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Сажетак: Савремени купац,  својим понашањем и одлукама у процесу куповине 
производа и услуга, одређује судбину предузећа. Због пресудног значаја купца на 
опстанак и развој предузећа, менаџмент се све више опредељује за примену 
концепта CRM (Customer Relationship Management). CRM подразумева 
усклађивање пословних стратегија, организационе структуре, људских ресурса и 
информација о купцима са циљем да се у свим контактима са купцима задовоље 
њихове потребе и оствари профит. Да би се обезбедило задовољење потрошача 
неопходно је прикупљање великог броја информација о њима, али то може 
довести у питање њихову приватност и безбедност. 
Кључне речи: CRM концепт, купац, задовољство купаца, лојалност, информације, 
приватност 
 
Abstract: Behaviour of modern customers and their decisions in the process of buying 
products and services determines the futurity of companies. Because of crucial 
importance of customer for the survival and enterprise development, management is 
more and more determines for the utilise of the concept of CRM (Customer Relationship 
Management). CRM involves harmonization of business strategy, organizational 
structure, human resources and information about customers, in order to  each contact 
with customers has for result satisfaction their needs and profit. In order to create loyal 
customers, it is necessary to collect a large number of information about them, but it can 
lead to the question of their privacy and security. 
Key words: CRM concept, customer, satisfaction of customer, loyalty, information, 
privacy 
 

УВОД 
 

Снажна конкуренција, брз напредак информационих (и 
других) технологија и појава нових производа и услуга на тржишту, 
условили су промене у понашању савременог потрошача, у смислу 
да он постаје све образованији, информисанији и захтевнији,  све 
мање лојалан и све више сензибилан на новитете. Информатички 
бум који је резултирао милијардом корисника интернета широм 
света, омогућио је потрошачима да срећу продавце на глобалној 
мрежи, врло брзо прикупе информације о понуди жељеног производа 
на било ком делу Замљине кугле, упознају се са свим његовим 
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карактеристикама, лако упореде цене, без много напора донесу 
одлуку о најповољнијој куповини и из фотеље поруче производе који 
ће им бити достављени на кућну адресу. Ово је условило брисање 
националних граница и појаву тзв. „безмесног друштва“ у коме 
преносивост информација и могућност двосмерног комуницирања 
без успостављања физичке везе, маргинализује значај локације и 
омогућава потрошачу да добављача може променити једним кликом 
миша. Због тога се у свету бизниса све озбиљније схвата улога и 
значај потрошача за пословање и судбину предузећа, те се и значајно 
мењају пословни односи са потрошачима. У данашњем 
глобализованом и компетитивном окружењу где су разлике између 
производа све мање, а цене све сличније, јачање односа са 
потрошачима је приоритет сваког предузећа која жели да остане 
успешно. Акценат је, дакле, на успостављању хармоничних односа 
са купцима, јер на тај начин они бивају дугорочно мотивисани да 
остану лојални датом предузећу. 
 

1. СУШТИНА CRM KOНЦЕПТА 
 

Као последица промена савременог пословног окружењаЗбог 
свега овога је и настао концепт CRM, који неки аутори дефинишу 
као „маркетинг односа са потрошачима“ (Consumer/Customer 
Relationship Marketing), док други као „управљање односима са 
купцима“ CRM - (Customer Relationship Management), а у литератури 
се помиње и концепт CSM (Customer Satisfaction Management) – 
концепт управљања задовољством потрошача. Притом треба рећи да 
неки аутори сматрају да је концепт маркетинг односа са 
потрошачима и концепт управљања задовољством потрошача 
фокусиран само ка потрошачима, док „управљање односима са 
купцима“ представља процес који захтева пуну организациону и 
пословну ангажованост свих нивоа и функција предузећа, која се 
базира на оријентацији ка купцу и која, према томе, обухвата 
маркетинг менаџмент, управљање људским ресурсима, руковођење 
производњом и др.    

У сваком случају, концепт CRM - управљање односима са 
купцима подразумева одговорност менаџмента предузећа да основна 
маркетиншка оријентација - да предузеће треба да у конкурентским 
тржишним условима, на профитабилан начин задовољава потребе и 
жеље потрошача, постане оријентација свих запослених у предузећу. 
У том смислу, CRM - управљање односима са купцима можемо 
дефинисати као „напредан маркетиншки метод, који комбинује 
управљање задовољством купаца, маркетинг стратегије и ИТ 
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технологије“1, односно као: „усклађивање пословних стратегија, 
организационе структуре и културе предузећа, информација о 
клијентима и информатичке технологије са циљем да се у свим 
контактима са клијентима задовоље њихове потребе и остваре 
пословна корист и добит“.2 

Из свега до сада реченог може се закључити да CRM 
представља добро избалансирану композицију четири кључна 
елемента: 

• стратегије предузећа, 
• организационе структуре, тј. пословних процеса, 
• људских ресурса и  
• информационих технологија, тј софтверских решења. 

Организациона структура и стратегија предузећа су 
међузависне тј. једна утиче на другу. Испољавање организационе 
структуре као компоненте стратегијске способности предузећа 
остварује се кроз утицај на његово понашање. Стратегија одређује 
садржај структурних промена тј. редизајнирања пословних процеса 
(подела рада, груписање јединица, децентрализација и 
координација). Успешна примена стратегијских планова зависи од 
тога како су активности организације подељене, односно од 
структуре организације. Шансе да стратегија предузећа  успе су веће 
уколико његова организациона структура одговра његовој стратегији 
и у том смислу, ако се током времена мења основна стратегија 
предузећа мора се мењати и структура пословних процеса. Стога, ако 
предузеће жели да спроводи стратегију „интимности са 
потрошачима“, чији је циљ стварање дугорочних и профитабилних 
односа са потрошачима/партнерима, онда оно мора и структуирати 
организацију окренуту купцима (Customer oriented organization), која 
подразумева континуирана побољшања и иновације технологије 
производа, процеса и организације у сусрет новим захтевима купаца, 
креирању нових потреба, побољшању вредности намењених 
купцима, како би им се пружило и више од онога што очекују. Ово 
стога што једино одушевљен купац постаје трајно лојалан, што за 
предузеће значи много више поновљених куповина истог 
производа/услуге, од стране постојећег потрошача, као и позитивну 
усмену пропаганду коју овај врши међу члановима своје породице, 
пријатељима и познаницима, што је најефективнији начин 
промовисања који резултира повећањем броја нових потрошача. 

                                                 
1 www.emagazin.co.yu Вукмировић, Н., „Управљање односима са клијентима“ 
2 www.beodata.org „Брините о својим клијентима“ 



48 
 

Редизајнирање пословних процеса ради прилагођавања 
организационе структуре предузећа усвојеној стратегији пословања 
мора бити усмерено и подржано од стране запослених. Сви 
запослени унутар организације - од генералног директора. до 
портира - потребно је да учествују и дају пуну подршку CRM-у, јер 
када се крене у реализацију стратегије ка купцу оријентисане 
организације у први план долази значај запослених. Кукрика овако 
објашњава значај запослених: „Ако је купац краљ, запослени је у 
најмању руку принц. Ако се чудите шта је то што доводи у везу 
запошљавање и задржавање најбољих људи са привлачењем и 
задржавањем најбољих купаца – одговор је све. Без обзира на 
технологију и прописе, у бизнису ће опстати само они који стварају 
одушевљене купце! Лекција која мора да се научи пре 
имплементације CRM-а је да купца не можете задовољити рукама - 
само срцем! Већина људи није у стању да одреди вредност 
производа, али сви смо у стању да оценимо љубазност, брзину и 
професионалност запослених“.3 Овоме у прилог говори и податак 
који је изнео Forum Corporation, који је анализирао купце које је 14 
највећих компанија изгубило из неких других разлога осим одласка 
из региона или напуштања посла: 15% су се определили за бољи 
производ, других 15% пронашли су јефтинији производ, а разлог 
одласка 70% био је што им је добављач посветио мало пажње или 
уопште није обратио пажњу на њих“.4 Искуство које купац понесе 
приликом куповине или покушаја да купи одређени производ зависи 
од ланца контаката које је остварио са запосленима, а да ли ће оно 
бити позитивно или негативно зависи од дужине ланца и од 
најслабије карике у њему. Због тога је важно да сви запослени буду 
подређени купцу и да најслабија карика буде довољно добра да 
задовољи, или бар не поколеба купца у његовој одлуци да купи 
производ или услугу. 

И коначно, да би се обезбедило успешно спровођење CRM 
концепта, као начина пословања окренутог ка купцима, који 
обезбеђује конкурентску предност и профитабилно пословање, 
развијена је и јака софтверска и интернет подршка. Потреба за CRM 
софтвером је увелико мотивисана чињеницом да су савремени купци 
све захтевнији, да пажљиво бирају предузеће коме ће указати своје 
поверење, те да је врло тешко створити лојалног потрошача. Због 
тога је било неопходно развити софтвере који ће обезбедити 
стварање интегрисаних база података које повезују информације о 
                                                 
3 www.veza.biz Кукрика, М., „CRM, или како је основан универзитет Станфорд“ 
4 Kotler, PH., Keller, K., Маркетинг менаџмент“, дванаесто издање, Дата статус, 
Београд, 2006. год. – стр 159. 
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купцу са различитих извора унутар предузећа. На тај начин, свако 
успостављање везе са купцима претпоставља формирање одређених 
информација и њихово интегрисање у јединствену базу података, 
која омогућава стварање јединствене слике о сваком купцу у кратком 
времену и која представља основ за брзо излажење у сурет 
потребама сваког појединачног купца. „Да би се дошло до сазнања 
које су то потребе, са купцем се мора сарађивати. Морају се узети 
његови лични захтеви у вези са квалитетом производа/услуге, 
дизајном, бојим, обликом и осталим преференцијама, како би се 
производ прилагодио наведеним захтевима“.5 У идеалном случају 
базе података, сем ових, садрже податке и о свим претходним 
куповинама, демографске податке (године, приход, чланови 
породице, рођендани), психолошке податке (активности, 
интересовања и ставови), медиаграф (омиљени медији) и друге 
корисне информације. Примера ради, у својој обимној бази података 
о купцима, компанија Fingerhut, која се бави каталошком продајом, 
има око 1.400 информација о сваком од 30 милиона домаћинстава.6 
Када се ове и бројне друге информације нађу у бази података, оне 
постају основ за дата мининг – коришћење високо софистицираних 
статистичких и математичких техника које омогућавају претварање 
прикупљених информација у знање, а знања у профит. Тако 
интегрисани CRM омогућује предузећима да се приближе идеалном 
one-to-one односу, који подразумева да се сваком појединачном 
купцу понуди управо оно се уклапа у његову сферу интересовања и 
преференција.  

CRM софтвери омогућавају прикупљање и обраду података од 
првог контакта, до реализације продаје и свих постпродајних 
активности и с тим у вези, обухватају три основна модула:  

• аутоматизацију продајног процеса,  
• аутоматизацију маркетинга и  
• аутоматизацију корисничког сервиса тј. подршке после 

куповине. 
Аутоматизација продајног процеса треба да олакша размену 

информација о продаји између запослених и да обезбеди потпун 
увид у податке о потенцијалном купцу, од основних информација, 
преко праћења свих активности (састанци, рекламни материјал, 
брошуре, документација итд.), до закључења посла. На тај начин се, 

                                                 
5
Домазет, И., „Унапређење конкурентности предузећа применом  стратегијског 
концепта“  
6 Kotler, Ph., Keller, K.,, Маркетинг менаџмент“, дванаесто издање, Дата статус, 
Београд, 2006. год. – стр. 163.  
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на бази реалних података,  дефинише више продајних прилика, 
реализује већи број продаја и идентификују прилике за додатне – 
cross sell и up sell продаје, где под cross selling продајом 
подарзумевамо технике унакрсне продаје како би се постојећим 
купцима понудили комплементарни производи са којима они нису 
упознати, а под up selling продајом - технике увећане продаје, којима 
се постојећим, профитабилним клијентима нуди проширење већ 
постојеће услуге. 

Аутоматизација маркетинга омогућава да се на основу 
прикупљених података врши сегментација купаца, персонализација и 
профилисање односа са купцима, прогноза трендова и анализа 
профитабилности сваког појединачног купца, води телемаркетинг, е-
маил маркетинг и прати животни циклус свих маркетиншких 
кампања (од уобличавања и реализације до мерења њихове 
ефикасности), комуницира са постојећим и потенцијалним купцима, 
разуме шта купац ради и жели, презентирају купцу могућности 
предузећа и прослеђују продаји подаци о квалификованим продајним 
шансама, као и да се управља животном циклусом производа и 
планира увођење нових производа.   

Аутоматизација корисничког сервиса подразумева вођење 
комплетне историје свих куповина, као и прикупљање информација 
о пруженој подршци кроз различите канале комуникације (Интернет, 
e-mail, телефон) на једном месту, што даје преглед интервенција које 
су предузете у циљу пријема наруџбина, саветовања и подржавања 
купаца, решавања искрслих проблема и рекламација, сервисирања 
поквареног производа, чиме се омогућава аутоматизован и 
персонализован приступ сваком купцу који обезбеђује његово 
задовољство.  

С обзиром на развијеност и огромне могућности CRM 
софтвера, појам CRM се често поистовећује са технолошком граном, 
при чему се губи из вида да то није само база података и софтверска 
решења да се ти подаци обрађују по разним критеријумима, већ 
начин рада у коме се послује тако да активности буду оријентисане 
ка купцу и то на свим нивоима организације. 

Како се из свега до сада реченог може закључити да CRM 
систем захтева промену пословне филозофије, организационе 
структуре, структуре запослених и увођење информационе 
технологије, што све захтева огромне напоре и улагања, треба истаћи 
да CRM нема сврхе уводити у предузећа која се баве производима 
који се купују једном у животу (нпр. концертни клавир), према чијем 
бренду купци немају изражену лојалност, чија је вредност по 
јединици производа ниска и у случају када су трошкови прикупљања 
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информација исувише велики. Сходно томе, CRM одговара 
предузећима у којима је могућност унакрсне куповине јако 
наглашена, чији производи велике вредности брзо застаревају или се 
под притиском конкуренције стално унапређују, предузећима која 
имају познате и стратешки значајне купце о којима морају знати 
много и великим малопродајним ланцима који имају велики број 
купаца лојалних продајном објекту, о којима је могуће рутински 
прикупљати велики број података.  
 

2. У КОЈЕ КУПЦЕ ВРЕДИ ИНВЕСТИРАТИ 
 

Савремено пословање базира се на изградњи јаке емотивне 
везе између продавца и купца, на добром познавању свих жеља, 
потреба, интересовања, надања и очекивања, неостварених снова, 
погледа на свет и система вредности купца; на познавању његових 
породичних и професионалних прилика, материјалне ситуације, 
нивоа образовања, занимања, друштвеног положаја и бројних других 
аспеката његовог живота. На основу тих информација лако је 
изабрати прави начин наступа, знати које производе понудити и 
којим услугама привући купца, пропратити сам чин продаје и 
учинити га задовољним. Једино се на тај начин купци могу 
подстицати да се након сваке куповине поново враћају и поново 
купују. И једино се на тај начин може повећати учешће предузећа у 
„новчанику“ сваког купца, јер у модерном бизнису уместо борбе за 
тржишно учешће, одвија се борба за учешће у куповинама сваког 
појединачног корисника.  

Управо због овога и расте значај директног маркетинга, као 
облика промоције који се користи за непосредну и индивидуалну 
комуникацију с купцем путем поште, телемаркетинга, продајом од 
врата до врата, sms-а, mms-а, e-maila и сл. и који обезбеђује 
прикупљање повратних информација о његовим реакцијама, 
ставовима, предлозима и сугестијама, што све води повећању 
задовољства и лојалности купаца, остварењу већег учинка кроз ниже 
трошкове, боље продајне резултате и повећање профита. Док се 
путем мас медија продавац обраћао безименом, безличном, 
анонимном и у маси изгубљеном потрошачу, комуницирање 
техникама директног маркетинга подразумева индивидуализацију и 
персонализацију односа и учвршћивање и продубљивање веза 
између продавца и купца.  

Све ово указује на то да је изградња дугорочних односа са 
купцима један дуготрајан и захтеван процес и с тим у вези се 
поставља питање у које купце вреди инвестирати новац, време и 
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енергију. Многи аутори сматрају да је одговор на то питање дао 
Vilfrido Pareto, дефинисањем правила 80:20, по коме 20% најбољих 
потрошача опредељује 80% профита предузећа. У прилог Паретовом 
правилу говоре и студије које је спровела Manhattan Consulting 
Group7 и које показују да 20% купаца ствара 150% профита, а да 40% 
купаца спада у категорију потрошача који генеришу губитке и који 
елиминишу чак 50% профита, јер они захтевају високе трошкове 
услуживања који превазилазе износе зараде. Међутим слепо праћење 
Паретовог правила може предузеће довести у незавидан положај. 
Ово стога што велики потрошачи уживају одређене привилегије у 
смислу попуста и додатних услуга, што представља трошак за 
предузеће, а мали и лојални потрошачи плаћају пуну цену и не 
изискују посебан третман, па и не проузрокују додатне трошкове. 
Стога, занемаривање малих, али значајних по броју и лојалних 
потрошача може довести у питање пословни успех предузећа. Све 
ово упућује на „закључак да сви потрошачи нису исте вредности и да 
је неопходно континуирано процењивати њихову садашњу и будућу 
вредност. Акценат је на праћењу дугорочног односа прихода и 
трошкова, а не на профиту једне трансакције“.8 Укратко, неопходно 
је вршити портфолио анализу купаца која се заснива на анализи база 
података о потрошачима да би се идентификовали купци на које се 
треба усмерити. С тим у вези купци се могу разврстати у четири 
групе

9: 
• потрошени (sack) купци – они који немају садашњи, 

нити будући профитни потенцијал, 
• реинжењеринг (re-enginer) -  они који тренутно нису 

профитабилни, али који то могу постати променом 
односа према њима, 

• они у које треба инвестирати (invest) – они који су 
тренутно вредни и имају значајан будући потенцијал и  

• купци у порасту (nurture) – они који су тренутно 
профитабилни, али имају мали будући потенцијал. 

У којој ће се категорији наћи сваки конкретан купац зависи, 
дакле, од његове профитабилности, тј. од дугорочне вредности 
потрошача – CLV (Customer Longtime Value), која се може 
дефинисати као „нето садашња вредност свих будућих прихода од 

                                                 
7 www.veza.biz Кукрика, М., „CRM, или како је основан универзитет Станфорд“ 
8 Станковић, Љ., „Анализа вредности потрошача“, часопис „Економске теме“, 
Универзитет у Нишу, Економски факултет, бр3, 2003.  год – стр. 60 
9 Милисављевић, М., Маричић, Б., Глигоријевић, М., „Основи маркетинга“, Центар 
за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2007. год. – стр. 69. 
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поновљених куповина конкретног потрошача. То је својеврстан 
метод израчунавања приноса на инвестиције – улагање у привлачење 
нових потрошача.10 Вредност потрошача у периоду њиховог 
везивања за предузеће, са одговарајућом вероватноћом њиховог 
задржавања, могуће је израчунати применом  формуле 1:11   
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Где употребљених симболи имају следеће значење: 
DVP= дугорочна вредност потрошача 
t= година , 
Т = очекивани број година за које ће потрошач бити задржан, 
X t = очекивана продаја у години t, 
p = цена производа за конкретног потрошача, 
k = део трошкова, 
M t = специфични маркетинг трошкови по потрошачу у години т, 
r = дисконтна стопа, 
R = стопа задржавања потрошача, 
I0 = трошкови освајања до времена t = 0.  
 

Износ који се добије на основу ове формуле представља 
горњи лимит трошкова које предузеће може себи да дозволи у 
привлачењу нових и задржавању постојећих потрошача. Трошкови 
привлачења нових потрошача представљају иницијални губитак по 
потрошачу за предузеће и они морају бити нижи од прихода које 
предузеће очекује да ће остварити на бази лојалности конкретног 
потрошача, да би се могло говорити о профитабилном потрошачу. 

Иако ова формула не обухвата све параметре који утичу на 
профитабилност потрошача, она може послужити као оријентир, а 
доношење коначних одлука у које купце вреди инвестирати да би се 
привукли и задржали, треба комбиновати са квалитативним 
показатељима. Тако ће се увек дати предност и већа пажња 
посветити купцима за које је обрачуната дугорочна вредност већа, 
али и онима који имају позитиван став и мишљење о предузећу и 
његовим производима, обраћају мање пажње на конкурентске марке 
и понуду алтернатива, мање су осетљиви на промене цена, спремни 
су да дају сугестије и идеје о новом производу и услугама и 

                                                 
10 Исто – стр.59. 
11 Станковић, Љ., „Анализа вредности потрошача“, часопис „Економске теме“, 
Универзитет у Нишу, Економски факултет, бр 3, 2003.  год – стр. 61 
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учествују у задржавању постојећих и привлачењу нових потрошача, 
ширењем својих позитивних искустава о производу, услузи или 
предузећу уопште. Да би се прецизно идентификовали, успешно 
привукли и задржали дугорочно профитабилни потрошачи,  
неопходно је, дакле, имплементирати CRM концепт у пословање 
предузећа.  

 
3. ЛОША СТРАНА CRM KOНЦЕПТА И ПИТАЊЕ ЗАШТИТЕ 

ПРИВАТНОСТИ ПОТРОШАЧА 
 

Концепт CRM на први поглед изгледа идеалан: продавац, 
захваљујући базама података и разним софтверима све мање греши 
при доношењу одлука о томе како прићи сваком појединачном 
потрошачу, који му производ понудити и којом услугом га 
одушевити; купац је задовољан јер се, коначно, заиста осећа као 
краљ, коначно се нашао неко ко разуме његове потребе и жеље и ко 
се труди да му угоди; предузеће на бази задовољства потрошача 
остварује високе профите. Но, ипак, није све тако савршено.   

Увођење CRM концепта, пре свега, изискује велике 
инвестиције у хардвер и софтвер који треба да обезбеди прикупљање 
података о купцима, њихову анализу, прослеђивање у реалном 
времену на месту доношења одлуке, а такође захтева и кадрове 
обучене за њихово коришћење. Сем тога, тешко је променити 
пословну културу у предузећу и обезбедити да сви запослени буду 
оријентисани ка купцу, и да буду вољни да користе расположиве 
информације. Исто тако, одлуке базиране на базама података и дата 
минингу могу бити погрешне, јер примена математичких и 
статистичких техника увек упућује на закључак да је исплативије 
улагати у велике купце, при чему се заборавља да су они свесни свог 
значаја за предузеће и да очекују посебне погодности и врло мало се 
ангажују у усменом преношењу позитивних информација о 
предузећу. Стога некритичко прихватање решења које нуди CRM 
софтвер, може имати за последицу занемирање, а касније и губитак 
мањих, али оданијих купаца, који су уједно били одлични промотери 
производа и услуга датог предузећа. Отуда и велики број фирми у 
којима је увођење управљања односима са купцима резултирало 
малим или никаквим побољшањем резултата пословања. 

С друге стране, јавља се и проблем угрожавања приватности и 
безбедности потрошача. Наиме, у последње време у свету бизниса 
све чешће се може чути да се веза између продавца и купца 
поистовећује са браком. „Након успешног освајања наклоности 
клијента и  судбоносног „да“, следи прави „медени месец” или 



 
 

55 
 

иницијално задовољство обе стране успостављеном везом. 
Међусобни односи временом јачају, веза се развија и напређује“.12 
Међутим, као и код супружника, потребе и жеље купаца све чешће 
постају нејасне, очекивања неиспуњена, незадовољство и разочарање 
веће. Продавци се труде да угоде купцу, али сукоби постају 
неизбежни и оваква веза се неминовно завршава разилажењем, 
односно одласком купца. Да се овакав сценарио не би одигравао, 
маркетари предлажу прикупљању најразноврснијих информација о 
купцима, како би се што боље разумели њихови захтеви и како би се 
успео створити дугорочно/доживотно лојалан купац. 

На основу прикупљених информација, продавци почињу да 
нуде потрошачима управо оне производе које ови очекују и услуге 
које им олакшавају сам чин куповине и чине живот једноставнијим и 
комфорнијим. Исто тако, продавац на кућну или емаил адресу 
почиње да шаље купцу писма захвалности, топла и љубазна писма 
„великог шефа“ типа „јесте ли задовољни“ и „у случају проблема 
слободно се јавите“, разна упутства, стручне савете, анкете, честитке 
за рођендане и годишњице од прве куповине, пригодне поклоне, 
узорке нових производа итд., итд. То купцима у почетку прија, 
осећају се уваженим и испоштованим, али када схвате да су 
предузећа прикупила толико информација о њима почињу да се 
осећају угроженим. А начини, тј. уређаји за прикупљање 
информација о купцима и мерење њиховог расположења, лојалности 
и задовољства у односу на неки производ, су, захваљујући развоју 
информационих технологија, многобројни (телевизијске камере, 
психогалванометри, тахитоскопи, пупилометри, аудиометри и др.). 
Тако на пример, само коришћење аудиометра који региструју време 
укључивања и искључивања телевизијских апарата, као и канале који 
су изабрани, омогућује увид у интересовања потрошача на основу 
програма које је гледао, те се лако одређује његов потрошачки 
профил. Исто тако, куповина преко кредитних и платних картица 
омогућује прикупљање прецизних података о томе ко, када, шта, где 
и колико купује. Можда ово на први поглед изгледа бенигно, али 
када се узме у обзир, да се у овим базама података налазе и подаци о 
психолошким, социолошким, културолошким и религиозним 
атрибутима сваког појединачног купца и када се овако добијени 
подаци интегришу са другим базама података (здравство, социјална 
заштита, МУП), онда се схвата да се на тај начин добија „потпуни 
увид у кретање, понашање, психолошки профил, навике и целокупан 
друштвени живот људи, који далеко превазилазе „добре услуге“ ради 

                                                 
12 www.emagazin.co.yu Секулић, М., „CRM in vivo“ 
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помоћи потрошачу који је „увек у праву““ 13  и да су доведене у 
питање елементарне слободе, приватност и људска права.   

И када потрошач схвати да је изманипулисан и када пожели 
да „раскине везу“ са продавцем коме је био лојалан, јер се осећа 
угроженим, поставља се питање може ли он једноставно да напусти 
свог продавца када се зна да је овај свестан да је трошак поновног 
задобијања поверења купаца много мањи, него трошак привлачења 
нових потрошача и да ће све учинити да га што дуже задржи. С тим у 
вези, може се и поставити питање има ли купац заиста право на 
слободу избора и није ли на овај начин доведено у питање право 
потрошача на безбедност и приватност. Управо због овога је и 
донета Конвенција Савета Европе о заштити појединаца у вези са 
аутоматском обрадом података о личности из 1981., као и Директива 
ЕУ 46/95, којом се између осталог, забрањује развој маркетинга на 
базама података, јер Европљани своје приватне информације више 
штите него грађани САД-а. Стога предузећа која желе да јачају 
поверење својих потрошача дефинишу своју политику приватности, 
којом инсистирају на поштовању следећих принципа14: 

• Обавештење – потрошача треба обавестити о 
информационој пракси компаније; 

• Избор – потрошачи би требало да имају избор у 
погледу коришћења и дистрибуције информација 
скупљених од њих или о њима; 

• Приступ – потрошачима би трбало дати приступ бази 
података о себи;  

• Безбедност – приликом прикупљања података, треба 
поштовати одговарајућа правила како би се обезбедила 
безбедност и интегритет прикупљених података 

 
Све ово указује на неопходност да предузећа почну да 

примењују виши ниво корпоративне друштвене одговорности и да 
истински воде рачуна о суштинским интересима потрошача, 
нарочито о интересу потрошача да оствари основна људска права тј. 
сачува интегритет своје личности, своју приватност и елементарне 
слободе. 

                                                 
13 www.dverisrpske.com Тврдишић, Д., „Синдром спржене савести“ 
14 Аврамовић, М., „Кодекси лојалне пропагандне праксе у функцији заштите 
потрошача“, часопис „Економске теме“, бр. 1, 2007. год.Универзитет у Нишу, 
Економски факултет, Ниш, 2007. год.  – стр. 157. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

CRM концепт подразумева усклађивање пословне стратегије, 
организационе структуре и културе компаније, као и података о 
купцима и информационих технологија како би сви контакти са 
купцима водили задовољењу њихових потреба и, последично, 
повећали профит компаније. Циљ CRM концепта је, дакле, 
задовољан потрошач, јер се схватило да једино задовољан потрошач 
може бити дугорочно профитабилан. Развој савремених 
информационо -комуникационих технологија омогућава 
прикупљање великог броја информација о купцима, лакше 
сагледавање ставова, интересовања, преференција, жеља и потреба 
сваког појединачног купца, као и нове начине комуницирања 
компанија са купцима, Ово треба да омогући да се основном 
производу или услузи додају услужне погодности специфичне и 
прилагођене сваком појединачном купцу. Но, прикупљање великог 
броја информација у циљу прилагођавања понуде сваком 
појединачном потрошачу и изградње дугорочно добрих пословних 
односа са сваким од њих, повезано је са угрожавањем права 
потрошача на безбедност и приватност. Због тога је у ЕУ и донета 
Декларација ЕУ 46/95, којом се између осталог, забрањује развој 
маркетинга на базама података. Из истих разлога, предузећа која 
желе да јачају поверење својих потрошача дефинишу своју политику 
приватности, којом се потрошачу гарантује право да буде обавештен 
о томе да се о информација о њему, право на приступ базама 
података о њему и право на безбедност и интегритет прикупљених 
података. 
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