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Кога Твитер беше пуштен во употреба 

во 2006, никој не помисли дека 

за една деценија ќе прерасне во 

средиште на политички стратегии 

и терен за спротиставени ставови, 

ставајќи ги традиционалните 

алатки на меѓународните односи и 

дипломатијата под притисок.

Со оглед на фактот дека 

политичарите низ светот го користат 

Твитер за различни намени, 

очигледно е дека 280-те карактери 

станаа важно средство за ширење 

на политички пораки, претставување 

на одредена политичка состојба и 

мобилизирање на корисниците во само 

неколку минути. Анализата на Твитер 

оттука покажа зголемен интерес 

во последните години. Еден аспект 

на ова истражување е да го испита 

нивото на поврзаност на политичките 

функционери на Твитер. Поврзувањата 

на Твитер несомнено не претставуваат 

најрелевантната мерка за квалитетот 

на билатералните и меѓународните 

односи, но во доменот на политиката, 

со зголеменото значење на „твитот“ 

како политички медиум, станува сè 

поважно кој кого следи. 

Оваа куса анализа1 не e напишана со 

цел да обезбеди препораки за политики 

туку да ја поврзе растечката важност 

на социјалните медиуми во поголемиот 

контекст на регионалната соработка и 

процесот на зачленување на земјите 

од Западен Балкан во Европската 

Унија (ЕУ). Во оваа смисла, анализата 

не дава заклучоци, туку претставува 
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1 Со дозвола на Твитер, ИДСЦС презема податоци за онлајн врските помеѓу кориснички 
профили во периодот помеѓу август и септември 2019.
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Методологија _

До кој степен политичарите од 

Западен Балкан се поврзани со 

своите колеги од регионот? Дали тие 

ги следат политичките актери од ЕУ 

или можеби повеќе националните 

претставници? Методологијата на 

оваа куса анализа е прецизна и се 

заснова на дигитална програма за 

преземање на податоци од Твитер со 

негова дозвола, а за наши потреби. 

За таа намена, анализата не ги 

набљудува нивоата на интеракција 

на поединечни корисници на Твитер, 

туку ги анализира извлечените 

онлајн врски помеѓу корисничките 

профили во август и септември 

2019. Имајќи го ова предвид, некои 

кориснички профили опфатени со 

ова истражување се застарени 

бидејќи некои од политичарите не 

сe повеќе носители на функциите 

или се заменети со нови носители 

на функциите кои беа предмет на 

Краток документ за јавни политики бр.22/2019

трендови и обрасци на однесување 

на медиумските активности на 

политичките функционери од Западен 

Балкан на високо ниво. Во овој 

краток вовед во балканскиот Твитер 

„меур“ важно е да се запомни дека 

следењата на Твитер ја покажуваат 

само едната страна на приказната во 

оваа растечка испреплетена „џунгла“ 

на поврзувања на социјалните 

медиуми. Другите важни фактори се 

нивоата на активност на корисниците 

на Твитер и квалитетот на содржините 

што ги објавуваат, кои оваа анализа 

ги обработува само површно 

притоа овозможувајќи простор за 

подлабинска анализа на дигиталните 

меѓуврски на Западен Балкан, но 

и помеѓу политичарите од Западен 

Балкан и нивните партнери од ЕУ.



ова истражување. Ова е случајот со 

поранешниот претседател и новата 

претседателка на Европската Комисија 

– Жан Клод Јункер и Урсула фон дер 

Лејен или пак со Џон Болтон, советник 

за безбедност на САД кој беше 

разрешен во септември. Овие случаи, 

сепак, немаат влијание на општите 

трендови во нашето истражување. 

За да ги дефинира трендовите или 

обрасците на однесување, оваа 

анализа вклучува две групи. Како 

што е детално наведено во анексот, 

на една страна, групата А сочинува 

38 шефови на држави или влади и 

релевантни министри / министерства 

од државите од Западен Балкан. Во 

оваа смисла, анализата ги опфаќа 

националните актери на министерско 

ниво чиишто ресори се поврзани 

со евроатлантските интеграции, 

како на пример министерствата за 

надворешни работи, министерствата 

за правда, министерствата за одбрана. 

Од друга страна, групата Б опфаќа 32 

институции на ЕУ, влијателни актери во 

односите помеѓу ЕУ и Западен Балкан 

во минатиот мандат на Европскиот 

Парламент (2014 – 2019), корисничките 

профили на НАТО и неговите 

службеници, како и политичките актери 

од земјите-членки на ЕУ кои имале или 

сè уште имаат значајност во контекст 

на оваа анализа. Понатаму, неколку 

кориснички профили од САД се исто 

така предмет на оваа анализа.
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Резултати  _

Сите влади од Западен Балкан се 

помалку или повеќе посветени на 

интеграцијата во ЕУ и се во близок 

контакт со Европската Комисија која 

го набљудува напредокот на државите 

во регионот во рамки на пристапниот 

процес. Несомнено, најважната врска 

помеѓу владите од Западен Балкан 

и Европската Унија е надлежниот 

комесар за соседска политика 

и преговори за проширување – 

функција чиј носител во последните 

пет години е Јоханес Хан. Дали тој 

е функционерот со најголем број 

на следбеници од набљудуваните 

примероци? Дали политичарите 

од Западен Балкан имаат интерес 

за неговата активност на Твитер 

или претпочитаат да ги следат 

претставниците од други институции? 

Каков е односот кон пратениците во 

Европскиот Парламент? Првиот дел од 

ова кусо истражување ги анализира 

институциите на ЕУ, носителите на 

функции и политичарите и нивната 

популарност на Твитер.

Вториот дел ги анализира 

националните актери кои се 

интересни или значајни за следење 

за политичарите од Западен 

Балкан. Повторно, овие резултати 

не можат да бидат третирани како 

барометар за мерење на квалитетот 

на билатералните односи, но може 

да обезбедат увид во (дигиталната) 

политичка култура и заемните односи.  

Освен ова, анализата ги опфаќа 

поврзаностите на НАТО и генералниот 

секретар Јенс Столтенберг и конечно 

нивото на поврзаност на министрите и 

владите од шесте држави на Западен 

Балкан.
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1.  Следбеници
на ЕУ прашања  _

Корисничките профили од групата 

А покажуваат поделени интереси 

за твитовите на службениците од 

ЕУ. Во оваа категорија, Федерика 

Могерини, Доналд Туск и Јоханес Хан 

водат во рангирањето со 20 или 21 

следбеник од групата А одделно. Жан 

Клод Јункер е на второ место со 18 

следбеници од регионот. Со оглед на 

тоа што се задолжени за спроведување 

надворешната политика на ЕУ и/

или политиката на Советот на ЕУ, во 

интерес на политичарите од Западен 

Балкан е навремено да ги следат 

пораките на овие политичари, како 

и нивната активност на социјалните 

мрежи. Само службениот кориснички 

профил на НАТО и оној на неговиот 

генерален секретар Јенс Столтенберг 

имаат слична популарност со 18 

следбеници од групата А одделно. 

Додека следбениците на службениците/

институциите на ЕУ се поднеднако 

распределени помеѓу државите од 

групата А, следбениците на НАТО 

покажуваат јасни разграничувања: во 

Србија, само министерот за одбрана го 

следи службениот кориснички профил 

на НАТО и само премиерката Ана 

Брнабиќ го следи Јенс Столтенберг. Од 

друга страна, корисничките профили 

на косовските политичари покажуваат 

значително поголем интерес за НАТО / 

безбедносните прашања: (речиси) сите 

ги следат и профилот на НАТО и оној на 

Јенс Столтенберг. 

Европскиот Парламент има 

помалку следбеници од групата 

А: претседателот на Европскиот 

Парламент, Давид Сасоли, има само 11 

следбеници. Поголем интерес постои 

за поранешниот европратеник Едуард 

Кукан кој води пред своите колеги 

со 15 следбеници. Претседавачот со 

Комитетот за надворешни работи 

на Европскиот Парламент, Дејвид 

Мекалистер, како и известувачите на 

Европскиот Парламент за државите 

од регионот не предизвикуваат толку 

голем интерес од групата А, како и 

различните претставници на државите-
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Граф.	приказ	1.1.	  Премиери од Западен Балкан кои ги следат лидерите на ЕУ и НАТО   

членки на ЕУ или претставниците 

на САД. Ниту еден кориснички 

профил од групата А не е поврзан со 

корисничкиот профил на главниот 

преговарач за Брегзит Мишел Барние. 

Ова сугерира дека внатрешните 

политики на ЕУ не привлекуваат толку 

голем интерес помеѓу политичарите 

од Западен Балкан како процесите на 

пристапување на сопствените држави.

 

Ана Брнабиќ
(службен профил)
@SerbianPM
Следи 16 ЕУ и НАТО профили

Следи 9 ЕУ и НАТО профили
@anabrnabic

Ана Брнабиќ
(приватен профил) 

@DuskoMarkovicCG
Следи 16 ЕУ и НАТО профили

Душко Марковиќ
(приватен профил) 

@Zoran_Zaev
Следи 15 ЕУ и НАТО профили

Зоран Заев
(приватен профил) 

@DrZvizdic
Следи 12 ЕУ и НАТО профили

Денис Звиздиќ
(приватен профил) 

@haradinajramush
Следи 11 ЕУ и НАТО профили

Рамуш Харадинај
(приватен профил) 

@ediramaal
Следи 2 ЕУ и НАТО профили

Еди Рама
(приватен профил) 
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Граф.	приказ	1.2.  Претседатели од Западен Балкан кои ги следат лидерите на ЕУ и НАТО

 

Хашим Тачи 
(службен профил) 
@HashimThaciRKS
Следи 19 ЕУ и НАТО профили

Следи 9 ЕУ и НАТО профили
@SPendarovski

Стево Пендаровски 
(приватен профил) 

@predsjednik_cg
Следи 3 ЕУ и НАТО профили

Мило Ѓукановиќ
(приватен профил) 

@avucic
Следи 0 ЕУ и НАТО профили

Александар Вучиќ
(приватен профил) 

@MiloradDodikRS
Следи 0 ЕУ и НАТО профили

Милорад Додик
(приватен профил) 

@ZeljkoBiH
Следи 0 ЕУ и НАТО профили

Жељко Комшиќ
(приватен профил) 

@ilirmetazyrtar
Следи 5 ЕУ и НАТО профили

Иљир Мета
(приватен профил) 
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Граф.	приказ	1.3.			Министри за надворешни работи / евроинтеграции /   
       секретаријати за европски прашања од Западен Балкан
       кои ги следат лидерите на ЕУ и НАТО

 

Беџет Пацоли, МНР
(приватен профил) 
@pacollibehgjet
Следи 21 ЕУ и НАТО профил

Следи 20 ЕУ и НАТО профили
@Dhuratas

Дурата Хоџа , МЕИ
(приватен профил) 

@MFAKOSOVO
Следи 17 ЕУ и НАТО профили

Министерство за
надворешни работи
на Косово 
(службен профил)

@Bujar_O
Следи 14 ЕУ и НАТО профили

Бујар Османи, Deputy PM, СЕП
(приватен профил) 

@MINEIsrb
Следи 11 ЕУ и НАТО профили

Јадранка Јоксимовиќ, МЕИ
(службен профил)

@MFA_MNE
Следи 9 ЕУ и НАТО профили

Министерство за надворешни
работи на Црна Гора
(службен профил)

@Dimitrov_Nikola
Следи 19 ЕУ и НАТО профили

Никола Димитров, МНР
(приватен профил) 

@CakajGent
Следи 1 ЕУ и НАТО профил

Гент Цакај, МНР
(приватен профил) 

@DacicIvica
Следи 0 ЕУ и НАТО профили

Ивица Дачиќ, МНР 
(службен профил)
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2.  Следбеници
на Западен Балкан _

Набљудуваните трендови во групата А 

покажуваат дека членовите на групата 

Б (ЕУ и НАТО лидер) покажуваат 

голема незаинтересираност за Твитер 

профилите на колегите од Западен 

Балкан. Ниту еден од шефовите на 

држави или влади на државите-членки 

на ЕУ, како на пример германската 

канцеларка Ангела Меркел или 

францускиот претседател Емануел 

Макрон, не ги следи своите колеги 

од регионот. Единствен исклучок е 

британскиот премиер кој ги следи 

неговите колеги од Србија и Албанија, 

за разлика од неговата претходничка 

Тереза Меј која, во линија со нејзините 

поранешни колеги од ЕУ, не следи 

ниту еден профил од групата А. Сепак, 

на министерско ниво, следењето 

на профили од групата А е малку 

повисоко. Лидерот во оваа група е 

германскиот министер за Европа, 

Михаел Рот кој следи 8 политичари 

од регионот. По него се холандскиот 

министер за надворешни работи Стеф 

Блок и француската секретарка за 

европски работи Амели де Монтшалан 

кои следат тројца членови на 

групата А. Германскиот министер 

за надворешни работи Хаико Мас 

може да биде додаден во оваа група 

со оглед на тоа што тој ги следи 

косовскиот министер за надворешни 

работи и косовската министерка за ЕУ 

интеграција, Беџет Пацоли и Дурата 

Хоџа. 

И во случајот на Европската Комисија 

само Јоханес Хан, еврокомесарот 

за европска соседска политика и 

преговори за пристапување, покажува 

поголем интерес за регионот следејќи 

10 кориснички профили од групата 

А. Претседателот на Европската 

Комисија во заминување, Жан 

Клод Јункер, не следи никого од 

Западен Балкан, исто како и неговата 

наследничка Урсула фон дер Лејен. 

Федерика го следи само Еди Рама, 

додека нејзиниот наследник Жозеп 

Борел не следи профили од Западен 

Балкан. Ситуацијата не е поразлична 

помеѓу раководството на Европскиот 

Совет. Додека претседателот на 

Европскиот Совет во заминување 

Доналд Туск го следи само албанскиот 

премиер, неговиот наследник Шарл 

Мишел не следи ниту еден профил од 
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групата А. Од друга страна, состојбата 

во Европскиот Парламент е поделена. 

Додека претходниот и сегашниот 

претседател на Европскиот Парламент 

Антонио Тајани и Давид Сасоли не 

следат ниту еден профил од групата А, 

поранешните европратеници Едуард 

Кукан и Кнут Флекенштајн водат 

помеѓу набљудуваните парламентарци 

следејќи 13 и 8 претставници од 

регионот редоследно. 

Кога станува збор за НАТО, трендот 

на „неследење“ останува ист со оглед 

на фактот што генералниот секретар 

на Алијансата Јенс Столтенберг го 

следи само македонскиот премиер 

Зоран Заев. Сепак, службениот профил 

на НАТО е поврзан со пет кориснички 

профили од групата А. Политичарите 

од другата страна на Атлантикот, како 

Џон Болтон, националниот советник 

за безбедност на САД и Метју Палмер, 

заменик помошен секретар во Бирото за 

европски и евроазиски работи задолжен 

за Западен Балканот и Егејот, не следат 

ниту еден профил од регионот. 

Граф.	приказ	2.1.   Лидери од ЕУ кои следат премиери и останати лидери
        од Западен Балкан   

 

Ангела Меркел (службен профил
на Службата за односи со јавност на
сојузната германска влада)
@RegSprecher
Следи 0 профили од
Западен Балкан

Следи 0 профили од
Западен Балкан

@EmmanuelMacron

Емануел Макрон
(приватен профил) 

@BorisJohnson
Следи 2 профили од
Западен Балкан

Борис Џонсон
(приватен профил) 

@theresa_may
Следи 0 профили од
Западен Балкан

Тереза Меј
(приватен профил) 

@MinPres
Следи 0 профили од
Западен Балкан

Марк Руте
(приватен профил) 
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Граф.	приказ	2.2.   Челници на Европскиот Совет, Парламент и Комисија и НАТО кои  
         следат лидери од Западен Балкан

 

Давид Сасоли, претседател
(службен профил)
@EP_President

Европски Парламент

Европски Парламент

Следи 0 профили од Западен Балкан

Кнут Флекенштајн,
поранешен европратеник
(приватен профил)
@knufleckenstein

Европски Парламент

Следи 8 профили од Западен Балкан

Жан Клод Јункер, претседател
(приватен профил)
@JunckerEU

Европска Комисија

Следи 0 профили од Западен Балкан

Урсула фон дер Лејен,
избрана претседателка
(приватен профил)
@vonderleyen

Европска Комисија

Следи 0 профили од Западен Балкан

Јоханес Хан, DG NEAR
(приватен профил)
@JHahnEU

Европска Комисија

Следи 10 профили од Западен Балкан

Следи 0 профили од Западен Балкан
@Antonio_Tajani

Антонио Тајани,
поранешен претседател
(приватен профил)

Европски Парламент

Следи 13 профили од Западен Балкан
@EduardKukan

Едуард Кукан,
поранешен европратеник
(приватен профил)

Европска Комисија

Шарл Мишел,
избран претседател
(приватен профил)
@CharlesMichel

Европски Совет

Следи 0 профили од
Западен Балкан

НАТО
(службен профил)
@NATO
Следи 5 профили од
Западен Балкан

Јенс Столтенберг,
генерален секретар 
(приватен профил)
@jensstoltenberg
Следи 1 профил
од Западен Балкан

Следи 0 профили од
Западен Балкан

@JosepBorrellF

Џозеп Борел, EEAS
(приватен профил)

Европска Комисија

Следи 1 профил од
Западен Балкан

@FedericaMog

Федерика Могерини, EEAS
(приватен профил)

Европски Совет

Следи 2 профили од
Западен Балкан

@donaldtusk

Доналд Туск, претседател
(приватен профил)
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Граф.	приказ	2.3.			Министри за надворешни работи/евроинтеграции/
         секретаријати за европски работи кои следат лидери
        од Западен Балкан

 

Михаел Рот,
министер за Европа
(приватен профил) 
@MiRo_SPD
Следи 8 профили од Западен Балкан

@MinBlok
Следи 3 профили од Западен Балкан

Стеф Блок,
министер за надворешни работи
(приватен профил) 

Амели де Моншалан,
државна секретарка за ЕУ работи 
(приватен профил) 
@AdeMontchalin
Следи 3 профили од Западен Балкан

@HeikoMaas
Следи 2 профили од Западен Балкан

Хаико Мас
министер за надворешен работи 
(приватен профил) 
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Билатералните односи се несомнено 

значаен аспект на Твитер активноста 

и поврзувањата на политичарите од 

групата А. Судејќи според профилите 

на Твитер, билатералните средби се 

чинат добра содржина за споделување 

на социјалните медиуми, особено 

фотографиите од истите. Понатаму, 

неколку политичари го користат 

Твитер како платформа за праќање 

честитки до други држави или 

политичари, како победа на избори 

или национален ден на независност. 

Еден таков пример е оној на 

албанскиот премиер Еди Рама кој нѝ 

покажува дека онлајн интеракцијата не 

мора да произлегува од поврзувањата 

или претплатите. Тој редовно твита за 

билатералните прашања и директно 

им се обраќа на шефовите на држави 

и влади на државите-членки на ЕУ 

3.  Национални наспроти ЕУ прашања? 
Следбеници од Западен Балкан на 
национални претставници (ЕУ и САД)_

без нужно да биде поврзан со нив. 

Севкупно, само корисничкиот профил 

на Стејт Департментот на САД има 

јасен двоцифрен број на следења (20). 

Францускиот претседател може да се 

пофали со 11 следбеници од групата 

А, но претставниците од останатите 

набљудувани земји паѓаат под 

прагот од 11 следбеници од групата 

А. Со суштинско истражување на 

содржината на твитовите од групата 

А, површна анализа сугерира дека 

твитовите на политичарите од групата 

А се фокусираат на билатералните 

односи, но ова не е пресликано во 

поврзувањата на Твитер. Прашањето 

оттука е колку многу Твитер се 

користи како медиум за примање 

информации наспроти како медиум 

за информирање на сопствените 

следбеници? 
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4.  Следбеници
на безбедност  _

5.  Регионални 
поврзувања _

Веќе е накратко споменато погоре: 

НАТО ужива голем интерес помеѓу 

политичарите од групата А. Ова е 

особено точно за политичарите од 

Косово кои се поврзани барем со еден 

од двата набљудувани кориснички 

профили. Политичарите од Албанија 

и Србија покажуваат најмал интерес 

за прашањата поврзани со НАТО и/

или безбедноста, но ова се одразува на 

генералната слика во овие две држави. 

Најголем број на кориснички профили 

поврзани со овие две држави покажуваат 

високо или многу високо ниво на 

активност, но во споредба со остатокот 

од регионот тие следат помал број на 

профили надвор од нивната држава, со 

Ана Брнабиќ како исклучок. Овие две 

држави јасно покажуваат дека нивоата 

на активност не соодветствуваат со 

обемот на следени профили од групата 

Б, ниту пак обемот на следени профили 

општо. Оттука се поставува прашањето 

дали политичарите корисници на Твитер 

го доживуваат како корисна платформа, 

но не гледаат потреба да ги следат 

профилите на ЕУ и НАТО?

Резултатите од регионалните 

поврзувања укажуваат на слични 

трендови. Би можело да се претпостави 

дека корисниците на Твитер од групата 

А не следат други корисници од таа 

група и групата Б бидејќи се неактивни 

или почитуваат правило за неследење 

или поради слични причини: речиси 

сите национални политичари го следат 

мнозинството свои сонародници 

во набљудуваната група (освен во 

случајот на Босна и Херцеговина, каде 

избраните профили се зачудувачки 

неактивни). Само двајца премиери 

(од Северна Македонија и Црна Гора) 

следат знаечаен обем на политичари 

од регионот. Повторно, ниту еден 

недостаток на поврзувања не се 

одразува на недостатокот на активност 

на Твитер или на недостатокот на 

општи поврзувања / заследени 

кориснички профили. Најголем дел од 

политичарите, освен тројцата погоре 

споменати, следат различни профили 

од сопствената држава или пак од ЕУ, 

но затоа не следат ниту еден профил 

(на пример нивниот министерски 
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пандан) од соседна држава. Ова е 

особено интересно во споредба со 

профилите надвор од Западен Балкан 

каде можеби социјалните медиуми 

(сè уште) не играат голема улога во 

донесувањето политички одлуки на 

дневно ниво и информирањето како на 

Западен Балкан, каде и политичарите 

и општеството покажуваат големо 

ниво на активност и интеракција 

на социјалните медиуми од личен и 

професионален карактер. 

Може да се заклучи со сигурност 

дека многу политичари од Западен 

Балкан на Твитер гледаат како на 

медиум за промоција на нивните 

активности и зајјакнување на 

билатералните односи со повремени 

твитови за честитање. Ова се одразува 

во нивоата на активност: повеќе 

од две третини од сите профили 

твитаат неколкупати неделно, но и 

на дневна основа.  Оваа активност 

се одразува во поврзувањата со 

други политичари од истата држава: 

националните кориснички профили 

се многу добро поврзани еден со 

друг. Сепак, ситуацијата не е иста 

надвор од државните граници. На 

меѓународно ниво, помалку од третина 

од корисниците опфатени со ова 

истражување покажуваат интерес 

за ЕУ или за глобалните прашања, 

доколку се мери нивното следење 

на профили на ЕУ, држави-членки 

или НАТО. Оттука се наметнува 

прашањето дали е ова така бидејќи 

Твитер се користи како медиум кои 

ги информира другите корисници, а 

не самите себеси или политичарите 

од Западен Балкан едноставно не 

се грижат за ова или пак Твитер (се 

уште) не е толку значаен на крајот 

на краиштата? Одговорите на овие 

прашања остануваат неодговорени, 

но впечатливо е дека интересот на 

корисничките профили од групата А 

(Западен Балкан) за други профили 

од соседството е речиси незначаен и 

покрај сличните нивоа на активност 

низ регионот. Она што изостанува 

како неодговорено прашање е дали 

политичарите го користат Твитер 

за читање на известувањата што 

ги добиваат за она што се случува 

надвор од нивните активности или 

пак Твитер во голема мера се користи 

како медиум за информирање 

на другите и промовирање на 

сопствените политики?
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Граф.	приказ	3.   Рангирање на лидерите од Западен Балкан кои следат
     други лидери од регионот

Министерство за надворешни
работи на Косово (приватен профил)
Следи 8 профили од Западен Балкан

Бујар Османи, заменик премиер,
Секретаријат за европски прашања
(приватен профил)
Следи 7 профили од Западен Балкан

Беџет Пацоли, министер за
надворешни работи
(приватен профил)
Следи 8 профили од Западен Балкан

Дурата Хоџа, министерка за
ЕУ интеграции (приватен профил)
Следи 5 профили од Западен Балкан

Никола Димитров, министер за
надворешни работи (приватен профил)
Следи 5 профили од Западен Балкан

Следи 3 профили од Западен Балкан

Министерство за надворешни
работи на Црна Гора (службен профил)
Следи 6 профили од Западен Балкан

Гент Цакај, министер за
надворешни работи (приватен профил)

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12.

Душко Марковиќ, премиер
(приватен профил) 
Следи 12 профили од Западен Балкан

Зоран Заев, премиер
(приватен профил)
Следи 10 профили од Западен Балкан

Денис Звиздиќ, премиер
(приватен профил)
Следи 3 профили од Западен Балкан

Рамуш Харадинај, премиер
(приватен профил)
Следи 2 профили од Западен Балкан

Рустем Бериша, министер за одбрана
(приватен профил)
Следи 2 профили од Западен Балкан

Абељард Тахири, министер за правда
(приватен профил)
Следи 2 профили од Западен Балкан

Еди Рама, премиер
(приватен профил)
Следи 1 профил од Западен Балкан

Етиљда Ѓонај, министерка за правда
(приватен профил)
Следи 1 профил од Западен Балкан

Милорад Додик, член на
Претседателството на БиХ
(приватен профил)
Следи 2 профили од Западен Балкан

Иљир Мета, претседател
(приватен профил)
Следи 5 профили од Западен Балкан

Министерство за одбрана
на Црна Гора (службен профил)
Следи 4 профили од Западен Балкан
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Граф.	приказ	4.   Политичари од Западен Балкан: Споредба на национални,
     регионални и ЕУ/НАТО поврзувања

Бујар Османи, заменик премиер,
Секретаријат за европски прашања
(приватен профил)
@Bujar_O

Никола Димитров, министер за
надворешни работи (приватен профил)
@Dimitrov_Nikola

1,635 следења 9,795 следбеници

Стево Пендаровски, претседател
(приватен профил) 
@SPendarovski

Зоран Заев, премиер
(приватен профил)
@Zoran_Zaev

5 Активност
4 Национални поврзувања
0 Регионали поврзувања
9 ЕУ / НАТО поврзувања 

1,020 следења 13,100 следбеници

5 Активност
4 Национални поврзувања
5 Регионали поврзувања
19 ЕУ / НАТО поврзувања 

Радмила Шекеринска, министерка
за одбрана (приватен профил)
@Sekerinska

1,883 следења 10,500 следбеници

5 Активност
5 Национални поврзувања
0 Регионали поврзувања
5 ЕУ / НАТО поврзувања 

539 следења 16,400 следбеници

5 Активност
5 Национални поврзувања
10 Регионали поврзувања
15 ЕУ / НАТО поврзувања 

309 следења 2,669 следбеници

4 Активност
6 Национални поврзувања
7 Регионали поврзувања
14 ЕУ / НАТО поврзувања 

Рената Дескоска, министерка
за правда (приватен профил)
@RenataDeskoska

33 следења 464 следбеници

2 Активност
6 Национални поврзувања
0 Регионали поврзувања
0 ЕУ / НАТО поврзувања 

Оливер Спасовски, министер
за внатрешни работи (приватен профил)
@o_spasovski

129 следења 3,114 следбеници

4 Активност
7 Национални поврзувања
2 Регионали поврзувања
6 ЕУ / НАТО поврзувања 
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30 следења 1,717 следбеници

Милорад Додик, член на
Претседателството на БиХ
(приватен профил) 
@MiloradDodikRS

Жељко Комшиќ, претседател на
Претседателството на БиХ (приватен профил)
@ZeljkoBiH

0 Активност
0 Национални поврзувања 
2 Регионали поврзувања
0 ЕУ / НАТО поврзувања 

Денис Звиздиќ, премиер
(приватен профил)
@DrZvizdic

200 следења 3,549 следбеници

3 Активност
0 Национални поврзувања 
3 Регионали поврзувања
12 ЕУ / НАТО поврзувања 

19 следења 862 следбеници

0 Активност
0 Национални поврзувања 
0 Регионали поврзувања
0 ЕУ / НАТО поврзувања 
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62 следења 1,382 следбеници

Мило Ѓукановиќ, претседател
(приватен профил) 
@predsjednik_cg

4 Активност
3 Национални поврзувања 
3 Регионали поврзувања
0 ЕУ / НАТО поврзувања 

Душко Марковиќ, премиер
(приватен профил)
@DuskoMarkovicCG

353 следења 716 следбеници

3 Активност
3 Национални поврзувања 
12 Регионали поврзувања
15 ЕУ / НАТО поврзувања 

Срѓан Дармановиќ, министер за
надворешни работи
(приватен профил)
@MFA_MNE

122 следења 872 следбеници

4 Активност
3 Национални поврзувања 
6 Регионали поврзувања
8 ЕУ / НАТО поврзувања 

Предраг Бошковиќ, министер
за одбрана (приватен профил)
@pedjabosskovic

57 следења 98 следбеници

3 Активност
0 Национални поврзувања 
3 Регионали поврзувања
0 ЕУ / НАТО поврзувања 

Предраг Бошковиќ, министер
за одбрана (службен профил)
@defence_mne

254 следења 1,268 следбеници

5 Активност
3 Национални поврзувања 
4 Регионали поврзувања
5 ЕУ / НАТО поврзувања 
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Гент Цакај, министер за
надворешни работи (приватен профил)
@CakajGent

207 следења 1,453 следбеници

Иљир Мета, претседател
(приватен профил) 
@ilirmetazyrtar

Еди Рама, премиер
(приватен профил)
@ediramaal

3 Активност
4 Национални поврзувања
5 Регионали поврзувања
5 ЕУ / НАТО поврзувања 

Ољта Џачка, министерка за одбрана
(приватен профил)
@xhacka_olta

121 следења 2,267 следбеници

4 Активност
3 Национални поврзувања
1 Регионали поврзувања
3 ЕУ / НАТО поврзувања 

279 следења 338,300 следбеници

4 Activity
0 Национални поврзувања
1 Регионали поврзувања
2 ЕУ / НАТО поврзувања 

44 следења 3,251 следбеници

5 Активност
2 Национални поврзувања
3 Регионали поврзувања
1 ЕУ / НАТО поврзувања 

Сандер Лешај, министер за
внатрешни работи (службен профил)
@SanderLleshaj

84 следења 1,648 следбеници

5 Активност
3 Национални поврзувања
0 Регионали поврзувања
1 ЕУ / НАТО поврзувања 

Етиљда Ѓонај, министерка за правда
(приватен профил)
@GjonajEtilda

171 следења 2,075 следбеници

5 Активност
4 Национални поврзувања
1 Регионали поврзувања
10 ЕУ / НАТО поврзувања 
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169 следења 67,700 следбеници 

Александар Вучиќ, претседател
(приватен профил) 
@avucic

Ана Брнабиќ, премиер
(службен профил)
@SerbianPM

5 Активност
4 Национални поврзувања 
0 Регионали поврзувања
0 ЕУ / НАТО поврзувања 

251 следења 52,300 следбеници 

4 Активност
4 Национални поврзувања 
3 Регионали поврзувања
16 ЕУ / НАТО поврзувања 

Ивица Дачиќ, министер за
надворешни работи (приватен профил) 
@DacicIvica

Ана Брнабиќ, премиер
(приватен профил) 
@anabrnabic

272 следења 24,000 следбеници 

4 Активност
4 Национални поврзувања 
0 Регионали поврзувања
9 ЕУ / НАТО поврзувања 

0 следења 6,123 следбеници 
0 Активност
0 Национални поврзувања 
0 Регионали поврзувања
0 ЕУ / НАТО поврзувања 

Небојша Стефановиќ, министер
за внатрешни работи (приватен профил) 
@NesaStefanovic

935 следења 38,000 следбеници 

4 Активност
5 Национални поврзувања 
0 Регионали поврзувања
3 ЕУ / НАТО поврзувања 

721 следења 6,356 следбеници 

Александар Вулин, министер
за одбрана (службен профил)
@mo_i_vs

4 Активност
5 Национални поврзувања 
0 Регионали поврзувања
2 ЕУ / НАТО поврзувања 

Нела Кубуровиќ, министерка
за правда (службен профил)
@pravdars

1,733 следења 14,500 следбеници 

5 Активност
4 Национални поврзувања 
0 Регионали поврзувања
4 ЕУ / НАТО поврзувања 

Јадранка Јоксимовиќ, министерка
за евроинтеграции (службен профил)
@MINEIsrb

381 следења 3,196 следбеници 

5 Активност
5 Национални поврзувања 
1 Регионали поврзувања
11 ЕУ / НАТО поврзувања 
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657 следења 68,000 следбеници 

Хашим Тачи, претседател
(приватен профил) 
@HashimThaciRKS

Рамуш Харадинај, премиер
(приватен профил) 
@haradinajramush

4 Активност
5 Национални поврзувања
4 Regional Connections
19 EU / NATO  Connections

164  следења 10,100 следбеници 
4 Активност
7 Национални поврзувања
2 Regional Connections
11 EU / NATO  Connections

Беџет Пацоли, министер за
надворешни работи (приватен профил)
@MFAKOSOVO

Беџет Пацоли, министер за
надворешни работи (приватен профил) 
@pacollibehgjet

1,286 следења 8,374 следбеници 
5 Активност
5 Национални поврзувања
10 Regional Connections
21 EU / NATO  Connections

1,699 следења 34,100 следбеници 
3 Активност
5 Национални поврзувања
8 Regional Connections
17 EU / NATO  Connections

Дурата Хоџа, министерка
за евроинтеграции (приватен профил) 
@Dhuratas

673 следења 4168 следбеници 
4 Активност
6 Национални поврзувања
5 Regional Connections
20 EU / NATO  Connections

53 следења 402 следбеници 

Рустем Бериша, министер
за одбрана (службен профил) 
@KOSOVO_MoD

4 Активност
2 Национални поврзувања
0 Regional Connections
2 EU / NATO  Connections

Екрем Мустафа, министер за
внатрешни работи (приватен профил) 
@MPBMIAMUP
5 следења 51 следбеници 
0 Активност
0 Национални поврзувања
0 Regional Connections
0 EU / NATO  Connections

Рустем Бериша, министер
за одбрана (приватен профил) 
@Rrustem_Berisha

78 следења 119 следбеници 
3 Активност
6 Национални поврзувања
2 Regional Connections
2 EU / NATO  Connections

Абељард Тахири, министер
за правда (приватен профил) 
@Abelard_Tahiri

124 следења 577 следбеници 
1 Активност
6 Национални поврзувања
2 Regional Connections
4 EU / NATO  Connections
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Анекс  _

Корисничко име Име и презиме Држава/институција Функција

Zoran_Zaev Зоран Заев

Северна
Македонија

Премиер

SPendarovski Стево Пендаровски Претседател

Dimitrov_Nikola Никола Димитров Министер за 
надворешни работи

Sekerinska Радмила Шекеринска Министерка за одбрана

o_spasovski Оливер Спасовски Министер за внатрешни 
работи

RenataDeskoska Рената Дескоска Министерка за правда

Bujar_O Бујар Османи Заменик премиер, 
Секретаријат за 
европски прашања

DrZvizdic Денис Звиздиќ

Босна и
Херцеговина

Премиер

MiloradDodikRS Милорад Додик Член на 
Претседателството на 
БиХ

ZeljkoBiH Жељко Комшиќ Претседател на 
Претседателството на 
БиХ

DuskoMarkovicCG Душко Марковиќ

Црна Гора

Премиер

predsjednik_cg Мило Ѓукановиќ Претседател

MFA_MNE Срѓан Дармановиќ Министер за 
надворешни работи

pedjabosskovic Предраг Бошковиќ Министер за одбрана

defence_mne Предраг Бошковиќ Министер за одбрана

ediramaal Еди Рама

Албанија

Премиер

PresidentiMeta Иљир Мета Претседател

CakajGent Гент Цакај Министер за 
надворешни работи

xhacka_olta Ољта Џачка Министерка за одбрана

SanderLleshaj Сандер Лешај Министер за внатрешни 
работи

GjonajEtilda Етиљда Ѓонај Министерка за правда



Корисничко име Име и презиме Држава/институција Функција

SerbianPM Ана Брнабиќ

Србија

Премиер

anabrnabic Ана Брнабиќ Премиер

predsednikrs Александар Вучиќ Претседател

DacicIvica Ивица Дачиќ Министер за 
надворешни работи

NesaStefanovic Небојша Стефановиќ Министер за внатрешни 
работи

mo_i_vs Александар Вулин Министер за одбрана

MINEIsrb Јадранка Јоксимовиќ Министерка за 
евроинтеграции

pravdars Нела Кубуриќ Министерка за правда

haradinajramush Рамуш Харадинај

Косово

Премиер

HashimThaciRKS Хашим Тачи Претседател

pacollibehgjet Беџет Пацоли Министер за 
надворешни работи

MFAKOSOVO

MPBMIAMUP Екрем Мустафа Министер за внатрешни 
работи

KOSOVO_MoD Рустем Бериша Министер за одбрана

Rrustem_Berisha

Dhuratas Дурата Хоџа Министерка за 
евроинтеграции

Abelard_Tahiri Абељард Тахири Министер за правда

JunckerEU Жан Клод Јункер

ЕУ

Претседател на 
Европска Комисија

FedericaMog Федерика Могерини Висока претставничка

eucopresident Доналд Туск Претседател на 
Европски Совет

donaldtusk

JHahnEU Јоханес Хан
Комесар за 
соседска политика и 
проширување

TimmermansEU Франс Тимерманс Заменик-претседател 
на Европска Комисија

MichelBarnier Мишел Барние Главен преговарач за 
Брегзит

Antonio_Tajani Антонио Тајани
Поранешен 
претседател на 
Европски Парламент

vonderleyen Урсула фон дер Лејен Избрана претседателка 
на Европска Комисија



Корисничко име Име и презиме Држава/институција Функција

CharlesMichel Шарл Мишел

 ЕУ

Избран претседател на 
Европски Совет

JosepBorrellF Жозеп Борел Кандидат за висок 
претставник

EP_President Давид Сасоли Претседател на 
Европски Парламент

davidmcallister Дејвид Мекалистер Известувач на ЕП за 
Србија

EduardKukan Едуард Кукан Поранешен член на ЕП

knufleckenstein Кнут Флекенштајн Известувач на ЕП за 
Албанија

ivajgl Иво Вајгл Известувач на ЕП за 
Северна Македонија

NATO НАТО (службен 
профил)

НАТО
jensstoltenberg Јенс Столтенберг Генерален секретар на 

НАТО

RegSprecher Ангела Меркел

 Германија

Канцелар

HeikoMaas Хаико Мас Министер за 
надворешни работи

MiRo_SPD Михаел Рот Министер за Европа

EmmanuelMacron Emmanuel Macron
France

President of France

AdeMontchalin Amélie de Montchalin State Secretary for Euro-
pean Affairs, France

MinPres Марк Руте
Холандија

Премиер

ministerBlok Стеф Блок Министер за 
надворешни работи

AmbJohnBolton Џон Болтон

САД 

Советник за 
национална безбедност

StateDept Метју Палмер
Специјален 
претставник за Западен 
Балкан

theresa_may Тереза Меј Велика
Британија

Поранешен премиер

BorisJohnson Борис Џонсон Премиер



Информации за 
КАС_

Слобода, правда и солидарност се 

основните начела врз кои почива 

работата на фондацијата Конрад 

Аденауер Штифтунг (КАС). КАС е 

политичка фондација тесно поврзана 

со Христијанската Демократска Унија 

на Германија (ЦДУ). Ние работиме на 

образовни програми за општеството и 

соработуваме со владини институции, 

политички партии, граѓански 

организации и избрани елити, 

градејќи силни партнерства. Заедно 

со нашите партнери даваме придонес 

кон создавањето на меѓународен 

поредок, кој овозможува секоја земја 

да се развива во духот на слободата и 

својата одговорност.

Контакт	податоци	за	КАС
-
Адреса: ул. Ристо Равановски

бр.8, 1000 Скопје. 

Телефонски број/факс:

+389 2 321 70 75; +389 23 21 70 76,

електронска пошта: Skopje@kas.de



Информации за 
ИДСЦС_

ИДСЦС е тинк тенк организација која 

го истражува развојот на доброто 

управување, владеењето на правото 

и европските интеграции на Северна 

Македонија. ИДСЦС има мисија да ја 

помогне граѓанската вклученост во 

носењето на одлуки и да ја зајакне 

партиципативната политичка култура. 

Преку зајакнување на слободарските 

вредности, ИДСЦС придонесува на 

соживот помеѓу различностите.

Контакт	податоци	за	ИДСЦС	
-
Адреса: ул. Мирослав Крлежа

бр. 52/1 /2, 1000 Скопје

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 ,

електронска пошта: contact@idscs.org.mk



Мари	Јеленка	Кирхнер е 

надворешна соработничка и 

вонредна истражувачка на 

Центарот за европски интеграции 

во рамките на ИДСЦС. Кирхнер 

има магистрирано централно 

и источноевропски студии на 

Јагелонскиот Универзитет во Краков. 

Таа е  основач на „European Thinkers’ 

Lab“. Нејзините истражувања се 

фокусираат на европеизацијата 

и европската надворешна 

политика, особено во поглед на 

проширувањето на ЕУ.

Зоран	Нечев е постар истражувач 

и раководител на Центарот за 

европски интеграции во рамките 

на ИДСЦС. Полиња на академски и 

професионален интерес на Нечев се 

проширување на ЕУ, европеизација, 

политика на условеност, Западен 

Балкан, правда и внатрешни работи.

Информациja за 
авторите_

Иван	Николовски	е помлад 

истражувач во Центарот за европски 

интеграции во рамките на ИДСЦС. 

Николовски завршил магистерски 

студии во областа политички науки 

со специјализација во областа 

компаративна политика. Полиња од 

интерес за Николовски се поделени 

општества, европски интеграции и 

меѓународни работи.



Link_

This	report	is	available	electronically	
on:
-
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/твитај-

глобално-поврзи-се-само-локалн
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