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Апстракт— Друштвена мрежа је друштвена структура коју чине чворови (који су уопштено појединци или организације) 

повезани једном или више међузависности. За одређени део популације који прекомерно користи друштвене мреже или који 

исказује одређене негативне последице коришћења друштвених мрежа предложене су препоруке за смањење коришћња 

друштвених мрежа и њихово коришћење на одговоран начин. 

Кључне речи – Друштвене мреже, врсте, начин коришћења, зависност, мере спречавања. 

1 УВОД 

Друштвене мреже су најпростије речено чвори које користи појединац или организација. Резултујућа 

структура често може да буде веома комплексна. Анализа друштвене мреже посматра друштвене релације у 

терминима чворова и веза. Чворови су индивидуални актери унутар мреже, а везе су релације између актера. 

Може да буде више различитих веза између чворова. 

Истраживање у академској средини је показало да друштвене мреже функционишу на више нивоа, почевши 

од породице до нивоа нације, и играју критичну улогу у одређивању начина на који ће се неки проблеми решити, 

како ће организације функционисати, и степен до кога ће појединац успети у достизању индивидуалних циљева. 

У својој наједноставнијој форми друштвена мрежа је мапа свих релевантних веза између чворова који се 

проучавају. Мрежа може да се искористи и за одређивање друштвеног капитала индивидуалних актера. Ови 

концепти се често приказују у виду дијаграма друштвене мреже где су чворови тачке а линије везе.  

Друштвене мреже су такође коришћене у испитивању интерактивности између ученика, карактеризује многе 

неформалне везе, у виду конекција и асоцијација запослених појединаца и различитих организација. На пример, 

моћ организација често се огледа у степену који одређују појединци и мрежа, у средишту односа тренутног 

предмета посла. 

Друштвене мреже такође играју важну улогу при запошљавању, пословном успеху и пословним 

перформансама. Друштвене мреже обезбеђују начин да компаније дођу до битних информација, превазиђу 

конкуренцију као и уговоре о формирању цена и полиса. [10] 

2 АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 

Анализа друштвених мрежа је често повезана са теоријом мрежа и постала је једна од кључних техника. Врло 

се често доводи у везу са антропологијом, биологијом, комуникацијама, економијом, географијом, 

информационим технологија и организационим наукама и такође као популаран предмет и у другим областима. 

Хибридне мреже мере вредност података битнијих учесника који нису директно укључени у анализу. 

Примера ради запослени у компанији често раде са консултантима који нису радници фирме, а било би корисно 

и њих укључити у процес прикупљања података потребних за анализу. 

Код анализа друштвених мрежа се разликује неколико тенденција. Нема претпоставки да такве групе граде 

једну основу друштва: приступ проучавању је омогућен у неограниченом друшвеном систему, од локалних 

заједница до линкова између сајтова. [5] 

Може да се састоји из више делова, више поглавља, наслова и поднаслова. Обухвата делове о: методама 

рада/истраживања и материјалу; резултатима истраживања и дискусији. Тачније, третирање појединаца 

(индивидуе, организације, државе) као посебне јединице анализе, са фокусом на то како структура повезаности 

утиче на појединце и односе међу њима. 
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3 ТОП 10 НАЈПОПУЛАРНИЈИХ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У СРБИЈИ 

У Србији су заступљени разни видови друштвених мрежа, према истраживањем и статистикама 

друштвене мреже у Србији су јако заступљење, а неке се лансирају и у сам врх. 

3.1 Facebook 

Facebook је прва мрежа која ће бити обрађена, уједно и највећа друштвена мрежа на свету. Оснивач 

ове мреже је Марк Зукерберг, студент Харварда, који је Facebook креирао као студентски пројекат, да 

омогући колеџу бољу комуникацију међу студентима, касније је постао глобални феномен. Данас је Facebook 

једна од најводећих мрежа у Србији, док га помно и малом цифром прати Instagram. [10] 

3.2 Instagram 

Instagram је једна од водећих апликација за филтрирање и прераду фотографија. Instagram је бесплатна 

апликација која својим корисницима омогућава обраду и дељење фотографија на друштвеним мрежама као што 

су: Facebook, Twitter, Tumblr, Flicker и тако даље, путем Android, Windows и iOS платформе. [3] 

3.3 Twitter 

Twitter је друштвена мрежа која је слична Facebook-u, али је мало једноставнијег изгледа. Заснован је 

на микроблогинг платформи, и карактеришу га кратки статуси или објаве. Покренут је 2006. године, и од 

тада непрестано расте са бројем регистрованих корисника. [6] 

3.4 Messenger 

Facebook Messenger је сервис за размену тренутних порука и софтверска апликација која даје текстуалну 

и говорну комуникацију. Messenger допушта Facebook корисницима да ћаскају са пријатељима на оба и на 

мобилном телефону и на официјалној веб страници. [7] 

3.5 Viber 

Viber је вишеплатформска апликација затвореног кода за смарт телефоне која омогућава тренутну размену 

порука и позива преко Интернет мреже. Viber media је кипарска компанија са развојним центром у 

Белорусији и у Израелу. [11] 

3.6 WhatsApp 

WhatsApp је вишеплатформска мобилна апликација која омогућава корисницима да међусобно размењују 

поруке. WhatsApp је доступан на iOS-u, BlackBerry-u, Android-u, Windows-u и Нокија уређајима и омогућава 

корисницима слање порука без обзира на тип уређаја који поседују. [1] [2]  

3.7 YouTube 

YouTube је амерички веб сајт за дељење и размену видео датотека. Нерегистровани корисници могу гледати 

видео снимке и слушати аудио записе, док они који су регистровани на сајту могу и да их шаљу на сервере, да 

коментаришу видео садржај на коме је то дозвољено. Такође онај ко поставља видео на свом налогу може 

одређивати права приступа видеу. [11] 

3.8 SnapChat 

SnapChat је мултимедијална мобилна апликација коју су креирали Еван Шпигел, Боби Марфи и Реџи 

Браун. Један од главних концепта SnapChat-a је тај што су слике и поруке доступне само за кратко време пре 

него што постану неприступачне. [5] 

3.9 Pinterest 

Pinterest је друштвена мрежа која функционише као онлине огласна плоча, нешто попут виртуалне плоче с 

прибадачама на коју корисници додају интересантан садржај који су пронашли на интернету. Основали су је 

Бен Силберманн, Паул Сциарра и Еван Шарп, а инвестиција је дошла од мале групе подузетника. [11]  

3.10 Tumblr 

Tumblr је блог платформа која омогућава корисницима да објављују текстове, слике, видео записе, линкове 

и цитате на својим тамблоговима. Корисници су у могућности да "прате" тамблогове других корисника, као и 

да виде њихов садржај на својој контролној табли. Тамблер ставља нагласак на лакоћу коришћења. Потребно је 

само 30 секунди да бисте се пријавили. [12] 

 



4 МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Халми наводи како истраживање неког друштвеног феномена статистичком методом подразумева 

испитивање његових облежја на већем броју случајева или популацији. Такав тип истраживања тражи да се прво 

селектују одређене групе за проматрање обележја, а затим се преброје сви случајеви због утврђивања 

фреквенције која одговара свакој групи. Исти аутор наводи како врло комплексно и широко подручје 

методологије друштвених истраживања може представљати одређени проблем истраживачима, како због 

одабира основног приступа, тако и због одабира одговарајућих метода, техника и поступака истраживања. [8] 

Предност квантитативних истраживања је у томе што су сажета и парсимонична, дају срж карактеристика 

групе с могућим ризиком да се изгуби утицај екстрема и остављају могућност за расправу накнадно, након 

статистичке анализе. 

4.1 Проблеми у истраживању 

Коришћење друштвених мрежа у данашње време постало је динамично. Можемо рећи како су оне тренд 21. 

века који прати целокупна светска популација. Поред тога што су забавне и што чине саставни део наших 

живота, поставља се питања у којој мери и на који начин друштвене мреже утичу на нас и наше животе. 

Посматрајући људе око себе који већину свог времена проводе на друштвеним мрежама, морамо се запитати шта 

се догађа са људским односима и комуникацијом. Пуно је лакше чути се са пријатељима, породицом или 

љубавним партнером путем друштвених мрежа јер на тај начин не морамо излазити из наших домова и налазимо 

се у комфорној зони. Такав облик комуникације који се искључиво одвија путем друштвених мрежа засигурно 

није квалитетан начин комуникације који доприноси развоју добрих међуљудских односа. Због свих наведених 

разлога, путем овог истраживања желео сем добити увид на који начин и у којој мери су друштвене мреже 

присутне у свакодневним животима људи и какве последице имају на њихове животе, према њиховом 

сопственом мишљењу испитаника. 

5 ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ овог истраживања је у томе у којој мери ученици основне и средње школе користе друштвене мреже. Да 

ли су опседнути, колико времена проводе на њима, да ли су доживели неке од непријатности као и то да ли им 

концентрација опада када користе друштвене мреже, а притом раде нешто друго. Анкета је спроведена у два 

разреда. Једна анкета је дата у Основној Школи "Бранислав Нушић", а друга у Средњој Економско-трговинској 

школи у Врању. Обе анкете су спорведене на добар и квалитетан начин. Прво се је ученицима објаснило да је 

анкета анонимна и да ће искључиво служити у истраживачке и статистичке сврхе. Када сам напоменуо да је то 

анкета о друштвеним мрежама, видео сам да су били врло заинтересовани да одговоре на сва питања и малтене 

једва чекали да добију упитник и одговоре на питањима. 

Анкета садржи 21. питање на која су ученици одговорили уз сарадању својих другова из клупе. Ваља 

напоменути да у оба одељења Основне и Средње школе има по 30 ученика. Ученици су били јако флексибилни и 

сарађивали у сваком погледу. У даљем тексту биће приказан један од примера који показује резултат 

истраживања. 

6 РЕАЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Резултати истраживања, приказани су графиконима. Пошто је рађена анкета на ученицима Основне и Средње 

школе и сваки ученик је одговарао на 21 питање. У Мастер раду је објашњено свако питање понаособ и 

приказано графиконом и сходно томе упоређивани су одговори ученика Основне и ученика Средње школа. У 

даљем тексту биће приказан један графикон на једно питање на које су ученици одговорили. 

На питање, на колико друштвених мрежа су ученици активни, одговор ученика Основне школе је био 

разнолик и кад се све скупи показује да је да су активни на 7 друштвених мрежа. У Средњој школи је цифра мало 

другачија, па су ученици у Средњој школи активни на чак 10 друштвених мрежа. 

Прва водећа друштвена мрежа на којој ученици Основне школе проводе највише времена је Facebook. Затим 

иду Instagram, Viber, Messenger, Twitter, YouTube и WhatsApp. 

Код ученика Средње школе је ствар другачија. Они су по статистици навели да највише користе Instagram као 

средство комуникације и размењивање фотографија. Затим иде Facebook, који је малтене изједначен са 

инстаграмом, па Viber, SnapChat, Messenger, WhatsApp, YouTube, Pinterest и Tumblr. Гледајући оба графикона и 

упоређујући одговоре, видимо да су Facebook и Instagram водећи гиганти друштвене заједнице ученика 

Основних и Средњих школа, што се може видети на приказу следећих графикона. 



 

Графикон 1 - Одговори ученика Основне школе на питање на колико друштвених мрежа су доступни 

 

 

Графикон 2 - Одговори ученика Средње школе на питање на колико друштвених мрежа су доступни 

7 МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕКОМЕРНОГ КОРИШЋЕЊА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 

Физички симптоми који се јављају код већине зависника Друштвених мрежа су суве и напете очи, недостатак 

сна, главобоље те болови у леђима и врату, бол и укочености која се појављује у рукама и зглобовима, 

погоршање физичког изгледа, претерано дебљање или мршављење, промене прехрамбених навика и лоша 

координација покрета. [9] [8] 

Посматрајући и упоређивајући резултате који су рађени на ученицима Основне и Средње школе су слични и 

махом се ученици слажу. Али такође приликом одговарање на питања код испитаника су биле присутне одређене 

назнаке зависности о друштвеним мрежама. Део опште популације осећа се немирно ако није у могућности 

користити друштвене мреже. Осим тога, осећај фрустрације је такође присутан због туђих објава на друштвеним 

мрежама. По питању физичких симптома и то упућује на то да одређени број ученика коришћењем друштвених 

мрежа нарушава своје здравље.  



Кар наводи како коришћење сматфонова, мејл адресе, чата и друштвених мрежа од стране ученика без 

специфичних упута од одраслих може бити врло рискантно. Нову технологију би требало схватати као користан 

алат који захтева инструкције, вођство и супервизију од стране одрасле особе пре него што га млада особа почне 

користити. Иста ауторка наводи како родитељи и школа имају одговорност поучити ученике основним 

социјалним вештинама. Савремене концепције радова препоручују да импликације резултата истраживања буду 

одвојене од финалног закључка, да буду изложене детаљније пре закључка, а после резултата и дискусије. [4] 

8 ЗАКЉУЧАК 

Популаризација друштвених мрежа довела је до одређених промена у друштву које су видљиве и у нашој 

земљи. Све више грађана своје време проводи у виртуалном свету на друштвеним мрежама него у реалном свету 

који их окружује. 

Генерално гледано, на друштвене мреже можемо гледати као на ватру. Оне нас могу угријати ако их 

користимо умерено, али истовремено ако их превише користимо могу нас и јако опећи. Брза и једноставна 

комуникација, велик број информација и забава свакако упућују на то да друштвене мреже могу бити корисне. С 

друге стране, здравствени проблеми, социјална изолација и проблеми у комуникацији говоре нам како 

друштвене мреже могу бити и поприлично штетне. Како би друштвене мреже учинили што више корисним 

средствима и како би умањили штету насталу коришћењем друштвених мрежа потребно је едуковати ученике, 

младе, али и одрасле особе како да их одговорно користе. Важно је едуковати грађане у зајединици и понудити 

алтернативне активности које би замениле боравак на друштвеним мрежама. Осим тога, утиецај друштвених 

мрежа треба стално истраживати како би се проширила знања о феномену који је толико распрострањен, а о 

којему се толико мало зна. На тај начин ћемо допринети квалитетнијем животу садашњих генерација и 

позитивном развоју неких будућих генерација које тек долазе. 

Захвалност: Захваљујем се ученицима Основне школе "Бранислав Нушић", као и ученицима Средње 

Економске-трговинске школи у Врању за одличну сарадњу приликом спровођење анкете. Такође се захваљујем 

директорима, као и наставницима изнад поменутих школа. 
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