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САЖЕТАК. У овом раду се разматрају резултати истраживања о политици и нацио-

налној идентификацији у спорту, које је вршено међу студентима Фа-

култета за спорт и физичко васпитање Универзитета из Косовске Ми-

тровице, Ниша и Бања Луке. Овим истраживањем је обухваћено укупно

464 студенaта и оно је извршено у априлу и мају 2013. године у Лепоса-

вићу, Нишу и Бања Луци. Основни циљ истраживања јесте да се утврди

колико студенти препознају утицај политике у спорту на нивоу свако-

дневне праксе и како они виде процес учвршћивања и испољавања на-

ционалног идентитета у спорту. У функцији овог рада, указује се и на
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ш>ини са Nривременим сеHиш>ем у Косовској Ми>ровици Косово и Ме	охија између национално�
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релевантне теоријско-методолошке приступе у разумевању политике,

спорта и националног идентитета, као и њиховог међусобног односа. 

Резултати истраживања показују да студенти препознају утицај по-

литике у спорту и испољавање националне идентификације у спорт-

ским такмичењима, као и у догађајима поводом њих, у којима изузет-

ну улогу имају средства масовних комуникација. У својим одговорима

на постављена питања, студенти указују да политика има велики ути-

цај на спорт, али и да спорт има значајног утицаја на политику, при че-

му истичу да успeси врхунских спoртистa, нарочито на међународним

такмичењима, пoдстичу буђeњe нaциoнaлних oсeћaњa, јачају нацио-

налну идентификацију и доприносе снажењу патриотизма. Тај ефекат

се нарочито појачава понашањем и изјавама врхунских спортиста у ме-

дијима, након великих спортских резултата, као и обраћање највиших

државних званичника тим поводом. Зато су ови успеси од великог зна-

чаја за промоцију државе и нације, али су они, с друге стране, и од ве-

лике користи зa личну прoмoциjу пoлитичaрa и пoлитичких стрaнaкa

на власти. Затим, студенти добро запажају значај и улогу симболичких

обележја у спорту, па, у том контексту, тврде да амблeми, грбoви и

другa национална oбeлeжja нa спoртскoj oпрeми дoпринoсe jaчaњу нa-

циoнaлнoг идeнтитeтa. У вези става да би спoртисти нa мeђунaрoдним

тaкмичeњимa требало да пeвaју држaвну химну, већина студената, осо-

бито из Лепосавића, сматра да је то њихова обавеза. Посебно је значај-

но да готово сви студенти истичу како хулигaнскo пoнaшaњe нaвиjaчa

нa спoртским дoгaђajимa врeђa њихова нaциoнaлнa oсeћaњa. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: национални идентитет, спорт, политика, студенти.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Полазна иHеја у формулисању ове >еме и реализације ис>ражи-
вања с>авова с>уHена>а о Nоли>ици и националној иHен>ифика-
цији у сNор>у јес>е намера Hа се у>врHи колико с>уHен>и NреNо-
знају у>ицај Nоли>ике у сNор>у, на нивоу свакоHневне Nраксе;
и како они виHе Nроцес учвршћивања и исNољавања национал-
ноM иHен>и>е>а у сNор>у. У овом ис>раживању исNи>ивани су
с>уHен>и Факул>е>а за сNор> и физичко васNи>ање Универзи>е>а
из Косовске Ми>ровице, Ниша и Бања Луке. УјеHно, овом Nрили-
ком, указује се и на неке >еоријско-ме>оHолошке Nрис>уNе у ра-
зумевању ових Nојмова, њиховоM међусоUноM оHноса и функцио-
налних веза. 

РасNраве о оHносу Nоли>ике и сNор>а, као и научна ис>ражива-
ња о >оме нас>ају шезHесе>их MоHина XX века и све су више изра-
жена у јавнос>и. Оне се оHвијају са различи>их иHеолошких и
>еоријско-ме>оHолошких с>ановиш>а и у оквирима различи>их
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научних HисциNлина Hруш>вених наука, али, у суш>ини, Hоми-
нирају схва>ања Nрема којима сNор> изражава Hруш>вено-Nоли-
>ичке оHносе у Hруш>ву и „NреHс>авља среHс>во Nоли>ике Nомо-
ћу којеM се уоUличавају оHређене Hруш>вене вреHнос>и” (Koković,
2010, str. 141). У >ом кон>екс>у, у ли>ера>ури су зас>уNљене раз-
личи>е >иNолоMије оHноса између Nоли>ике и сNор>а, међу који-
ма Hоминирају с>ановиш>а анализе сNор>а „кроз Nризму Nоли-
>ике” (Kustec i Maksmuti, 2011, str. 150–152). Међу>им, мноMо је
целисхоHније овај оHнос Nосма>ра>и Hијалек>ички као: а) у>ицај
Nоли>ике на сNор>; и U) у>ицај сNор>а на Nоли>ику (С>анковић и
Базић, 2013, с>р. 845). МожHа ово изMлеHа на Nрви NоMлеH као
NојеHнос>ављен Nрис>уN, али, у сваком случају, он је веома реа-
лан и у овом коорHина>ном сис>ему је смеш>ено и Nи>ање наци-
оналноM иHен>и>е>а, које има своје рефлексије у оUа Nравца. 

ОСНОВНА ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКА ПОЛАЗИШТА

У функцији разумевања веза, релација и оHноса између Nоли>и-
ке и сNор>а, а Nо>ом и националноM иHен>и>е>а, као зајеHничкоM
чиниоца, неоNхоHно је најNре указа>и на Hоминан>на >еоријска
схва>ања ових Nојмова у ли>ера>ури.

1) Поли>ика је у суш>ини Nроцес усмеравања љуHске Hела>но-
с>и у Nравцу ос>варивања оHређених ин>ереса и циљева у раз-
ним сферама Hруш>веноM живо>а – у економији, оUразовању,
кул>ури, зHравс>ву, сNор>у и>H. (Базић и Пешић, 2012, с>р. 297).
Или још Nрецизније, Nоли>ика је уNрављање јавним Nословима,
NревасхоHно Nомоћу Hржавне влас>и. Осим >оMа, >реUа има>и у
виHу мнош>во различи>их Hефиниција Nоли>ике, ис>о онолико
колико је и различи>их оUлика влас>и и њихових MлеHиш>а о
>оме ш>а је Nоли>ика (Heywood, 1999, str. 52). За>о је орMанизација
и Hеловање Hржавне влас>и, као и UорUа за у>ицај на њу, суш>ина
Nоли>ике и основни саHржај Nоли>ичкоM живо>а у Hруш>ву (Ha-
bermas, 1982, str. 2–18). У савременом Hруш>ву Nоли>ика је значај-
но ојачала и Nреузела мноMоUројне Hруш>вене функције. Она је
оUликовала Hруш>вене Hела>нос>и Nрема Nо>реUама и ин>ереси-
ма оHређених Hруш>вених MруNа и зајеHница (Dahl, 1989, str. 220).
За>о је у Hомену Nоли>ике и сNор>, као веома важна Hруш>вена
Hела>нос> која се уређује Nрема Nо>реUама оHређеноM Hруш>ва,
али и као оUлас> у коју се уMрађују и Nромовишу влаHајуће Hру-
ш>вене вреHнос>и и Nожељни Nоли>ички оUрасци. 
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2) СNор> је веома значајан Hруш>вени феномен који се може
изучава>и са различи>их асNека>а, али се они уMлавном моMу
свес>и на Hва >еоријско-ме>оHолошка Nрис>уNа: Nрви је физи-
кално-мо>орички, MHе се сNор> Hефинише и Nроучава у Mраница-
ма механичких асNека>а човековоM кре>ања и њеMове ана>омије;
и HруMи, MHе се сNор> Nосма>ра као феномен који је оHређен Nре-
васхоHно Hруш>веним чиниоцима и NослеHицама из Uављења
сNор>ом (Kustec i Maksmuti, 2011, str. 148). У овом кон>екс>у, воHе-
ћи амерички социолоM сNор>а Га>ман (Allen Guttmann), сNор>
оHређује и као „>емељни елемен> Hруш>вене с>варнос>и” Uез
коMа је Nо>Nуно „немоMуће замисли>и како Uисмо моMли Hа на-
с>авимо Hа живимо” (Guttmann, 1986, str. 183). А Дуци Симоновић
иHе још Hаље и ис>иче Hа је савремени сNор> „HоUио онај значај
који је релиMија имала у среHњем веку: олимNијске иMре Nос>але
су најзначајнија све>ковина савременоM све>а” (Simonović, 2001,
str. 9). Такође, нису занемарљиве ни везе између сNор>а и рели-
Mије, чиме су се Uавили мноMи ис>раживачи, још оH ВеUера (Max
Weber), а Nо>ом и мноMи HруMи (Wann Daniel, Baker William, Chan-
dler Timothy). Све >о указује Hа је сNор> изузе>но Uи>ан чинилац
савременоM Hруш>ва, али с HруMе с>ране и Hа је израз Hоминан>-
них вреHнос>и у Hруш>ву. 

У>ицај Nоли>ике на сNор> је најизраженији у оHносу између
Hржаве и сNор>а, који се врши кроз Nроцес Hефинисања и усме-
равања Nоли>ике у сNор>у раHи ос>варивања оHређених Hру-
ш>вених ин>ереса и циљева у овој оUлас>и. ИHеје и концеN>и >а-
кве Nоли>ике су Nроменљиви, како зUоM Nромене Hруш>вених
Nо>реUа и циљева, >ако и зUоM Nромене влас>и (С>анковић и Ба-
зић, 2013, с>р. 845). Свака нова влас> носи са соUом оHређени
иHеолошки концеN> разумевања Hруш>вених Nо>реUа, ин>ереса
и виђења Nоли>ичких циљева у Hржави које она нас>оји Hа ос>ва-
ри.5 За>им, >реUа има>и у виHу и Hа је сNор> сас>авни Hео инс>и-
>уционалноM васNи>ања и оUразовања, MHе се кроз школски кури-
кулум и нас>аву уMрађују вреHносни с>авови коH Hеце, ш>о је

5 Ос>варивање ових циљева Hржава оUезUеђује на различи>е начине: а) Nрав-
ним ак>има и механизмима за њихово сNровођење; U) усNос>ављањем оHMо-
варајућих инс>и>уција и оUезUеђивањем услова за њихово функционисање;
в) финансирањем сNор>а, осоUи>о реNрезен>а>ивних селекција и NојеHина-
ца; M) MраHњом сNор>ских оUјека>а и с>варањем ма>еријалних, >ехничких и
HруMих услова за оHвијање сNор>ских ак>ивнос>и; и H) неNосреHним анMа-
жовањем Nоли>ичара у сNор>у, најчешће у сNор>ским савезима и уNравама
клуUова.
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веома важно за формирање њихове личнос>и. ПореH Hржаве,
у>ицај на сNор> ос>варују, или Nокушавају Hа ос>варе, Nоли>ичке
с>ранке, невлаHине орMанизације и ин>ересне MруNе, NривреHни
суUјек>и, локалне зајеHнице, среHс>ва масовних комуникација,
NојеHинци и>H. 

У>ицај сNор>а на Nоли>ику је веома значајан и комNлексан, на-
рочи>о оH оUнове олимNијских иMара (1894) и Nрофесионализа-
ције сNор>а, Nа све Hо Hанас. За>о се овај у>ицај може Nосма>ра>и
на неколико начина, али NревасхоHно >реUа наMласи>и Hа сNор>
ос>варује и оHређене Hруш>вене функције, међу којима се у ли-
>ера>ури најчешће ис>ичу функције иHен>ификације и Hруш>ве-
не ин>еMрације. У сNор>у се, кроз комNе>и>ивну конкуренцију,
љуHи, Hруш>вене MруNе и националне селекције Uоре за свој Nо-
ложај, за своју Nозна>ос> и уMлеH. За>о је сNор> ау>ен>ичан израз
некоM иHен>и>е>а који Nочива на NрироHној, ан>роNолошкој,
моћи (John Street, Slavko Kulić, Ozren Biti). Реализацијом >е моћи
кроз усNехе, осоUи>о на међунароHној сцени, „сNор> с>вара Hру-
Mачији иHен>и>е>, HруMачију Nоли>ику”, како коH самих NоUеH-
ника и MуUи>ника, >ако и коH MлеHалаца, Hруш>вених MруNа и на-
ција.  ЗUоM >оMа „сNор> иMра важну улоMу у с>варању националноM
иHен>и>е>а и означавању Mраница како Uи неке љуHе укључили а
неке искључили” (Selhanović, 2007, str. 100). Ис>овремено, „сNор>
је NоHручје које HоNуш>а конс>рукцију нације као хомоMене це-
лине” (Biti, 2008, str. 142), чиме Uи>но у>иче на NревлаHавање
уну>рашњих NоHела и јачању националне иHен>ификације и
Hруш>вене ин>еMрације. За>о је у Nраву Венел (Garry Whannel)
каHа ис>иче Hа је „врхунски сNор> заNраво Hовео у Nрви Nлан на-
ционални иHен>и>е> и национални Nрес>иж” (Whannel, 1992,
str. 191).

У>ицај сNор>а у Nроцесу Hруш>вених ин>еMрација може се са-
MлеHа>и још оH ан>ичке Грчке каHа су ра>ови Nрес>ајали зUоM оHр-
жавања олимNијских иMара, Hо савремене ис>орије MHе је сNор>
имао Nози>иван у>ицај на мноMа Nоли>ичка Hешавања, нарочи>о
у мул>икул>урним Hруш>вима, каHа је „ин>еMрисао завађене е>-
ници>е>е” (Đorić, 2012, str. 45). У Nроцесу Hруш>вених ин>еMра-
ција, веома је Uи>на изMраHња Nоли>ичке кохезије оHређене
Hруш>вене зајеHнице, која се ос>варује кроз Nроцес социјализа-
ције, нарочи>о у NериоHу формирања Nоли>ичке свес>и коH Hеце
(Thomas, 2003, str. 155), јер оH ње најнеNосреHније зависи снаMа и
чврс>ина Nоли>ичке лојалнос>и, осоUи>о Nрема Hржави и на-
цији. У >оме сNор> има значајну улоMу, јер веома ефикасно у>иче
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на јачање Nоли>ичке кохезије кроз различи>е оUлике и саHржаје.
За>о је у мноMим Hруш>вима, нарочи>о оним са >о>али>арним
режимима, сNор> NреHс>ављао моUилизацијску силу и чинио
сас>авни Hео иHеолошке с>рук>уре (Girginov, 2004, str. 25), осоUи-
>о у време аNар>хејHа у Јужноафричкој реNуUлици (ЈАР), каHа је
Hошло Hо веома неоUичне симUиозе сNор>а, национализма и ра-
сизма (Porter and Smith, 2004). У овом, као и у мноMим HруMим
случајевима, чес>о је Hолазило и Hо злоуNо>реUе сNор>а у Nоли-
>ичке сврхе на веома различи>е начине, оH моUилизације масе
раHи учвршћивања влас>и, Hо Nромоције оHређених иHеолоMија
на великим, осоUи>о међунароHним, >акмичењима, ш>о је Hо-
с>иMло свој врхунац у време оHржавања ОлимNијских иMара у
Берлину 1936. MоHине.

ПосеUно значајан асNек> у разма>рањима у>ицаја сNор>а на
Nоли>ику јес>е у>ицај сNор>ских орMанизација, нарочи>о међу-
нароHних, на ак>уелне Nоли>ичке Nроцесе или HоMађаје, MHе оне
улазе у Nоли>ичку сферу и на различи>е начине у>ичу на Nоли-
>ичке Nромене. За>им, >реUа има>и у виHу и Hа сNор> NоHс>иче
развој инHус>рије, >уризма, >рMовине, среHс>ава масовних кому-
никација и на >ај начин веома Uи>но учес>вује у с>варању Nрофи-
>а, формирању јавноM мњења и ис>овремено уUрзава свеукуNне
ак>ивнос>и савременоM Hруш>ва. 

3) У >еоријском оHређењу националноM иHен>и>е>а Nос>оји
мнош>во различи>их с>авова, али је оNш>е Nрихваћено Hа се на-
ционални иHен>и>е> заснива на свес>и о сазнању неких зајеH-
ничких карак>ерис>ика NриNаHника јеHне нације, које је разли-
кују оH HруMих нација (језик, раса, релиMија, е>нос, ми>олоMија,
кул>ура, >ери>орија и>H.). За АнHерсона (Benedict Anderson) је на-
ционалнос>, оHносно NриNаHнос> нацији, кул>урна >воревина
NосеUне врс>е која ужива снажан емоционални леMи>ими>е> још
оH краја XVIII века (Anderson, 1991, str. 17). Процес иHен>и>е>скоM
разMраничења јача уну>рашњу солиHарнос>, консензус и уну>ра-
шњи NореHак Hруш>веноM живо>а, Nри чему се инсис>ира на ра-
звоју Nози>ивноM емоционалноM оHноса Nрема своме и својима, а
љуUав Nрема својој нацији сма>ра се Uи>ним својс>вом човека
(Antonić, 2003, str. 151). Као основни >иNови националноM иHен>и-
>е>а најчешће се ис>ичу е	нички и �рађански моHел.6 Национални
иHен>и>е>, као самосвес>, ис>оријски нас>аје, развија се и исNо-
љава у Nроцесима Hруш>веноM развоја и оUухва>а целови>е си-
с>еме кул>урних вреHнос>и. То NоHразумева и NреисNи>ивање
сис>ема Hруш>вених вреHнос>и, Nа је за>о чес>о на виHику сукоU
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између >раHиције и иновације (Базић, 2011, с>р. 336). У време
кризе, великих и наMлих Hруш>вених Nромена Hолази и Hо Nре-
оUликовања националних иHен>и>е>а, као ш>о је >о Uио случај у
време с>варања али и расNаHа ЈуMославије.7 

У коорHина>ама међусоUних оHноса Nоли>ике и сNор>а може
се разуме>и и Nи>ање националнe иHен>ификације у сNор>у, јер
се у њему на веома занимљив начин ос>варује „конекција са
сNољним све>ом” MHе се врши „Nо>врђивање иHен>и>е>а” (Dun-
ning and Malcolm, 2003, str. 67). ПринциN конкуренције и комNе-
>и>ивноM инHивиHуализма, као основна оUележја сNор>а, Nрено-
се се на национални Nлан и Nос>ају с>вар Nрес>ижа. Томе
HоNриносе и мноMе карак>ерис>ике које су својс>вене сNор>ис>и-
ма, као ш>о су: уну>рашња мо>ивација, Nонос, Nа>рио>изам и
снажни национални наUој (Biti, 2008, str. 143). Све је >о нарочи>о
изражено на међунароHним >акмичењима MHе сNор>ис>и зас>у-
Nају своју Hржаву и MHе су увек Nрису>ни национални симUоли
NоNу> зас>аве, MрUа и химне, ш>о Hржавама NоUеHницама Hоноси
велику количину симUоличке моћи. С HруMе с>ране, сNор>ски
>ријумфи и Mес>ови сNор>ис>а након NоUеHа (Nевање химне, Hи-
зање националне зас>аве, >рчање NочасноM круMа са узHиMну>ом
зас>авом и сл.), као и њихове изјаве и Nоруке, ос>ављају снажан
у>исак у јавнос>и, јер су оне увек Mовор NоUеHника, израз наH-
моћи и националноM Nоноса. У >оме велику улоMу имају и среH-
с>ва масовних комуникација, осоUи>о сNор>ска ш>амNа, јер је у
њој веома изражено „усNос>ављање ме>афоричке везе између
сNор>а и ра>а” (Đorđević, 2009, str. 93). За>о ш>амNа својим ра>-

6 У ли>ера>ури се ови >иNови националноM иHен>и>е>а чес>о означавају и
као: NриморHијални и конс>рук>ивни; NриморHијални и моHернис>ички;
орMански и лиUерални; ис>очни и заNаHни и сл. Ова класификација схва>ања
националноM иHен>и>е>а и нације Nо>иче још оH Мајнекеа (Fridrich Meinecke)
из 1908. MоHине каHа је „Nовукао разлику између Kulturnation, Nре>ежно Nа-
сивне кул>урне зајеHнице и Staatsnation, ак>ивне самооNреHељиве Nоли>ич-
ке нације” (Smit, 1998, str. 26).

7 У време с>варања ЈуMославије, након ПрвоM све>скоM ра>а, Nо>искивани су
национални иHен>и>е>и њених нароHа раHи с>варања новоM иHен>и>е>а –
јуMословенс>ва. То је чињено различи>им инс>румен>има, оH влаHајуће
иHеолоMије и новоM концеN>а кул>урне Nоли>ике, Nа све Hо усNос>ављања
нових Hруш>вених ус>анова и оHMоварајућеM Nоли>ичкоM сис>ема. А у време
расNаHа ЈуMославије, Hошло је Nоново Hо NреоUликовања националноM иHен-
>и>е>а, наNуш>а се јуMословенс>во и, NоH у>ицајем реак>ивне усмеренос>и
у националну Nрошлос>, Nрима> се Hаје новим/с>арим вреHнос>има које су
у функцији конс>и>уисања и учвршћивања националних Hржава на јуMо-
словенском Nрос>ору. 
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ним вокаUуларом NоHсећа сNор>ис>е на „HуM Nрема нацији” и Nо-
зива јавнос> на оHавање Nочас>и „националним јунацима”. Осим
>оMа, и NроNра>не Nојаве у сNор>у, као ш>о су Nонашање MлеHала-
ца и NуUлике на сNор>ском >ерену, јавне манифес>ације које се
орMанизују NовоHом великих сNор>ских NоUеHа, нарочи>о на ме-
ђунароHним >акмичењима, Nријеми сNор>ис>а коH највиших Hр-
жавних званичника, хумани>арне и Nоли>ичке ак>ивнос>и Nо-
зна>их сNор>ис>а и њихов Nрива>ни живо>, као и мноMе HруMе,
веома Uи>но у>ичу на формирање јавноM мњења, јер је >у Nрису-
>ан Hух NоUеHника који неHвосмислено изражава снажно Nа-
>рио>ско расNоложење и национални Nонос.8 Све >о на сNецифи-
чан начин HоNриноси формирању NреHс>аве, или како Uи се >о
савременим језиком рекло, формирању имиџа (image) о Hржави
или нацији као „сNор>ској сили” (Selhanović, 2007, str. 96), а у Hо-
маћој јавнос>и, коH MлеHалаца, NоHс>ицају свес>и о NриNаHнос>и
нацији и развоју Nози>ивноM оHноса Nрема њој. 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ

Ис>раживање с>авова с>уHена>а о међусоUном у>ицају Noли>икe
и сNoр>а, као и о националној иHен>ификацији у сNор>у изврше-
но је >оком аNрила и маја 2013. MоHине у ЛеNосавићу, Нишу и Ба-
њој Луци. Узoрaк је чинилo 464 исNи>aникa узрaс>a 19–21 MoHине
с>арос>и с>уHeнa>a са Фaкул>e>a зa сNoр> и физичкo вaсNи>aњe
Универзи>е>а у Приш>ини, са Nривременим сеHиш>ем у Косов-
ској Ми>ровици (181), Универзи>е>а у Нишу (186) и Универзи>е>а
у Бањој Луци (97). С>aвoви с>уHeнa>a NрикуNљaни су Noмoћу
aнкe>нoM лис>a зaснoвaнoм нa Lyckert-oвoj скaли Nрoцeнe. УNи>-
ник je сaHржao 13 ај>eмa Nомоћу којих je Nрoцeњивaн с>aв с>уHe-
нa>a Nрeмa у>ицajу Noли>икe нa сNoр>, улoзи Noли>ичaрa у
сNoр>ским oрMaнизaциjaмa и oHнoсa сNoр>ис>a Nрeмa Noли>ици.
УNи>ник је саHржао слeHeћe >врHњe: 1) Пoли>икa имa вeлики у>и-
цaj нa сNoр>; 2) СNoр> имa вeлики у>ицaj нa Noли>ику;
3) Прoмoциja Noли>ичкoM сис>eмa сe oс>вaруje крoз сNoр>;
4) Зaслужни сNoр>ис>и >рeUa Ha UуHу члaнoви Noли>ичких с>рa-
нaкa; 5) УсNeх врхунских сNoр>ис>a сe кoрис>и зa личну

8 У >ом кон>екс>у се може, раHи илус>рације, указа>и на све>ске усNехе не-
ких врхунских срNских сNор>ис>а, NоNу> ВлаHе Дивца и Новака Ђоковића,
који се у јавнос>и Hоживљавају као национални јунаци, чији су усNеси има-
ли велику моћ у јачању националне свес>и, осоUи>о Nоруке Hа>е у меHији-
ма, оH којих су мноMе Uиле и Nоли>ичке NрироHе.
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Nрoмoциjу Noли>ичaрa и Noли>ичких с>рaнaкa; 6) Зaхвaљуjући
Noли>ичaримa кojи рaHe у сNoр>у „сNoр>” je Noнoс СрUиje и РеNу-
Uлике СрNске; 7) СрeHс>вa инфoрмисaњa кoja Nишу o Heшaвaњимa
у сNoр>у су NoH вeликим у>ицajeм Noли>ичaрa нa влaс>и; 8) УсNe-
си сNoр>ис>a HoNринoсe jaчaњу Na>риo>измa; 9) УсNeси сNoр>ис>a
NoHс>ичу Uуђeњe нaциoнaлних oсeћaњa; 10) Цeрeмoниje HoHeлe
мeHaљa нaшим сNoр>ис>имa нa мeђунaрoHним >aкмичeњимa чи-
нe Вaс Noнoсним ш>o живи>e у СрUиjи – РеNуUлици СрNској; 11) Ху-
лиMaнскo Noнaшaњe нaвиjaчa нa сNoр>ским HoMaђajимa врeђa Вaшa
нaциoнaлнa oсeћaњa; 12) AмUлeми, MрUoви и HруMa oUeлeжja нa
сNoр>скoj oNрeми HoNринoсe jaчaњу нaциoнaлнoM иHeн>и>e>a; и
13) Нaши сNoр>ис>и нa мeђунaрoHним >aкмичeњимa мoрajу
Neвa>и Hржaвну химну.

ДoUиjeни NoHaци су oUрaђeни Noмoћу нeNaрaмe>риjскe
с>a>ис>икe a нaкoн с>aнHaрHизaциje рeзул>a>a рaзликe измeђу
MруNa исNи>aникa изрaчунa>e су Noмoћу кaнoничкe Hискри-
минa>ивнe aнaлизe.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Примeнoм излoжeних мe>oHa зa oUрaHу NoHa>aкa HoUиjeни су
рeзул>a>и кojи су Nружили инфoрмaциje o >оме колико с>уHен>и
NреNознају у>ицај Nоли>ике у сNор>у на нивоу свакоHневне Nрак-
се и како они виHе Nроцес учвршћивања и исNољавања нацио-
налноM иHен>и>е>а у сNор>у. На основу резул>а>а ис>раживања
може се Nо>врHи>и основна хиNо>еза – Hа с>уHен>и NреNознају
у>ицај Nоли>ике у сNор>у и NреNознају националну иHен>ифика-
цију која се изражава у сNор>ским >акмичењима. РeHoслeH излa-
Maњa HoUиjeних рeзул>a>a jeHaн је лoMичaн слeH кojи сaHржи
Nрeзeн>oвaњe рeзул>a>a oUрaHe у мaнифeс>нoм и лa>eн>нoм
Nрoс>oру. Рeзул>a>и свих oUрaHa Nрикaзaни су >aUeлaрнo и Hajу
увиH у с>рук>уру оHMовора на Nос>ојеће >врHње кao и увиH у
с>рук>урнe рaзликe о Nоли>ици и националној иHен>ификацији
у сNор>у с>уHена>а у oHнoсу нa Универзи>е> са којеM Hолазе.
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ПOТПУНO 
ТAЧНO

УГЛAВНOМ 
ТAЧНO

НИСAМ 
СИГУРAН

УГЛAВНOМ 
НEТAЧНO

ПOТПУНO 
НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 64 (35.4) 66 (36.5) 37 (20.4) 11 (6.1) 3 (1.7)

НИШ F (%) 122 (65.6) 49 (26.3) 12 (6.5) 2 (1.1) 1 (.5)

БАЊA ЛУКA F (%) 39 (40.2) 52 (53.6) 2 (2.1) 4 (4.1) 0 (.0)

ТАБЕЛА 1: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА ПOЛИТИКA ИМA ВEЛИКИ УТИЦAJ НA СПOРТ

CHI-SQUARE TESTS NOMINAL BY NOMINAL

VALUE DF SIG. VALUE SIG.

CHI-SQUARE 66.17 8 .00 Cramer's V .26 .00

ПOТПУНO

ТAЧНO

УГЛAВНOМ

ТAЧНO

НИСAМ

СИГУРAН

УГЛAВНOМ

НEТAЧНO

ПOТПУНO

НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 9 (5.0) 31 (17.1) 65 (35.9) 41 (22.7) 35 (19.3)

НИШ F (%) 20 (10.8) 53 (28.5) 57 (30.6) 35 (18.8) 21 (11.3)

БАЊA ЛУКA F (%) 12 (12.4) 33 (34.0) 14 (14.4) 22 (22.7) 16 (16.5)

ТАБЕЛА 2: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА СПOРТ ИМA ВEЛИКИ УТИЦAJ НA ПOЛИТИКУ

CHI-SQUARE TESTS NOMINAL BY NOMINAL

VALUE DF SIG. VALUE SIG.

CHI-SQUARE 28.48 8 .00 CRAMER'S V .17 .00

ПOТПУНO

ТAЧНO

УГЛAВНOМ

ТAЧНO

НИСAМ

СИГУРAН

УГЛAВНOМ

НEТAЧНO

ПOТПУНO

НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 21 (11.6) 67 (37.0) 65 (35.9) 19 (10.5) 9 (5.0)

НИШ F (%) 48 (25.8) 77 (41.4) 47 (25.3) 9 (4.8) 5 (2.7)

БAЊA ЛУКA F (%) 21 (21.6) 46 (47.4) 16 (16.5) 6 (6.2) 8 (8.2)

ТАБЕЛА 3: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА ПРOМOЦИJA ПOЛИТИЧКOГ СИСТEМA СE OСТВAРУJE КРOЗ СПOРТ
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CHI-SQUARE TESTS NOMINAL BY NOMINAL

VALUE DF SIG. VALUE SIG.

CHI-SQUARE 29.19 8 .00 Cramer's V .17 .00

ПOТПУНO 
ТAЧНO

УГЛAВНOМ 
ТAЧНO

НИСAМ 
СИГУРAН

УГЛAВНOМ 
НEТAЧНO

ПOТПУНO 
НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 13 (7.2) 27 (14.9) 38 (21.0) 23 (12.7) 80 (44.2)

НИШ F (%) 7 (3.8) 9 (4.8) 25 (13.4) 39 (21.0) 106 (57.0)

БАЊA ЛУКA F (%) 2 (2.1) 15 (15.5) 20 (20.6) 20 (20.6) 40 (41.2)

ТАБЕЛА 4: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА ЗAСЛУЖНИ СПOРТИСТИ ТРEБA ДA БУДУ ЧЛAНOВИ ПOЛИТИЧКИХ 
СТРAНAКA

CHI-SQUARE TESTS NOMINAL BY NOMINAL

VALUE DF SIG. VALUE SIG.

CHI-SQUARE 26.89 8 .00 Cramer's V .17 .00

ПOТПУНO

ТAЧНO

УГЛAВНOМ

ТAЧНO

НИСAМ

СИГУРAН

УГЛAВНOМ

НEТAЧНO

ПOТПУНO

НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 50 (27.6) 64 (35.4) 40 (22,1) 14 (7,7) 13 (7,2)

НИШ F (%) 56 (30,1) 62 (33,3) 37 (19,9) 13 (7,0) 18 (9,7)

БАЊA ЛУКA F (%) 25 (25,8) 32 (33,0) 22 (22,7) 12 (12,4) 6 (6,2)

ТАБЕЛА 5: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА УСПEХ ВРХУНСКИХ СПOРТИСТA СE КOРИСТИ ЗA ЛИЧНУ ПРOМOЦИJУ 
ПOЛИТИЧAРA И ПOЛИТИЧКИХ СТРAНAКA
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ПOТПУНO 
ТAЧНO

УГЛAВНOМ 
ТAЧНO

НИСAМ 
СИГУРAН

УГЛAВНOМ 
НEТAЧНO

ПOТПУНO 
НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 24 (13.3) 43 (23.8) 40 (22.1) 32 (17.7) 42 (23.2)

НИШ F (%) 15 (8.1) 32 (17.2) 41 (22.0) 33 (17.7) 65 (34.9)

БАЊA ЛУКA F (%) 16 (16.5) 16 (16.5) 29 (29.9) 16 (16.5) 20 (20.6)

ТАБЕЛА 6: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА ЗAХВAЉУJУЋИ ПOЛИТИЧAРИМA КOJИ РAДE У СПOРТУ „СПOРТ” JE 
ПOНOС СРБИJE И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

CHI-SQUARE TESTS NOMINAL BY NOMINAL

VALUE DF SIG. VALUE SIG.

CHI-SQUARE 15.64 8 .04 CRAMER'S V .13 .04

ПOТПУНO 
ТAЧНO

УГЛAВНOМ 
ТAЧНO

НИСAМ

СИГУРAН

УГЛAВНOМ 
НEТAЧНO

ПOТПУНO 
НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 23 (12.7) 75 (41.4) 59 (32.6) 18 (9.9) 6 (3.3)

НИШ F (%) 46 (24.7) 72 (38.7) 55 (29.6) 11 (5.9) 2 (1.1)

БАЊA ЛУКA F (%) 20 (20.6) 35 (36.1) 34 (35.1) 4 (4.1) 4 (4.1)

ТАБЕЛА 7: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА СРEДСТВA ИНФOРМИСAЊA КOJA ПИШУ O ДEШAВAЊИМA У СПOРТУ 
СУ ПOД ВEЛИКИМ УТИЦAJEМ ПOЛИТИЧAРA НA ВЛAСТИ

ПOТПУНO 
ТAЧНO

УГЛAВНOМ 
ТAЧНO

НИСAМ СИГУРAН
УГЛAВНOМ 
НEТAЧНO

ПOТПУНO 
НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 76 (42.0) 59 (32.6) 34 (18.8) 9 (5.0) 3 (1.7)

НИШ F (%) 74 (39.8) 67 (36.0) 41 (22.0) 4 (2.2) 0 (.0)

БАЊA ЛУКA F (%) 42 (43.3) 33 (34.0) 20 (20.6) 2 (2.1) 0 (.0)

ТАБЕЛА 8: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА УСПEСИ СПOРТИСТA ДOПРИНOСE JAЧAЊУ ПAТРИOТИЗМA



СТУДЕНТИ О ПОЛИТИЦИ И НАЦИОНАЛНОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ У СПОРТУ

ЈОВАН Р. БАЗИЋ, ВЕРОЉУБ С. СТАНКОВИЋ, ПЕТАР Д. ПАВЛОВИЋ 37

ПOТПУНO 
ТAЧНO

УГЛAВНOМ 
ТAЧНO

НИСAМ 
СИГУРAН

УГЛAВНOМ 
НEТAЧНO

ПOТПУНO 
НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 89 (49.2) 62 (34.3) 23 (12.7) 4 (2.2) 3 (1.7)

НИШ F (%) 100 (53.8) 67 (36.0) 15 (8.1) 3 (1.6) 1 (.5)

БАЊA ЛУКA F (%) 58 (59.8) 27 (27.8) 10 (10.3) 0 (.0) 2 (2.1)

ТАБЕЛА 9: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА УСПEСИ СПOРТИСТA ПOДСТИЧУ БУЂEЊE НAЦИOНAЛНИХ OСEЋAЊA

ПOТПУНO

ТAЧНO

УГЛAВНOМ

ТAЧНO

НИСAМ

СИГУРAН

УГЛAВНOМ

НEТAЧНO

ПOТПУНO

НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 125 (69.1) 36 (19.9) 9 (5.0) 5 (2.8) 6 (3.3)

НИШ F (%) 123 (66.1) 37 (19.9) 18 (9.7) 5 (2.7) 3 (1.6)

БAЊA ЛУКA F (%) 73 (75.3) 16 (16.5) 4 (4.1) 4 (4.1) 0 (.0)

ТАБЕЛА 10: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА ЦEРEМOНИJE ДOДEЛE МEДAЉA НAШИМ СПОРТИСТИМA НA 
МEЂУУНAРOДНИМ ТAКМИЧEЊИМA ЧИНE ВAС ПOНOСНИМ ШТO ЖИВИТE У СРБИJИ – РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ПOТПУНO

ТAЧНO

УГЛAВНOМ

ТAЧНO

НИСAМ

СИГУРAН

УГЛAВНOМ

НEТAЧНO

ПOТПУНO

НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 80 (44.2) 51 (28.2) 24 (13.3) 12 (6.6) 14 (7.7)

НИШ F (%) 59 (31.7) 51 (27.4) 41 (22.0) 17 (9.1) 18 (9.7)

БAЊA ЛУКA F (%) 32 (33.0) 37 (38.1) 8 (8.2) 10 (10.3) 10 (10.3)

ТАБЕЛА 11: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА ХУЛИГAНСКO ПOНAШAЊE НAВИJAЧA НA СПOРТСКИМ ДOГAЂAJИМA 
ВРEЂA ВAШA НAЦИOНAЛНA OСEЋAЊA

CHI-SQUARE TESTS NOMINAL BY NOMINAL

VALUE DF SIG. VALUE SIG.

CHI-SQUARE 17.81 8 .02 CRAMER'S V .13 .02
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ПOТПУНO

ТAЧНO

УГЛAВНOМ

ТAЧНO

НИСAМ

СИГУРAН

УГЛAВНOМ

НEТAЧНO

ПOТПУНO

НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 95 (52.5) 51 (28.2) 23 (12.7) 9 (5.0) 3 (1.7)

НИШ F (%) 71 (38.2) 66 (35.5) 39 (21.0) 5 (2.7) 5 (2.7)

БАЊA ЛУКA F (%) 56 (57.7) 29 (29.9) 8 (8.2) 4 (4.1) 0 (.0)

ТАБЕЛА 12: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА AМБЛEМИ, ГРБOВИ И ДРУГA OБEЛEЖJA НA СПOРТСКOJ OПРEМИ 
ДOПРИНOСE JAЧAЊУ НAЦИOНAЛНOГ ИДEНТИТEТA

CHI-SQUARE TESTS NOMINAL BY NOMINAL

VALUE DF SIG. VALUE SIG.

CHI-SQUARE 19.97 8 .01 CRAMER'S V .14 .01

ПOТПУНO 
ТAЧНO

УГЛAВНOМ 
ТAЧНO

НИСAМ 
СИГУРAН

УГЛAВНOМ 
НEТAЧНO

ПOТПУНO 
НEТAЧНO

ЛЕПОСАВИЋ F (%) 146 (80.7) 26 (14.4) 7 (3.9) 1 (.6) 1 (.6)

НИШ F (%) 111 (59.7) 42 (22.6) 14 (7.5) 8 (4.3) 11 (5.9)

БAЊA ЛУКA F (%) 53 (54.6) 24 (24.7) 10 (10.3) 4 (4.1) 6 (6.2)

ТАБЕЛА 13: КОНТИГЕНЦИЈСКА ТАБЕЛА АЈТЕМА НAШИ СПOРТИСТИ НA МEЂУНAРOДНИМ ТAКМИЧEЊИМA МOРAJУ 
ПEВAТИ ДРЖAВНУ ХИМНУ

CHI-SQUARE TESTS NOMINAL BY NOMINAL

VALUE DF SIG. VALUE SIG.

CHI-SQUARE 31.48 8 .00 CRAMER'S V .18 .00
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У oвoм рaHу нису Nрeзeн>oвaни сви рeзул>a>и кojи су HoUиjeни
у >oку oUрaHe NоHа>ака. Извршeнa je сeлeкциja, кoja je Nружилa
Uи>нe нумeричкe инфoрмaциje нeoNхoHнe зa рaзумeвaњe ин>eр-
Nрe>aциje рeзул>a>a. ОUраHа NоHа>ака у манифес>ном Nрос>ору
је Nрезен>ована кроз >аUеле за кон>иMенцију и у раHу су Hа>е само
оне >аUеле коH којих су у Nос>уNку у>врђивања разлика у с>аво-
вима између анализираних MруNа с>уHена>а HоUијене с>а>ис>ич-
ки значајне разлике. 

С>авови с>уHена>а Hа>их у кон>иMенцијској >аUели ај>ема Пo-
ли	икa имa вeлики у	ицaj нa сKoр	 (ТаUела 1) Nоказују Hа су Hи-
скриминацији MруNа HоNринели с>авови с>уHена>а из Ниша

FUNCTION EIGEN VALUE
% OF 

VARIANCE

CUMULATIVE 
%

CANONICAL 
CORRELATION

WILKS’ 
LAMBDA

CHI-SQU

ARE
DF SIG.

1 .25 80.4 80.4 .45 .75 129.94
2
6

.00

ТАБЕЛА 14: КAНOНИЧКE ДИСКРИМИНAТИВНE ФУНКЦИJE

FC 1

ПOЛИТИКA ИМA ВEЛИКИ УТИЦAJ НA СПOРТ -.61*

НAШИ СПOРТИСТИ НA МEЂУНAРOДНИМ ТAКМИЧEЊИМA МOРAJУ ПEВAТИ ДРЖAВНУ ХИМНУ .46*

ПРOМOЦИJA ПOЛИТИЧКOГ СИСТEМA СE OСТВAРУJE КРOЗ СПOРТ -.38*

НAШИ СПOРТИСТИ НA МEЂУНAРOДНИМ ТAКМИЧEЊИМA МOРAJУ ПEВAТИ ДРЖAВНУ ХИМНУ .35*

СПOРТ ИМA ВEЛИКИ УТИЦAJ НA ПOЛИТИКУ -.33*

ТАБЕЛА 15: МАТРИЦА СТРУКТУРЕ

УНИВЕРЗИТЕТ FC 1

ПРИШТИНА -.60

НИШ .51

БAЊA ЛУКA .13

ТАБЕЛА 16: ЦЕНТРОИДИ ГРУПА
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„Nо>Nуно >ачно” и из ЛеNосавића и Бања Луке „уMлавном >ачно”
на Hа>у >врHњу. Кон>иMенцијска >аUела ај>ема СKoр	 имa вeлики
у	ицaj нa Koли	ику (ТаUела 2) Nоказује Hа су с>авови с>уHена>а из
ЛеNосавића и Ниша „нисам сиMуран” и с>уHена>а из Бања Луке
„уMлавном >ачно” на Hа>у >врHњу и HоNринели с>а>ис>ички зна-
чајној разлици између MруNа. С>авови с>уHена>а Nрема >врHњи
Промоција Kоли	ичко� сис	ема се ос	варује кроз сKор	 Nоказују Hа
Hискриминацији MруNа HоNриносе с>авови с>уHена>а из ЛеNоса-
вића „нисам сиMуран” и с>уHена>а из Бања Луке „уMлавном >ач-
но” на Hа>у >врHњу али и Hа с>уHен>и са сва >ри факул>е>а у ве-
ликом Uроју сма>рају Hа се Nромоција Nоли>ичкоM сис>ема
ос>варује кроз сNор>. Кон>иMенцијска >аUела ај>ема Зaслужни
сKoр	ис	и 	рeMa �a Mу�у члaнoви Koли	ичких с	рaнaкa (ТаUела 4)
Nоказује Hа су Hискримина>ивни с>авови с>уHена>а сNор>ис>а
„уMлавном не>ачно” и „Nо>Nуно не>ачно” на Hа>у >врHњу али и
Hа с>уHен>и са сва >ри факул>е>а у веома малом Uроју сма>рају
Hа заслужни сNор>ис>и >реUа Hа UуHу чланови с>ранака. Кон>и-
Mенцијска >аUела ај>ема Захваљујући Kоли	ичарима који ра�е у
сKор	у „сKор	” је Kонос СрMије и РеKуMлике СрKске (ТаUела 6) Nоказује
Hа су Hискримина>ивни с>авови с>уHена>а из ЛеNосавића и Бања
Луке „Nо>Nуно >ачно” и из Ниша „Nо>Nуно не>ачно” на Hа>у >вр-
Hњу. На ову >врHње с>уHен>и из ЛеNосавића и Бања Луке у већи-
ни Hају врло сличне оHMоворе за разлику оH с>уHена>а из Ниша.
Из кон>иMенцијске >аUеле ај>ема Хули�анско Kонашање навијача на
сKор	ским �о�ађајима вређа Ваша национална осећања (ТаUела 10)
евиHен>но је Hа се с>уHен>и са сва >ри факул>е>а у великом Uроју
слажу са Hа>ом >врHњом. Такође и из кон>иMенцијских >аUела ај-
>ема АмMлеми и �рMови �оKриносе јачању национално� и�ен	и	е	а
као и ај>ема Наши сKор	ис	и на 	акмичењима морају Kева	и
�ржавну химну закључујемо Hа се с>уHен>и у оMромном Nроцен>у
слажу са Hа>ом >врHњом. Занимљив је NоHа>ак из >аUела Hа 80,7%
с>уHена>а из ЛеNосавића сма>ра Hа сNор>ис>и морају на међуна-
роHним >акмичењима Hа Nевају химну (ТаUела 13).

Рeзул>a>и Hискриминa>ивнe aнaлизe с>авова о оHносу Nо-
ли>ике и сNор>а Noкaзуjу Ha сe исNи>ивaнe MруNe с>уHена>а, с oU-
зирoм нa Универзи>е> са коM Hолазе, с>a>ис>ички знaчajнo рaз-
ликуjу. Tрaнсфoрмaциjoм и кoнHeнзaциjoм вaриjaUли у овом
Nрoс>oру изoлoвaна је јеHна Hискриминa>ивна функциjа кoja
мaксимaлнo разHваја MруNe с>уHена>а нa oснoву Hискриминa-
>ивних кoeфициjeнa>a. Наиме, кoeфициjeн> кaнoничкe кoрeлa-
циje Nрве функције изнoси .45 (ТаUела 14). Знaчajнoс> Hискри-
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минaциjе >eс>ирaнa je Noмoћу Wilks-lambdа >ес>а (.75) и
Бaр>лe>oвoM >eс>a (χ2=129.94). ДoUиjeни рeзул>a>и Nружajу ин-
фoрмaциje на основу којих се виHи Ha измeђу MруNa с>уHена>а са
различи>их универзи>е>а Noс>oje с>a>ис>ички знaчajнe рaзликe,
СиM = .00. УвиHoм у кoeфициjeн>e кojи He>eрминишу Nрву HоUије-
ну Hискриминa>ивну функциjу (ТаUела 15) мoжe сe зaNaзи>и Ha
oнa сeNaрирa с>уHен>е нa oснoву слеHећих Nе> ај>ема а кojи су се
оHносили на слеHеће >врHње:

– Пoли>икa имa вeлики у>ицaj нa сNoр> (с>уHен>и факул>е>а
из Ниша и Бања Луке више се слажу у оHMоворима неMо су-
Hен>и из ЛеNосавића иако, Mенерално, с>уHен>и имају Nози-
>ивно слаMање са Hа>ом >врHњом, HоUар Nроцена> с>уHена>а
Факул>е>а из  ЛеNосавића је и неоHлучан).

– Нaши сNoр>ис>и нa мeђунaрoHним >aкмичeњимa мoрajу Hа
Neвaју Hржaвну химну (Mенерално Nос>оји саMласнос> у с>а-
ву Nрема Hа>ој >врHњи, али 80 % анке>ираних с>уHена>а из
ЛеNосавића имају с>ав Hа се Nо>Nуно слажу).

– Прoмoциja Noли>ичкoM сис>eмa oс>вaруje се крoз сNoр> (с>у-
Hен>и из Ниша и Бања Луке имају сличне с>авове Nрема Hа-
>ој >врHњи али Nос>оји и велики Uрој неоHлучних с>уHена>а
из ЛеNосавића као и мањи Uрој оних који се Nо>Nуно слажу
са >врHњом).

– Зaслужни сNoр>ис>и >рeUa Ha UуHу члaнoви Noли>ичких
с>рaнaкa (већи Uрој с>уHена>а из ЛеNосавића се слаже са Hа-
>ом >врHњом, за разлику оH с>уHена>а из Ниша и Бања Луке).

– СNoр> имa вeлики у>ицaj нa Noли>ику; (с>уHен>и из Ниша и
Бања Луке се слажу у с>авовима на Hа>у >врHњу а с>уHен>и
из ЛеNосавића се у већем Uроју не слажу или немају с>ав о
>оме).

Генерално Nосма>рајући, највеће су разлике у с>авовима на
Hа>е >врHње уочене између с>уHена>а факул>е>а из Ниша и с>у-
Hена>а факул>е>а из ЛеNосавића, Hок су мање разлике у с>авови-
ма уочене коH с>уHена>а из Бања Луке у оHносу на с>авове које су
изнели с>уHен>и из Ниша и ЛеNосавића. 

ЗАКЉУЧЦИ У>ицај Nоли>ике на сNор> је веома изражен, јер је Nоли>ика у са-
временом Hруш>ву Uи>но ојачала и Nреузела мноMоUројне Hру-
ш>вене функције. У њеном Hомену је Nрису>ан и сNор>, као
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изузе>но важна Hруш>вена Hела>нос> која се уређује Nрема Nо-
>реUама оHређеноM Hруш>ва, али и као оUлас> у коју се уMрађују и
Nромовишу влаHајуће Hруш>вене вреHнос>и и Nожељни Nоли-
>ички оUрасци. С HруMе с>ране и у>ицај сNор>а на Nоли>ику није
нимало занемарљив, јер се NринциNи конкуренције и комNе>и-
ције, као основна оUележја сNор>а, Nреносе на национални Nлан
и Nос>ају с>вар Nрес>ижа. То је у неNосреHној вези са национал-
ном иHен>ификацијом у сNор>у, јер усNеси сNор>ис>а, нарочи>о
на међунароHним >акмичењима, као и њихово Nонашање, Mес>о-
ви након NоUеHа, изјаве и Nоруке, ос>ављају снажан у>исак у јав-
нос>и, јер су оне увек Mовор NоUеHника, израз наHмоћи и нацио-
налноM Nоноса. У >оме велику улоMу имају и мноMе NроNра>не
Nојаве које су у неNосреHној вези са сNор>ским усNесима, осоUи>о
реакције среHс>ава масовних комуникација, које Uи>но у>ичу на
формирање јавноM мњења, чиме се у Hомаћој јавнос>и NоHс>иче
свес> о NриNаHнос>и нацији, развија Nози>иван оHнос Nрема њој
и учвршћује национални иHен>и>е>. 

Резул>а>и ис>раживања, међу с>уHен>има сNор>а и физичкоM
васNи>ања у ЛеNосавићу, Нишу и Бања Луци, изражавају с>ав Hа
се може Mенерално закључи>и како с>уHен>и HоUро NреNознају
у>ицај Nоли>ике у сNор>у. У >ом кон>екс>у, они веома HоUро за-
Nажају Nојаве и Nроцесе националне иHен>ификације који су
Nрису>ни на сNор>ским >акмичењима и HоMађајима NовоHом
њих. У својим оHMоворима на Nос>ављена Nи>ања, с>уHен>и
уMлавном указују на чињеницу Hа Nоли>ика има велики у>ицај
на сNор>, ш>о нарочи>о ис>ичу с>уHен>и из Ниша, Hок с>уHен>и
из ЛеNосавића нису у >о Uаш уUеђени. С HруMе с>ране, Hа сNор>
има значајноM у>ицаја на Nоли>ику, с>уHен>и нису >олико си-
Mурни, јер очи>о не NреNознају Hовољно механизме у>ицаја сNор-
>а на Nоли>ику. Међу>им, они HоUро заNажају Hа се усNeси вр-
хунских сNoр>ис>a кoрис>е не само за Nромоцију Hржаве, већ и
зa личну Nрoмoциjу Noли>ичaрa и Noли>ичких с>рaнaкa. Такође,
с>уHен>и сма>рају и Hа су меHији масовних комуникација, кojи
Nишу и Mоворе o Heшaвaњимa у сNoр>у, NoH вeликим у>ицajeм No-
ли>ичaрa нa влaс>и. Осим >оMа, у великом саMласју су и оHMовори
с>уHена>а Hа усNeси сNoр>ис>a NoHс>ичу Uуђeњe нaциoнaлних
oсeћaњa и HоNриносе јачању Nа>рио>изма. С>уHен>и HоUро заNа-
жају и улоMу симUоличких оUележја, >ако Hа су и њихови оHMово-
ри у великом саMласју Hа амUлeми, MрUoви и HруMa oUeлeжja нa
сNoр>скoj oNрeми HoNринoсe jaчaњу нaциoнaлнoM иHeн>и>e>a.
У вези са с>авом Hа сNoр>ис>и нa мeђунaрoHним >aкмичeњимa
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>реUа Hа Neвaју Hржaвну химну, већина с>уHена>а, осоUи>о из Ле-
Nосавића и Ниша, сма>ра Hа је >о њихова оUавеза. ПосеUно је зна-
чајно Hа Mо>ово сви с>уHен>и ис>ичу како хулиMaнскo Noнaшaњe
нaвиjaчa нa сNoр>ским HoMaђajимa врeђa њихова нaциoнaлнa
oсeћaњa. Би>не разлике у оHMоворима с>уHена>а о NојеHиним Nи-
>ањима или њихове реакције на NојеHине >врHње из уNи>ника,
моMуће је разуме>и кроз њихову NерцеNцију Hруш>веноM значаја
сNор>ских усNеха, нарочи>о на међунароHним >акмичењима. 
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SUMMARY STUDENTS ABOUT POLITICS AND NATIONAL IDENTIFICATION IN SPORTS

This paper discusses the results of the research on politics and
national identification in the sports, which was conducted among the
students of the Faculty of Sports and Physical Education at the
University of Kosovska Mitrovica, Niš and Banja Luka. This study
included a total of 464 students, and it was conducted in April and May
2013 in Leposavić, Niš and Banja Luka. The main goal of this research
is to determine to which extent the students recognize the influence
of politics in the sports at the level of everyday practice, and how they
view the process of consolidation and expression of national identity
in sports. This paper also points to the relevant theoretical and
methodological approaches to understanding politics, sports and
national identity, as well as their mutual relations. 

The results of the survey show that students recognize not only the
impact of politics in sports but also the expression of national identi-
fication in sports competitions, as well as in the events relating to
them, in which an exceptional role is played by the media of mass
communication. In their responses to the questions, the students
indicated that the politics has a major impact on the sports, and that
sports have a significant impact on politics, noting that the success of
the top sportsmen, especially in international competitions, encour-
age the awakening of national feelings, strengthen national
identification and contribute to the strengthening of patriotism. This
effect is particularly reinforced by the behavior and statements of top
athletes in the media, after major sporting results, as well as the state-
ments of the highest state officials on these occasions. That is why
these achievements are of great significance for the promotion of the
state and the nation, but they are, on the other hand, also very useful
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for personal promotion of politicians and political parties in power.
The students also observed the importance of the role of the symbolic
features in sports, and, in this context, claim that the emblems, coats
of arms, and other national symbols on the sports gear contribute to
the strengthening of national identity.

Regarding the attitude that the athletes in international competi-
tions should sing the national anthem, most students, especially from
Leposavić, believe that it is their obligation to do so. It is particularly
significant that almost all the students emphasize that the hooligan
behavior of fans at sports events insults their national feelings.

KEY WORDS: national identity, sports, politics, students.


