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УВОЂЕњЕ МАРКЕТИНГА У ОБРАЗОВАњЕ

Резиме. Релативно ново подручје пословне економије, маркетинг је од посебног значаја за 
предузећа која се баве привредном делатношћу. Последњих година и непрофитни сектор увиђа пот-
ребу за организовање активности усмерених на пласман својих „услуга“. Стога, образовне институ-
ције широм света уводе маркетинг у своје пословање. Један од врло важних разлога све већег уплива 
маркетинга у образовање је и све мање уписаних полазника у образовне институције, што има за 
последицу укидање неких од њих. Како се у основи маркетинга налазе потребе потрошача/корисни-
ка, задатак ових институција је да перманентно прате потребе и жеље својих студената. Од њиховог 
(не)задовољства зависи глас који ће они ширити о институцији, што посредно утиче на конструисање 
имиџа исте.

Кључне речи: образовање, маркетинг, институције.

Увод

Маркетинг се најпре појавио као концепција која се односила на профитне 
организације и која је утицала првенствено на побољшање продаје, као и це-
локупног пословања тих организација. Многе компаније увиделе су позитивне 
ефекте маркетинга на њихово пословање, те се, временом, све више компанија 
одлучивало за овакав начин пословања. Тржишна утакмица, како у светским раз-
мерама, тако и код нас, добила је на замаху, те се у њу укључује све већи број 
компанија. Последњих година и непрофитни сектор увиђа потребу за маркетинг-
концепцијом. С обзиром на то да непрофитни сектор чине појединци и органи-
зације који нису усмерени на остваривање профита, него на корист друштвене 
заједнице, маркетинг-концепција мора бити прилагођена њеним специфичнос-
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тима. Притом, непрофитни сектор обухвата и образовне институције, које све 
више увиђају потребу за спровођењем активности маркетинга.

Окружење у сфери високог образовања мења се све више. Док, с једне 
стране, такмичење за фондове све више расте, с друге стране јавља се потреба да 
се постигне више активности с мање средстава, односно да се све активно-сти 
обављају ефикасније. Конкуренција међу колеџима и универзитетима постаје 
све интензивнија у већини образовних система развијеног дела света. Студенти 
који верују да ће високо образовање обезбедити запослење и успон у каријери 
све више процењују вредност дипломе на основу сопствене перцепције квалите-
та учења, услуге, благовремености и цене (Глишовић, 2003).

1. одреднице Маркетинга

Маркетинг је релативно ново подручје пословне економије, од посебног 
значаја за предузећа која се баве привредном делатношћу, али не само за њих. 
Мало је научних дисциплина које су у релативно кратком временском периоду 
доживеле такву експанзију. Иначе, маркетинг је реч англосаксонског порекла, 
где први део речи, „market“, значи тржиште, а наставак „-ing” има више значења. 
Неки аутори прихватају да „-ing” представља глаголски наставак, на основу чега 
се добија глаголска именица маркетинг, која би, у том случају, била преводива 
нашом речју „тржење” или „утрживање” (Васиљев, 2005: 15).

Дефиниције маркетинга бројне су и често су широко обухватне или ре-
стриктивне, те не дају довољно простора или елемената за диференцирање мар-
кетинга од неких других дисциплина. Јединствена дефиниција не постоји, а нај-
чешће се дефинише посматрано с неколико становишта. Питер Дракер, водећи 
теоретичар менаџмента, маркетинг дефинише као „незаобилазну, јединствену 
пословну функцију“ (Drucker, 1954: 38). Левит сматра да је „маркетиншка сврха 
пословања да креира и задржи купца“ (Levitt, 1983: 10). Сходно званичној дефи-
ницији Америчке асоцијације за маркетинг, утврђено је да је маркетинг „засно-
ван на веровању да се профит може најбоље генерисати путем идентификовања, 
антиципирања и задовољења потреба и захтева купаца. Маркетинг је активност, 
сет структура и процеса у циљу креирања, комуницирања, испоруке и разме-
не понуде која има вредност за купце, клијенте, партнере и друштво у целини“ 
(AMA, 2007).

По речима Котлера и Келера (Kotler & Keller, 2006: 6), маркетинг менаџ-
мент сматра се „уметношћу и науком избора циљних тржишта и способношћу 
придобијања, задржавања и повећања броја купаца путем стварања, испоруке 
и комуницирања супериорне вредности за купце“. Исти аутори указују на пот-
ребу разликовања друштвене и управљачке дефиниције маркетинга. Друштвена 
дефиниција указује на улогу коју маркетинг има у друштву. Овоме се посвећује 
посебна пажња када се расправља о примени маркетинга у образовању. С обзи-
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ром на друштвену одговорност образовних институција, друштвена дефиниција 
маркетинга у овом контексту има највише смисла. Сходно овом критеријуму, 
маркетинг представља „друштвени процес којим појединци и групе добијају оно 
што им је потребно и што желе, путем стварања, понуде и слободне размене 
вредности кроз производе и услуге са другима“ (Исто, 2006: 6).

Шире посматрано, јасно је да одређене видове маркетинга морају при-
мењивати и све непривредне институције, као и производне и услужне органи-
зације које решавају проблем материјалних потреба појединаца и друштва. Ван-
привредни субјекти (школе, болнице и др.) такође се баве одређеним индивиду-
алним и друштвеним проблемима. Маркетинг, дефинисан на овај начин, упућује 
на шири, општедруштвени значај маркетинга, који се не исцрпљује само у облас-
тима материјалне производње, већ налази своје место у свеукупном систему жи-
вота и рада. Стога се сматра да су прихватљивија становишта која указују на то 
да је он више него техника, више него економска функција, више него друштвена 
институција, будући да „начин размишљања о маркетингу рефлектује наш начин 
мишљења о животу“ (Васиљев, 2005: 21).

2. кљУчни концепти Маркетинга

Према Милисављевићевом мишљењу (2001), маркетинг је размена која се 
обавља између оних који чине понуду и оних који чине тражњу. У том контек-
сту, размена као кључни концепт маркетинга представља „процес прибављања 
жељеног производа/услуге од некога коме нудимо нешто за узврат“ (Kotler & 
Keller, 2006: 6). Сходно томе, да би уопште постојала могућност за размену, 
треба задовољити пет услова (Kotler i Keller, 2006, 7):

 – постојање најмање две стране,
 – свака страна има нешто што представља вредност другој страни,
 – свака страна способна је за комуникацију и испоруку,
 – свака страна може слободно да прихвати или одбије понуду за размену и
 – свака страна верује да је прикладно или пожељно да послује с другом 

страном.

Основна размена у оквиру образовних институција обавља се на релацији 
професор – студент, при чему то није једини вид размене. Поред размена са сту-
дентима, које представљају најважније стејхолдере ових институција, обавља се 
и размена с разним донаторима, послодавцима као и с тржиштем радне снаге.

Образовне институције морају успоставити баланс између потреба и жеља 
студената, с једне стране, и очувања академске репутације и осталих образовних 
циљева и дужности, с друге стране. Стога, велики број маркетара увиђа своју од-
говорност у погледу тога да се приликом доношења одлука о начину рада, морају 
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узети у обзир четири фактора: потребе потрошача, жеље потрошача, дугороч-
ни интереси потрошача и интереси друштва (в. Kotler & Fox, 1995: 10).

У основи маркетинга налази се чињеница да људи имају потребе и жеље. 
Маркетинг постоји када људи одлуче да задовоље своје потребе и жеље посредс-
твом размене. При томе, није увек лако схватити потребе и жеље купаца – корис-
ника услуга. Неки од њих имају жеље којих нису у потпуности свесни или не 
могу јасно да их изразе, или пак оне нису у довољној мери транспарентне. Стога, 
могу се разликовати пет врста потреба: изражене потребе, стварне потребе, 
неизражене потребе, потребе за усхићењем, потајне жеље (Исто: 24).

Када се ове потребе формулишу сходно потребама студената – корисника 
образовних услуга, изражене потребе би могле бити потребе студената да се 
образују уз ниже цене школарине или ниже критеријуме професора. Стварне 
потребе студената биле би пак те да на крају школовања добију диплому која је 
призната у друштву и знање које је практично употребљиво. Оно што се може 
јавити као неизражена потреба јесте то да студенти очекују добру услугу, како 
од стране професора, тако и од стране осталих запослених на факултету. Када је 
реч о потребама за усхићењем, оне се могу јавити у облику потреба студената 
за неким додатним услугама или производима факултета, које претходно нису 
очекивали. То би могле бити организоване стручне екскурзије, или сет уџбеника 
који би били укључени у цену школарине. Оно што представља потајне жеље 
студената као корисника образовних услуга разликује се у зависности од карак-
тера конкретне особе. Таква је, нпр. жеља студента да га пријатељи једног дана 
виде као успешног човека у области у којој се тренутно образује. Највећа грешка 
јавља се уколико се покушавају испунити само изражене потребе корисника ус-
луга – студената. Најбоље решење овог проблем јесте константно истраживање 
потреба и жеља студената од стране менаџмента факутета, како би се њихова 
институција што боље позиционирала код њихових корисника.

3. развој Маркетинг Мисли

С обзиром на то да су бројни аутори учествовали у стварању теорије мар-
кетинга и њеној периодизацији, треба напоменути и то да постоји велика раз-
ноликост у досадашњим разматрањима о њему и периода развоја различитих 
концепата маркетинга. Ипак, по оцени многих, најцеловитији приказ појединих 
периода развоја маркетинг-мисли, а самим тим и концепције маркетинга, све до 
осамдесетих година прошлог века, пружио је Бартелс (Bartels, 1976).

По његовом мишљењу, маркетинг-мисао прошла је до сада кроз приближ-
но осам изразитијих периода развоја, и то:

 – период открића (од 1900. до 1910),
 – период концептуализације (од 1910. до 1920),
 – период интеграције (од 1920. до 1930),



В. Родић: УВОЂЕЊЕ МАРКЕТИНГА У ОБРАЗОВАЊЕ

189

 – период развоја (од 1930. до 1940),
 – период преиспитивања (од 1940. до 1950),
 – период реконцептуализације (од 1950. до 1960),
 – период диференцијације (од 1960. до 1970. и даље) и
 – период социјализације (од 1970. до 1980-их година).

У периоду открића (од 1900. до 1910. године) доминира претежно марке-
тинг као идеја, а не као одређена активност. У периоду концептуализације (од 1910. 
до 1920. године) били су креирани многи концепти маркетинга. При томе, они 
су класификовани, а дефинисани су и основни појмови. У периоду интеграције 
(од 1920. до 1930. године) постављени су принципи маркетинга, а целокупно 
мишљење о маркетингу је интегрисано по први пут. У овом периоду, појављују 
се први опсежнији писани радови у којима су интегрисана дотадашња сазнања 
из области маркетинга. У периоду развоја (од 1930. до 1940. године) специјалне 
области маркетинга настављају са својим развојем, хипотетичке претпоставке су 
верификоване и квантификоване, а предузети су неки нови приступи објашњавању 
маркетинга. У периоду преиспитивања (од 1940. до 1950. године) долази до 
преиспитивања дотадашњих (традиционалних) приступа у смислу нових потреба 
за знањем из области маркетинга. У току ове декаде остварен је значајан напредак 
у развоју методологије истраживања тржишта. У периоду реконцептуализације 
(од 1950. до 1960. године) традиционални приступи истраживања маркетинга су 
допуњени новим, нагласком на менаџерском одлучивању, друштвеним аспектима 
маркетинга и квантитативним анализама маркетинга. Многи нови концепти, 
између осталог неки позајмљени из области менаџмента и других друштвених 
наука, уведени су у маркетинг у току овог периода. Како се маркетинг мисао 
проширила, у периоду диференцијације (од 1960. до 1970. године), нови концепти 
преузимају суштинско место у свеукупној структури маркетинга. Међу њима 
су били елементи као што су управљање, холизам, еколошки покрет, системи 
и интернационализам. У овом периоду долази до ширења маркетинга на 
непривредне и непрофитне организације. У периоду социјализације (од 1970. 
до 1980. године) друштвена питања постају много значајнија, те у средишту 
интересовања није више утицај друштва на маркетинг, већ утицај маркетинга 
на друштво. Током овог периода развија се концепција друштвеног маркетинга, 
која подразумева да предузећа при доношењу својих одлука ускладе три захтева: 
профит предузећа, задовољење жеља потрошача и друштвене интересе. Период 
од 1980. до 1990. године одликује развој маркетинга услужних организација и 
појава првих опсежнијих радова из домена међународног маркетинга. Период 
од 1980. до 1985. године означио је убрзани развој маркетинга услуга, који је, 
ношен ентузијазмом аутора из ове области и првим успесима које је примена 
овог концепта у пракси донела, представљао уједно и победу ове нове области 
маркетинга (Вељковић, 2009: 56).



НОРМА, XVI, 2/2011

190

С обзиром на то да високообразовне институције пружају неколико врста 
услуга својим корисницима, њих је могуће сврстати у услужне организације, а 
њихове услуге посматрати са становишта маркетинга услуга. Период од 1990. 
до 2000. године одликује развијање нових концепата и техника маркетинга, као 
што су: електронски, директни, релациони и један-на-један маркетинг. Коначно, 
период после 2000. године карактерише развој маркетинга који је под снажним 
утицајем технологије и глобализације. У овом периоду напори маркетара усме-
рени су ка даљем развијању електронског, директног, онлајн маркетинга, као и 
других, софистицираних форми маркетинга, заснованих на савременим инфор-
мационим и електронским технологијама.

4. Увођење Маркетинга У образовање

Маркетари су убеђени да је концепција маркетинга применљива у свим ор-
ганизацијама, без обзира на њихову величину и делатност. Историјски посматра-
но, и маркетинг је почео најпре да се примењује у профитним организацијама уну-
тар пословног сектора. Прве организације које су примењивале маркетинг биле су 
оне које производе робу широке потрошње. Њих су затим следиле организације 
које производе трајна потрошна добра, организације за производњу индустријске 
опреме, саобраћајне, осигуравајуће, рачуноводствене организације, банке и др.

Почеци примене маркетинга у организацијама које примарно не генеришу 
профит сежу до шездесетих година прошлог века, а зачетак темељних теорет-
ских и практичних истраживања веже се за Котлера и Левија (Kotler & Levy, 
1969), који су тврдили да је маркетинг генеричка активност која обликује све 
организације. Тих година маркетинг је почео интензивније да се примењује и 
у непрофитним организацијама. Притом, под непрофитним организацијама 
најчешће се подразумевају оне организације које служе остваривању неког од-
ређеног јавног интереса, а да им сврха постојања није остваривање профита. 
Најчешће, реч је организацијама које помажу да друштво постане заједница од-
говорних чланова, оријентисаних како ка личном и породичном напретку, тако и 
ка напретку друштвене заједнице којој припадају (Гашовић, 2009). Ту се убрајају 
факултети и школе, црквене организације, политичке партије, музеји, болнице, 
музички оркестри, полиција, армија и разне владине и невладине организације. 
Према Котлеровом мишљењу (Котлер, 2005), покрет проширења маркетинг кон-
цепције постепено је уводио неколико нових области проучавања у маркетинг. 
То су, редом, били друштвени маркетинг, маркетинг у образовању, маркетинг у 
здравству, маркетинг познатих личности, маркетинг у култури (музеји и извођач-
ке уметности), маркетинг цркве и маркетинг места.

У развијеним земљама света, маркетинг је постао основна активност савре-
мених институција, компанија и организација. Тим путем кренуле су и обра зовне 
институције последњих двадесет година. Увидевши озбиљност садашње ситуације 
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и све већу конкурентност како на локалном, тако и на глобалном посло вању, 
образовне институције стају раме уз раме с многим организацијама које су профитно 
оријентисане. Тако се пред њих поставља нови задатак, те, сходно томе, оне морају 
добро познавати своје тржиште, бити у стању да привуку довољно средстава која 
су им потребна, а затим и понудити адекватне услуге у оквиру својих образовних 
програма. Стога, пре обликовања свог образовног пакета, образовне институције 
имају задатак најпре да идентификују потребе и жеље циљног тржишта, те да их 
потом прилагоди бар већини својих потенцијалних корисника (Родић, 2011).

4.1. Разлози за увођење маркетинга у образовање

Разлози увођења маркетинга у образовање налазе се у разним околности-
ма које карактеришу тржиште ових институција последњих деценија. Веома 
изражена конкуренција на тржишту образовних услуга, у комбинацији с глоба-
лизацијом и интернационализацијом услуга све више погађа ове институције, 
чији опстанак зависи искључиво од њих самих. Поред захтева тржишта, све веће 
захтеве институцијама образовања постављају и промене у окружењу, којима се 
ове институције морају прилагодити, а које обухватају и одговорност у погледу 
потреба и жеља студената, али и читавог друштва.

Према појединим ауторима (Trnavčević & Zupanc Grom, 2000: 18; в. и Ро-
дић, 2011) као главни разлози увођења маркетинга у образовање наводе се:

 – демографска померања;
 – већа одговорност образовних институција пред друштвом;
 – већа одзивност образовних институција;
 – повећана брига за квалитет и побољшање квалитета услуга;
 – боља комуникација између извођача и корисника услуга;
 – формирање позитивне слике о образовној институцији;
 – побољшање образовних могућности и прилика за добијање додатних 

средстава и
 – већа организацијска ефективност и успешност постигнута удружи-

вањем и повезивањем кључних задатака менаџмента.

Један од важних разлога све већег уплива маркетинга у образовање је и 
све мање уписаних полазника у образовне институције, условљено, између оста-
лог, и смањењем наталитета, што има за последицу укидање неких образовних 
институција. Стога, разложно је претпоставити да ће преживети само оне обра-
зовне институције које су маркетиншки оријентисане и способне да одговоре 
захтевима тржишта.

Факултети нису немоћни, затечени посматрачи на образовној сцени. Они 
својим активностима, квалитетом образовних програма и реализације наставног 
процеса креирају образовну сцену и задовољавају образовне потребе, чиме сно-
се део одговорности за актуелно стање на овом пољу. Они утичу и на подсти-
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цање тражње за својим услугама генерисањем нових образовних потреба, чиме 
задовољавају сопствене потребе за инпутом, али, у исто време, врше и битну 
друштвену функцију – подизање образовног нивоа целокупне популације (Миљ-
ковић & Ковачевић, 2011). Притом, развој технологије и глобализација утичу 
на повећање такмичарског духа између ових институција. Могућност учења на 
даљину, путем разних софтвера, које је омогућено развојем технологије у пос-
ледњих неколико деценија даје ново значење конкуренцији између образовних 
институција. На тај начин, удаљеност места у којем се налази седиште факултета 
више није препрека за студенте који хоће да студирају на тој институцији.

4.2. Студенти као потрошачи и њихово  
(не)задовољство

Нови услови на тржишту образовних институција, где се води немилоср-
дна борба за сваког студента, утичу на све израженију потребу да се студенти 
посматрају као потрошачи. Овакво поимање студената и даље је страно већини 
ових институција. С обзиром на специфичност образовних услуга које пружају 
својим студентима, професори факултета би први требало да постану свесни 
ових промена. Ништа мање важни нису ни запослени у свим службама на факул-
тету, који долазе у свакодневни додир са студентима. Њихово понашање и услуж-
ност утичу на целокупну слику факултета у очима студената. Како се у основи 
маркетинга налазе потребе потрошача/корисника, задатак ових институција је да 
перманентно прате потребе и жеље својих студената. Од њиховог (не)задовољс-
тва зависи глас који ће они ширити (engl. „word-of-mouth“) о институцији, што, 
посредно, утиче на конституисање имиџа исте.

Задовољство студената је укупан одговор не само на искуство учења, већ и на 
универзитетски производ који би требало да пружи више од академског програма. 
Маркетинг менаџери могу циљном тржишту понудити додатне услуге или користи 
које могу увећати базичну и опипљиву понуду. Стога, многе образовне институције 
теже да унапреде своју понуду како би привукле већи број корисника. Фокусирање 
на сатисфакцију корисника је оно на шта би требало да се усмери свака институција. 
Стварање срећних и задовољних корисника – било да су то студенти, њихови роди-
тељи, донатори, професори или послодавци „треба да буде примарни циљ који ће 
допринети квалитету у образовним институцијама“ (Kotler & Fox, 1995: 41).

закљУчак

Услед смањења броја заинтересованих студената, повећања броја приват-
них факултета као и смањења донација и других прихода уз истовремено по-
већање разних трошкова, образовним институцијама не преостаје ништа друго 
него да прихвате маркетинг концепт као водиљу у свом пословању. Будући да 
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задовољство студената у погледу квалитета целокупног наставног процеса, које 
је непосредно повезано придобијањем нових студената, представља за њих извор 
прихода, неким институцијама ово може значити чак и услов опстанка. След-
ствено томе, намеће се сазнање да образовне институције у веку који је пред 
нама неће остати исте, нити какве су у већини данас, што упућује о потреби 
увођења маркетинга у образовање.
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Summary. Marketing represents a relatively new area of business economics, is of particular im-
portance for enterprises engaged in economic activity, but not just for them. In recent years, the nonprofit 
sector recognized the need for a marketing concept. As well, educational institutions around the world are 
introducing marketing into their work. One of the most important reasons for the increasing interference 
of marketing into education is increasingly less students enrolled which results in the abolition of some of 
them. As in the basis of marketing there are needs of consumers/ users, so the task of these institutions is 
to constantly monitor the needs and desires of its students. On their (dis)satisfaction depends what kind of 
“word-of-mouth” they will expand which directly affect the image of those institutions.

Key words: education, marketing, institutions.




