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1. Колку е потребна политичката кампања на Facebook? 

 
Брзиот развој на информатичко-комуникациските технологии целосно го променија начинот на 

размена на информации меѓу луѓето. Пред помалку од еден век на една информација ѝ беа 

потребни денови, а понекогаш и месеци, за да стигне од еден до друг континент. Денес, 

времето што ѝ е потребно на информацијата да го заобиколи целиот свет се мери во минути, а 

понекогаш и во секунди. Појавата и развојот на глобалната светска комуникациска мрежа 

наречена Интернет е главниот „виновник“ за ваквата револуционерна промена во брзината на 

комуницирањето.  

Интернетот каков што го познаваме денес целосно ја промени философијата на 

комуницирањето. Огромен квантум информации секојдневно го обиколуваат светот правејќи 

го поединецот истовремено и примател и испраќач на пораките, а Интернетот - исклучително 

моќен канал во комуникацискиот процес. 

Денес, Интернетот е дел од секојдневието на околу 40% од светската популација. Според 

последните статистички истражувања на Меѓународната телекомуникациска унија1 до крајот 

на 2013 година бројот на Интернет-корисниците во светот изнесува 2,7 милијарди што 

претставува 39 % од светската популација.  Според проценките на оваа меѓународна 

институција бројот на Интернет-корисниците во светот до крајот на 2014 година ќе достигне 

неполни 3 милијарди2. Две третини од нив припаѓаат на корисниците од земјите во развој. 

Интересен е и податокот дека за 5 години бројот на Интернет-корисниците во овие земји 

пораснал двојно, од 974 милиони во 2009 година на 1,9 милијарди во 2014 година. 

Интернет пенетрацијата во Европа до крајот на 2014 година се проценува дека ќе надмине 75% 

од населението, односно 3 од 4 жители на европскиот континент користат Интернет.  

 
1 International Telecommunication Union Web Site. “The World in 2013 - ICT Facts and Figures”. International 
Telecommunication Union, 2013.  http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf, 
Geneva, February 2013. 

2 International Telecommunication Union Web Site. “The World in 2014 - ICT Facts and Figures”. International 
Telecommunication Union, 2014.  http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf, 
Geneva, April 2014. 
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Не постојат прецизни податоци какви се статистиките во Република Македонија имајќи го 

предвид фактот дека последниот попис на населението е направен во 2002 година. За жал 

пописот во 2011 година, кој требаше да даде релевантни податоци и за точниот број корисници 

на Интернет во Македонија, беше прекинат заради „обид за фалсификат“ и под мистериозни 

околности. Според Меѓународната телекомуникациска унија податоците објавени минатата 

година3 говорат дека до крајот на 2012 година пенетрацијата на Интернет-корисници во 

Македонија од 63,15% во однос на вкупниот број на населението добиен на Пописот во 2002 

година. 

Еве, што велат последните податоци од македонскиот Државен завод за статистика4: Во првото 

тримесечје од 2013 година 65,1% од домаќинствата имале пристап на Интернет од дома, што е 

за 6,8 процентни поени повеќе во споредба со истиот период од 2012 година. И во овој случај 

потребно е да се нагласи дека вредностите добиени во истражувањето се добиени според 

методологија чија рамка за избор на примерокот на домаќинства се базира на податоците од 

Пописот на населението, домаќинствата и становите во 2002. 

Македонија денес брои повеќе од 1,040,000 регистрирани профили на Facebook според 

истражувањето на SocialTimes.Me направено кон крајот на 2013 година. Во моментов не 

постои истражување кое може да ја утврди точната бројка на корисници на Facebook имајќи во 

предвид дека добар дел од корисниците имаат регистрирано повеќе од еден профил.  

Во периодот од 19 Октомври до 4 Ноември 2013 година агенциите Рејтинг и Њу медиа Мк 

спроведоа истражување за навиките на Facebook корисниците од Македонија преку интернет 

анкета на репрезентативен примерок од 800 активни Facebook корисници. Според ова 

истражување најголемиот дел од активните корисници на Facebook (оние кои го проверуваат 

сопствениот профил повеќе од еднаш месечно), односно 43, 9% од нив поминуваат повеќе од 3 

часа дневно на Facebook, 37,5 % поминуваат помеѓу 1 и 3 часа, а само 18,6 % поминуваат 

помалку од 1 час дневно.  Многу мал процент од нив, само 2,9 %,  не го проверуваат 

сопствениот Facebook профил секој ден. Оттука 97,1 % од активните Facebook корисници во 

Македонија го проверуваат својот профил најмалку еднаш дневно што е значително повеќе од 

бројот на овие корисници на светско ниво кој се движи некаде околу 76 %. 

                                                            
3 International Telecommunication Union Web Site."Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012". International 
Telecommunication Union, 2013.  http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/statistics/2013/Individuals_Internet_2000-2012.xls, Geneva, June 2013. 

4 Државен завод за статистика на РМ - Официјална интернет страница. "Користење ИКТ во домаќинствата според 
тип на домаќинство, по години (во %)". Државен завод за статистика на РМ, 2013.  
http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Database/Статистика%20по%20области/Информатичко%20општество/Инфо
рматичко%20општество.asp, Скопје,13.11.2013. 
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Имајќи ги предвид овие статистички податоци, слободно можеме да заклучиме дека 

Интернетот во светот, а не заостанува многу ни Македонија, претставува многу моќен канал 

низ кој се врши секојдневен проток на информации. Во таа насока сè почести се дебатите кои, 

на Интернетот, гледаат како на исклучително моќен медиумски простор, кој, заради големата 

прогресија во зголемувањето на бројот на Интернет-корисниците, претставува комуникациски 

канал што нуди широк спектар на можности во креирањето на јавното мислење.  

Оттука Facebook како најпопуларна платформа меѓу сервисите за социјално вмрежување, која 

што е доволно атрактивна да им го задржи вниманието на корисниците повеќе часови во текот 

на денот, претставува одлична арена за натпревар на политичките идеи, програми и кандидати. 

Во таа насока Facebook нуди концентрација на една респектабилна бројка на потенцијални 

гласачи која што не смее да биде потценета во ниту една сериозна комуникациска стратегија на 

политичките субјекти. Дилемата дали треба да се присуствува на Facebook одамна е надмината. 

Наместо тоа политичкиот пи-ар се соочува со предизвикот да одговори на дилемите за 

квалитетот, квантитетот, формите и содржините на информациите пласирани во насока на 

успешно пласирање на политичката пропаганда. 

 

2. Неколку кратки препораки пред да се појавите на Facebook 

Кога политичар, политичка партија или политичка организација ќе донесе одлука да почне 

кампања на Facebook за прв пат потребно е да знае неколку основни работи. Најчестата грешка 

која политичарите ја прават е при изборот на тимот одговорен за политичка кампања на 

социјалните медиуми. Оваа одговорна задача најчесто е доверена на млади луѓе кои се вешти 

во работа со компјутери и минуваат повеќе часови во денот на социјалните мрежи, па оттука 

погрешно се влече заклучокот дека доволно е тие да знаат да ракуваат со компјутер, а за 

содржините кои треба да бидат пласирани преку социјалните медиуми ќе се погрижат пи-ар 

експертите или неретко и самите политичари. Тоа дефинитивно е лош избор на тим кој 

понатаму ќе генерира низа проблеми во комуникацијата со Facebook публиката што како 

резултат може да даде слаба промоција на политиките и кандидатите, а не ретко и негативен 

публицитет. 

За да се избегне ваквиот тип на непријатности потребно е политичката кампања да се довери 

на професионалци специјализирани во областа на социјалните медиуми. Откако ќе се направи 

добар избор на тим задолжен за политичка кампања на новите, а во тие рамки и на социјалните 

медиуми слободно може да се заклучи дека е задоволена основната претпоставка за успешен 

старт на една ефикасна стратегија за претставување на политиките и кандидатите преку 

социјалните медиуми. 
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Добра практика на овие тимови е воспоставувањето директна соработка со претставништвата 

на Facebook ширум светот. Така на пример, тимот за онлајн комуникации на Европскиот 

парламент директно соработува со Facebook преку претставништвата на оваа компанија во 

Лондон и Даблин, при што оваа соработка се однесува како на консултантски услуги, така и на 

непосредна помош во техничкото администрирање на страницата.  

Согласно искуствата и препораките на канцеларијата на Facebook за Европа со седиште во 

Даблин, основните чекори за започнување на кампања на Facebook кои тимот задолжен за 

нови/социјални медиуми неопходно мора да ги следи се следните: 

1. Одлучете дали ќе отворите Facebook страница или Facebook профил со отворено копче 

„Следи“ или „Follow“. (Подоцна ќе ги разгледаме разликите) 

2. Комплетирајте го профилот/страницата – Правилно и целосно пополнете ги основните 

информации за политичарот/партијата кој-а го/ја претставувате. Задолжително 

наведете ги и веб-страницата, како и линковите до сите социјални медиуми каде што 

политичарот/партијата се присутни. 

3. Прилагодете го профилот/страницата согласно потребите – Разгледајте ги општите 

прилагодувања, приватноста, безбедноста, администраторските ролји и слично. 

4. Усогласете правила на коментирање и дебатирање - Разликувајте коментари што не ни 

се допаѓаат од коментари со навредлива содржина! На говорот на омраза, како и на 

коментарите со навредлива содржина, местото не им е во на социјалните медиуми. 

Јасно истакнете дека ваквиот тип на коментари ќе бидат избришани. Од друга страна, 

коментари што искажуваат одредени ставови и мислења кои не се афирмативни во 

однос на нашите политики. Таквите коментари не смееме да ги бришеме, туку треба да 

разговараме, да аргументираме и да ја кажуваме „нашата страна од приказната“. 

Социјални медиуми се создадени да поттикнат интеракција, дебата и размена на 

мислења, а слободата на говорот и јавното изразување на мислата се основни и 

неприкосновени човекови права. 

5. Планирајте ги Вашите објави - Изградете стратегија. Направете точен план за 

содржината што ќе ја објавувате. Внимавајте на времето, квантитетот и квалитетот на 

содржините кои ги објавувате. Целта е политичката порака да стигне до што поголем 

број луѓе, а едновремено да биде и прифатена од најголемиот дел од нив. Секако треба 

да се внимава и на актуелноста, ексклузивноста и брзината на објавување на 

содржините кои се објавуваат. Ексклузивни содржини објавени во време кога 

публиката е најмасовно присутна на Facebook обезбедуваат поголема интерактивност и 

вклученост на корисниците кои истовремено се и потенцијални гласачи. 

6. Запознајте ја Вашата публика – Следете ги трендовите, потребите и интересите на 

публиката. Пратете ги статистиките на Вашата страница кои јасно и недвосмислено ќе 
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ви покажат кои типови на содржини предизвикуваат поголема вклученост на 

публиката. Бидете конструктивни и прифатете ги предлозите и сугестиите. 

Ненаметливо вклучете се во разговорот, фасилитирајте и не осудувајте. 

7. Рекламирајте се – Facebook рекламите се користат за популаризација на Facebook 

страниците, при ширењето на важни пораки, како и за време на спроведување на 

одредена важна активност или кампања. Facebook рекламирањето овозможува да 

допреме до поголема публика за  многу помал буџет компарирано со други 

традиционални алатки за рекламирање.  

 

3. Facebook страница или Facebook профил со отворено копче „Follow“ 

Facebook страниците се дизајнирани за да можат да ги користат и јавни личности и 

организации, а во конкретниот случај тоа би биле политичарите и политичките партии, како и 

нивните локални ограноци и други организациони облици. Тие овозможуваат да се објавуваат 

постовите јавно, истите да се ограничат на определен географски регион, да се закажат 

објавите во точно определено време, да се рекламираат и  да се следат статистиките на 

гледаност и атрактивност на објавите. Facebook страниците се прилагодени за градење на 

огромни бази на поддржувачи. Дополнително Facebook страниците нудат преглед на 

сопствените поддржувачи, но не и преглед на нивните активности кои вообичаено се 

појавуваат во делот наречен „Новости“/„Newsfeed“. 

Facebook страницата можат да ја одржуваат и редовно да ја ажурираат повеќе администратори, 

кои се најавени на Facebook преку сопствените кориснички профили, при што тие нема да 

бидат видливи за другите корисници. Во овој случај е потребно да се внимава 

администраторите редовно да се координираат и да не се повторуваат при објавувањето на 

содржините или при одговарањето на коментарите на корисниците. 

Некои политичари преферираат да продолжат да користат лични Facebook профили бидејќи 

тоа им овозможува да се вклучат во дискусија и да коментираат и на постови објавени на 

личните профили на нивните пријатели. Доколку политичарот се одлучи да се претставува 

преку Facebook профил потребно е да го активира „Следи“/„Follow“ копчето со кое ќе 

овозможи јавните постови да бидат видливи и за оние кои не се Facebook пријатели со 

профилот преку кој е претставуван политичарот.  

Facebook профилите се идеални за политичарите кои лично се многу активни на Facebook и 

кои сакаат често лично да комуницираат со пријателите, семејството и оние кои се 

заинтересирани за новостите поврзани со политичарот да им се појавуваат во делот за 
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„Новости“/„Newsfeed“, а притоа од најразлични причини не сакаат да се поврзат со неговиот 

профил или да притиснат Like/„Ми се допаѓа“ на неговата страница. 

 
 

Facebook профил + Follow 
 

 
Facebook страница 

 
 

Најнови вести од Пријателите во 
делот Новости (Newsfeed) 

 
 

 

 

 
 Почнување на разговор преку 
приватни пораки  (во Inbox) 

 
 

 

 

 
Коментирање на Времепловите 

(Timelines) на Пријателите 

 
 

 

 
 

 
Нема ограничувања на бројот на 

Пријатели/Поддржувачи 

  
 

 
 

Повеќе администратори со 
различни улоги и овластувања 

  
 

 
 

Статистики за демографијата и 
активноста на поддржувачите 

  
 

 
 

Таргетирање на постовите  
според јазик и локација 

  
 

 
 

Рекламирање 
  

 
 

 

4. Објавување на содржини – најдобри примери од праксата 

1. Објавувајте содржини од „позади сцената“ 

• Објавувајте фотографии од секојдневниот живот на политичарот кои ќе 

овозможат публиката да види дел од неговиот живот кој немала можност да го 

види преку традиционалните медиуми. 

• Објавувајте серии на фотографии поврзани околу една приказна. Добар пример 

е „Фото на денот“ на претседателот на САД, Барак Обама. 

• Менувајте ја често Насловната фотографија (Cover photo) и користете ја да 

порачате нешто лично поврзано со политичарот или неговата партија 
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2. Почнете разговор 

• Направете Вашите поддржувачи да го почувствуваат Вашето внимание. Ако 

некој објави нешто корисно на Вашата страница, реобјавете го, одговорете му 

лично и заблагодарете му се нагласувајќи го неговото име. 

3. Објавувајте редовно 

• Обраќајте ѝ се на публиката најмалку еднаш дневно. 

• Користете ја опцијата за Закажување на објави (Schedule posts) доколку сакате 

нешто да се објави во точно определено време. 

 
4. Бидете ажурни 

• Користете ја страницата да ги обележите животните успеси и пресвртници во 

кариерата на политичарот, како и важните настани поврзани со партијата. 
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• Објавувајте кога публиката е присутна он-лајн. Искуството покажува дека 

публиката на Facebook е најбројна рано наутро или доцна ноќта. Опцијата за 

Закажување на објави (Schedule posts) е исклучително корисна и во овие случаи. 

5. Користете Хаштагови (Hashtag) # 

• Хаштаговите овозможуваат полесно организирање на содржините и 

отпочнување на дискусија на одредена тема. 

6. Тагирајте – означете други профили или страници  

• Користете ја оваа опција при пишување статуси или коментари и тагирајте 

(означете) други на кои се однесува содржината. Поттикнете ги и другите да го 

прават тоа и на објавените мултимедијални содржини, како фотографии и 

видеоматеријали.  

• Користете ги локациските тагови (ознаки) доколку сакате да ја нагласите 

локацијата каде се наоѓа политичарот во моментот на објавување на постот.  

7. Објаснете ги правилата на коментирање и дебатирање 

• Искористете ја „About“секцијата за да ги објасните правилата на коментирање и 

дебатирање на објавите на Вашата страница. Бидете кратки и јасни. Прцизно 

наведете кои коментари ќе бидат избришани и под кои услови на определен 

корисник ќе биде блокиран пристапот до страницата. Одличен пример за 

ваквата пракса е Facebook страницата на Партијата на европски социјалисти 

(ПЕС) каде што се прецизно наведени правилата на дебата и каков тип на 

коментари ќе бидат бришени од страна на администраторите 

(https://www.facebook.com/PES.PSE/info) 

 

5. Користење на Facebook статистиките 

Статистиките кои ги нуди Facebook за Вашите страници ќе ви помогнат да разберете како 

луѓето вршат интеракција со Вас. Со помош на оваа алатка, можете да направите увид во 

следните работи: 

• Да видите податоци за тоа како работи Вашата страница 

• Да дознаете кои постови најдобро поминуваат кај Вашата публика 

• Да го оптимизирате објавувањето со цел информацијата да допре до што повеќе 

луѓе 

На пример, можете да го погледнете секој пост што сте го објавиле и проверите кој од нив има 

најмногу лајкови, коментари, споделувања и најмал негативен фидбек. Можете да ги користите 

   

https://www.facebook.com/PES.PSE/info
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овие информации за да постирате работи кои Вашата публика ги сака, а со тоа да ја зголемите 

интеракцијата на Вашата страница. 

Овие статистики можете да ги најдете преку притискање на копчето за менито со опции кое се 

наоѓа најдесно веднаш под насловната (cover) фотографија. Од менито одберете 

„Статистика“/„View Insights“. 

Податоците можете да ги разгледате на самото место или пак да ги експортирате во Еxcel 

табела за понатамошно разгледување. 

Постојат три индикатори преку кои може да се види каква интеракција има Вашата публика со 

страницата: 

• Page Likes: Total Page Likes покажува колку вкупно поддржувачи има Вашата 

страница. New page likes покажува колку нови поддржувачи имате стекнато во 

последните 7 дена во споредба со минатите 7 дена. 

• Post Reach: Total Reach е бројот на Facebook корисници кои виделе некаква 

содржина од Вашата страница (вклучително и реклами) во изминатите 7 дена. Post 

reach го означува бројот на корисници кои ги виделе Вашите постови. 

• Engagement: People Engaged претставува вкупната бројка на Facebook корисници 

кои направиле некаква интеракција со страницата, односно оние кои кликнале, 

лајкнале, коментирале или споделиле некои од Вашите постови во изминатите 7 

дена. 

Facebook статистиките ќе бидат достапни на Вашата страница откако ќе ја надминете бројката 

од 30 поддржувачи. Откако ќе ја надминете оваа бројка, за неколку часа, статистиките ќе се 

појават. 
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6. Facebook chat – Одличен начин за директна интеракција со 

публиката 

6.1. Што е Facebook chat? 

• Facebook chat-от е лесна, но моќна алатка за јавните личности или организации да 

комуницираат со своите поддржувачи.  

• Доволно е само да напишете статус или да објавите слика во која ги охрабрувате 

Вашите поддржувачи да постават прашање. 

• Вашите поддржувачи поставуваат прашање во форма на коментар на Вашата 

објава, директно на ѕидот на страницата или преку приватна порака на Вашата 

Facebook страна. 

• Потоа Вие одбирате на кого да одговорите преку користење на директниот одговор 

на коментарите.  

6.2. Facebook chat во пракса 

• Најнапред објавете статус или фотографија каде ќе дадете на знаење дека сте тука и 

директно ќе одговарате на прашањата на заедницата. 

• Многу е важно, на самиот почеток да кажете колку време ќе трае оваа активност. 

Ваша е одлуката. Може да биде кратка сесија од 30 минути или пак имате повеќе 

време и сакате да одвоите и до 3 часа за Вашите поддржувачи. Зависи од вас, но 

прецизната временска рамка, ќе им даде до знаење дека прашањата пристигнати по 

овој период, можеби нема да бидете во 

можност веднаш да ги одговорите. 

• Повикајте ги поддржувачите нивните 

прашања да ги оставаат на објавата 

која сте ја споделиле. Facebook chat-от 

може да биде на зададена тема или пак 

дискусијата да биде отворена за секоја 

тема. 

• Користете ја опцијата „Reply” за да им 

одговарате на Вашите поддржувачи.  

• Модерирајте го Вашиот Facebook chat 

со тоа што можете да бришете 

коментари кои се со недолична или 

навредлива содржина. 
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• Не мора да одговорите на сите прашања, но гледајте да одговорите и на 

најпровокативните. За нив постои најголем интерес. Публиката повеќе ја 

интересира ставот на политичарот по однос на состојбата во студентските домови, 

отколку земјите кои политичарот планира да ги посети во следните шест месеци. 

6.3. Пет најдобри практики за Facebook chat 

1. Вклучете ја опцијата за одговарање на коментарите (Comment reply) 

2. Одредете кога ќе се одржува Вашиот Facebook chat и промовирајте го неколку дена 

однапред за да собере доволен интерес 

3. Одредете точно колку време ќе трае chat-от 

4. Објавете фотографија од политичарот кој е претставен преку страницата како седи на 

компјутер со вклучен Facebook со цел да ја промовирате активноста 

5. Политичарот ги одговара прашањата лично. Во никој случај тоа не смее да го прави 

друго лице во негово име без претходно одобрение на конкретниот одговор. Неговиот 

специфичен стил на изразување ќе се забележи дури и на социјалните медиуми. 

Поддржувачите многу често се способни да препознаат кога разговараат со конкретен 

политичар лично, а кога тоа го прават со некој кој одговара во негово име, независно од 

фактот што разговорот се одвива виртуелно, без визуелен контакт со соговорникот. 

 

7. Верификувани профили и страници 

Facebook ги верификува страниците со цел да им помогне на своите корисници полесно да ги 

најдат страните кои ги бараат. Знак за верификувани страници на Facebook е синиот беџ кој се 

појавува веднаш до името на страната. 

Оваа опција е за јавни личности/политичари кои имаат некаква државна функција. Тука 

спаѓаат премиери, претседатели на држави, министри, градоначалници, пратеници итн. 

Мора да се напомене дека Facebook не одговора на барања за верификација туку, тоа го прави 

самоиницијативно. 

Доколку Вашата страна не е верификувана, постојат начини да им укажете на Вашите 

поддржувачи дека станува збор за автентична страна. Еден од начините е да поставите линк на 

Вашата веб страница кој ќе води до Facebook страницата. 
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8. Како да ги пронајдете Вашите гласачи и активисти на Facebook? 

Facebook е една од најефикасните маркетиншки платформи во светот, преку која можете да 

допрете до сите категории на луѓе со кои сакате да комуницирате. 

Преку Facebook можеме да ја таргетираме публиката со која комуницираме на многу начини: 

• Возраст 
• Пол 
• Локација 
• Брачен статус 
• Образование 
• Интереси 

Исто така, постојат начини и за попрецизно таргетирање на публиката. Доколку имате меилинг 

листа од Вашите поддржувачи, преку алатката Power Editor, постои можност да им испратите 

покана да се приклучат Вашата Facebook страница доколку веќе не го направиле тоа. 

Facebook овозможува таргетирање на нова публика со тоа што ќе ја одберете опцијата веќе 

постоечките поддржувачи да бидат исклучени од рекламата. 

Таргетирањето на нова публика е овозможено и преку користење на алатката Power Editor која 

овозможува таргетирање на Facebook корисници кои имаат слични карактеристики со 

поддржувачите на Вашата страница. 

Со овие алатки Facebook овозможува рекламите да стигнат до оние кои навистина ќе бидат 

заинтересирани да го слушнат тоа имате да го кажете.  
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9. Заклучок 

Овој труд претставува скромен придонес кон примената на политичките комуникациски 

стратегии, но и водич во практичната употреба на Facebook, како најпопуларен меѓу 

социјалните медиуми, пред се од страна на онлајн тимовите и сите ние со желба за вградување 

во дигиталната политичка комуникација. 

Интернетот, а особено Facebook, отвори нови хоризонти и нови предизвици за политичката 

комуникација преку ослободување на простор кој ни овозможува слободно и непречено да ги 

афирмираме сите наши политики, ставови, мислења, истовремено и можност ние да бидеме 

главен и одговорен уредник на содржината која се објавува. 

Модерното политичко комуницирање претпоставува постоење на активни онлајн тимови во 

рамките на партиските комуникациски центри, кои станаа незаменлив дел од медиумската 

презентација на една современа партија. Во таа насока, при користењето на социјалните 

медиуми клучно е овие тимови да бидат отворени, интуитивни и одмерени, но и во 

континуитет да се обидуваат да мотивираат, вклучуваат, а секако и да ја продадат успешната 

приказна до што поголем круг на луѓе.  

Имајќи го во предвид галопирачкиот раст на популарноста на Facebook во светски рамки, во 

што не заостанува ниту Република Македонија, природно се наметнува заклучокот дека оваа 

социјална мрежа направи револуција во онлајн комуницирањето, а во голем дел го измени и 

начинот на подготвување на модерните стратегии за односи со јавноста на денешните 

политички партии. Со масовното ширење на сопствената мрежа Facebook се претвори во една 

од главните арени каде се водат политичките битки и натпревари во трката по гласови. 

Современата политичка комуникација е невозможна без активно присуство на Facebook  и 

другите социјалните медиуми. Се разбира онлајн комуникацијата никогаш нема целосно да ги 

замени традиционалните медиуми како телевизијата, радиото и печатот, иако слободно може 

да се каже дека полека но сигурно станува доминантна во борбата за освојувањето на 

вниманието на публиката. Во таа смисла, на крај потребно е да се нагласи дека 

традиционалните и новите медиуми се надополнуваат и од таа комплементарност модерниот 

политички пи-ар треба да ги користи сите придобивки. 
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