе за: 

 Унапређењем квалитета програмских садржаја о ризицима од катастрофа у 
локалним медијима;  

 Развијањем сарадње надлежних органа са медијима у области промовисања 
политике смањења ризика од катастрофа и извештавања пре, током и после 
ванредних и кризних ситуација; 

 Подизањем свести и културе безбедности грађана у области заштите, спасавања 
и смањења ризика од катастрофа. 

Документ се састоји из три кључна сегмента: 

 Анализа стања – у коме су идентификовани проблеми са којима се суочава 
већина медија у Србији, са посебним акцентом на локалне медије; 

 Резултати истраживања – које је спроведено на пет чачанских информативних 
портала; 

 Препоруке за извештавање у кризним ситуацијама. 
 
 

 Искрено верујемо да ће ова анализа и презентовани резултати нашег 
истраживачког тима кога су чинили искусни медијски стручњаци дати 
допринос у унапређењу професионалних и етичких стандарда  локалних 
медија. 

 

                                                                                                                                Ауторке 

Основни циљ пројекта је унапређење јавног информисања, етичких и 
професионалних стандарда локалних медијских радника током извештавања у 

ванредним и кризним ситуацијама. 
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1.2.  Метпдплпгија 

 
Анализа садржаја пет информативних веб портала (www.moravainfo.rs , www.N2.rs , 
www.mediaportal.rs , www.glaszapadnesrbije.rs , www.infolider.com) спроведена je у 
периоду од 01. јула, 2020. до 31. децембра исте године.  
 
Узорак чини 2.652 текста, а ове јединице анализе прикупљене су са свих доступних 
секција пошто већина анализираних портала није имала издвојену секцију Ковид 19. 
За анализу је узет сваки текст који је садржао кључне речи: коронавирус, КОВИД–19, 
ковид, пандемија, епидемија и ванредно стање. 
 
 
Приликом анализе садржаја посматране су следеће категорије: 
 
 

o Тема и интерпретативни оквир извештавања који се односи на 
конкретну јединицу анализе, односно ужи тематски фокус у односу на 
коронавирус и шири оквир тумачења теме; 

 
o Жанрови и форме медијског извештавања кроз које је посматран 

новинарски приступ (информативни, аналитички, интервју, 
коментаторски и људске приче); 

 
o Тип извора који је заступљен у тексту (нпр. званични/државни органи и 

институције, неименовани извор, здравствени радници, пацијенти, 
грађани); 

 
o Остварен јавни интерес у области информисања - приступ медија у 

извештавању о корони, кроз који је посматрано да ли је фокус усмерен ка 
јавном информисању, односно да ли медиј посредује у протоку 
информација у правцу јавности и проблематизује различите теме у 
контексту пандемије;  

 
o Таргетирање специфичних друштвених група – студија случаја којом је 

анализирано извештавање о положају особа са инвалидитетом у 
контексту пандемије. 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.moravainfo.rs/
http://www.n2.rs/
http://www.mediaportal.rs/
http://www.glaszapadnesrbije.rs/
http://www.infolider.com/
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2.  АНАЛИЗА СТАОА 
 

2.1.  Увпдна разматраоа 
 

 
 

Једна од најузбудљивијих подврста новинарства је тзв. кризно новинарство. Оно 
привлачи највећу могућу пажњу јавности у земљи и у свету пратећи најдраматичније 
догађаје - од елементарних непогода до политичких преврата, терористичких 
напада, ратова, пандемија... Извештавање у кризним ситуацијама код нас је 
неразвијено и, осим за време елементарних непогода, ратова, протеста..., у нашем 
медијском сектору нема већих напора у том правцу. На западу, посебно у Великој 
Британији и САД постоје специјализоване редакције које се баве искључиво 
извештавањем у кризним ситуацијама. 
Ризици од “наступања” елементарних непогода постојали су одувек, и постоје и 
данас,  у свим друштвима и свуда на свету. Могућности “предвиђања” или 
спречавања њиховог настанка, односно отклањања или ублажавања последица – 
послови су којима се државе (њихови органи и тела) озбиљно баве (доношењем 
одговарајућих прописа, организовањем органа и служби, ангажовањем и 
оспособљавањем одговарајућих људи, набавком, одржавањем и употребом 
одговарајуће опреме и средстава …).  
Комуникације и адекватна улога медија веома су важан и неизоставан сегмент у 
случају свих кризних и ванредних ситуација и без њих се такве ситуације не могу 
контролисати. Неопходно је успоставити отворену и непосредну комуникацију 
одмах пошто се догоди нека ванредна ситуација и то најпре са људима који су 
оштећени.  Уколико не постоји обавештавање јавности о томе шта се тачно 
догодило,  онда се ствара страх,  из страха паника, из панике гласине.  У Краљеву је, 
на пример, у једном тренутку, након земљотреса, помињан и вулкан. 
Природне непогоде се дешавају.  Такву једну смо имали у мају 2014. године – поплаве 
на готово целој територији Србије. У првој фази кризе, у току мајских поплава,  
медији су углавном добро обавили посао, радили су оно што је у тим моментима 
најважније - информисали грађане, извештавали, организовали жива укључења, 
апеловали да се људи евакуишу из угрожених подручја. Оно што је добро јесте да у 
акутној фази кризе у националним медијима није било панике и новинари су и поред 
напрезања урадили велики посао, јер су људи у угроженом подручју путем медија 
били информисани о бројевима за евакуацију, о несталим лицима, поступању у тим 
условима. Међутим, поједини медији, пре свега локални, нису одмах разумели 
размере поплаве, колико је велики број угрожених насеља и са одређеним 

''Извештавање у кризним ситуацијама је један од најзахтевнијих 
облика медијског рада и оно за циљ има правовремено, тачно и 
прецизно објављивање информација о ситуацијама у којима су 

угрожени људски животи и материјална добра''.  
(Валић Недељковић, 2007). 
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закашњењем су прилагодили систем рада кризној ситуацији. Ту се показала,  
заправо, (НЕ)моћ медија који играју веома важну улогу у кризном комуницирању, јер 
они су канал на линији грађани - они који управљају кризом.  
 
Последице катастрофа могу се знатно смањити уколико су грађани добро и 
адекватно информисани о ризицима са којима се могу суочити и о могућим опцијама 
и мерама које могу предузети у циљу смањења угрожености и боље припреме.  
 
 
 
 
 
 
 
Прва званична информација је веома важна како би се спречили страх и паника. 
Медији зато имају важну улогу јер могу да помогну, али и одмогну у ванредној 
ситуацији. Њихов задатак је да тачно информишу грађане шта се дешава, без 
сензационализма и порука које нису за добробит грађана, а нарочито када су минути 
у питању за спашавање угрожених људи. 
 

2.2.  Светска пандемија – Кпвид 19 
 
Светска здравствена организација је 12. јануара 2020. године потврдила да је 
узрочник респираторне инфекције забележене код одређене групе пацијената у 
Вухану, граду у кинеској провинцији Хубеј, нови коронавирус (касније назван Ковид–
19), чије је глобално ширење 11. марта проглашено светском пандемијом. 
Свеобухватно, правовремено и тачно извештавање грађана у време здравствене 
кризе представља кључ у информисању јавности, која се у складу са јавно доступним 
информацијама прилагођава новим животним околностима, док са друге стране, 
професионални рад медија више него иначе осветљава рад свих оних који су 
надлежни да у име грађана доносе одлуке од важности за читаву популацију. У овим 
околностима, медији и новинарство представљају кључну тачку у јавној сфери, 
будући да постављањем одређене агенде и приоритетизовањем појединих питања, 
аспеката и актера, као и специфичним приступом проблему, граде оквир у којем се 
целокупна јавност односи према најважнијим питањима у вези са пандемијом. Иако 
се улога медија у здравственој кризи перципира тек као индиректна у односу на 
улогу државе или медицинске струке, јавно–интересна оријентација медија 
представља темељ у решавању кризе, али и очувању демократије у друштву које је 
захваћено кризом.  
Актуелна пандемија изазвана корона вирусом додатно је апострофирала ову тему. 
Према појединим истраживањима (Медијски архив Ебарт), без обзира на чињеницу 
да коронавирус има огроман утицај на животе људи, животне приче људи нису биле 
заступљене у анализираним националним медијима, где је само 4% текстова било 
написано из угла последица пандемије на конкретне појединце, односно из њихове 
личне перспективе. А и тамо где их је било, људске приче су у највећој мери 

Када наступи ванредна ситуација, подједнако колико би требало  приступити 
спасавању живота грађана и материјалних добара, требало би и јавност 

обавештавати о томе шта се дешава. 
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представљене у оквиру свакодневног живота у доба пандемије. Ова Анализа ће 
показати да се у локалним медијима проценат заступљености оваквих прича може 
мерити у промилима.  
 

2.3.  Ппларизација медијскпг пкружеоа у Србији 
 

Српско медијско окружење је радикално подељено између независних и 
провладиних медија, а у њему се огледа и расцеп у друштвеном и политичком 
окружењу у земљи, са све мањим бројем независних новинара који извештавају о 
питањима од јавног интереса. Медијска слобода се још више урушава због општег 
става српских владајућих политичара, нарочито на локалном нивоу, који 
комуницирају само са медијима и новинарима који подржавају њихов политички 
програм, а избегавају критику независних новинара како би одржали свој 
кредибилитет у очима јавности. Независни медији често не могу да присуствују 
интервјуима таквих политичара и због тога нису у могућности да из своје 
перспективе представе целу причу. Болест ковид-19 је само појачала ову поделу: у 
раним стадијумима избијања пандемије, политичари и научни стручњаци који су 
повезани са владајућом странком најчешће су говорили за провладине медије, 
дискриминишући на тај начин читав скуп медија који раде у овој земљи. Слично 
томе, било је инцидената када информације на локалном нивоу нису на једнак начин 
дистрибуиране међу представницима медија. 
 

3.  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАОА 
 

У фокусу овог одељка су модели извештавања о корона вирусу у локалним медијима 

у периоду од 1.7.2020. до 31.12.2020. године. Кроз серију текстова објављених у 

локалним медијима уочени су преовлађујући модели извештавања где се већином 

изворно преносе изјаве званичника и саопштења институција (доминантно Радног 

тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка), док 

истаживачких текстова, личних прича као и текстова посвећених рањивим групама 

готово и да нема. 

 

3.1.  Избпр тема (плурализам медијских садржаја) 
 

Коронавирус и пандемија су били издвојена тематска целина само у једном 
анализираном медију (www.n2.rs ), a код свих осталих су се прожимали кроз све 
постојеће теме и рубрике (секције). Стога се ова тема прилагодила структури медија 
и у складу са њом била публикована. Информације у вези са пандемијом се зато 
јављају у широком тематском спектру и тумаче се у различитим интерпретативним 
оквирима. 

http://www.n2.rs/
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У тематском смислу, медији су највише извештавали о стању у Чачку и Србији 
изазваним епидемијом коронавируса и овај тематски приступ чини 60,9% свих 
текстова. Конкретне мере државе усмерене на очување здравља популације током 
анализираног периода чини укупно 7,1% текстова. Борба против коронавируса, 
односно тема која је обухватила најшире приступе у борби са коронавирусом на 
нивоу друштва нотирана је у 20,3% текстова. Вести везане за економске мере/ 
економију и коронавирус чине  3,7%,  док медијских објава о здравствственом 
систему из угла државе има само 0,6%. Образовање у доба корона вируса заузима 
5,1%,  док је људским правима односно правосуђу посвећено 1,2% свих 
анализираних медијских објава. Оно што је специфично је да без обзира на 
разнолику структруру медија, односно два анализирана медија су провладина, два су 
опозициона и један неутралан, само један текст је посвећен медијским правима и 
слободи медија, односно свега 0,03% објављених вести. Остале теме у време 
пандемије заузимају 1,07%. Пажња већине медија била је првенствено фокусирана на 
суочавање политичких и друштвених актера са коронавирусом у датом тренутку  а 
без додатне анализе у односу на последице пандемије. 
 
Табела 1 – Интерпретативни оквир извештавања у односу на тему 
 

Теме/интерпретат
ивни 
оквир 

Медицинс
ки 

Медијс
ки 

Политич
ки 

Прав
ни 

Свакоднев
ни живот 

Тота
л 

пресек стања у 
Чачку/Србији 

1515 68 8 23 1 1615 

мере државе 48 27 21 84 7 187 

борба против 
коронавируса 

326 79 79 41 13 538 

економија и 
коронавирус 

2 13 10 7 5 37 

економске мере 3 10 24 24 1 62 
здравствени 
систем из 
угла активности 
државе 

10 2 1 3  16 

образовање и 
коронавирус 

50 37 38 7 5 137 

људска 
права/правосуђе и 
коронавирус 

9 7 4 11  31 

медијска права и 
слободе и 
коронавирус 

 1    1 

Остало 12 10 2 1 3 28 
ТОТАЛ 1975 254 187 201 35 2652 
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Интерпретативни оквир извештавања о коронавирусу у највећој мери био је 
медицински (74%). Затим следи медијски (10%), политички (7%), правни 
интерпретативни оквир (8%) и текстови у контексту свакодневног живота током 
пандемије (1%).   
 

 
 
                     Графикон 1– Приказ заступљености интерпретативних оквира у медијима 
 

Међутим, појединачни медији имали су и одеђене специфичности у односу на 
аспекте актуелне пандемије: 
 
www.moravainfo.rs  - доминантан је медицински оквир извештавања – основа је 
пресек стања у Чачку и држави, а затим текстови посвећени борби против вируса 
корона. Велику пажњу портал је посветио образовању у доба короне, па се ту у 
различитим оквирима може пронаћи ова тема. 
 
www.N2.rs - је једини од анализираних портала који има секцију Ковид 19, што је 
похвално, јер је делује прегледније и лакше за сналажење. Специфичност овог 
портала је што је поред медицинског интерпретативног оквира доста заступљен 
правни у смислу законских обавеза грађана: начин путовања, ношење маски, правни 
оквир државних мера. 
 
www.mediaportal.rs - је такође највећу важност придао медицинском оквиру 
извештавања,  затим медијски оквир док је правни на тећем месту. Похвално је да је 
свака нова мера коју је донела Влада РС објављена у целости. За разлику од осталих 
аналзираних медија, овде је значајан простор посвећен економским темама, па су чак 
и саопштења Фискалног савета целовита објављивана.  
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www.infolider.com – је потпуно информативног карактера у коме доминира 
мединицински оквир извештавања кроз пресек стања на нивоу града Чачка и Србије. 
За разлику од претходно анализираних портала, више пажње је посвећено политици  
кроз борбу против коронавируса. 
 
www.glaszapadnesrbije.rs - је специфичан по томе што нема поделе по рубрикама 
већ су сви медијски садржаји груписани по датумима објава. Овај принцип распореда 
информација није најбољи за извешавање у кризним ситуацијама јер је читаоцима 
потребно више времена да се снађу и пронађу вести које су им неопходне, а управо је 
време кључан фактор у овој подврсти новинарства. Карактеристично је да у пероду 
јул-август 2020. било од трећине до половине дневних медијских садржаја везано за 
корона вирус, док се у септембру тај број нагло смањује што указује да портал прати 
„тренд“ раста и пада броја заражених па своје извештавање прилагођава томе. 
Почетком анализираног периода могу се наћи савети лекара везаних за превенцију, 
док средином (септембар, октобар, новембар) таквих текстова уопште нема већ се 
све своди на извештај о броју оболелих и преминулих. И у овом медију доминира 
медицински оквир извештавања, затим правни, где су преношене одлуке 
општинских управа о увођењу/укидању вандредног стања, али је присутан и 
политички оквир јер у великој мери доминирају изјаве председника РС и министара 
Владе РС. 
 

3.2. Жанрпви и фпрме медијскпг извештаваоа 
 
Већина анализираних медија била је фокусирана на извештавање о текућим 
дешавањима, без истраживања позадине приче и проблематизације или 
анализирања информација пласираних од стране званичних или других извора. Овај 
начин извештавања представља праксу у свих пет анализираних медија - пука 
дисеминација доступних информација.  
 
 

 
 Графикон 2 – Приказ заступљености новинарских жанрова у анализираним садржајима 

Вест/извештај 96.4%

Интервју 0.5%

Кпментар 1%

Аналитика 1.4%

Живптне приче 0.7%

http://www.infolider.com/
http://www.glaszapadnesrbije.rs/
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Без обзира на чињеницу да коронавирус има огроман утицај на животе људи, 
животне приче људи су у минималном броју заступљене на веб страницама 
анализираних медија, где је само 0,7% текстова било написано у оквиру 
свакодневног живота у доба пандемије, у којима су кључне појединачне приче 
пацијената и медицинара. Посебан део припада ИН МЕМОРИАМ-има који су 
написани значајним појединицима, а највише их је објавио портал Морава инфо. 
 
Табела 2 – Новинарски жанрови у односу на медиј 
 
Медиј/Жанр Вест/извештај интервју коментар аналитика Животне 

приче 
Морава 
Инфо 

759 2 7 10 5 

Медиа 
портал 

173 1 6 9 2 

Глас 
западне 
Србије 

1077 6 14 6 9 

Н2 138   6  
Инфо 
лидер 

409 5  7 1 

Тотал 2556 14 27 38 17 

 
 
Портал МОРАВА ИНФО карактерише то што су се аутори/ке трудили да вести буду 
кратке и сажете, да од једног саопштења Радног тима направе две па и три вести 
тако да и не чуди јако велики број објављених медијских садржаја. У анализираном 
периоду се могу пронаћи само два интервјуа преузета од других медија док 
аналитичких текстова има 10, али ни један ауторски. Животних прича портал је 
објавио 5, коментара 7. 
 
Портал Н2 је публиковао 138 вести и 6 аналитичких текстова преузетих од других 
медија. Ауторских ни истраживачких тема нема, угрожене друштвене групе не 
постоје. 
 
Медиа Портал - доминира форма кратких вести (две –три реченице) са основним 
подацима о оболелима од ковида, бројем преминулих и хоспитализованих(173). 
Интервју има само 1, коментара 6, а аналитичких текстова преузетих од других 
медија 9. Животне приче су и даље на минималном броју, само две. 
 
Портал Инфо лидер има класично информативни карактер јер је у 409 од 422 
анализирана текста доминатан новинарски жанр вест, односно извештај.  Текстова о 
пандемији из угла начина заштите или превенције скоро нема. Коментар, као 
новинарски жанр не постоји, док интервјуа има 5 и преузети су од других медија. 
Аналитичких текстова има 7 који су такође преузимани од ББС-ја или Инсајдера. 
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Када су у питању животне приче у доба пандемије издваја се само један текст који 
говори из угла здравстевног радника и синдикалца из Краљева о борби да се 
обезбеди неопходна опрема за ковид одељења.  
https://info-lider.com/14872-2/ 

 
Портал Глас Западне Србије има 1077 вести/извештаја објављених у анализираном 
периоду што представља 97% објављених текстова везаних за вирус корона. 
Обзиром на бројно стање медијских садржаја веома мали број објава је написан 
другим жанром: интервјуа има 6, коментара 14, аналитике 6 док  животних прича 
има 9. 
 

 
        Графикон 3 – Приказ заступљености новинарских жанрова по сваком анализираном медију   

 
 

3.3. Извпри 
 

Селекција извора указује на начин на који медији приступају извештавању, односно 
на чему почива медијски садржај који објављују. Најзаступљенији извори у 
анализираним текстовима били су званични извори – чланови Кризног штаба, 
председник Србије, председница Владе, министарства, Градоначелник Чачка и друге 
институције директно надлежне за борбу републичких и локалних органа власти 
против коронавируса.  
 
Табела 3 – Дистрибуција извора према медијима 

Извпр Мправа 
инфп 

Медиа 
ппртал 

Глас 
западне 
Србије 

Н2 Инфп 
лидер 

ТПТАЛ 

Званични 
извпр/пплитичка 
власт 

 
543 

 
142 

 
914 

 
122 

 
340 

 
2061 

Здравствени 87 6 78 9 24 204 
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Медији 91 25 78 11 43 248 

Пацијенти / 
грађани 

28 8 36  5 77 

Аналитичари 2 4 4 2 1 13 

Пппзиција 31 2   9 42 

Друштвене 
мреже 

 
1 

 
4 

 
2 

   
7 

 
Укупно 77,7% свих анализираних текстова садржи ставове званичника са 
различитих нивоа власти. Са друге стране, опозициони политички актери извор су у 
укупно 43 текста односно само 1,6%. Други медији као извори информација 
појављују се у 9,3% текстова, здравство  у 7,7%, док су грађани извори информација у 
2,9% анализираних медијских садржаја. 

 
Већина медијских садржаја објављених на овом порталу су изјаве локалних 
званичника, директора Завода за јавно здравље Чачак, Кризног штаба, чачанске 
болнице, Радног тима за праћење ширења коронавируса, као и изјаве челних људи у 
држави ( 69%).  
Евидентно је да је овај портал имао свој извор у чачанској болници, тако да се 
појављују вести о броју преминулих и пре званичних саопштења достављених 
другим медијима.  Следећи извор информација су други медији са 12%, док су лекари 
извори информација 11%. Грађани су извор 3,6%, док је опозиција извор 
информација на овом порталу чак 4% (31 текст) што га издваја од свих осталих 
портала. 

 
Као и претходно анализирани портал и на овом доминирају извештаји са састанака 
кризних штабова, изјаве званичника, док је посматрано на локалу једини извор 
информација Радни тим и саопштење општинских органа. Портал Н2  је објавио 
свега пар медијских садржаја везаних за савете грађанима како се понашти у 
новонасталој кризи. Објављени текстови су везани за начин путовања, ношење 
маски, праћење кршења противепидемијских мера:  
https://n2.rs/vesti/zdravstvena-uputstva-za-putnike-koji-stizu-u-srbiju/ 
 

 
Специфично за овај портал је да ретко наводи изворе информација, па је обичном 
грађанину нејасно да ли је текст ауторски, преузет са неког другог медија или пак 
саопштење. Детаљном анализом је утврђено да су и на овом медију званични извори  

www.moravainfo.rs 

www.n2.rs 

www.mediaportal.rs 

https://n2.rs/vesti/zdravstvena-uputstva-za-putnike-koji-stizu-u-srbiju/
http://www.moravainfo.rs/
http://www.n2.rs/
http://www.mediaportal.rs/
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основа свих информација, на другом месту су остали медији извори, док се грађани 
налазе на трећем месту.  Од пет анализираних портала, само на овом се могу пронаћи 
4 текста којима су извор информација друштвене мреже.  
 
 
 
 
Највише коришћени извори овог медија су саопштења званичних локалних и 
републичких органа, као и Радног тима за праћење ширења корона вируса у Чачку. 
Други извор представљају медији, док су на трећем месту здравствене институције. 
Поред портала Морава инфо, анализирани медиј је дао простор представницима 
опозиционих политичких организација јер су у 9 текстова наведени као извор што 
представља 2,2% укупно објављених медијских садржаја. 

 
Овај портал пружа шири спектар информација јер уједно покрива и већу територију 
па се могу пронаћи вести из целе западне Србије.  Основни извори информација су 
стручне службе, општине, Кризни штабови, председник РС, односно политичка власт 
( 82%). Здравство и медији су подједнако заступљени са по 7%, док су грађани као 
извор информација 3%. 
 

 
        Графикон 4 – Приказ заступљености извора информација у свим анализираним медијима  

 
 

Званичан извпр инфпрмација 
77.7 %

Здравствп 7.7 %

Медији 9.3%

Грађани 2.9%

Аналитичари 0.5%

Оппзиција 1.6%

www.glaszapadnesrbije.rs 

Индикативан је налаз да је у 2061-ом тексту идентификован само један тип 
извора, а то су званични органи власти. Представници опозиционих 
политичких странака су извор у 42 текста, док су грађани и њихови ставови 
у свега 77 објављених медијских садржаја.   

www.info-lider.com 

http://www.glaszapadnesrbije.rs/
http://www.info-lider.com/
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4. СТУДИЈА СЛУЧАЈА: Извештавање о особама са инвалидитетом у 
контексту пандемије Ковид 19 

 
Значај медија у обликовању и доживљају стварности посебно расте у кризним 
временима. Свеобухватно, правовремено и тачно извештавање грађана у време 
здравствене кризе представља кључ у информисању јавности, која се у складу са 
јавно доступним информацијама прилагођава новим животним околностима, док са 
друге стране, професионални рад медија више него иначе осветљава рад свих оних 
који су надлежни да у име грађана доносе одлуке од важности за читаву популацију.  
 
Међутим, ширење панике у јавности, спекулације, дезинформације, непотпуно и 
неутемељено информисање, могу да изазову низ негативних ефеката, појачају кризу 
и установе – „инфодемију“, која у околностима технолошки заснованог брзог и 
готово неограниченог ширења информација 
представља сасвим нови ниво кризе.  
У овим околностима, медији и новинарство 
представљају кључну тачку у јавној сфери, 
будући да приоритетизовањем појединих 
питања, аспеката и актера, као и специфичним 
приступом проблему, граде оквир у којем се 
целокупна јавност односи према најважнијим 
питањима у вези са пандемијом. Иако се улога 
медија у здравственој кризи перципира тек као 
индиректна у односу на улогу државе или 
медицинске струке, јавно–интересна 
оријентација медија представља темељ у 
решавању кризе, али и очувању демократије у 
друштву које је захваћено кризом. 
 
Предмет овог дела анализе је извештавање о 
особама са инвалидитетом у другој половини 
2020. године у контексту светске пандемије 
Ковид 19, када су особе са инвалидитетом биле 
додатно угрожене у односу на претходну годину 
и где је потреба за информисањем о њиховом положају била знатно већа. Узорак 
анализе је на више од 8.000 објављених различитих медијских садржаја на 
наведеним локалним порталима у анализираном периоду.  
 
Већина анализираних медијских садржаја који се односе на особе са инвалидитетом 
су апели за помоћ хуманитарног карактера. По неки текст преноси информације о 
томе шта друштво чини за особе са инвалидитетом и која добра усмерава. У њима 
доминира социјални модел приступа инвалидности, док подаци најчешће указују на 
непознавање обавеза проистеклих из усвојених закона.  Улога самих ОСИ је најчешће 
у другом плану. 
 

Минимално трећина 
становништва је 

заинтересована за ове теме 
пошто особе са 

инвалидитетом, по 
подацима УН, чине до 15 

одсто становништва, а 
њима се придружује и 

велик број оних који су с 
њима у непосредној вези, 

као и велики број старијих 
чије се способности 

временом смањују. Отуда 
захтеви за рационалним 

унапређењем стандарда и 
нужном променом 

перспективе о овој области. 
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Портал Морава инфо је у периоду од 1.7.2020. до 31.12. 2020. године објавио само 14 
медијских садржаја везано за ОСИ, укључујући и хуманитарне акције. 
Карактеристично за овај портал је да у анализираном периоду постоји само један 
ауторски текст, а то је чланак о изложби посвећеној ОСИ. Наиме, од 14 објављених 
медијских садржаја, шест су позиви за хуманитарне акције прикупљања новца за 
лечење, једна вест је везана за обележавање дана слепих и слабовидих особа, а један 
текст је индиректно повезан са ОСИ (пројекат Општине Чачак). Остали медијски 
садржаји су преузете агенцијске вести са овом тематиком. Занимљиво је да се, на 
пример, у секцији ЕКОНОМИЈА не појављује ни једна информација везана за ОСИ, док 
у рубрици ПОЛИТИКА постоје две објаве везане за иницијативу политичких странака 
да се новац намењен за новогодишњу расвету града пребаци у хуманитарне сврхе. 
 

 
Графикон 5 – Учешће текстова о ОСИ у свим објављеним медијским садржајима 

 

 
Портал Н2 - када су у питању рањиве групе овај портал их потпуно занемарује. 
Посматрано шест месеци извештавања пронађене су само 3 вести везане за особе са 
инвалидитетом. Све три су преузете са сајта Владе Републике Србије и тичу се 
општих тема, док на локалу као да не постоје ОСИ: 
Линкови ка објављеним текстовима: 
 
https://n2.rs/vesti/srbija-ce-dobiti-novi-zakon-o-socijalnoj-zastiti/ 
https://n2.rs/vesti/dan-posvecen-inkluziji-u-beogradu-u-okviru-decje-nedelje/ 
https://n2.rs/vesti/obelezen-medjunarodni-dan-slepih/ 
 

www.moravainfo.rs

Остале теме 98.9%

Оспбе са инвалидитетпм 1.1%

www.moravainfo.rs 

www.n2.rs 

https://n2.rs/vesti/srbija-ce-dobiti-novi-zakon-o-socijalnoj-zastiti/
https://n2.rs/vesti/dan-posvecen-inkluziji-u-beogradu-u-okviru-decje-nedelje/
https://n2.rs/vesti/obelezen-medjunarodni-dan-slepih/
http://www.moravainfo.rs/
http://www.n2.rs/
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Графикон 6 – Учешће текстова о ОСИ у свим објављеним медијским садржајима 

 

 

 

Медиа Портал је у анализираном периоду објавио 16 текстова везаних за ОСИ ако 
убројимо и хуматиране акције прикупљања новца за лечење. Од тога само су 4 
медијска садржаја директно посвећена особама са инвалидитетом (текст посвећен 
дану ОСИ, изложба о особама које су мењале свет, реконструкција установе за 
боравак деце и младих са сметњама у развоју и извештај о посети народних 
посланица друштву за церебралну парализу из Ивањице). Личне приче или пак 
савети за борбу против епидемије за ову рањиву категорију не постоје. 
 
Линкови ка објављеним текстовима: 
 
https://mediaportal.rs/2020/12/03/medunarodni-dan-osoba-sa-invaliditetom/ 

https://mediaportal.rs/2020/12/07/gornji-milanovac-pocinju-radovi-na-rekonstrukciji-objekta-

namenjenog-deci-i-mladima-sa-smetnjama-u-razvoju/ 

https://mediaportal.rs/2020/09/24/izlozba-osobe-sa-invaliditetom-koje-su-menjale-srbiju-do-29-

septembra-na-gradskoj-plazi-foto/ 

https://mediaportal.rs/2020/12/21/narodne-poslanice-u-poseti-ivanjici-i-drustvu-za-cerebralnu-i-

deciju-paralizu/ 

 

www.n2.rs

Oстале теме 99.5%

Оспбе са инвалидитетпм 
0.5%

www.mediaportal.rs 

https://mediaportal.rs/2020/12/03/medunarodni-dan-osoba-sa-invaliditetom/
https://mediaportal.rs/2020/12/07/gornji-milanovac-pocinju-radovi-na-rekonstrukciji-objekta-namenjenog-deci-i-mladima-sa-smetnjama-u-razvoju/
https://mediaportal.rs/2020/12/07/gornji-milanovac-pocinju-radovi-na-rekonstrukciji-objekta-namenjenog-deci-i-mladima-sa-smetnjama-u-razvoju/
https://mediaportal.rs/2020/09/24/izlozba-osobe-sa-invaliditetom-koje-su-menjale-srbiju-do-29-septembra-na-gradskoj-plazi-foto/
https://mediaportal.rs/2020/09/24/izlozba-osobe-sa-invaliditetom-koje-su-menjale-srbiju-do-29-septembra-na-gradskoj-plazi-foto/
https://mediaportal.rs/2020/12/21/narodne-poslanice-u-poseti-ivanjici-i-drustvu-za-cerebralnu-i-deciju-paralizu/
https://mediaportal.rs/2020/12/21/narodne-poslanice-u-poseti-ivanjici-i-drustvu-za-cerebralnu-i-deciju-paralizu/
http://www.mediaportal.rs/
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Графикон 7 –Учешће текстова о ОСИ у свим објављеним медијским садржајима 

 

 

Портал Инфо лидер -  Од 770 анализираних медијских садржаја у 5 се на директан 
или индиректан начин аутори/ке баве темама везаним ОСИ. Три медијске објаве су 
позиви за хуманитарне акције у прикупљању новца за лечења деце а два чланка су 
директно посвећена особама са инвалидитетом. Ауторке анализе сматрају да  текст:  
https://info-lider.com/predsednik-opstine-lucani-uprilicio-prijem-za-paraolimpijca-nemanju-

matijasevica/ иако на позитиван начин представља особу са инвалидитетом делом и 
дискриминише јер су навођене речи свих саговорника осим самог параолипијца 
Немање. Добра пракса би била да се дозволи и самој ОСИ да прича о својој борби, о 
животу, а не само кроз речи других особа. 
 

 
Графикон 8 – Учешће текстова о ОСИ у свим објављеним медијским садржајима 

 

 

www.mediaportal.rs

Остале теме 98.8%

Оспбе са инвалидитетпм 
1.2%

www.info-lider.com

Остале теме 99.3%

Оспбе са инвалидитетпм 
0.7%

www.info-lider.com 

https://info-lider.com/predsednik-opstine-lucani-uprilicio-prijem-za-paraolimpijca-nemanju-matijasevica/
https://info-lider.com/predsednik-opstine-lucani-uprilicio-prijem-za-paraolimpijca-nemanju-matijasevica/
http://www.info-lider.com/
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Портал Глас западне Србије је у периоду од 1.7.2020. до 31.12.2020. године објавио 
23 медијска садржаја која се односе на особе са инвалидитетом, укључујући и 
хуманитарне акције. Од 23 медијска садржаја три су животне приче особа са 
инвалидитетом. Четири текста су посвећена обележавању међународних дана 
посвећених ОСИ, док 12 објављених текстова садржи информације о спроведеним 
акцијама као што су: подела пакета ОСИ у доба короне, прикупљање новца за лечења, 
набавку неопходних помагала... Од преостала 4 медијска садржаја различитих 
новинарских жанрова издвојићемо један који је измештен ван сфере социјалне 
политике. Наиме, реч је о чланку у коме је представљено Удружење за Дечију и 
церебралну парализу из Ивањице као пример добре праксе у области економије јер 
развијају пројекте у којима се стварају могућности за запошљавање ОСИ.  
 

 
Графикон 9 - Учешће текстова о ОСИ у свим објављеним медијским садржајима 

 
 

 
 

www.glaszapadnesrbije.rs

Остале теме 99.5%

Оспбе са инвалидитетпм 0.5%

www.glaszapadnesrbije.rs 

„У представљању онеспособљаваних особа у медијима важно је бити свестан 
чињенице да јавно мњење мало зна о препрекама у окружењу и о друштвеним 
препрекама које их спречавају да живе пуним и активним животом. Живот уз 

онеспособљавање значи свакодневно сучељавање са препрекама у окружењу и са 
друштвеним препрекама; било какво представљање људи, у било ком контексту 

које не одражава то искуство, није веродостојно и представља главни узрок његовог 
трајног постојања.“ 

Колин Барнс 
(“Онеспособљавајуће приказивање и медији”, Центар Живети усправно, 2012.) 

http://www.glaszapadnesrbije.rs/
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5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАОА И ПРЕППРУКЕ 
 
 

Медији се баве различитим питањима, проблемима и процесима у друштву, али су 
посредно или непосредно у фокусу њиховог интересовања људска бића. Исти 
принцип у знатној мери важи и за кризне ситуације које се базирају на појединцима, 
групама или заједници коју медији обрађују у датом кризном контексту. Да бисмо 
целовитије разумели новинарску етику, преко је потребно уочити важност особе, 
људског бића које у демократском и плуралистичком друштву има пуно права, али и 
обавеза. Та права и обавезе темеље се на важним међународним актима као што су: 
Општа декларација о правима човека из 1948., Конвенција Европског Парламента о 
заштити људских права и темељних слобода из 1950.-те, Међународни пакт о 
грађанским и политичким правима из 1966. Људска права јесу широка категорија и 
крећу се од права на живот и рад до права на информирање и коришћење глобалне 
мреже, односно интернета.  
 
 
 
 
 
 
 
Има ли новинар право да објави недоличне и дегутантне снимке погинулих у 
саобраћајној несрећи, лица страдалих у земљотресу, пожару? То питање о етичности 
новинара могуће је поставити и другачије, али је суштина у професионалној 
одговорности која је у директној вези с поимањем етике новинарства.  
 
Етика се најбоље огледа у односу према особама у одређеној кризној ситуацији или 
инциденту. Сваки конзумент информација лако ће уочити да ли се новинар према 
особама у одређеној кризној ситуацији понашао етично, односно лако ће уочити да 
ли је сачуван идентитет жртве, види ли се лице жртве на снимку или фотографији, је 
ли сачувано достојанство унесрећене особе и слично. 
 
Програми који емитују информативне емисије би требало да поштују основне 
проверене принципе: 
 
 О мртвима се мора извештавати са дужним поштовањем, а снимке пуштати 

само ако постоје веома битни разлози за то; 
 Снимци и фотографије лица из близине и озбиљне повреде емитују се веома 

умерено; 
 Особе не би требало да сазнају од новинара да им је сродник изгубио живот. 

Пажња према рођацима захтева посебну бригу приликом објављивања имена 
о страдалима у некој несрећи, катастрофи, рату...; 

 Материјал који садржи сцене насиља се не емитује само зато што је доступан 
или како се често каже ''ексклузиван''; 

Људско право јесте и право на приватност, достојанство, неповредивост 
особе, што се у кризним ситуацијама, али и у ванредним ситуацијама, 
разним инцидентима и слично, неретко релативизује, не поштује или 

делимично поштује. 
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 Не постији ни један професионални разлог или околност која би оправдала 
емитовање егзекуција или сцена убијања људи; 

 Не инсистирајте на интервјуу од сродника који тугују; 
 У случајевима природних катастрофа (суше, поплаве, земљотреси, клизишта...) 

избегавајте објављивање финансијских података о материјалној штети док ти 
подаци нису потврђени из службених извора.  

 
Новинари се често не придржавају основних професионалних начела, објективности 
и етике, а такве примере најчешће је могуће открити у кризним ситуацијама и у 
приликама које су сличне њима (као што су разни инциденти, несреће и слично). 
Важно је нагласити да многобројне сцене насиља и разарања у појединим 
случајевима могу и сами медији злоупотребити, и то како би се подигла гледаност и 
слушаност. У таквим приликама лако се прелази из фактографског у емпатички 
приступ, а новинарска етика потпуно се ставља на страну.  

 
 
Једина прихватљива новинарска метода у извештавању о кризним 
ситуацијама јесте примена фактографске теорије која, уважавајући бол 
унесрећених, иде за чињеницама и подацима од јавног интереса, а не за личним 
афинитетима и нерационалном проценом.  
 
Нажалост, жеља за све већом комерцијализацијом и остваривањем профита у 
медијима довела је до потпуне декаденције етичких стандардa. Ова појава је на 
дневном нивоу, а медији су од чувара јавног интереса претворени у дистрибутере 
најгорег неукуса. У беспоштедној медијској комерцијализацији, где све има своју 
цену, незаштићени остају корисници информација који су, преко медија који 
извештавају о кризним ситуацијама, изложени најгрубљем некрофилском нападу на 
психу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

„Не би требало заборавити да свака трагедија, а медији највише воле да 
извештају баш о трагедијама, има учеснике који су део медијске публике. 
Репортери сматрају да би трагедије требало описати до детаља, посебно 

уколико се тиме повећава слушаност и гледаност, насупрот њима особе које 
су непосредно доживеле ту трагедију сматрају да је то директно мешање у 

њихову приватност“ 
(Валић Недељковић, 2007: 186). 

Због природе свог посла, новинар који извештава у кризним ситуацијама не 
може избећи мртве или повређене, једном речју унесрећене, али задатак 

новинара није да сцене ужаса преноси до публике, него да свој посао ради на 
једино пожељан начин: етички и професионално! 
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