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САЖЕТАК. Све већи утицај економских и организационих теорија на савремене
токове у образовању, а који се нарочито осећа у последњих неколико
деценија, одразио се и на примену маркетинг оријентације у том под-
ручју. При томе нису разјашњене све дилеме и неспоразуми у вези са
применом маркетинг-концепта у образовању као специфичној сфери
друштвене делатности за коју није најпримерније коришћење тржиш-
них механизама. Но и поред тога такав развој се у потпуности не ис-
кључује, уз напомену да примена тог концепта у образовању има мно-
го шири смисао и значење. То, другачије речено, значи да концепција
маркетинга у образовању није искључиво опредељена на стицање про-
фита него је првенствено усмерена на мотивационо-вредносну страну
личности и формирање код потенцијалних корисника разноврсних ин-
тересовања и широког спектра образовних потреба. У таквом развоју
високошколски сектор и установе образовања одраслих могу примени-
ти у свом деловању „марктетиншке принципе и стратегије” што је, ко-
лико у њиховом интересу толико и у интересу корисника образовне ус-
луге и друштва у целини. 
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УВОД

Без оKзира на Mо шMо се у :елу Eрофесионалне лиMераMуре изра-
жава сумња у целисхо:носM и EоMреKу маркеMин; оријенMације у
оKразовање као „не:емокраMско;” изKора у „свеMској оKразовној
EолиMици” (Apple, 2002) или се Mај EрисMуE смешMа „унуMар ;ло-
Kалне каEиMалисMичке економије” (Raduntz, 2002) и криMикује са
марксисMичких Eозиција, реалносM у Mом Eо:ручју се EосMеEено
и све више мења. О Mоме све:очи знаMан Kрој MексMова ко: нас
(АлиKаKић, 2002; Миљковић, Ковачевић, 2011; Гајић, 2012) и у Kли-
жем окружењу (Јурковић Мајић, ТруEељак, 2007) али и на свеMс-
ким језицима (Е;оршин (ре:.), 2001; Ванькина, Е;оршин, Куче-
ренко, 2007; Hemsley-Brown, Oplatka, 2010; Beneke, 2011; Zaksa,
2012; Chattopadhyay, 2012. и :р.) у којима се указује на узроке
Eојаве маркеMин; оријенMације у оKразовању и оKразлаже сушMи-
на и са:ржај Mо; концеEMа.

Изван је сваке сумње :а широка Eримена маркеMин; оријенMа-
ције у економији (ви:еMи: Dibb, Simkin, Pride, Ferrell, 1995; Kotler,
2002; Jobber, Fahy, 2006; Lamb, Hair, McDaniel, 2013, и :р.) о:носно
у :ру;им научним оKласMима (ви:еMи: Ра:уловић, 1998; Flečer,
2003; и :р.) и кулMури (Kolber, 2010; Дра;ићевић Шешић, СMојко-
вић, 2011) није мо;ла осMаMи Kез уMицаја на Mакве Mокове и у оK-
ласM оKразовања. До:аMни Eо:сMицај Mаквом развоју :ала је екс-
Eанзија знања и нових Mехноло;ија, о:носно афирмисање
Eлурализма на MржишMу оKразовања на свим нивоима а нарочи-
Mо високо; и :онекле оKразовања о:раслих. Такав Eроцес у на-
шим условима нарочиMо је оснажен увођењем „EриваMне ини-
цијаMиве” у оKразовање и инMензивније и „а;ресивније” у високо
оKразовање. На Mај начин заошMриле су се околносMи на „Mржиш-
Mу оKразовних услу;а” из че;а Eроизилази неоEхо:носM и EоMре-
Kа оKразовних инсMиMуција за Eромоцијом, маркеMин;ом и Eри-
влачењем различиMих каMе;орија ученика и сMу:енаMа, о:носно
EоMенцијаних учесника у Eро;рамима формално; оKразовања
али и различиMим Eро;рамима неформално; учења и оKразо-
вања. То Eо:разумева широк сEекMар маркеMиншких акMивносMи
како Kи, с је:не сMране, оKразовне инсMиMуције Eривукле шMо
већи Kрој корисника, а с :ру;е сMране, :а Kи се свака о: њих шMо
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Kоље Eре:сMавила и „Eозиционирала” на MржишMу оKразових ус-
лу;а. 

ДЕФИНИСАЊЕ МАРКЕТИНГА

У Макмилановом речнику мо:ерне економије (Pearce, 1986) на-
во:и се :а Mермин „маркеMин; оKухваMа све акMивносMи фирми
Eовезане са Eро:ајом и :исMриKуцијом Eроизво:а”, о:носно Eро-
моцију Eроизво:а, рекламирање и исMраживање MржишMа, шMо
су уEоришне „Mачке” за :ефинисање Mо; „консMрукMа” и у :ру;им
сро:ним речницима (ви:еMи нEр. Bannock, Baxter, Davis, 1998). То
не значи :а у Eрофесионалној лиMераMури EосMоји EоMEуна са-
;ласносM у вези са :ефинисањем маркеMин;а, Mим Eре шMо Eрема
неким сазнањима „у лиMераMури сусрећемо неколико хиља:а
о:ређења маркеMин;а” (Е;оршин (ре:.), 2001, сMр. 229). Такав раз-
вој мо;ао Kи се оKразложиMи оценом :а за љу:е „маркеMин; зна-
чи различиMе сMвари у зависносMи о: Mо;а :а ли су EоMрошачи,
Eословни љу:и или научници” (Flečer, 2003, сMр. 44) шMо из;ле:а
рационално и разложно. 

Но, и Eоре: Mо;а, у већини релеванMних :ефиниција маркеMин-
;а (Dibb, Simkin, Pride, Ferrell, 1995; Lamb, Hair, McDaniel, 2013, и
:р.) уочавају се :ва KиMна елеменMа: „размена” и „скуE акMивнос-
Mи”. Још Eрецизније, маркеMин; Eо:разумева „акMивносMи Eоје-
:инаца и ор;анизација које омо;ућују и уKрзавају размену у :и-
намичном окружењу Eомоћу сMварања, :исMриKуције,
Eромоције и о:ређивања цена роKе, услу;а и и:еја” (Dibb, Simkin,
Pride, Ferrell, 1995, сMр. 5).

И :ру;и ауMори (Kotler, 2002; Kolber, 2010; Lamb, Hair, McDaniel,
2013) наво:е :а је размена не само неоEхо:на не;о и „жељени ис-
хо: маркеMин;а” који неизосMавно не EреMEосMавља новац (јер
љу:и мо;у размењиваMи или Mр;оваMи Eре:меMима или слика-
ма) али Eо:разумева неколико услова: а) EосMојање најмање :ве
сMране; K) свака сMрана Eосе:ује нешMо шMо EоMенцијално Eре:-
сMавља вре:носM за :ру;у сMрану; в) свака сMрана је сEосоKна за
комуникацију и исEоруку; ;) свака сMрана је слоKо:на :а Eрихва-
Mи или о:Kије Eонуђену размену; :) свака сMрана верује :а је Eри-
кла:но или Eожељно EословаMи са :ру;ом сMраном (Kotler, 2002,
сMр. 7). 

Ови услови су неоEхо:ни :а се размена :о;о:и али не ;аран-
Mују :а ће :о Mо; Eроцеса заисMа и :оћи. То не искључује Eојаву
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Eоје:иних маркеMиншких акMивносMи које су у функцији разме-
не, на Eример, о;ласа у Eро:аји Eроизво:а шMо из неко; разло;а
може и :а изосMане. То значи :а „скуE акMивносMи” који уз разме-
ну :ефинише маркеMин;, оKухваMа Eро:ају, о;лашавање, Eромо-
цију и исMраживање MржишMа, о:носе са јавношћу, амKалажу,
развој ново; Eроизво:а, о:ређивање цене и :исMриKуцију”
(Flečer, 2003, сMр. 45). 

Иако је сасвим извесно :а су корени маркеMин;а у економској
науци, маркеMиншке акMивносMи се :анас Eовезују са :елаMно-
шћу различиMих усMанова и ор;анизација. ПрофиMне и неEро-
фиMно усмерене ор;анизације, као шMо су школе и факулMеMи, Eо-
зоришMа и Kолнице Mакође „изво:е маркеMиншке акMивносMи. На
Eример, факулMеMи и универзиMеMи као и њихови сMу:енMи Mа-
кође се ан;ажују у размени. СMу:енMи улажу време, новац, мож:а
и физички ра:, о:ричу се мо;ућносMи :а ра:е :ру;е сMвари :а Kи
:оKили смернице, знања, сMекли :рушMво, :иEлому, школовали
се на факулMеMу и Eонека: имали сMан и храну” (Dibb, Simkin,
Pride, Ferrell, 1995, сMр. 6). Такво; мишљења је и кана:ски кулMу-
роло; КолKер (2010) који маркеMин; EосмаMра као инсMруменM у
служKи Eре:узећа, Kез оKзира на Mо :а ли је усMанова или ор;ани-
зација неEрофиMно; или EрофиMно; каракMера, о:носно из ко-
мерцијално; или кулMурно; секMора.

Тиме се не искључују мно;е сEецифичносMи маркеMин;а у кул-
Mури и оKразовању на које се указује у сMручној лиMераMури (ви-
:еMи: АлиKаKић, 2002; Ванькина, Е;оршин, Кучеренко, 2007;
Kolber, 2010; Дра;ићевић Шешић, СMојковић, 2011; Chattopadhyay,
2012, и :р.) који има шири смисао и значење. То у сMвари знали :а
маркеMин; у кулMури и оKразовању не Kи смео KиMи фокусиран
само на „новчане ефекMе” о:носно EрофиM, не;о и на сMварање
:оKре слике о усMанови и њеним Eро;рамским са:ржајима, са
циљем EозиMивно; уMицаја на моMивисаносM и EарMициEацију
EоMенцијалних корисника у њиховом осMваривању.

Неки ан:ра;ошки MеореMичари (Smith, Offerman, 1989) још су
Eрецизнији: „циљ маркеMин;а је :а информише, :а сMимулише и
:а уMвр:и оKразовне EоMреKе корисика” (сMр. 250) шMо Eо:разу-
мева и „:ијало; и Eланирање” на нивоу ор;анизације и уEраве,
о:осно „узајамну комуникацију, Eромоцију и евалуацију”
(Walshok, Eрема: Smith, Offerman, 1989, сMр. 250). 
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МАРКЕТИНГ У ОБРАЗОВАЊУ

У условима „Mржишне аMмосфере” којој Eо;о:ују и Eо:сMичу је и
;лоKализациони Eроцеси (оEширније: Кулић, 2011) „заошMра-
вају” се о:носи између различиMих оKразовних инсMиMуција, на-
рочиMо на нивоу високо; оKразовања, и ко: нас и у свеMу. Такав
развој EраMи афирмација различиMих оKразовних Eро;рама, шMо
је Eосле:ица и све инMензивније EриваMне иницијаMиве у сфери
оKразовања и EосеKно ње;ово; високошколско; секMора. То :о-
Eриноси конкуренMном о:носу међу инсMиMуцијама које се Eри-
марно Kаве оKразовањем (Миљковић, Ковачевић, 2011) и Eо:ра-
зумева :а оKа „се;менMа оKразовања” – јавни и EриваMни, између
осMало;, узму у оKзир „Eулсирања на MржишMу ра:а” о:носно не-
оEхо:носM и EоMреKу осавремењивања својих ор;анизационо-
Eро;рамских са:ржаја, како Kи се и на Mим основама Eривукао
шMо већи Kрој EоMенцијалних корисника.

Осим Mо;а, у :елу сMручних извора ко: нас и у свеMу (Ванькина,
Е;оршин, Кучеренко, 2007; Beneke, 2011; Миљковић, Ковачевић,
2011; Гајић, 2012; Zaksa, 2012, и :р.) снажно се афирмише Eримена
маркеMин; сMраMе;ије, о:носно „универзиMеMско; маркеMин;а”,
са циљем :а шMо већи Kрој ученика и сMу:енаMа – EоMенцијалних
корисника оKразовне услу;е EарMициEира у различиMим Eро;ра-
мима формално; и неформално; учења и оKразовања, о:носно
оKразовања о:раслих и конMинуирано; оKразовања.

У :елу економских извора на руском језику (Е;оршин (ре:.),
2001; Ванькина, Е;оршин, Кучеренко, 2007 и :р.) „маркеMин; оK-
разовања” се означава „:исциEлином” која Eроучава и оKликује
сMраMе;ије „и MакMику међузависносMи MржишMа и оKразовних ус-
лу;а, оKразовних усMанова, ор;анизација-корисника, оKуча-
вајућих, Eосре:ничких сMрукMура које Eроизво:е, Eро:ају, куEују
и MреKају Mакве услу;е” (Ванькина, Е;оршин, Кучеренко, 2007, сMр.
107). Они наво:е :а је оKразовање „EерсEекMивна сфера” за развој
научних основа маркеMин;а, :ок је основни за:аMак маркеMин;а
оKразовања у Mој сфери за:овољавање EоMреKа, како личносMи Mа-
ко и :рушMва у целини.

Тако је Eроизво:, о:носно оKразовна услу;а, сушMински еле-
менM у разумевању маркеMин;а оKразовања, јер је у функцији за-
:овољавања MросMруких EоMреKа: ин:иви:уалних, личних и оE-
шMе:рушMвених. То, :ру;ачије речено и шире оKразложено,
EреMEосMавља :ефинисање оKразовне услу;е из више асEекаMа: 
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1) Из асEекMа ин:иви:уе, о:носно личносMи, оKразовна услу;а
Eре:сMавља Eроцес Eреношења знања, умења и навика оEшMе-
оKразовно; и Eрофесионално; каракMера кориснику ра:и за-
:овољавања широко; сEекMра ње;ових ин:иви:уалних EоM-
реKа и саморазвоја осMварено; у Kлиском конMакMу са сMвара-
оцима оKразовних вре:носMи.

2) Из Eозиције Eре:узећа оKразовна услу;а оKухваMа Eроцес Eро-
фесионалне EриEреме, о:носно Eовишења квалификација,
Eреквалификацију у слично, са циљем :а се :оEринесе оEMи-
малној ра:ној сEосоKносMи заEослених и економској конку-
ренMносMи у условима уKрзаних Eромена на MржишMу,

3) Из асEекMа :ржаве, оKразовна услу;а је у функцији оснажи-
вања и развоја „свеукуEно; личносно; и инMелекMуално; Eо-
Mенцијала :рушMва” (ИсMо, сMр. 108).

На сличним EреMEосMавкама оKразовна услу;а се :ефинише и
у :ру;им изворима на руском језику (Беляков, 2007; Галай:а,
2008; Анисовец, 2012, и :р.) и оKразлаже њена сушMина и са:ржај.
СMо;а је сасвим Eриро:но шMо оKразовна услу;а има EосеKно мес-
Mо међу „конMролисаним” елеменMима маркеMин;а оKразовања.
У економским и :ру;им анализама (ви:еMи: Dibb, Simkin, Pride,
Ferrell, 1995; Kotler, 2002; Ванькина, Е;оршин, Кучеренко, 2007, и
:р.) „Eроизво:”, о:носно „услу;а”, је ценMрални елеменM марке-
Mиншко; сEлеMа (микса) на коме се заснива свака ор;анизација
(Kolber, 2010, сMр. 28) о:носно оKразовна и кулMурна усMанова који
у комKинацији са осMалим елеменMима (цена, Eромоција и :исM-
риKуција) омо;ућава з:раву и ресEекMиKилну маркеMиншку
сMраMе;ију. То је, свакако, разло; за Eро:уKљене анализе концеE-
Mа „оKразовна услу;а” и ње;ових различиMих оEерационализа-
ција у сMручној лиMераMури. Узимајући у оKзир Mакво сазнање али
и целину Mо; концеEMа Галај:а (2008) оKразовну услу;у :ефинише
као социјално и Eрофесионално зачајну каMе;орију, о:носно :е-
лаMносM, „у Eроцесу које је:но лице „Eро:авац услу;е“ Eре:аје
:ру;ом лицу – наручиоцу, куEцу „комEлекс информација и
знања, усмерених на развиMак личносMи, :уховни и инMелекMу-
ални расM, овла:авање Eрофесионалним умењима и навикама,
EриKављеним из искусMва човечансMва и уоEшMеним у о:ређе-
ним научним, кулMурним и :уховним и:ејама, концеEцијама и
оMкрићима” (ИсMо, сMр. 24). 

Она као и :ру;и економисMи оKразовања (Беляков, 2007; Анисо-
вец, 2012, и :р.) указује на више осоKеносMи „оKразовно; Eроизво-
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:а” о:осно оKразовне услу;е. ПриMом се EосеKно из:ваја „неоEи-
EљивосM” оKразовне услу;е која се не може „ни ви:еMи ни
осеMиMи”, шMо EоMенцијалном кориснику у великој мери онемо-
;ућава Eроцену њене ефикасносMи у о:носу на :ру;е (мо;уће)
конкуренMе. СMо;а неки ауMори (Ванькина, Е;оршин, Кучеренко,
2007) Eре:лажу уEознавање са „си;налима” квалиMеMа оKразовне
услу;е, као шMо су – оKразовни сMан:ар:и, насMавни Eланови и
Eро;рами, :окуменMи о оKразовању, серMификаMи и лиценце и
сл. 

О: осMалих осоKеносMи оKразовне услу;е Eомиње се њена „не-
:ељивосM”, јер у Eроцесу њено; Eружања исMовремено учесMвују
и „исEоручилац” и корисник оKразовне услу;е, колеKљивосM
„EоMражње” коју је Mеже Eре:ви:еMи, флексиKилносM квалиMеMа
оKразовне услу;е која зависи о: мно;их факMора (а нарочиMо о:
Eрофесионално Eе:а;ошких квалификација извршилаца) и сл. 

Цена као :ру;и елеменM „маркенMиншко; сEлеMа”, о:носно
„маркеMин; микса” означава количину новца исEлаћено; за о:-
ређени Eроизво: или услу;у. Реч је о фун:аменMалној економс-
кој каMе;орији која EреMEосMавља уса;лашеносM Eро:авца и куE-
ца у вези са износом новчане суме у њиховој Mржишној размени
и је:инсMвеном елеменMу комEлекса маркеMин;а који :оEрино-
си сMицању :охоMка: „Сви :ру;и елеменMи Eре:сMављају Mрошко-
ве – на Eример, Mрошкови :изајнирања Eроизво:а (Eроизво:), о;-
лашавања и заEослених у Eро:аји (Eромоција), и MрансEорMа и
:исMриKуције (:исMриKуција)” (Jobber, Fahy, 2006, сMр. 10). СMо;а је
лако разумеMи шMо је цена оKразовања и њена конкуренMносM ос-
новни EроKлем у оKразовним усMановама и факMор који KиMно
оEре:ељује EарMициEацију у Eро;рамима високо; оKразовања
(Zaksa, 2012), шMо Kи свакако ваљало узеMи у оKзир Eриликом ко-
нциEирања финансијких Eланова оKразовних усMанова. Томе Eо-
;о:ују, колико њена „;иEкосM и лака EромељивосM” Mолико и ви-
ше очекивана фокусираносM кулMурно-оKразовних усMанова на
осMваривање циљева умеMничке и оKразовне Eриро:е (Ви:еMи:
Kolber, 2010) и у мно;о мањој мери на финансијски EројекM”.

Промоција оKухваMа различиMе акMивносMи оKразовне усMано-
ве, са циљем :а се EоMенцијални корисници шMо EоMEуније оKа-
весMе о њеном Eроизво:у, о:носно услузи. НесEорна је информа-
циона комEоненMа Eромоције, јер је је:ан о: циљева Eромоције
Eовећање информисаносMи Kу:ућих сMу:енаMа не само као EоM-
рошача, не;о и као EарMнера (Ви:еMи: Clayson, Haley, 2005, и :р.) о
:елаMносMи и Eро;рамима оKразовне услу;е. СMо;а Eоје:ини ау-
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Mори (Ванькина, Е;оршин, Кучеренко, 2007; Zaksa, 2012, и :р.) ко-
рисMе Mермин „маркеMин; комуникација” како Kи на;ласили ње-
ну EозиMивну уло;у у Eо:сMицању и оEре:ељивању за Eоје:ине
инсMиMуције високо; оKразовања. Закса наво:и :а из више реле-
ванMних сMу:ија Eроизилази EозиMиван уMицај EрезенMованих
„са:ржаја и :ру;их маMеријала” о: сMране универзиMеMа и факул-
MеMа у њиховом сасMаву на коначну о:луку сMу:енаMа у вези са
уEисом на високошкослку инсMиMуцију. СMо;а се EреEоручује
„оKразовним ауMориMеMима” :а сле:е овај развој и усEосMаве
„ефекMивну комуникацију са са:ашњим и Kу:ућим сMу:енMима”
(Zaksa, 2012, сMр. 1512).

У :ру;им Eрофесионалним изворима (Ванькина, Е;оршин, Ку-
черенко, 2007) још се чвршће за;овара и Mеоријски уMемељује Mер-
мин „маркеMниншка комуникација” са очи;ле:ном намером :а
се Mој „комEоненMи EромоMивних акMивносMи”, из EерсEекMиве
различиMих инсMиMуција оKразовања, :о:ели мно;о шири сми-
сао и значење. То значи :а оKразовне усMанове EрвенсMвено ин-
формишу EоMенцијалне кориснике, :ок је Eро:аја оKразовних ус-
лу;а у :ру;ом Eлану. С Mим у вези је и насMојање :а се о
инсMиMуцији на „MржишMу оKразовања” формира EозиMивна сли-
ка (имиџ) у чему је велика уло;а „мо:ела комуникационо; Eро-
цеса”. Тај мо:ел Eо:разумева :ва основна елеменMа – усMанову за
оKразовање и „циљани ау:иMоријум”, међусоKно Eовезан разли-
чиMим каналима Eреноса саоEшMења и разноврсних инфорама-
ција који Mај „сисMем” :оEуњују, уз мо;уће EреEреке и „неEлани-
ране уMицаје сре:ине”. Међу „каналима комуникације” из:вајају
се лични (ка:а :ва или више љу:и неEосре:нио комуницира са
EоMенцијалним или сMварним корисницима оKразовних услу;а)
и „нелични” (ка:а се Eомоћу шMамEаних маMеријала и :ру;их
„елекMронских сре:сMава” EоMенцијални кан:и:аMи уEознају са
ор;анизационо-Eро;рамским „оквиром” оKразовне усMанове и
разлозима зашMо Kи Kаш Mакву инсMиMуцију ваљало изаKраMи).

ДисMриKуција као чеMврMа комEоненMа – елеменM „маркеMинш-
ко; сEлеMа” омо;ућава „:а Eроизво: и услу;е Kу:у :осMуEни у о:-
;оварајућој мери, у Eраво време и на Eравом месMу” (Jobber, Fahy,
2006, сMр. 13). ДисMриKуција, :акле, оKухваMа ;ео;рафску локацију
и сре:ински факMор, о:носно физичку околину у којој се оKра-
зовна услу;а изво:и. КоMлер и Фокс (Eрема: Smith, Offerman, 1989)
у „инMе;рисаном сMраMе;ијском Eлану” налазе важно месMо и за
„Eриро:не ресурсе и Mехноло;ију” које значајно :оEриносе :исM-
риKуцији оKразовних услу;а у конMинуираном оKразовању о:-
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раслих. То, :ру;ачије речено, значи :а су се Eо: уMицајем развиM-
ка информационо-комуникационих Mехноло;ија (Галай:а, 2008)
оMворили нови информациони канали за Eружање оKразовних
услу;а. ПриMом није реч само о изменама маMеријалне основе из-
вођача оKразовне услу;е, не;о и о сMварању Eре:услова за „Eојаву
нових ви:ова и форми оKразовних услу;а” (ИсMо, сMр. 97) које
Eроширују мо;ућносMи EоMенцијалним учесницима-корисници-
ма за изKор Eро;рама високо; и конMинуирано; оKразовања о:-
раслих. Такав развој о:авно је уMемељен у а:ра;ошкој Mеорији и
Eракси (Ви:еMи: Кулић, ДесEоMовић, 2010 и :р.) EосеKно у оквиру
KриMанско; оMворено; универзиMеMа (U. K. Open University) али и
мно;их :ру;их мо:ела мулMиме:ијско; оKразовања на различи-
Mим нивоима у ЕвроEи и у свеMу. Но и Eоре: Mо;а, све су учесMа-
лије криMике „Eосре:не исEоруке” оKразовних услу;а и ко: нас и
у свеMу (Ви:еMи: Ziguras, 2005, и :р) о:носно „сMу:ирања уз Eомоћ
EошMанских и елекMронских комуникација са инсMиMуцијом”,
чему је :оEринела и неконMролисана маркеMинзација високо;
оKразовања. 

Ова чеMири П (product, price, promocion and place) о:носно Eро-
изво:, цена , Eромоција и :исMриKуција Eре:сMављају најзначај-
није асEекMе Eримене маркеMин; концеEMа и у оKразовању. Ови
елеменMи маркеMиншко; „сEлеMа” или „микса” мо;у KиMи у раз-
личиMим о:носима, у зависносMи о: циљева оKразовне усMанове
и „MржишMа” на које је оријенMисана (MржишMе високо; оKразо-
вања, MржишMе оKразовања о:раслих). То знали :а не EосMоји је-
:инсMвена комKинација ових елеменаMа усмерених Eрема ко-
риснику услу;е, као и шMо у сMручној лиMераMури не EосMоји
и:енMично ;ле:ишMе о Mоме :а ли су чеMири Eре:сMављена еле-
менMа маркеMиншко; сEлеMа :овољна :а Eокрију целину оKра-
зовне услу;е инсMиMуција за оKразовање.

Тако АлиKаKић (2002) у елеменMе маркеMиншко; сEлеMа (мик-
са) увршMава и ка:рове у оKразовању о:раслих, Mј. њихову Eрофе-
сионалну комEеMенMносM, :ок леMонски ауMор Закса (2012) у „сис-
Mем” основних елеменаMа Mо; концеEMа сврсMава EеMо „П”
о:носно (Про;рам). Овај елеменM, Eо мишљењу ауMорке, оKухваMа
и „Eроизво: и услужни Eроцес али исMо Mако и услу;у Eровај:ера
– насMавно осоKље” (Zaksa, 2012, сMр. 1512). Прецизније, њена
сMрукMура ;руEе факMора са:ржи још :ва елеменMа који се не на-
лазе у „Mра:иционалном маркеMин; миксу” – :о:аMна вре:носM
или Eремија (Additional value or premium) и реEуMација или ис-
MакнуMосM (Reputacion or prominence).
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Први елеменM се Eовезује са мо;ућим међунаро:ним искусM-
вом сMу:енаMа и Eо:ршком насMавно; осоKља Mаквој њиховој ак-
MивносMи, као и учењу у малим ;руEама, о:носно ин:иви:уали-
зацији у насMави. РеEуMација (или исMакнуMосM) оснажује
вре:носM оKразовне услу;е Eровај:ера (извођача) и указује на ње-
;ову реEрезенMаMивносM. У :ру;им сMручним изворима (Beneke,
2011) Mај елеменM се Eомиње као „реEуMација Kрен:а” (Brand
Reputation) и EрвенсMвено оKјашњава из асEекMа „јако; си;нала
који шаље EоMенцијалним сMу:енMима о квалиMеMу и кре:иKили-
MеMу инсMиMуције” (Thomson, Eрема: Beneke, 2011, сMр. 34) али не
и елеменMа маркеMиншко; сEлеMа. Ова о:лика извођача оKразов-
не услу;е најMешње је Eовезана са изразима „имиџ” (image), о:-
носно „имиџ Kрен:а” (brand image) којим се „оEисује жеља сMу-
:енаMа, :онаMора и :ру;их :а корисMе Kрен: као ознаку сMаMуса и
усEеха” (ИсMо, сMр. 34), у Kлижем и ширем окружењу, и као знак
EреEознавања њено; квалиMеMа међу EоMенцијалним корисни-
цима. СMо;а свака оKразовна усMанова и нарочиMо инсMиMуције
високо; оKразовања у оквиру својих акMивносMи маркеMин;а има
за:аMак :а оKликује и Eро:уKљује са:ржај сво; „имиџа”. Реч је о
Mоме :а имиџ може KиMи, како симKол усEешносMи целине њене
оKразовне :елаMносMи Mако и Eоје:иних Eро;рама и оKлика оKра-
зовања, о:носно :иEломираних сMу:енаMа, насMавника и исMр-
живачко; EоMенцијала (Beneke, 2011, и :р.) шMо ваља узеMи у оK-
зир Eриликом ње;ово; „Eреношења” мо;ућим корисницима у
најширој јавносMи. 

МАРКЕТИНШКИ МОДЕЛ У ОБРАЗОВАЊУ

Економски MеореMичари са Eо:ручја маркеMин;а „корисMе мо:ел
:а Kи Eоје:носMављено оEисали реалносM Eроцеса којим Eре:у-
зеће изKацује Eроизво: на MржишMе” (Kolber, 2010, сMр. 22). КоM-
лер (2002) је најсажеMије Eре:сMавио и оKразложио Mај мо:ел који
је наишао на широку Eримену у економским али и :ру;им сMруч-
ним изворима. Он наво:и :а је „MржишMе Mра:иционално Kило
месMо ;:е се сасMају куEци и Eро:авци са циљем размене :оKара”
(Kotler, 2002, сMр. 4), уз наEомену :а „маркеMари” :анас Eро:авце
ви:е као „ин:усMрију” а куEце као MржишMе. ИсMовремено, Eро-
:авци шаљу :оKра и услу;е и на различиMе начине комуницирају
са MржишMем :а Kи EовраMно :оKили новац и информацију.
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Тај мо:ел се може EримениMи и у оKразовању шMо је и учињено
(Ви:еMи: АлиKаKић, 2002) уз Eроширивање КоMлерово; концеEMа
MржишMа са;ласно релеванMном сазнању :а се „MржишMе усEос-
Mавља ка:а су EоMенцијални Eро:авци :оKара или услу;а :ове:е-
ни у конMакM са EоMенцијалним куEцима...” (Bannock, Baxter,
Davis, 1998) са циљем њихове размене. Иако има мишљења :а
Mра:иционални мо:ел маркеMин;а, као шMо је и КоMлеров, није
најEо:еснији за Eримену у кулMури (у оKразовању), јер „не може
а:екваMно :а Eренесе реалносM” (Kolber, 2010, сMр. 23) Mакав развој
се у EоMEуносMи не искључује. ПриMом је, наравно, неоEхо:но
уважиMи сEецифичносMи и са:ржаја и Eроцеса оKразовне :елаM-
носMи, о:носно крајње; циља извођача оKразовне услу;е. 

То, у сMвари, значи :а за разлику о: Mр;овачких Eре:узећа, Eа и
мање; :ела кулMурних усMанова која су EрвенсMвено усмерена на
MржишMе „шMо као крајњи циљ има оEMимизацију EрофиMа” (Ис-
Mо, сMр. 24), оKразовна усMанова нема (и не Kи MреKало :а има)
Mакву оријенMацију. Ра:и се о Mоме :а је у Eриро:и :елаMносMи
сваке оKразовне усMанове за:овољавање широко; сEекMра ин:и-
ви:уално-личносних и социјалних EоMреKа, :ок су сви :ру;и њи-
хови циљеви, ;енерално ;оворећи, Mоме Eо:ређени. Независно

СЛИКА 1: МОДЕЛ РАЗМЕНЕ НА „ТРЖИШТУ ОБРАЗОВАЊА”
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о: Mо;а, са;ласни смо са ауMорима (АлиKаKић, 2002) који исMичу
:а је маркеMин; концеEM неоEхо:но креаMивно и криMички Eри-
мењиваMи у свим :рушMвеним :елаMносMима, о:носно у оKразо-
вању. 

Такав развој налаже комEлексносM размене оKразовне услу;е
за новац која, с оKзиром на EосMојећу комуникацију :ве сMране
уMемељену на информацијама Eореклом са оKе сMране, о Eонуђе-
ним оKразовним вре:носMима и „EоMреKама и жељама заинMере-
сованих корисника” (ИсMо, сMр.56) не и;норише „Mржишну ло;и-
ку” али јој Eри:аје мањи значај. Разло; за Mо није само
о;раничена мо;ућносM Eримене Mржишних механизама у усMа-
новама оKразовања које се EоMEуно или :елимично финансирају
из KуџеMа (:ео из KуџеMа или на :ру;е начине суфинансираних
Eро;рама и оKлика оKразовања у усMановама оKразовања о:рас-
лих и сл.), не;о и у широкој Eоруци коју Mај концеEM носи. Реч је о
неоEхо:носMи :а се „усMанови Kаланс EроMивуречних Eоказа-
Mеља који оEре:ељују :охо:ак ор;анизације, за:овољење EоMре-
Kа корисника и оEшMе:рушMвене инMересе” (Ванькина, Е;оршин,
Кучеренко, 2007, сMр. 102) шMо Kи MреKало :а Kу:е у основи :елаM-
носMи „социјално-о:;оворно; маркеMин;а” и еMике оKразовне ус-
Mанове.

МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТ ПОСЛОВАЊА И 
АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Мо:еран маркеMин; концеEM је филозофија Eословања која уMиче
на све акMивносMи ор;анизације и нарочиMо на маркеMиншку :е-
лаMносM. РелеванMни извори са Eо:ручја маркеMин;а (Kotler, 2002;
Jobber, Fahy, 2006; Lamb, Hair, McDaniel, 2013, и :р.) исMичу :а сва-
ка ор;анизација – усMанова може најKоље осMвариMи своје циљеве
и инMересе уколико се усмери на EоMрошача, о:носно корисника
услу;а и за:овољи ње;ове EоMреKе. Део оKразовних усMанова, у
свеMу и ко: нас, у условима Eо:сMицаја и афирмације Mржишних
механизама у оквиру Eре:универзиMеMско; и EосеKно високош-
колско; секMора у;лавном EрихваMа ову нову реалносM и насMоји
:а осмисли маркеMин; концеEM Eословања. Тај концеEM у услови-
ма Eословања високошколске инсMиMуције оKухваMа „Mри оријен-
Mације” (Hemsley-Brown, Oplatka, 2010): 
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1) оријенMацију на корисника која EреMEосMавља различиMе ак-
MивносMи усMанове усмерене на Mо :а се за:овољи корисник –
сMу:енM (универзиMеMи „мере” за:овољсMво сMу:енаMа сваке
;о:ине, разумеју EоMреKе сMу:енаMа, Kрину о њиховој :оKро-
KиMи, охраKрују сMу:енMе и :ају им информације о EерсEекMи-
вама на универзиMеMу, Eажљиво EраMе и њихов усEех и неус-
Eех, и сл.);

2) оријенMацију на конкуренMносM – Mакмичење које Eо:разуме-
ва извесMан уви: у насMавно-научни EоMенцијал и резулMаM
сро:них и конкуренMних инсMиMуција како Kи се евенMуално
осMварила комEараMивна Eре:носM (Eоређење са :ру;им уни-
верзиMеMима, информације о акMивносMима :ру;их универзи-
MеMа, сара:ња и EозиMивне „реакције” на Eре:ло;е сро:них
факулMеMа и универзиMеMа, Kоље разумевање својих сMу:енаMа
у о:носу на сличне инсMиMуције, и :р.); 

3) инMра-функционалисMичка оријенMација – која оKјашњава ка-
ко функционишу  „унуMрашњи механизми” у оKразовној усMа-
нови и нарочиMо њена уEрава и :а ли им је „фокус на сMу:енMу
– кориснику” (уEрава насMоји :а Eривуче EерсEекMивне сMу-
:енMе, руково:сMво универзиMеMа сарађује са сMу:енMима у
Eромоцији „универзиMеMско; имиџа”, сви факулMеMи :оEри-
носе маркеMин;у универзиMеMа, чесMи су раз;овори уEраве са
сMу:енMима са циљем EоKољшања њихово; усEеха и укуEно;
сMаMуса и сл.).

Очи;ле:но је :а се „формула” за усEех сваке оKразовне усMано-
ве, EосеKно усMанове из универзиMеMско; секMора, налази у све-
оKухваMном разумевању корисника њене оKразовне услу;е и Eо-
Mенцијалних конкуренаMа на Mом Eо:ручју, као и у инMе;рисању
свих акMивносMи и ресурса, :а Kи се осMварили инMереси и EоMре-
Kе сMу:енаMа али и ор;анизациони циљеви. 

Више EознаMих ауMора (Kotler, 2002; Lamb, Hair, McDaniel, 2013,
и :р.) Mу „формулу” Eроширује „:рушMвеном маркеMиншком
оријенMацијом” која EреMEосMавља и осMваривање :у;орочних и
ширих :рушMвених циљева. СMо;а се у већини :о са:а Eомиња-
них извора који се Kаве Eрименом маркеMин;а у оKразовању с
Eравом заEажа неоEхо:носM :а оKразовне усMанове осмисле и
развију целовиMе маркеMин; сMраMе;ије, како Kи ефикасно о:;о-
вориле на изазове Kлиже; и шире; окружења и :оEринеле, коли-
ко осMваривању циљева корисника оKразовне услу;е и усMанове
Mолико и :рушMва у целини.
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У Mом Eроцесу Eојављује се више елеменаMа, о:носно „Eо:сис-
Mема” (Е;оршин (ре:.), 2001) о: којих из:вајамо: анализу Mржиш-
Mа оKразовних услу;а, разра:у Eлана маркеMин;а и осMваривање
Eлана маркеMин;а.

ЧесMо се исMиче (Dibb, Simkin, Pride, Ferrell, 1995; Jobber, Fahy,
2006; Kotler, 2002, и :р.) :а Eословни љу:и, о:носно „Eрофесио-
налци” на Eо:ручју маркеMин;а мо;у лакше EреEознаMи и анали-
зираMи Mржишне Eрилике. Је:но о: кључних EиMања у Mом Eро-
цесу из асEекMа оKразовне усMанове јесMе какве EерсEекMиве
„MржишMе оMвара и колико је мо;уће Eрила;о:иMи се новонасMа-
лим околносMима. ПриMом је веома KиMно „Eозиционирање” оK-
разовне усMанове на „оKразовној сцени”, како Kи се о:ре:или сви
њени EоMенцијали и Eре:носMи, EрвенсMвено у о:носу на конку-
ренцију сро:них инсMиMуција.

У емEиријској верификацији Mаквих Eре:носMи (и не:осMаMа-
ка) незаоKилазна је Eримена SWOT анализе (ви:еMи: Kotler, 2002;
Jobber, Fahy, 2006, и :р.) о:носно сMраMешке меMо:е за анлизу ок-
ружења Eомоћу које се сMиче :оKар уви: у усклађеносM унуMра-
шњих сна;а и слаKосMи с Eриликама и изазовима (EреMњама) које
:олазе са MржишMа.

У изворима на руском језику (Е;оршин (ре:.), 2001, и :р.) наво-
:и се више асEекаMа анализе „MржишMа” оKразовних услу;а: а)
анализа сEољне маркеMиншке сре:ине, о:носно „свеукуEносMи”
факMора – :емо;рафских, економско-кулMурних, EолиMичко-
Eравних и :ру;их који уMичу на конјункMуру MржишMа и усEеш-
носM :елаMносMи суKјекMа маркеMин;а; K) изKор циљних MржишMа
(уз уви: у оKразовну услу;у на ре;ионалним и :ру;им MржишMи-
ма); в) Eро;нозирање оKразовне Eону:е (на MржишMу); ;) изKор
циљних „се;менаMа” (;руEа); :) Eозиционирање „своје” оKразов-
не услу;е у о:носу на конкуренMе; :) оцена конкуренMне сEосоK-
носMи оKразовне усMанове у о:носу на Eроменљиве околносMи, и
ђ)анализа Eонашања корисника оKразовне услу;е.

МаркеMиншки Eлан као израз Eроцеса маркеMиншко; Eлани-
рања (оKразовне усMанове) оKухваMа „комEлекс основних марке-
Mиншких решења која Eроизилазе из оцене Mржишне сиMуације и
соEсMвених мо;ућносMи оKразовне усMанове усмерених на осMва-
ривање њених ;лавних циљева” (ИсMо, сMр. 331). На Mаквим
EреMEосMавкама инсMиMуција се оEре:ељује за ор;анизацију и из-
вођење „најEерсEекMивнијих” оKлика и Eро;рама оKразовања,
Eри чему се узимају у оKзир и Kрој EоMенцијалних корисника
(ученика или сMу:енаMа) и финансијка исEлаMивносM целине из-
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вођења оKразовне услу;е. Неки ауMори (Jobber, Fahy, 2006) Mакође
на;лашавају :а „Eланирање сMимулише :осMи;нућа :ајући ор;а-
низацији јасне циљеве којима MреKа :а Mежи, шMо може KиMи о:
Eомоћи у EокреMању Eромена у ор;анизацији” (ИсMо, сMр. 18).

Реализација Eлана маркеMин;а о:носи се на широк сEекMар
маркеMиншке :елаMносMи: елаKорацију оKразовне сMрукMуре и
функцију уEрављања маркеMин;ом, моMивисаносM насMавно-на-
учно; EоMенцијала (усMанове), разра:у мера Eосле реализације
Eлана, мониMорин; и конMролу осMваривања Eлана са мо;ућим
изменама, као и оцену ефекMивносMи уEрављања маркеMин;ом
(оEширније: Е;оршин (ре:.), 2001, и :р.).

Целина EреMхо:не анализе уEућује на Mо :а осMваривање Eлана
маркеMин;а оKухваMа више маркеMиншких акMивносMи и ор;ани-
зационих оKлика. Тако КоMлер (Kotler, 2002) исMиче :а мо:ерни
маркеMиншки :еEарMмани имају различиMе оKлике, у зависнос-
Mи о: њихове функције, ;ео;рафске оKласMи, Eроизво:а или Mр-
жишMа корисника. То је каракMерисMично и за мо:ел функциони-
сања маркеMин;а у усMановама кулMуре и оKразовања који мо;у
„имаMи различиMе форме, зависно о: величине ор;анизације,
њено; асорMимана и величине MржишMа” (Kolber, 2010, сMр. 291).
Такав развој EоMврђује савремена маркеMиншка Eракса у ор;ани-
зацијама и инсMиMуцијама оKразовања, са наEоменом :а „сфера
оKразовања” у Mом Eо;ле:у осеMно заосMаје. Независно о: Mо;а,
консMиMуисање секMора или служKе маркеMин;а, Kез оKзира на
Mешкоће које Mакав Eо:ухваMи из различиMих разло;а мо;у :а
EраMе, Eре:сMавља најцелисхо:нији ор;анизациони оKлик и за
усMанову оKразовања.

У већини релеванMних :ефиниција маркеMин;а (Kotler, 2002;
Flečer, 2003; и :р.) Mај концеEM се оEерационализује кроз „скуE ак-
MивносMи” које су неEосре:но Eовезане са за:овољавањем EоMре-
Kа EоMрошача – корисника. Такве акMивносMи су каракMерисMич-
не и за Eоје:инца и за ор;анизације, о:носно усMанове
оKразовања различиMо; нивоа, са циљем Eозиционирања на „Mр-
жишMу” оKразовних услу;а. С Mим у вези неки ауMори (Beer,
Spector, Eрема: БахMијаревић-ШиKер, 1999) наво:е :ве врсMе сMра-
Mе;ије својсMвене свакој ор;анизацији и усMанови: ексMерну
(сEољашњу) и инMерну (унуMрашњу) сMраMе;ију.

ЕксMерна сMраMе;ија „Eре:сMавља изаKрани начин Mакмичења,
о:носно конкурисања на MржишMу” (ИсMо, сMр. 122) и из EерсEек-
Mиве оKразовне усMанове усмерена је Eрема сMварним и EоMен-
цијалним корисницима њене услу;е. ПочеMни корак у оквиру ове
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сMраMе;ије јесMе уMврђивање оKразовних EоMреKа на микро и мак-
ро нивоу као Eрве еMаEе у развоју курикулума (оEширније: Ку-
лић, 1997; Кулић и ДесEоMовић, 2010) и сушMинске EреMEосMавке
Eланирања и ор;анизовања оKразовања. У Mом Eроцесу неоEхо:-
но је ускла:иMи соEсMвену Eону:у оKразовне услу;е са EоMра-
жњом а заMим :ефинисаMи њене најEерсEекMивније Eро;раме и
оKлике, узимајући у оKзир и мо;уће „конкуренMне сMраMе;ије”,
шMо заокружује и :ефиниMивно уоKличава ;енералну концеE-
цију ексMерно; маркеMин;а.

ИнMерна сMраMе;ија ор;анизације или усMанове о:носи се на Mо
како ан;ажоваMи, усмераваMи, моMивисаMи, развијаMи и конMро-
лисаMи унуMрашње ресурсе (БахMијаревић-ШиKер, 1999). Из Mак-
во; разумевања њене сушMине и са:ржаја Eроизилази :а је унуM-
рашња сMраMе;ија оKразовне усMанове ( и сваке ор;анизације)
усмерена на заEослене и њихов свеукуEни развој са намером :а
се усEосMави шMо усEешнија и „з:равија комуникација” са ко-
рисницима оKразовне услу;е (на ексMерном MржишMу). То
EреMEосMавља и сMварање и унаEређивање Eовољне социјално-
Eсихолошке климе у ор;анизацији – усMанови и „нормално
међуљу:ско оEшMење” (Лукашевич, 2012) шMо :о:аMно Eо:сMиче
за:овољсMво Eослом и афирмише „развој и оKучавање заEосле-
них”.

Такав развој, уз Eромовисање и оснаживање кулMуре ор;аниза-
ције „као моћно; сMраMе;ијско; инсMруменMа, који омо;ућава
оријенMацију свих њених :елова и о:ређених лица на оEшMе
циљеве, моMивише иницијаMиву сара:ника и оKезKеђује ефек-
Mивну међузависносM” (Занковский, 2000, сMр. 384) на различиMе
начине може :оEринеMи укуEном квалиMеMу оKразовне услу;е и
оKо;аћивању целине маркеMин; концеEMа.

Са Mиме су Mесно Eовезане и акMивносMи маркеMиншке комуни-
кације са циљем ширења оKразовно-кулMурне јавносMи како Kи
шMо већи Kрој ученика EарMициEирао у Eонуђеним Eро;рамима
и оKлицима оKразовања (Ви:еMи: Ванькина, Е;оршин, Кучеренко,
2007; Kolber, 2010; Дра;ићевић Шешић, СMојковић, 2011, и :р.). Реч
је о широком сEекMру разнооKразовних акMивносMи усмерених
на Eромовисање конкреMне оKразовне инсMиMуције и њених ор-
;анизационо-Eро;рамских са:ржаја, уз коришћење различиMих
„рекламних Eорука” и :ру;о; EромоMивно; маMеријала (инфор-
маMори у оKразовној усMанови и њеним Eро;рамима и сл.) EуMем
ме:ија али и у личним конMакMима. Приликом осмишљвања
ових акMивносMи оKразовне усMанове су у оKавези :а, колико ;о:
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је Mо мо;уће, EоMисну „уMилиMарисMичке моMиве”, Mј. :а их
EрвенсMвено разумеју као мо;ућносMи уMицаја „на изKор о:ређе-
них вре:носMи, сMавова и мишљења ...” (Дра;ићевић Шешић, СMој-
ковић, 2011, сMр. 238) и :ру;ачије; и Kо;аMије сMила живоMа. 

ОБРАЗОВАЊЕ И БУДУЋНОСТ МАРКЕТИНГА 

Усложњавање „MржишMа оKразовања” на свим нивоима а EосеK-
но на нивоу високо; оKразовања, шMо се може илусMроваMи осно-
вањем Kројних EриваMних универзиMеMа и факулMеMа у свеMу и
ко: нас (ви:еMи: Ziguras, 2005; Levin, Belfield, 2006; Вифлеемский,
2008; Chattopadhyay, 2012, СMраMе;ија развоја оKразовања у СрKији
:о 2020. ;о:ине, 2012, и :р.) са различиMом оKразовном Eону:ом
суочио је оKразовну EолиMику и сMручну јавносM са Kројним :ила-
мама. Најчешћа не:оумица је – колико различиMосM оKразовне
Eону:е на „оKразовној сцени” заисMа :оEриноси EоKољшању ква-
лиMеMа оKразовања, о чему још увек не EосMоје си;урни Eоказа-
Mељи (Levin, Belfield, 2006), као и :а ли EосMоји „конфликM између
EриваMних и јавних циљева оKразовања” (сMр. 620). Независно о:
Mо;а, „маркенMинзација” оKразовања је нова реалносM на коју се у
извесном смислу Eривикавају и јавни универзиMеMи. СMо;а се у
неким изворима на руском језику (Вифлеемский, 2008, и :р.)
указује на уKрзану комерцијализацију високо; оKразовања на ко-
ме око 50% о: укуEно; Kроја сMу:енаMа финансира своје школо-
вање, у чему ни СрKија није изузеMак. Јер, са:ашњи сисMем фи-
нансирања оKезKеђује само је:ном :елу сMу:енаMа
високошколских усMанова школовање „на MереM РеEуKличко;
KуџеMа” шMо оKухваMа око 50% сMу:енаMа, :ок је :ру;а Eоловина
сMу:енаMа у „сисMемима” суфинансирања и самофинансирања
(СMраMе;ија развоја оKразовања у СрKији :о 2020. ;о:ине, 2012).
Ка:а се Mом Kроју Eри:о:а и 20% сMу:енаMа о: укуEно; Kроја у Ср-
Kији који сMу:ирају на EриваMним високошколским инсMиMу-
цијама (ИсMо) сMиче се EоMEунија Eре:сMава о сMварном оKиму
финансирања из :ржавних фон:ова.

Из раније циMираних извора Mакође Eроизилази :а је „маркен-
Mизација” у;лавном заоKишла „Eре:универзиMеMски секMор”, о:-
носно основно и сре:ње оKразовање, :ок су за Eре:школско вас-
EиMање каракMерисMични различиMи мо:ели јавно-EриваMно;
EарMнерсMва у сисMему финансирања (ви:еMи Mакође: Кулић,
2011) који мо;у Eо:сMаћи „конкуренцију за KуџеMска сре:сMва”
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(Анисовец, 2012) међу Eре:школским усMановама и унеMи у Mај
секMор елеменMе „Mржишно; функционисања”.

НеосEорно је, :акле, :а је високошколски секMор у :анашњим
условима и ко: нас и у свеMу најснажније изложен механизмима
Mржишно; функционисања, који се са мање или више ошMрине
криMикују (Apple, 2002; Raduntz, 2002; Вифлеемский, 2008, и :р)
или разложније Mумаче и Eре:сMављају, Eри чему не изосMају
криMичка EреисEиMивања и Mумачења Mаквих о:носа у оKразо-
вању (Levin, Belfield, 2006; Беляков, 2007; Chattopadhyay, 2012, и
:р.). У Mим криMикама релаMивизује се „слоKо:а изKора” коју на-
во:но ну:е EриваMне високошколске инсMиMуције, и зKо; „аси-
меMричносMи информација”, о:носно не:осMаMка „Eравих” ин-
формација о оKразовној усMанови али и ра:и Mо;а шMо је Mаква
слоKо:а чесMо у рукама ро:иMеља (који из различиMих разло;а
мо;у KиMи неEоуз:ани „селекMори”). ПроKлемаMизује се и већа
ефикасносM, о:носно Kоље „ака:емско EосMи;нуће” у EриваMним
високошколским усMановама, јер не Eре:сMавља „револуционар-
ну Eромену” (Levin, Belfield, 2006, сMр. 638) и указује на не:осMаMке
евалуације различиMих оKразовних мо:ела и Eро;рама у EриваM-
ном секMору оKразовања. Разло; за Mо налази се у Mоме шMо су Mр-
жишно оријенMисане инсMиMуције „нови феномен” који Eо:разу-
мева више сре:сMава и времена за Eроверу, уз наEомену :а је
„најважније :а школски сисMем, Kез оKзира :а ли је EриваMни или
јавни Kу:е фер и Eравичан” (ИсMо, сMр. 636). На Mакав закључак
уEућују и неке :ру;е релеванMне анализе (Беляков, 2007;
Chattopadhyay, 2012) са различиMим „уEоришним Mачкама” и ар-
;уменMацијом. Тако је за Бељакова оKразовање и „оEшMе:рушMве-
но и EриваMно Kла;о”, Eа са;ласно Mоме, у ње;а Kи MреKало :а ула-
жу и :ржава и Eоје:инци у „некој кооEерацији”. Таква
Mен:енција је у Руској Фе:ерацији све изразиMија о: 2004. (Eрема:
Вифлеемский, 2008) и Kез оKзира на извесне криMике Mакво; кон-
цеEMа, о:носно „комерцијализације оKразовања” (сMр. 44).

На мно;е не:ореченосMи и „разочаравајуће” ефекMе „маркен-
Mизације” оKразовања указује се у још је:ном релеванMном изво-
ру на ен;леском језику (Chattopadhyay, 2012) који узима у оKзир и
ин:ијско искусMво у Mаквом развоју али се аEриори Mај концеEM
не о:Kације. У сMвари, у овом економском извору се излажу раз-
личиMи EрисMуEи „MржишMу оKразовања” са релаMивизовањем
„слоKо:е изKора” и корисника и извођача оKразовне услу;е у
конMексMима који су већ Eомињани и оKразла;ани (Levin, Belfield,
2006). У њему се, Mакође, Eризнаје „реалносM Mржишних сMрукMу-
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ра :уKоко у;рађених у :рушMво ...” (сMр. 214) али се и Eоре: Mо;а,
зKо; EоMреKе „разумевања и вре:новања :уKоко; значења оKразо-
вања” (ИсMо) за;овара изKе;авање „Mржишне ло;ике” као најKоље
решење. С оKзиром на Mо :а акMуелна Eракса (и :ео Mеорије) није
у са;ласносMи са Mаквим Mумачењем „:ржави се Eре:лаже :а ин-
Mервенише и Eреузима ширу уло;у у оKразовању” (ИсMо).

То није реалан и рационалан Eре:ло; у условима уKрзано; ос-
нивања високошколских инсMиMуција, нарочиMо у земљама у
Mранзицији и ко: нас, о: којих мно;е не за:овољавају акре:иMа-
ционе сMан:ар:е и не ;аранMују квалиMеMну оKразовну услу;у.
МеђуMим, EриваMни секMор у оKразовању на свим нивоима, Eо:
условом :а исEуни и у;ра:и квалиMеMе у сваки :ео сво; Eосло-
вања, мо;ао Kи KиMи важан „конкуренM” али и „корекMив” јавном
сисMему оKразовања, који Mакође није Kез не:осMаMака. Томе :о-
Eриноси и Eомало неконMролисана ексEанзија високошколских
инсMиMуција у СрKији и у оквиру јавно; секMора, и EосеKно оMва-
рање Kројних о:ељења и ценMара који у ор;анизационо-инсMиMу-
ционалном смислу не наликују Eравој „универзиMеMској ексMен-
зи”.

Је:на о: Eосле:ица ово; Eлурализма на оKразовној сцени Ср-
Kије изражава се у EоMешкоћи мно;их оKразовних инсMиMуција, и
из EриваMно; и из јавно; секMора, :а оси;урају оEMималан Kрој
EоMенцијалних корисника оKразовне услу;е. У Mаквом развоју ос-
нажује се и значај и EоMреKа маркеMиншке :елаMносMи, о:носно
маркеMиншке оријенMације у оKразовању, у којој Kи MреKало :а се
изразе инMереси и циљеви и корисника – сMу:енаMа и оKразовних
усMанова и :рушMва у целини. На Mаквим EреMEосMавкама мо;уће
је консMиMуисаMи још разноврснију ор;анизационо-инсMиMуцио-
налну и Eро;рамску „сMрукMуру” високошколско; секMора и кроз
Eромовисање разноврсније и квалиMеMније оKразовне Eону:е
Eривући :овољан Kрој сMу:енаMа – корисника оKразовне услу;е.
То Eо:разумева и сEецифичније Mрансформисање високошколс-
ких инсMиMуција, између осMало;, и зKо; њихово; чвршће; у;-
рађивања у „сисMем” конMинуирано; оKразовања, о:носно :ожи-
воMно; учења, шMо је свеMска Mен:енција (ви:еMи: Knapper,
Cropley, 2000; СMраMе;ија развоја оKразовања у СрKији :о 2020. ;о-
:ине, 2012. и :р.) и реалносM и EоMреKа у нашим условима. Дивер-
зификацијом оKразовне Eону:е, која није Kила каракMерисMична
за „Mра:иционалне” универзиMеMске сMрукMуре, и изменама у ор-
;анизационој сMрукMури и „насMавним меMо:ама”, уз ширу Eри-
мену и маркеMин; концеEMа, високошколске усMанове имају мо-
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;ућносM :а за:овоље широк сEекMар оKразовних EоMреKа
корисника – учесника у Eро;рамима и оKлицима оKразовања и
још целовиMије о:;оворе на социјално-EолиMичке и економске
изазове, :оEриносећи исMовремено ин:иви:уалном расMу и раз-
воју. У скла:у са Mим је и акMуелносM и EоMреKа :а оKразовне инс-
MиMуције на свим нивоима Eо:сMакну развој разноликих инMере-
са и оKразовних EоMреKа ко: Kу:ућих корисника њихових услу;а
и моMивишу их за EарMициEацију у Eонуђеним и EоMенцијалним
оKразовним Eро;рамима и оKлицима, :а Kи и целина оKразовно;
Eроцеса и Eримењени „маркеMин; концеEM” :оKили мно;о шири
и хуманији смисао и значење.
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SUMMARY THE ESSENCE AND THE MEANING OF „EDUCATION MARKETING”

The growing influence of economic and organizational theories on
modern trends in education, that is particularly evident in the last
few decades, has also affected the implementation of marketing
orientation in this area. The dilemmas and misunderstandings
concerning the application of marketing concepts in education as a
specific sphere of social activity where the use of market mecha-
nisms wasn't optimal, were not explained. Nonetheless, such a
development can not completely be ruled out, noting that the appli-
cation of this concept in education has a much broader meaning and
significance. To put it another way, it means that the concept of
marketing in education is not exclusively oriented towards profit
making, but it is primarily focused on motivation and the develop-
ment of valuable personality traits, and the formation  of diverse
interests and a wide range of educational needs of potential users. In
such developing higher education sector, and institutions for adult's
education,  one can apply the "marketing principles and strategies",
in the interests of these institutions, but also in the interests of the
users of educational services and the society in general.

KEY WORDS: marketing, marketing in education, educational service, user, higher
education, education of adults.


