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Сажетак: Интернет је драстично променио начин пословања организација кроз 

развој електронске трговине, интернет маркетинга а нарочито кроз развој 

двосмерне комуникације између организација и циљне групе потрошача 

посредством друштвених мрежа. Све значајнија употреба друштвених мрежа у 

пословању утицала је и на спровођење све већег броја квантитативних, али и 

квалитативних истраживања у циљу ефикаснијег управљања и успешније 

експлоатације наведеног „виралног феномена“. Управо је наведени тренд и 

иницирао да се у раду посебна пажња усмери на анализу секундарних резултата 

добијених током различитих истраживања у наведеној области, а све то у правцу 

адекватнијег сагледавања циљева, значаја и  фреквенције употребе друштвених 

мрежа у пословању на глобалном тржишту, али и у пословању организација на 

територији Републике Србије.  

Кључне речи: интернет маркетинг, друштвене мреже, одржива конкурентна 

предност, интерактивна комуникација.    

 
Abstract: The Internet dramatically changed the way of business through the 

development of e-commerce, online marketing аnd particularly through the development 

of two-way communication between the organization and the target group of consumers. 

Significant use of social networks in business is also initiated a growing number of 

quantitative but also qualitative surveys aimed at more efficient management and 

successful exploitation of so-called "viral phenomenon". This trend are also initiated a 

special attention in this scientific paper on the analysis of objectives, importance and 

frequency of use of social networks in business in the global market and in business in 

organizations on the territory of the Republic of Serbia. 

Keywords: online marketing, social networks, sustainable competitive advantage, 

interactive communication. 

  

1. МАРКЕТИНГ НА ДРУШТВЕНИМ МЕДИЈИМА   
  

 Маркетинг на друштвеним медијима (Social media marketing) 

представља скуп маркетинг активности усмерених на креирање 

адекватног садржаја који ће позитивно утицати на циљну групу 

потрошача и подстаћи их да поделе своја позитивна искуства о 
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одређеној организацији или производу путем друштвених медија. 

Организације примењују овај вид маркетинга како би оствариле 

различите али комплементарне циљеве и то: развој свести и 

креирање позитивне “слике” потрошача о производу, бренду или 

организацији; привлачење нових потрошача; достизање лојалности 

потрошача уз подстицање већег обима и фреквенције куповине; 

усмеравање што већег броја потенцијалних потрошача ка жељеном 

интернет сајту (Ракић и Ракић, 2014, стр. 84-93).  Еминентни аутори у 

области интернет маркетинга Mangold и Faulds,  (2009, стр. 357-360) 

у свом раду „Друштвени медији као нови хибридни елемент 

промотивног микса“, дали су општу поделу друштвених медија 

(Social media) на: Микроблогинг сајтове (Twittter, FriendFeed); 

Сајтове за публиковање садржаја уз колаборативно и креативно 

учествовање (Wikipedia, Wordpress); Сајтове за размену 

мултимедијалних садржаја (YouTube, SoundCloud, Slideshare, Flickr); 

Друштвене мреже (Facebook, Hi5, MySpace, Linkedin). 

   

2. ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ  

 

Најшире посматрано појам друштвене заједнице се односи на 

појединце и везе које они међусобно успостављају (Петровић, 2012, 

стр.69). Настанак и развој социолошког интересовања за друштвене 

заједнице почиње још у XIX веку, али  тек са бржим технолошким 

развојем током 70-тих година XX века долази и до реализације већег 

броја истраживања у овој области. Једно од најпознатијих 

истраживања у овој области током 70‐тих година XX века спровео је  

канадски социолог Бери Велман (Barry Wellman). Велман је као 

кључни резултат наведеног истраживања истакао да се већина 

међуљудских односа не одвија искључиво у оквиру одређеног 

локалног простора већ  да се одвијају кроз друштвене мреже које се  

формирају  на  далеко  већем географском простору (Wellman,  1979, 

стр. 1201-1231; Петровић, 2012, стр.79). Наведени приступ 

друштвеним мрежама као и трансформација друштвене заједнице,  

иницирали су појаву бројних дефиниција друштвених мрежа од 

којих се најчешће издваја следећа: „друштвене мреже представљају 

групе међусобно повезаних појединаца који имају одређени 

заједнички атрибут, односно заједничко обележје“ (Голубовић, 2008, 

стр. 17-34). Поред наведене дефиниције потребно је истаћи и да 

сваки појединац истовремено може бити саставни део више мрежа 

које се могу заснивати на професији, полу, политичким, религијским 

убеђењима, расној или националној припадности или другим 

критеријумима, при чему се свака од поменутих мрежа може 
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посматрати као саставни део неке шире друштвене мреже 

(Голубовић, 2008, стр. 17-34).  

Друштвене мреже се такође могу посматрати и као скуп свих 

маркетинг активности организације усмерених на подстицање циљне 

групe потрошача да стекну позитивну „слику“ о одређеном бренду, 

износе сопствене идеје, купе одређене производе, али и да “шерују” 

своја искуства (задовољство неким садржајем, искуством или 

производом). Овај тип маркетинга заснован је на „здравој 

комуникацији“ (Liang и Debra, 2011, стр. 322-331) и дистрибуцији 

садржаја између пријатеља и чланова мреже. У прилог наведеним 

тврдњама наводе се резултати истраживања агенције  Nilsen по 

којима 92% потрошача више верује препорукама пријатеља и 

породице него свим врстама пропагандних порука (Whitler, 2014). Из 

сличних разлога познати аутори Ishikawa и  Tsujimoto (2008, стр. 2) 

наводе да смо данас сведоци преласка из „ере информација“ у „еру 

информационог комуницирања на друштвеним мрежама“.  

Друштвене мреже на интернету (Social Network Sites) 

представљају “on-line”  заједнице које деле заједничке интересе и 

активности (Boyd и Ellison, 2008, стр. 210-230) и примењују 

различите технологије и специфичне софтвере који омогућавају 

интеракцију и размену  порука између чланова. Друштвене мреже на 

интерету представљају популарне платформе за интеракцију, 

комуникацију и сарадњу, али у самој основи представљају 

друштвене структуре састављене од појединаца и/или организација 

(чворова мреже) повезаних помоћу једне или више врста 

међузависности (Раденковић, 2014, стр. 4). Друштвене мреже као 

што су Facebook, Hi5, Linkedin ili MySpace  представљају један вид 

интернет услуге у форми виртуалне комуникације где чланови 

одређених друштвених мрежа међусобно размењују информације о 

истим или сличним интересовањима (Boyd и Ellison, 2008, стр. 210-

230). Реч је о бесплатним интернет сервисима који члановима 

(корисницима) пружају могућност различитих видова међусобне 

комуникације (Палиага и Миховиловић, 2015), али и омогућавају 

комуникацију организације са циљном групом потрошача 

посредством пословног профила и/или пословне презентације. 

Комерцијална употреба друштвених мрежа пружа могућност 

организацијама да на ефикасан и проактиван начин остваре „добру 

комуникацију“ са потрошачима омогућавајући им да се осећају 

посебним и јединственим (ДигитализујМе, 2012).  

Друштвене мреже на интернету, суштински преносе 

информације за које се сматра да поседују кредибилитет односно да 

нису директно последица неке медијске и маркетинг кампање већ да 
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представљају реално задовољство пријатеља и осталих референтних 

група (Smith и Zook, 2011, стр. 443-444). 

 

3. АНAЛИЗА ЗНАЧАЈА УПОТРЕБЕ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У 

ПОСЛОВАЊУ – ГЛОБАЛНИ АСПЕКТ 

 

 Употреба друштвених мрежа у великој мери подиже ниво 

ефикасности комуникације између организације и циљне публике, 

односно омогућава прецизнији пренос информација и пропагандних 

порука постојећим и/или потенцијалним потрошачима са најмањим 

процентом расипања (ДигитализујМе, 2012). Такав степен 

ефикасности процеса комуникације на друштвеним мрежама,  

постиже се у највећој мери применом математичких модела 

развијених средином шездесетих година двадесетог века. 

Најадекватнији пример употребе математичких модела у наведеној 

области представља теорија „малог света“. Амерички социолог 

Stanley Milgram (1933 - 1984) поставио је и експериментално доказао 

наведену теорију. Наиме, Milgram је спровео друштвени 

експеримент, познат под именом "Експеримент малог света", који је 

за циљ имао испитивање и дефинисање растојања у друштвеној 

мрежи (Milgram, 2010, Schnettler, 2009, стр. 165-178). Експеримент је 

показао да просечна дужина комуникациониг канала посредством 

друштвених мрежа износи 6 особа (Milgram, 2010, Илић и Илић, 

2011, Schnettler, 2009, стр. 165-178).  

Други експеримент који је спровела компанија Facebook имао 

је за циљ да још једном провери резултате добијене приликом 

спровођења експеримента „малог света“. Експеримент је спроведен 

на корисницима Facebook друштвене мреже, али уз напомену да 

експериментом нису обухваћене „Facebook fan“ странице 

(Информација, 2011). Експеримент који је спровела компанија 

Facebook,  регистровао је промену у односу на резултате 

експеримента „малог света“, односно регистровао је да се степен 

комуникациониг канала скратио са 6 на 3,74 особе (Информација, 

2011). Наведени експерименти у први план истичу две најзначајније 

детерминанте  великих друштвених мрежа и то: прву детерминанту 

која се односи на то да је друштвена мрежа „проткана – ишарана“ 

кратким путевима и другу детерминанту која истиче да чланови 

(нодови, чворови) мреже показују способност да налазе  кратке 

путеве (Илић и Илић, 2011).  

Друштвене мреже на интернету омогућавају појединцима да 

креирају сопствени профил, да дефинишу листу пријатеља са којима 

деле информације, као и да имају увид у информације о профилима 
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корисника са листе пријатеља (Boyd и Ellison, 2008, стр. 210-230; 

Раденковић, 2014, стр. 5). По истом принципу као и индивидуални 

чланови одређене друштвене мреже и организације креирају профил 

на друштвеним мрежама у циљу ефикасније комуникације, 

промоције и привлачења потенцијалних потрошача и пословних 

партнера. Увидевши снагу и потенцијал друштвених мрежа, односно 

друштвених медија упоште, бројне организације су почеле активно 

да их користе као „моћан алат“ за ширење порука и позитивне 

пропаганде о организацији и/или одређеним производима и услугама 

(Andzulis и др. 2012, стр. 305-316). Као позитиван пример све веће 

примене друштвених медија у комерцијалне сврхе може послужити 

промотивна кампања компаније Ford Motor Corporation за свој нови 

модел аутомобила под називом Ford Focus. Наиме, компанија Ford 

Motor Corporation је ангажовала 40 експерата из области маркетинга 

на друштвеним мрежама и замолила их да сваки од њих појединачно 

тестира нови модел аутомобила на тркачкој стази у Шпанији (Levin, 

2011). Њихове тест вожње и њихови коментари су снимљени и 

постављени на Facebook, YouTube као и на другим друштвеним 

платформама. Према изјавама Пол Вена (Paul Venn) извршног 

потпредседника адвертајзинг агенције Team Detroit задужене за 

спровођење наведене Фордове кампање, позитивне реакције о новом 

маркетинг приступ су бројне а забележен је и велики број коментара, 

што са аспекта компаније представља значајни „feedback“ о новом 

моделу аутомобила (Levin, 2011). Наведени пример истиче још једну 

значајну предност друштвених медија у односу на традиционалне 

медије. Наведена предност у односу на традиционалне медије 

представља могућност да корисници коментаришу, предлажу и 

критикују, односно да учествују у кампањи а на одређеним 

сајтовима попут Википедије (Wikipedia) и Вордпреса (Wordpress) су 

у могућности да чак активно и креативно учествују у креирању 

одређеног садржаја везаног за кампању или организацију уопште. Са 

комерцијалног аспекта наведене могућности су од изузетног значаја 

јер омогућавају организацијама да анализом коментара, садржаја и 

понашања корисника на друштвеним медијима, филтрирају и 

анализирају податке које ће користити у наредним маркетинг 

кампањама, али и приликом процеса развоја нових производа, као и 

приликом доношења будућих стратешких одлука.     

Значајан фактор растуће комерцијалне употребе друштвених 

медија а нарочито друштвених мрежа представља свакако и велики 

број корисника, односно чланова на друштвеним мрежама. У прилог 

свега до сада изнетог наводи се констатација да су друштвенe мрежe 

постале критични елемент промотивног микса данашњице (Shu-
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Chuan и Yoojung, 2011, стр.47-75) што се графички може поткрепити 

подацима приказаним на следећем графикону:  

 

Графикон 1.: Водеће друштвене мреже у 2015. рангиране по броју 

активних корисника (у милионима) 

 
Извор: Statista – The Statistical Portal (2015). 

 

Од укупног броја активних корисника друштвених медија 

који износи 2.078 милијарди, односно 29% од 7,21 милијарде 

укупног броја становника на планети Земљи (We are Social, 2015), 

број корисника друштвених мрежа је изузетно велики и креће се у 

распону од 347 милиона на Linkedin па све до 1.415 милијарде 

корисника на Facebook друштвеној мрежи (Statista, 2015). У прилог 

наведеним тврдњама о комерцијалном значају употребе друштвених 

мрежа износи се податак да скоро 73% од укупне популације у 

Сједињеним Америчким Државама има отворен профил на 

друштвеним мрежама, као и да друштвена мрежа Linkedin бележи 

раст корисника око 80% на годишњем нивоу (Statista, 2015). Према 

бројним прогнозама у 2018. години, очекује се да ће 32,7% од 

укупног броја становника и 70,8% од укупног броја интернет 

корисника имати креиран профил на друштвеним мрежама (Statista, 

2015).   

Што се тиче просечног времена проведеног на друштвеним 

медијима процењује се да популација између 20 и 29 година 

старости проводи 2 часа на дан, односно да 1,23 милијарди 

корисника проведе 17 минута свакога дана (Seithi, 2015). Када се све 

бројке узму у обзир долази се до закључка да се 39 година проведе 

на Facebook друштвеној мрежи свакога дана (Seithi, 2015).  

 Велики број аутора се слаже да поред растућег броја 

корисника, „теорије малог света“, све веће фреквенције и времена 

проведеног на друштвеним мрежама, затим функције електронског 

маркетинга од „уста до уста“, постоје и бројни додатни фактори који 
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имају позитивни утицај употребу друштвених мрежа у пословању а 

нарочито у маркетингу. Неки од најзначајнијих фактора, поред 

досада наведених у раду, а који имају позитиван утицај на 

комерцијалну експоатацију друштвених мрежа су: 

 Ефикасна и интерактивна комуникација „један на један“ која 

на једној страни резултира креирањем осећаја посебности код 

сваког тренутног или потенцијалног потрошача, док на другој 

страни представља моћно „маркетинг оружје“ у промоцији и 

прикупљању повратних информација са тржишта feedback 

(Reed, 2012, стр.19); 

 Константан приступ друштвеним мрежама, односно  „24 

часа“ доступна инфраструктура омогућава ефикасан, али и 

присан  однос између организације и потрошача (Levy, 2010, 

стр. 125);  

 Једноставна употреба друштвених мрежа пружа могућност 

организацијама да дизајнирају алгоритме уз помоћ који су у 

позицији да ефикасније опслужују циљну групу потрошача у 

односу на класичне продајне и маркетинг методе (Society for 

Industrial and Applied Mathematics, 2014); 

 Редундантност комуникационог канала - информација стиже 

до крајњих потрошача чак и у случају када је они 

експлицитно и не захтевају захваљујући некој од паралелних 

конекција (веза), што у крајњој инстанци позитивно утиче на 

унапређење ефикасности продајних и/или маркетинг кампања 

организације (Leskovec, 2012). 

 На основу горе наведених фактора изводи се закључак да 

друштвене мреже представљају незаобилазан фактор продајне и/или 

маркетинг кампање усмерене на крајње потрошаче (B2C) и 

нндустријске клијенте (B2B). Значај, али и структура 

најдоминантнијих, односно најчешће употребљаваних друштвених 

мрежа у комерцијалне сврхе у 2014. години, приказане су на 

следећем графикону:      
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Графикон 2.: Структура употребе друштвених медија 

(друштвених мрежа) у глобалном пословању у 2014. години. 

 
Извор: Statista – The Statistical Portal (2015). 

 

 На основу истраживања о комерцијалном значају употребе 

друштвених мрежа и друштвених медија уопше а које је спроведено 

на узроку од 3700 менаџера у САД, УК, Канади и Аустралији  

(Stelzner, 2015, стр.18), добијени су следећи резултати (графикон 3):     

 

Графикон 3.: Значај употребе друштвених медија 

(друштвених мрежа) у глобалном пословању у 2015. години. 

 
Извор: Stelzner, M.A. (2015). Social Media Marketing Industry Report, стр. 18. 
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 У оквиру истог истраживања (Stelzner, 2015, стр. 5-8) 

испитаници су се по питању тренутне, али и будуће комерцијалне 

употребе друштвених мрежа изјаснили на следећи начи:  

 92% од укупног броја испитаника су се изјаснили да су 

друштвене мреже и друштвени медији уопште од изузетног 

значаја за пословање организација; 

 Две назначајније друштвене мреже у функцији комерцијалне 

употребе, по мишљењу испитаника су Facebook и Linkedln; 

 93% од укупног броја испитаника су се изјаснили да користи 

Facebook, затим је 68% истакло да планира да унапреди ниво 

знања о Facebook друштвеној мрежи, док се 62% изјаснило да 

ће да повећа обим комерцијалне употребе наведене 

друштвене мреже, док је 66% навело да планира да повећа 

комерцијалну употребу Linkedln друштвене мреже; 

 Од укупног броја испитаника чак 91% је изјавило да њихова 

организација планира да унапреди тактику комерцијалне 

употребе друштвених мрежа у циљу, унапређења лојалности 

тренутних потрошача, али и проширење циљне публике која 

прати активности организације на друштвеним мрежама.                           

  

4. АНАЛИЗА ЗНАЧАЈА УПОТРЕБЕ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У 

ПОСЛОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ        
 

 Најзначајније истраживање о употреби информационих 

комуникационих технологија (ИКТ) у Републици Србији, спровео је 

Републички завод за статистику (РЗС) током 2014. године. 

Истраживање је спроведено по методологији Евростата а узорак је 

обухватао 1200 организација која послују у Републици Србији (РЗС, 

2014, стр.1). Од укупног броја организација које су обухваћене 

наведеним истраживањем 100% поседује и користи рачунар у 

пословању; 100% користи интернет у пословању, док 74% поседује 

сопствени веб-сајт а од организација које поседују веб-сајт 35,3% 

има креиране линкове  ка профилима на друштвеним мрежама. Од 

свих организација које су учествовале у истраживању 27% је 

користило друштвене мреже и то првенствено Facebook и  Linkedin 

(РЗС, 2014, стр.76). 

 Поред наведеног истраживања које је спровео РЗС (2014), 

најзначајнија три  истраживања која су јавно доступна и која су била 

доступна ауторима наведеног научног рада о персоналној, али и 

комерцијалној употреби друштвених мрежа у пословању у 

Републици Србији, спровеле су агенције за истраживање јавног 

мњења и то:  
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 ТNS Galup (2010) истраживање које је спроведено 2010. 

године на узорку од 28944 испитаника у 27 земаља 

укључујући Републику Србију;  

 МАSMI (2012) истраживање спроведено у 2012. години на 

узорку од 170 представника организација које послују у 

Републици Србији; 

 Еxecutive Group (2013) истраживање под називом Digital 

Safari спроведено je у 2013. години на узорку од 100 

маркетинг менаџера у организацијама у Републици Србији; 

 Кључни резултати истраживања које је спровела агенција 

ТNS Galup су: интернет друштвене мреже су током 2010. године у 

Републици Србији првенствено употребљаване у приватне сврхе 

(98%), док су се у пословне сврхе употребљаване свега 17% и то 

најчешће Facebook (36%),  Linkedin (17%) i MySpace (11%). Кључни 

резултат истраживања које је спровела агенција МАSMI су 

приказани на следећем графикону: 

 

Графикон 4.: Значај употребе друштвених мрежа                             

у пословању у Републици Србији 

  
Извор: МАSMI (2012) Употреба друштвених мрежа у компанијама (на мрежи) 

  

 Истраживање о комерцијалној употреби друштвених мрежа у 

организацијама које је спровела Executive Group у 2013. години 

спада у најзначајније истраживање у наведеној области. 

Истраживање под називом Digital Safari спроведено је на узорку од  

100 маркетинг менаџера запослених у  организацијама различитог 

профила широм Републике Србије. Кључни резултати наведеног 

истраживања (Executive Group, 2013) су: Од укупног броја 

организација 91% користи друштвене мреже у комерцијалне сврхе 

док 80% организација сматра да је за посао који обављају, присуство 
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на друштвеним мрежама од великог значаја; Око две трећине, 

односно 66% испитаних организација користи друштвене мреже 

свакодневно; Од свих друштвених мрежа, испитаници су истакли да 

је употреба Facebook-а убедљиво најзначајнија са аспекта пословних 

активности и да чак 94% има креирану једну или више страница на 

овој друштвеној мрежи; Организације у Републици Србији најчешће 

су у наведеном периоду користили друштвене мреже за промоцију 

бренда, прикупљање информација и за развој односа са јавношћу; Од 

укупног броја испитаних организација у Републици Србији чак 71% 

сматра да ће друштвене мреже у потпуности потиснути 

традиционалне медије.               

 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

 Највећи број испитаника (92%) који су учествовали у 

истраживању спроведеном на узорку од 3700 маркетинг менаџера 

(САД 52%; УК 9%; Канада 6%; Аустралија 5%) током 2015. године,   

изјаснили су се да су друштвене мреже и друштвени медији уопште 

од изузетног значаја за пословање њихових организација (Stelzner, 

2015, стр. 5-8). У наведеном истраживању испитаници су се такође 

изјаснили да су друштвене мреже користили у комерцијалне сврхе 

(Stelzner, 2015, стр. 53) са циљем повећања видљивости бренда и/или 

производа (90%); унепређења посећености сајта организације (77%); 

достизања лојалности потрошача (69%); ефикаснијег познавања 

тржишних трендова (68%); па све до унапеђења продаје (51%) и 

редукције маркетинг трошкова (50%). Што се тиче употребе 

друштвених мрежа у организацијама у Републици Србији 91% 

користи друштвене мреже у комерцијалне сврхе док 80% 

организација сматра да је за посао који обављају присуство на 

друштвеним мрежама од великог значаја а посебно за промоцију 

бренда, прикупљање информација као и за развој односа са 

јавношћу.  Међутим, иако резултати глобалних истраживања као и 

истраживања која су спроведена на територији Републике Србије 

недвосмислено указују на значај употребе друштвених мрежа у 

пословању, постоје и бројни недостаци на које су резултати 

наведених истраживања указали, а које је неопходно отклонити. 

 Предлог корективних мера које би организације требало да 

примене у правцу ефикасније експлоатације друштвених мрежа 

односно друштвених медија уопште, генерално посматрано би 

требало да се састоје од следећих активности. Основне корективне 

актвности које је потребно применити, првенствено се односе на све 

већу потребу организација да у поптуности или у одређеним 
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сегментима додатно ангажују специјализоване компаније, агенције 

или консултантске куће у области употребе друштвених медија 

попут Salesforce, Brandwatch, Expion или Socialbakers, које 

располажу знањем и искуством и то не само у области вођења  

промотивних кампања и презентовања организација или производа 

на друштвеним медијима, већ поседују алате и искуство у 

аналитичкој обради прикупљених података.  

 Уколико се организације из одређених разлога ипак одлуче  

да не ангажују спољну специјализовану компанију, агенцију или 

консултантску кућу у области друштвених медија, у том случају је 

готово неопходно да изаберу конкретну особу или формирају 

одређени тим који би био задужен, али и одговоран за доношење 

одлука везаних за спровођење свих активности промоције 

организације, бренда или одређених производа посредством 

друштвених медија. У конкретном случају, поред већ наведених 

активности, неопходно је извршити и додатну селекцију и избор 

стручног кадра од тренутно запослених у организацији, али и 

додатно ангажовати експерте из области маркетинга на друштвеним 

мрежама који поседују неопходна знања и искуства о употреби  

Google Analytics, SumAll, Quintly, HootSuite и других „алата“ и 

апликација развијених и намењених за статистичку обраду и анализу  

података прикупљених приликом комерцијалне употребе 

друштвених медија.    
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