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ЕтИЧКИ АСПЕКтИ МАРКЕтИНГ МИКСА 
НЕПРОФИтНИХ ОРГАНИЗАцИЈА

САЖЕТАК: Непрофитне организације имају све 
запаженију улогу у друштву, а њихова успешност у великој 
мери зависи од успешности маркетинга. Неопходност етичког 
понашања, императив је који намеће и потребу примене 
маркетинга као стратешки важног питања за одрживи развој 
непрофитних субјеката. Постизање бољих перформанси 
биће једноставније уколико се интегришу приступи примене 
холистичког маркетинга, а што може бити добра основа 
за креирање имиџа и позиционирање. Имајући то у виду, 
као и чињеницу да непрофитне организације доприносе 
изградњи вредносних система у друштву и брину за његово 
опште добро, овај рад има за циљ да укаже на неопходност 
холистичког маркетинга и маркетинг микса у непрофитним 
организацијама.

Кључне речи: непрофитне организације, хуманост, етика, 
холистички маркетинг, маркетинг микс

уВОД

Друштво у коме нису загарантована основна људска права (право на 
живот, слободу, личну безбедност...) не може бити праведно друштво. На-
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равно, ниједно друштво не можемо назвати савршеним. Сањамо и маш-
тамо да сваком можемо да обезбедимо више услова за срећу, а пре свега 
материјална средства потребнa за излазак из елемантарних проблема које 
ствара оскудица. Питање да ли државе треба да се баве само предусловима 
који ће омогућити члановима друштва да траже своју сопствену срећу или 
ће држава патерналистички да прописује само један могући начин живота 
који води до среће или једну званчну религију која ће водити до спасења 
било је велико политичко и друштвено питање приликом стварања модер-
них друштава. У савременим либералним друштвима углавном је победио 
антипатернализам и она више не прописују својим члановима начин како 
ће тежити ка срећи. Неки облици патернализма ипак опстају.2 Тоталитар-
но друштво, осликано у Орвеловој (Georg Orwell) 1984, тешко да је оно 
друштво које би већина људи прихватила, међутим сигурно да то нису ни  
друштва приказана у Платоновој „Држави“ или Моровој „Утопији“. У сва-
ком друштву постоје појединци и организације које помажу да друштво 
постане заједница хуманих и одговорних појединаца оријентисаних пре-
ма личном или колективном напредку заједнице у којој егзистирају.

Све јавне потребе друштво не може задовољити интегрално, свеобух-
ватно и потпуно (по обиму, структури и динамици). У структури корисни-
ка јавних добара јављају се међутим, и они корисници јавних услуга који 
нису у стању да партиципирају у плаћању тих добара. За њих, по прави-
лу, плаћа држава. Али, ако држава није у финансијским могућностима да 
сноси трошкове задовољавања јавних потреба за материјално „неспособ-
не“ кориснике, онда се јавља потреба за изналажењем других институција 
које треба да супституишу „државну немоћ“. То су најчешће непрофитне 
институције, које ће пружити услуге заинтересованим корисницима без 
накнада и партципације. Оне то чине не због профита, већ у хуманитарне, 
добротворне и солидарне сврхе. И, пошто раде без профита, оне се и зато 
зову непрофитне организације (Дашић 2014: 322).

2 Тако се може навести случај оријентације послодавца да релативним побољшањем 
животног стандарда својих радника помоћу организовања продавница и менза и 
изградњи станова искључиво за своје раднике и спрече утицај радничких синдиката 
и отупе оштрицу класне борбе. Таква оријентација назива се патерналистичком због 
тога што послодавци наводно брину за раднике као отац за своју децу. Осим овога, 
од недавно се у теоријским дискусијама поставља и питање језичко-експресивног 
патернализма, односно оно испољавање патeрналистичког става према неком који 
остаје само на нивоу језичког испољавања патерналистичког става према неком, 
односно на нивоу комантара, примедбе и тсл. Упор. о овоме Прњат 2008, Марковић 
2009, Прњат 2009, као и Ћуковић 2013.
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За разлику од профитних „бизнис“ организација, организације које на-
стоје остваривати неки јавни интерес, али им основна сврха постојања није 
остваривање профита сматрају се „непрофитним организацијама“. Непро-
фитне организације имају све запаженију улогу у друштву, а њихова ус-
пешност у великој мери зависи од успешности маркетинга који примењују 
или не примењују (маркетинг миопија). Међутим од 1990-их маркетиншке 
активности непрофитних организација, све више се планирају и спроводе 
према највишим професионалним стандардима где препознатљивост мар-
кетиншких комуникација не заостаје за оном у профитном (бизнис) секто-
ру. Многе маркетиншке активности у непрофитном и профитном сектору 
се могу имплементирати на готово исти начин ипак постоје бројне разлике 
између њих (види: Дашић 2013а, 400). 

Разлика измeђу мaркeтингa у прoфитним и нeпрoфитним oргa-
низaциjaмa je штo су нeпрoфитнe oргaнизaциje упућeнe нa рaзнoврсну 
публику. Другa битнa рaзликa je штo публикa нeпрoфитних oргaнизaциja 
мoжe мaњe дa утичe нa судбину и рaзвoj oвих oргaнизaциja. Њихoвa eг-
зистeнциja ниje услoвљeнa искључивo стaвoм пoтрoшaчa прeмa прoизвo-
димa и услугaмa кao кoд прoфитних oргaнизaциja. Oни кojи финaнсирajу 
нeпрoфитнe oргaнизaциje мoгу битниje дa утичу нa њихoву судбину (Гли-
шовић, 203, стр. 248). Профитне притом имају за циљ стварање профита и 
увећавање постојећег капитала (нпр. предузећа у приватном власништву), 
док непрофитне организације не стварају профит, или ако га стварају, не 
улажу га у поновно увећање капитала већ у различите друге друштвено 
корисне активности и сврхе (нпр. у хуманитарне активности). „Непрофит-
не организације немају за циљ увећање капитала, чак и онда кад остварују 
неку зараду. Ту зараду оне користе за улагање у даље добровољне актив-
ности својих организација (Поповић, 2009, стр. 179).

Специфично за непрофитне организације је што појам пословне ус-
пешности примарно зависи од степена и начина задовољења непрофитне 
тражње, у смислу примарности испуњења јавне одговорности због које је 
организација и основана и/или финансирана. То значи да се успешност по-
словања заснива на оцени екстерних корисника - јавног мнења, а што даље 
значи да је директно зависна од успешности задовољења потреба заједнице 
из подручја рада којим се организација бави (Боровић и др., 2011, стр 266).

Потребу  за недржавним организацијама имају, такође, и даваоци ус-
луга. Они наиме могу, „привести“, понудити услуге које се не могу реа-
лизовати путем јавне потрошње, али би се реализовале ако би постојала 
одређена организација, недржавна или непрофитна, која би их „купила“. 
Дакле, на једном делу маргиналне потрошње постоји потреба у самоорга-
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низовању, у задовољавању јавних потреба, али и могућности деловања тр-
жишта. Непрофитне институције нису ни бизнис који испоручује робу за 
тржиште, нити држава која има контролу. У њима не царује ни „профит“ 
(привреда) нити порез (држава). Производи непрофитног сектора нису ни 
робе за тржиште роба и услуга (што ради бизнис) нити делотворна ма-
кроекономска регулатива (што ради влада). Производ непрофитних ин-
ституција јесте промењено људско биће: излечени пацијент, дете које учи, 
студент који се развија, човек који стари3, жена која се порађа, особа која је 
изнемогла, лице које је усамљено.

Непрофитне организације јесу фактор мењања човека и оличење из-
мењеног људског живота. Непрофити са бенефитима зато повлаче волон-
тере да развијају мрежу, да неспособне оспособе за рад и живот, да успоста-
ве међуљудску сарадњу са различитим срединама, да обезбеде сакупљање 
финансијских средстава, да осигурају развој фондова и да окупе нове 
људе, који преузимају одговорност, као грађани за грађане. Непрофити су 
конструктивни део самоорганизовања друштва, који дају појединцу спо-
собност да делује, допринесе и постиже. Волонтери добијају задовољење 
кроз несебичан допринос, а не кроз платне листе и лични интерес.4 Зато 
се њима руководи као неплаћеним особљем, које своје добре намере желе 
да претвори у добре резултате. И, управо, тај рад, као неплаћеног особља, 
у непрофитним установама представља оно што људима добре воље даје 
осећај заједништва, праведности5 и одговорности за хумано осмишљене 
акције у цркви, болници, и школи на волонтерској основи.

3 Швајцарска је рецимо једина земља на свету која прославља 90- ти рођендан 
свог грађана. Она је, по угледу на Шведску, изградила врло диверсификовану и 
дисперзирану инфраструктуру услуга ради ефикасније помоћи старима која се пружа 
у димоћинствима.

4 О дистинкцији између личног интереса и себичности види више у: Прњат, 2012, стр.  
340-347.

5 Праведност – појам који показује одређено својство узајамног односа  између 
појединца и његовог друштвеног уређења. То својство је детерминирано на страни 
индивидуе чињеницом да му друштво пружа све услове да развије способности, да се 
у сарадњи са својим суграђанима афирмира на подручју активности коју је изабрао 
као струку и да добија све оно што му припада као накнада за ону количину рада 
којом врши своју друштвену функцију. До сада није постојало неко друштво које би 
у потпуности остварило праведност за своје чланове, ово је само коначан циљ, коме 
треба тежити иницирајући друштвене промене.
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КЛАСИФИКАцИЈА НЕПРОФИтНИХ ОРГАНИЗАцИЈА

У свету не постоји јединствена класификација непрофитних органи-
зација. Иако међу постојећим стандардним класификацијама постоје из-
весне разлике, за потребе разматрања маркетинга у непрофитном сектору 
могуће је непрофитне организације једноставно класификовати на сле-
дећи начин (Превишић и др, 2004, стр. 470):

a) Основне непрофитне организације

•	 хуманитарне организације
•	 верске институције
•	 научно-истраживачке институције
•	 институције за здравствену и социјалну заштиту
•	 институције културе и уметности
•	 спортске организације
•	 политичке организације и синдикати
•	 покрети, удружења, идеје

b) Сродне непрофитне организације

•	 држава и државне институције

Можда се неко запита, да ли постоји конкуренција у непрофитном 
сектору? Здраворазумско размишљање наводи нас да је одговор можда не-
гативан. Разлози за такво размишљање су многобројни и логични од тога 
да је помоћ другима без материјалне или финансијске користи, задовоља-
вају се потребе истог потрошача итд. Ако неко жели саградити или обно-
вити болницу, библиотеку или направити пут до неког забаченог места, 
логично је да не треба сматрати „противником“ онога ко жели то исто.

Међутим, по Превишићу (Превишић, 2004, стр. 476) конкуренција 
ипак постоји и то из два разлога: а) оскудности расположивих средстава 
за друштвено корисне намене (Конкуренти могу бити они који се обраћају 
потпуно различитим циљним групама. Удружење за заштиту људских 
права и еколошко удружење могу бити конкуренти када се обраћају истим 
потенцијалним донаторима) и б) чињенице да непостојање супститута ве-
роватно доводи до нерационалности у раду непрофитних организација 
(квалитет програма који се нуди корисницима, трошење средстава, вре-
менски рокови... били би другачији да не постоје алтернативне организа-
ције).
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По Павичићу (Павичић, 2003, стр. 90-91) постоје два основна разлога 
због којих се може тврдити да у непрофитном сектору треба постојати кон-
куренција:

1. средства која су на располагању у непрофитном сектору оскудна су 
и недоступна за све потребне и планиране пројекте, акције, делат-
ности, управо зато што се непрофитне организације често такмиче 
за подршку истих појединаца, државних министарства, компанија, 
агенција и сл.-они међусобно конкуришу

2. Непостојање супститута појединаца/организација вероватно би 
довело до појаве одређених нерационалности у деловању (трошењу 
средстава), а последице би осећали донатори/финансијери и/или 
корисници.

Непрофитна организација Синерџи (Sinergy), једна експертска група 
из Велике Британије, објавила је 2000. године извештај о добротворним 
организацијама и брендингу под називом Полирање дијаманата (Polishing 
the Diamond). Аутор Џо Сакстон (Joe Saxton) сматра да је добротворним и 
непрофитним организацијама неопходан један кохерентан, добро вођен 
бренд. Он је свестан предрасуда које још увек постоје када је у питању 
брендинг у добротворном сектору. Он каже „Сваки пут када прочита-
те реч „бренд“ ви је ментално замените речју „имиџ“ или „углед“. Али у 
овом убедљивом и добро аргументованом делу он се залаже за брендинг 
у добротворном сектору, што би пре само десет година било незамисливо 
(Олинс, 2003, стр. 22).

Гринпис (Greenpeace) заступа неколико једноставних вредности и по-
себан поглед на свет, а све је то изражено снажним визуелним присуством 
и језгровитим саундбајтовима. Црвени крст и његов пандан Црвени полу-
месец су већ више од једног века један од најпознатијих и најпрепознатљи-
вијих брендова. Амнести Интернационал (Amnesty International) који ис-
тражује недозвољено понашање непопуларних режима, скоро исто тако је 
снажан бренд. Готово је сигурно да ће у наредном периоду све добротворне 
организације постати све стручније и систематичније у коришћењу техни-
ка брендига. 

Минић (Минић, 2004, стр. 101) наводи да, земље у транзицији се суоча-
вају са бројним проблемима међу које се може убројити и недовољна етич-
ка компонента пословања. Она није карактеристика само  ових земаља, 
али је имајући у виду нашу земљу, изражена на начин да поприма епитет 
етичке кризе. На то указују бројни примери из праксе пословања наших 
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организација, институција и појединаца, као и упозорења из иностран-
ства.

Имиџ се  може знатно нарушити шпекулативним и преварантским 
деловањем појединих хуманитарних организација. Такође, имиџ је под-
ложан сталним променама, а те промене могу бити краткотрајне и ду-
готрајне, зависно од тога да ли се постигао одређени успех непрофитне 
организације или се догодио неки неугодни скандал. Промотивне актив-
ности, као редовне конференције за новинаре, редовни контакти и позиви 
медијима, да забележе сваки успех, интервјуи чланова непрофитних орга-
низација у новинама, на радију или телевизији, одржавање редовних кон-
такта са донаторима, само су неки од начина изградње повољног имиџа.

Најтеже је, ипак, да се, у рецесионим и инфлационим условима, дона-
тори трансформишу у контрибуторе, са сталним доприносима. А да би се 
од донатора дошло до контрибутора ваља учинити много да би људи могли 
видети оно што желе и могу желети оно што виде. Међитим, само конти-
нуирана давања могу једино осигурати непрофитним установама да извр-
шавају своју мисију, која је заједничка и иманентна свим људима: да задо-
воље своје потребе за самопотврђивање, за живљење у својим идеалима, 
за успех у својим веровањима, за остварење у својим надањима. Задатак је 
менаџера непрофитних институција да изнађу трајне изворе средства на 
стабилним основама, који су флексибилни и прилагодљиви променама у 
окружењу (Ристић, 2000, стр. 226).

Развој непрофитних организација у Србији је у заостатку у односу на 
остали део света. Један од разлога за касни развој може се пронаћи и у све-
укупној политичкој атмосфери која је била неповољна за ширење плура-
лизма и демократије, познатој по чињеници да је бивша држава настојала 
да има кључну улогу у свим областима рада и деловања, при чему је улога 
непрофитних организација била сужена, па чак и маргинализована (Ива-
новић и др., стр. 1227).

МАРКЕтИНГ МИКС НЕПРОФИтНИХ ОРГАНИЗАцИЈА

Ying Fan (Фан, 2005, стр. 3) у свом раду, где се бави проблематиком шта 
то подразумева етичко брендирање, подсећа  да и поред тога што је етика 
веома комплексна област, где се етичко брендирање поистовећује са етич-
ким маркетингом, сваком бренду неопходна је не само економска и финан-
сијска евалуација и критеријум, већ и морална евалуација и критеријум. 
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Аутор примећује да нажалост, што је неки бренд јачи и успешнији, његова 
маркетиншка стратегија је све више под лупом јавности, и у колизији са 
етичким и моралним ставовима.

У својој мисији непрофитне организације све се више суочавају са 
етичким проблемима, материјалним изазовима и финансијским баријера-
ма. Данас није нимало лако приволети донаторе да постану активни дава-
оци сталних или макар повремених донација. Индивидуалне донације све 
више нестају, а нови донатори су све мање вољни да издвајају новац. 

Све организације примењују маркетинг, без обзира на то колико им се 
сама реч „маркетинг“ чинила нечим што се односи на комерцијалну/про-
фитабилну делатност (Алфиревић и др., 2013: 144). Он се спроводи помоћу 
неколико основних активности, које се односе на одлучивање о четирима 
кључним елементима6 маркетиншке понуде циљној групи (производ, цена, 
дистрибуција и промоција).

Комбинација ових елемената представља њихов јединствен и препо-
знатљив спој и интеракцију. Имајући у виду специфичност непрофитног 
сектора, узевши у обзир циљеве и мотивацију учесника у процесу размене, 
треба тежити оптималној комбинацији, уз поштовање највиших етичких 
и моралних стандарда, ако се желе максимални маркетиншки резултати 
(упор: Павичић, 2003, стр. 146, 155). 

ПРОИЗВОД

У савременом друштвима, непрофитне институције и невладине орга-
низације финансирају се из буџета, чланарина, прилога, дарова, прихода 
од имовине, прихода од непрофитног обављања привредне делатности, до-
нација, спонзора, игара на срећу и осталих прихода. Успешно прикупљање 
средстава може бити подршка пројектима која прави велику разлику у жи-
вотима људи.  

6 Поједини аутори овај основни „4P“ маркетин микс проширују на „5P“ (нов производ, 
Васиљев); (људи, Кривошејев 2012, стр.  174), Када је реч о услугама, проширује 
се чак на „7P“, физички доказ квалитета неопипљиве услуге и специјализовани 
процес препознатљивости организације (Ракић, 2005, стр. 463). Поједини аутори 
тврде да ће маркетиншке активности превазићи и продају засновану на потрошачу 
и закорачити у софистицирани свет холистичког приступа. Холистички брендови 
поседују карактеристике религије, поседују сопствени идентитет, а концепт чулног 
брендирања користе као холистички начин за слање порука (види више: Линдстром, 
2007, стр.194-214). 



323

СТР. 315-330

Павичић (Павичић, 2003, стр. 281-289) наводи, да су извори и актив-
ности прикупљања средстава у свету прилично различити и као пример 
наводи САД, где су најчешћи начини прикупљања средстава: задужбине, 
компаније/корпорације, владине институције и појединци. Он даље наво-
ди да су поменуте организације током 2001. године донирале чак око 212 
милијарди америчких долара. За успешно прибављање средстава наводи 
као најважнију комуникацију коју непрофитна организација остварује с 
онима од којих очекује финансијску или неку другу подршку често је пер-
суасивна (наговарачка). Најчешће се потенцира важност реторике која се 
усмерава донаторима, а веома често непрофитне организације не схватају 
важност реторике и да се при том јављају велики раскораци између сврхе 
комуницирања и потреба/жеља оних којима се комуникација усмерава.

За успешно прикупљање средстава непрофитних организација у вели-
кој мери утиче њихов имиџ. У примере промовисања имиџа спада при-
купљање новца за локалне добротворне акције, спонзорисање локалног 
спортског тима, донације школама у виду школског прибора и сл. Пошто 
су чланови непрофитних организација познате личности у својој среди-
ни, њихово ангажовање, као што су: говори на разним манифестацијама, 
вођење приредби, појављивање на парадама и слично, може да буде ко-
рисно за имиџ непрофитне организације. Стварање доброг имиџа орга-
низације у заједници, значи и то да организација стиче поверење локал-
не заједнице (Дашић 2013б, стр. 243). Примењујући концепт маркетинга и 
концепцију друштвеног маркетинга, организација покушава постићи рав-
нотежу између потреба и жеља корисника, уз истовремено дугорочно за-
довољавање корисника и потребе друштва. За многе непрофитне органи-
зације покушај највећег могућег задовољења корисникових потреба може 
бити дугорочно штетан за корисника и друштво јер „потреба“ за одређе-
ним производом/услугом непрофитног сектора, као и повластице које се 
добивају користењем производом/услугама често нису очигледне и јасне 
(Алфиревић и др., 2013, стр. 148).

Иако активности непрофитних организација често представљају ус-
луге (главна карактеристика неопипљивост), оне су ипак детерминирана 
и карактеристикама које их чине „опипљивима“, а те су карактеристике: 
квалитет, паковање (добровољни даваоц крви радије ће дати крв у лепом 
и уређеном амбијенту), стил и марка (донацију ће увек пре добити позната 
и традиционална организација, нпр. Црвени крст, него нека која још нема 
изграђен имџ).
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цЕНА

Цена је једноставно подстицај за коришћење одређеног производа, ус-
луге или програма непрофитне организације, односно начина за рациона-
лизацију кориштења понудом организације, без обзира на то плаћа ли се 
она у новцу или на било који други (неновчани) начин (Котлер и др., 2007, 
стр. 70).

Аликафић и група аутора (Аликафић и др., 2013, стр. 153-154) напо-
мињу, да се искуства профитног сектора могу искористити и у непрофитној 
организацији, поготово када се размишља о томе како прилагодити цену, 
односно смањити трошкове кориштења услуге организације и повећати 
испоручену вредност. Многи сматрају неприличним разматрање деловања 
црквених и религијских организација на маркетиншки начин, и оне имају 
неколико циљних скупина: вернике који долазе у цркву (стварне потроша-
че), вернике које не долазе у цркву (релативне потрошаче), верски одгајане 
особе, које нису верници у пуном смислу (релативне непотрошаче) и ате-
исте (апсолутне непотрошаче). Аутори наводе да се мора о усклађивању 
интереса корисника и других кључних учесника и као пример наводе цене 
улазница, које требају бити прихватљиве и публици и донаторима. Ако је 
превисока, донатори могу помислити да се нпр. Од концерта жели заради-
ти и за неке друге циљеве осим презентованих, што може имати озбиљне 
последице за будуће деловање одређене организације.

Анкета коју је агенција Cone/Roper спровела на националном нивоу да 
би утврдила став потрошача према маркетиншким активностима у вези с 
неким циљем од општег добра потврђује да се оне исплате. Осамдесет три 
одсто Американаца боље мисли о компанијама које то чине у вези с нечим 
у шта верују, близу две трећине каже да је спремно да се преорјентише 
на производе/услуге таквих компанија под условом да су цене и квалитет 
једнаки,  а 68 одсто каже да би радо платило и више ако зна да се новац ко-
ристи за неки виши циљ (Гобе, 2006, стр. 297; такође види: Бренкерт, 2011, 
стр. 89) 

Неадекватном ценом се може недовољно валоризовати рад и уложено 
време запослених/волонтера, недовољно доприносити циљевима органи-
зација, изгубити поверење донатора ако се генерише превише или према-
ло средстава, изазвати негативне реакције циљних група (Павичић, 2003, 
стр. 165).
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ДИСтРИБуцИЈА 

Добротворне и хуманитарне организације су идеалне за брендиг зато 
што оне продају производ који је намењен бризи и пажњи за сиромашне. 
Многе добротворне организације се стално такмиче за новац имућних до-
натора. Метеорски успон Била Гејтса (William Henry Gates) до места можда 
најбогатије особе у Америци, звучи као прича Хорејша Елджера (Horatio 
Alger) и собом симболише чар капитализма у Америци, где се већ задуго 
успон од беде до сјаја сматра за амерички сан. Гејтс је своје милијарде за-
радио легално, у оквиру система, етично. Било је неких тврдњи о кршењу 
антитрустовских закона (види више: Ди Џорџ, 2003, стр. 167), али од 1998. 
године није било неповољних судова о компанији. Осећајући потребу да 
нешто од свог иметка који је стекао, врати држави у којој је тај иметак за-
радио, основао је са својом супругог добротворну фондацију „Мелинда и 
Били Гејтс“. Задужбина „Мелинда и Били Гејтс“ донирала је Ротари Интер-
националу 225 милиона америчких долара за искорењивање дечје парали-
зе, повећавши тако укупан износ заједничког фонда Ротари Интернацио-
нала и задужбине „Мелинда и Били Гејтс“ на фантастичних $555 милиона. 
Многи успешни пословни људи у Америци иницирани поступцима, Гејт-
сових добротворних донација, поклањају значајна финансијска средства 
у хуманитарне сврхе (Дашић, 2012, стр. 20). Тест четири питања Ротари 
Интернационала, који је настао почетком 20. века, један је од најпознатијих 
кодекса понашања у савременом животу. Преведен је у преко 100 земаља, а 
у више од 25 земаља, на колеџима и факултетима се овај тест користи као 
инспирација студентима (види више: Хул, 2004). 

Без обзира што се појам дистрибуције повезује са продајом и тргови-
ном, производ/услуга организација мора бити доступан целој скупини. 
Када је реч о физичком производу, он једноставно мора доћи до руку ко-
рисника, али предмет непрофитног маркетинга може бити и нека идеја. У 
непрофитном сектору се обично јављају много једноставнији облици са-
радње с маркетиншким посредницима, где је неопходно водити рачуна о 
избору сарадника, где се поштује правило да се маркетиншки канали тре-
бају прилагодити жељама и потребама не само постојећих већ и будућих 
клијената/корисника (Алфиревић и др, 2013, стр. 158-159).

Што се етичких дилема дистрибуције тиче, наводимо пример обра-
зовања. Са све већим технолошким развојем, производ или услуга, осим 
физичке локације, може се испоручити и на даљину (distance learning), 
или софтверских и интернет технологија (e-learning). У вези с тим може се 
догодити да не желе сви понуђене технолошке погодности, већ би радије 
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разговарали директно, за шта је и Арчибалд Рајс још у свом „тестаменту“ 
тврдио да „живу реч професора не може ништа заменити“.

ПРОМОцИЈА

Етичко промовисање производа и услуга кључна је маркетинг актив-
ност, где се углавном мисли само на промоцију и на то, да је то једини ас-
пект маркетинга. Како се спектар промотивних техника проширује, расте 
потреба за координисањем порука и њиховом егзекуцијом. Овај проблем 
је довео до тога да све већи број компанија уводе интегрисане маркетинг 
комуникације. Интегрисане маркетинг комуникације, представљају сис-
тем помоћу којег компаније координирају своје маркетинг комуникације 
да би саопштиле јасну, уверљиву и конкурентну поруку о организацији, 
њеним производима и услугама.

Сложићемо се сви да су многи људи мишљења да ако некоме помаже-
те то не треба рекламирати и објављивати, да је то супротно етици до-
бротворне организације. Међутим, то можемо посматрати и из другачијег 
угла. Ако се не сазна или не чује да сте некоме помогли, то као да се није 
ни десило. Људи неће ништа знати о вашим добротворним активностима 
и другачије ће перципирати вашу организацију.

Поједини аутори (Деј, 2008, стр. 125) наводе, да су хуманитарне и неп-
рофитабилне организације подједнако агресивне, као и комерцијална 
предузећа у борби за пажњу јавности. У јесен 1988. године, када је аутоп-
сијом утврђено да је трострука добитница Олимпијског злата Florens Grifit 
Džojner (Flo-Džo) умрла од „напада“, Фондација за епилепсију (Epilepsy 
foundation) је ступила у акцију и затрпала земљу саопштењима за јавност, 
укључујући и видео саопштења за сваку ТВ станицу у земљи. Трагична 
смрт Flo-Džo послужила је као катализатор за иначе нископрофитну Фон-
дацију за епилепсију да подигне свест јавности у вези с овом болешћу која 
се често игнорише.7 Аутор закључује да производња и употреба видео-сао-
пштења намеће етичке обавезе, како онима који се баве односима с јавно-
шћу тако и станицама којима се материјал шаље. Он тако наводи да неки 
о оних који се баве односима с јавноћу у непрофитним организацијама, 

7 Хуманизам је поглед на живот који човека проглашава круном природе и средиштем 
света, истичући његову способност за иновирањем знања помоћу којег остварује 
духовни живот и тражи да се осећајне побуде подвргну његовој контроли. Та основа 
моралности јавља се као потпуно савршенство, тежња за слободом и заштитом 
достојанства (Вујић и др., 2012, стр. 26)
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нпр., да су, докле год су информације у саопштењу тачне и истините, а про-
дукцијски стандарди високи, они ће поступити етички.

Промоција као четврти елемент маркетинг микса, одговара како доћи 
до припадника циљне групе и представити им вредност коју организација 
нуди. Међутим, притом је лако обећавати брда и долине (што бројни људи, 
нажалост, сматрају темељним задатком маркетинга), па поруку треба ус-
кладити са способностима организације да стварно пружи производе/ус-
луге које би корисници могли затражити, јер за кредибилитет организа-
ције нема горег од неиспуњеног обећања (Алфиревић и др., 2013, стр. 161).

Павичић (Павичић, 2003, стр. 199) тврди да, ако је органзација из било 
којег разлога угрожена због постојања негативног медијског публицитета 
насталог због објективних и субјективних разлога (злоупотребе и слич-
но), тада се промотивним активностима он може ублажити или потпуно 
избрисати, изношењем чињеница, потенцирањем позитивних страна де-
ловања организације и остварених резултата. Такође, могуће је повећање 
познатости организације и имена марке, привлачење и мотивација нових 
чланова, реформа јавних установа и сл. (види више: Павичић, 2003, стр. 
197).

ЗАКЉуЧАК

Непрофитне организације имају све запаженију улогу у друштву, а њи-
хова успешност у великој мери зависи од успешности маркетинга. Неоп-
ходност етичког понашања, императив је који намеће и потребу примене 
маркетинга као стратешки важног питања за одрживи развој непрофитних 
субјеката. Постизање бољих перформанси биће једноставније уколико се 
интегришу приступи примене холистичког маркетинга, а што може бити 
добра основа за креирање имиџа и позиционирање. Имајући то у виду, као 
и чињеницу да непрофитне организације доприносе изградњи вредносних 
система у друштву и брину за његово опште добро, у овом раду указано је 
на неопходност холистичког маркетинга и маркетинг микса у непрофит-
ним организацијама. Комбинација маркетинг микс елемената представља 
њихов јединствен и препознатљив спој и интеракцију. Имајући у виду спе-
цифичност непрофитног сектора, узевши у обзир циљеве и мотивацију 
учесника у процесу размене, треба тежити оптималној комбинацији, ако 
се желе максимални маркетиншки резултати.
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Широм света, све већи број компанија преиспитује свој приступ по-
словној етици. Некада, врло ретки етички кодекси данас постају све више 
уобичајени. Јапански „кајоши“ (живети и рaдити заједно за опште добро), 
омогућавајући да сарадња и узајамни просперитет коегзистирају са здра-
вом и поштеном конкуренцијом. Чак и једна од највећих хуманитарних 
организација на свету Ротари Интернационал, има свој етички кодекс по-
нашања својих чланова, тзв. „Тест четири питања“, који је обавеза и који ће, 
како они наводе довести до бољитка, добрих пословних односа и напред-
ка човечанства.  Добротворне и хуманитарне организације су идеалне за 
брендинг зато што оне продају производ који је намењен бризи и пажњи за 
сиромашне. Многе добротворне организације се стално такмиче за новац 
имућних донатора, и ту наилазимо на многобројне етичке проблеме. 

У својој мисији непрофитне организације све се више суочавају са етич-
ким проблемима, материјалним изазовима и финансијским баријерама. 
Међутим, пре него што покушају да промене и учине свет бољим местом за 
живот, хуманитарне и непрофитне организације, морају променити себе 
и перманентно се усавршавати да би разумели комплексност садашњице. 
Све своје активности морају изводити на достојанствен начин, увек и на 
сваком месту водити рачуна о имиџу. Сакупљање и дистрибуција финан-
сијских средстава мора бити на достојанствен и законит начин, као што се 
мора пазити да људи који су донатори, морају имати добар имиџ, добар и 
поштен глас у својој заједници (Дашић 2012: стр.210).

„Онај који има истинске вредности увек тражи начин како дати. Онај 
коме вредности недостају увек тражи начин како узети. Даватељ добија 
испуњеност живота, онај који узима има шаку нечега“(Лао-це).

SUMMARY 
ETHICAL ASPECTS OF MARKETING MIX BY 

NONPROFIT ORGANIZATIONS

Nonprofit organizations have a more recognized role in society and their 
success highly depends on marketing. Necessity of ethical behavior is an 
imperative imposing the use of marketing as strategically important issue for 
sustainable development of nonprofit entities. It will be easier to achieve better 
performances if the accesses of holistic marketing are integrated, generating 
a good basis for better image creation and positioning. Having this in mind, 
together with the fact that nonprofit organizations contribute to building of 
the social value system and taking care of the public wealth, the aim of this 
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work is to indicate the necessity of holistic marketing and marketing mix by 
nonprofit organizations. The combination of marketing mix elements represents 
a unique and recognizable connection and interaction. Knowing the specific 
characteristics of nonprofit sector, as well as the goals and motivations of the 
participants in the exchange process, the optimal combination of both is needed 
if maximal marketing results are wanted.

Keywords: nonprofit organizations, humanity, ethics, holistic marketing, 
marketing mix.  
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