


• Јако велика важност интернет кампање генерално. 

• На следеће изборе велики утицај имаће интернет, што 

није био случај до сада. 

• Преко 2 милиона интернет прикључака у Србији 

(много више корисника) 

• Овај вид кампање нас не кошта ништа, а има велики 

ефекат на бираче. 

 



• Интернет тим делује већ дуже од годину дана 

 

• У тиму тренутно имамо преко 500 људи 

 

• 80 општинских и градских одбора 

 

• Кроз наше активности делујемо на огроман број бирача. 

 

• Наш удео у укупном броју коментара је 47 % са 
тенденцијом константног раста. 

 

• Овај тим је главни стуб интернет кампање наше странке 
и као такав је јако битан. 

 

• Недељно објавимо преко 17500 коментара и оставимо 
неколико хиљада порука на фејсбуку и твитеру 
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• Све вести које су везане за странку и власт је 

могуће коментарисати 

• По професионалним анализама коментари на 

интернет издањима медија су јако читани и имају 

велики утицај на читаоце 

• Коментари су наши „плакати на интернету“ 

• Циљана група нам је тројака: 

• Наши симпатизери 

• Симпатизери противничких странака 

• Неопредељени 

 

 



• Сајтови које коментаришемо имају огромну посећеност 

 

• Према изворима Блица њихова посећеност некада 

пребацује и милион посетилаца 

 

• Ми коментарима покривамо најпосећеније сајтове у 

Србији (Блиц, Б92, Прес, Курир, Вести Онлајн, РТС, 

Новости, Политика, Правда, Ало!.) и милионски 

аудиторијум њихових читалаца. 

 

• На овај начин креирамо јавно мњење у Србији 

 



• Веома је важно какав ће бити садржај коментара 

 

• Ник (име) треба да буде обично, али истовремено и уочљиво како би 
привукло пажњу читаоца 

 

• Vkthgdfp (лош пример)  Драган-Г.Милановац  Јелена 82 (добар пример) 

 

• Користити што већи број имена, како би обичним грађанима који читају 
изгледало да их је више особа написало, али та имена морају да буду 
доста различита једна од других, никако слична (алексаалексић, 
маркомарковић, динкидинкић...) 

 

 

• КОМЕНТАР ТРЕБА ДА БУДЕ СМИСЛЕН И ДА АРГУМЕНТОВАНО ИДЕ У 
ПРИЛОГ НАШОЈ СТРАНЦИ ИЛИ ДА КРИТИКУЈЕ РАД АКТУЕЛНЕ ВЛАСТИ 

 

 



• Никада о странци не пишите у првом лицу (ми ћемо, 
кад дођемо на власт, него, они ће...) 

 

• Не остављајте коментаре преко фејсбук профила! 

 

• Најбоље је коментарисати вест чим изађе јер су први 
коментари најчитанији 

 

• Нека вас негативни коментари по нашу странку не 
погађају, јер на порталу коментаришу и људи иѕ 
осталих странака 

 

 



Праћењем вести и коментарисањем свако од нас унапређује 

две веома важне компоненте 

 

• Обавештеност 

 

• Политички говор 

 



Испод сваке вести налази се опција 

„оставите коментар“ 

Отвориће вам се формулар у којем 

требате да унесете: име, коментар, анти-

бот питање и на неким порталима и мејл 

адресу. Након тога изаберите опцију 

„пошаљи коментар“ 

 

Слање коментара 





1. Име активисте - уносите своје име и презиме 

2. Мејл - унесите свој важећи емаил 

3. Општински/Градски одбор - одбор у којем сте учлањени 

4. Период - недеља за коју радите коментаре 

5. Укупан број коментара - у ово поље НЕ УНОСИТЕ  ништа оно је аутоматски 

подешено. 

6. Напомене - у ово поље уносите неке напомене или белешке које сматрате 

да су битне да се напомену, а тичу се саме табеле 

7. Укупно по новинама - у ова поља цете УНЕТИ укупан број коментара које 

имате по свакој новини појединачно, а програм ће сам да сабере све и да 

прикаже укупан број коментара 

8. Називи новина које коментаришете 

9. Сваки назив је линк ка сајту...тако да  кликом на назив отварате  почетну 

страницу сајта, новина које сте изабрали  

 

 

Основне информације о табели 



УБАЦИВАЊЕ КОМЕНТАРА У ТАБЕЛУ 

1. ОЗНАЧИТЕ НАСЛОВ ВЕСТИ И КОПИРАЈТЕ ГА 2. ДЕСНИ КЛИК НА ПРВО ПРАЗНО ПОЉЕ У 

КОЛОНИ НОВИНА ЧИЈИ НАСЛОВ УНОСИТЕ (у овом 

случају је то Блиц) И КЛИКНИТЕ НА PASTE 



УБАЦИВАЊЕ КОМЕНТАРА У ТАБЕЛУ 

3. ЗАТИМ ПРОНАЂИТЕ КОМЕНТАР НА САЈТУ, 

ОЗНАЧИТЕ ГА, И КОПИРАЈТЕ 

4. САДА У ПОЉЕ У КОЈЕ СТЕ ПРЕДХОДНО КОПИРАЛИ 

НАСЛОВ УНОСИТЕ КОМЕНТАР  ТАКО ШТО ЋЕТЕ 

СТИСНУТИ ДЕСНИ КЛИК НАД ПОЉЕМ, А ЗАТИМ ИЗ 

МЕНИЈА ИЗАБРАТИ ОПЦИЈУ EDIT COMMENT 



5. ЗАТИМ У ПОЉУ ЖУТЕ БОЈЕ СТИСНИТЕ 

ДЕСНИ КЛИК И ИЗАБРАТЕ ИЗ МЕНИЈА ОПЦИЈУ 

PASTE 

УБАЦИВАЊЕ КОМЕНТАРА У ТАБЕЛУ 

АКО ИМАТЕ ВИШЕ КОМЕНТАРА НА ИСТИ 

НАСЛОВ ПОНОВИЋЕТЕ КОРАКЕ  3, 4 И 

5.НАРАВНО ПРЕ КОРАКА  5 ЋЕТЕ  ЛЕВИМ 

КЛИКОМ  КУРСОР ПОСТАВИТИ ИСПОД ВЕЋ 

УНЕТОГ КОМЕНТАРА 



УБАЦИВАЊЕ КОМЕНТАРА У ТАБЕЛУ 

* Правилан изглед табеле 



• Група служи искључиво за координацију 
активиста који коментаришу 

 

• У групу могу да се убаце само поуздани 
чланови странке који хоће да коментаришу 

 

• Група је тајна и о њој се не сме причати. 

 

• На зиду групе се каче само вести које се 
коментаришу и обавештења која се тичу 
целе групе. 

 

• Вести на зид групе качи одбор који је 
дежуран на групи тај дан. 

• Сви одбори морају да изаберу дан за 
дежурство једном у 2 недеље. 

• Дежурство траје од 09-23 часова  

 



• На почетку дежурства прво се прегледају вести 

које су изашле ноћу између 23-09 часова 

 

• Вести које су битније, држе се на врху зида 

 

• Приоритет су вести о странци, председнику, 

Влади па остале вести 

 

• Када имамо пуно приоритетних вести, 

престајемо са даљим објављивањем вести и 

концентришемо се на приоритете. 

 

• Према свим члановима односите се културно и 

са уважавањем 

 

• Одступање од ових правила понашања на групи, 

повлачи искључење из исте. 

 



• Организује групу на подручју свог одбора 

• Доводи нове чланове и укључује их у рад 

• Едукују нове члланове 

• Скупља све табеле од својих активиста и шаље збирне табеле свог одбора за 

кометаре 

• Уписује дежурство и одређује људе који дежурају 

• Држи састанак са групом, мотивише своје активисте 

• Износи стање о коментарима, фејсбуку, твитеру и осталим активностима на свом 

Општинском одбору 

• Стара се о активностима са свог општинског одбора и одговара за њих и њихово 

понашање на групи 

• Шаље списак људи који раде на групи и имена оних које треба искључити ако више 

не раде. 

• Прослеђује својим новим активистима све потребне табеле и упутства и укључује их 

у рад. 



• Скоро 3 милиона фејсбук профила у Србији од чега 2 100 000 регистрованих је преко 
18 година. 

 

• Србија је трећа земља у свету по броју корисника социјалних мрежа у односу на број 
становника 

 

• Не постоји цензура на фејсбуку, нити контрола од стране власти, а нема ни изборне 
ћутње 

 

• Циљ нам је, да на фејсбуку окупимо већину наших присталица у једну групу коју би 
смо користили за промовисање СНС-а. 

 

• Група Фејсбук СНС тренутно има 13000 чланова. 

 

• Промоција званичне странице Српске напредне странке на фејсбуку. 

 

• Разговор са Вучићем и контактирајте СНС  

 



• Твитер у Србији према проценама користи 50 000 – 200 

000 корисника 

 

 

• Циљ нам је да организованим «твитовима» бранимо 

функционере власти на твитеру и да твитујемо на 

популарним темама (#политикаср, #утисак), као и да 

бранимо ставове наших званичних твитер профила и 

профила наших функционера 

 

• Твитер претежно користе високо образовани људи и 

интеракција је веома брза 

 


