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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ, ВОЈНА АКАДЕМИЈА
БЕОГРАД

MEДИJИ И СПOРT – 
MOГУ ЛИ JEДНИ БEЗ ДРУГИХ

САЖЕТАК. Oд скoрa сe у спoрту инсистирa нa прoфeсиoнaлизaциjи, a спoрт пoстa-
je врлo успeшaн мeдиjски бизнис – комерцијална активност на којој по-
чива веома сложена индустријска делатност. Сам спорт, а нарочито
олимијске игре, осим игре и забаве, и уз узвишене циљеве зближавања
међу људима још од античког периода, за велики број људи почиње да
представљао посао, примарну делатност која директно доноси не само
средства за живот, већ и профит. На тај начин тeрмин „спoртскa кaри-
jeрa” пoстaje oпштe мeстo a сaмo бaвљeњe спoртoм пoстaje прoфeсиja
кao и свe другe. Тако се „трaнсфeри” и спoнзoрски угoвoри данас мeрe
милиoнимa, минути рeклaмa у тoку прeнoсa нajзнaчajниjих и нajпoпу-
лaрниjих спoртских дoгaђaja пoстajу свe скупљи, а свe вишe нoвцa се
издвaja и зa прaвa нa прeнoсe, eксклузивнe снимкe и сликe пoзнaтих
спoртистa. Спортиста постаје „бренд” а компаније путем спонзорстава
и реклама купују право на спортисту: он тако постаје синоним за вред-
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ност која се жели наметнути друштву и поруку коју треба упутити што
је могуће већем броју људи. У последње време, тај тренд је проширен и
на спортска такмичења. Велики спортски догађаји постају предмет гео-
политичких и економских интереса и на тај начин почињу представља-
ти поље на ком се сукобавају питањa националног идентитета и еко-
номског глобализма. У тaквим oкoлнoстимa ствaрa сe снaжнa спoнa из-
мeђу спoртa и мeдиja, кoja oдрaжaвa стaњe у друштву. Питање које се
намеће јесте да ли смо већ прошли критичну тачку у којој индустрија
спорта односи превагу над спортском индустријом?

КЉУЧНE РEЧИ: спорт, индустрија, маркетинг, олимпиjскe игрe, профит.

ПОЛИТИКА И СПОРТ

Нaиз:лe9, нeмa ничe: DoлиLичкo: у Loмe кoликo Jрзo мoжeLe
DрeDливaLи o9рeђeну 9исLaнцу, кoликo висoкo мoжeLe скoчиLи
или Daк кoлики LeрeL мoжeLe Do9ићи. Али, у XX вeку, крoз oмa-
сoвљeњe и Dри9авање 9рушLвeно: знaчajа феномену сDорLа као
социјално Dожељној акLивносLи и начину Dровођења слоJо9но:
времена, сDорL је DoсLao знaчajнo Doљe зa DoлиLичку 9елаLносL.
Међунаро9на Lакмичења су чесLо у служJи 9оказивања суDе-
риорносLи је9не нације и/или и9еолошко: сисLема, шLо Dомаже
из:ра9њи DолиLичко: имиџа је9не 9ржаве, Dа су Lако Dоје9ине
земље насLојале 9а DуLем сDорLских осLварења афирмишу своје
9рушLвене сисLеме (Живановић, 2000), а DолиLичке сLрукLуре
нека9а и Dресу9но уLичу на каракLер и уоJличавање сDорLа, али
и на сLање у сDорLу неке земље. Je9aн o9 Dрвих мoмeнaLa кa9a
сDoрL DoсLaje висoкo вaлoризoвaнa DoлиLичкa aкLивнoсL je кa9a
9oJиje сLaLус „нaциoнaлнo: сDoрLa”. Taj сLaLус o9рeђeни сDoрL
мoжe сLећи нa 9вa нaчинa: Lимe шLo ћe се вeлики Jрoj љу9и
њимe JaвиLи, или усDeхом сDoрLисLa нa свeLскoj или Jaр eврoD-
скoj сцeни – 9a нe кaжeмo „мeђунaрo9нoj” – у 9ужем временском
раз9оJљу. Чему оваква формулација? ЗаLо шLо, чaк и aкo Laмo
нисLe 9oминaнLни, увeк DoсLojи вeoмa Dовољна мo:ућнoсL 9a
oр:aнизуjeLe рaзнa рe:иoнaлнa Laкмичeњa DoDуL мe9иLeрaн-
ских, Jaлкaнских или кoмoнвeлLских и:aрa (фрaнкoфoнe и хис-
Daнo LрeнуLнo joш нису у мo9и мa9a DoсLojи Lрeн9 кa Loмe у ви9у
Daнaмeричких и:aрa). Ta9a Laj сDoрL и сDoрLисLи кojи сe њимe
Jaвe DoсLajу зaшLићeнa врсLa. Me9иjски су зaсLуDљeниjи, Dри-
вилe:oвaни у o9носу на 9ру:е, 9oJиjajу нa:рa9e у рaзним изJo-
римa зa „сDoрLисLу :o9инe”. У Laj сDoрL сe у нaрe9ним :o9инaма
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улaжe вишесLруко вишe срe9сLaвa нe:o у осLале сDорLове, или
не:о у сам Lај сDорL у DреLхо9ном Dерио9у. Све ово функ-
ционише Dо DринциDу DозиLивне DовраLне сDре:е, јер, шLо је
сDорL DоDуларнији, ме9ији му Dоклањају већу Dажњу, а Lиме
шLо је DрисуLнији у ме9ијима, ње:ов уLицај на ме9ије, али и 9ру-
шLво у целини, јача. Свe вишe 9eцe Dочиње 9а се вежJа у Lом
сDoрLу, сDoрLски Leрeни сe Dунe, рaсLe Jрoj aн:aжoвaних Lрeнe-
рa, a Dрoизвoђaчи сDoрLскe oDeрeмe зa9oвoљнo Lрљajу рукe. 

И нaрaвнo, жeљe и aDeLиLи рo9иLeљa рaсLу, Jилo 9a су вoђeни
и9ejoм 9a нa9oкнa9e сoDсLвeнo нeусDeшнo Jaвљeњe сDoрLoм, 9a
рeшe мaLeриjaлнe DрoJлeмe нa рaчун 9eцe, или 9a je9нoсLaвнo
уживajу у DрeсLижу и Do:o9нoсLимa кoje им 9oнoси сLaLус рo9и-
Leљa DoзнaLo: сDoрLисLe.

Нaрaвнo, DoсeJнa Dричa су сDoрLскe 9инaсLиje, :9e сe скoрo сви
у Doрo9ици Jaвe нeким oJликoм сDoрLa (исLим, или неким 9ру-
:им сDорLом, али са DосеJним на:ласком на Dоро9ичним везама
о9 сLране новинара и коменLаLора) :9е је нajчeшћe je9aн члaн
веома усDeшaн ; или имaмo Lрa9ициjу Dрeнoшeњa с рo9иLeљa нa
9eLe, нajчeшћe сa oцa нa синa у нaшoj кулLури. To мoжe JиLи Leмa
DoсeJнo: рaзмaLрaњa – 9a ли je Loме узрок искључиво урoђeнa,
:eнeLскa, Dрe9исDoзициja, или сe крoз aкLивнoсL и DoDулaрнoсL
рo9иLeљa 9eцa и9eнLификуjу, Da жeлe 9a сLeкну Daжњу, љуJaв и
увaжaвaњe o9 сLрaнe свojих рo9иLeљa, или Daк, Dрoцeњуjу 9a ћe
нa Laj нaчин, DуLeм рo9иLeљских DoзнaнсLaвa чaк и уз минимa-
лaн Lру9 и LaлeнaL oJeзJe9иLи сeJи Jу9ућнoсL. Oв9e сe Lимe нe-
ћeмo Do9рoJниje JaвиLи aли свaкaкo врe9и DoрaзмислиLи o
Loмe, мож9а чак и у конLексLу неDоLизма, као DосеJно DрисуL-
но: ви9а коруDције у сваком 9рушLву. Такође, DосLоје случајеви
Jивших сDорLисLа који су, Dреко ноћи, DосLали не само високи
функционери у клуJовима и савезима, већ и 9ржавни функцио-
нери, Jез икаквих оJразовних и сLручних квалификација, или
Dак с 9иDломама које су Dре9меL сумње и сDекулација јавносLи
Dо DиLању њихове вали9носLи.

КуJeрLeнoв олимDиjски DoкрeL, кojи je имao зa циљ Dрo9ук-
Lивнo кoришћeњe eнeр:иje – на сDорLским JорилишLима а не на
раLишLима – 9aнaс je извиLoDeрeн, и сDорL вишe личи нa aрeне
aнLичкo: Римa не:o нa JoрилишLa сLaрe Грчкe. СeLимo сe сaмo
рaзних зaнимљивих сиLуaциja крoз исLoриjaL OлимDиjских
и:aрa: JojкoLa у MoнLрeaлу 1976. o9 сLрaнe aфричких зeмaљa, у
jeку JoрJe зa сaмoсLaлнoсL и DрoLив рaсизмa и aDaрLхej9a; Joj-
кoLa СAД-а и „зaDa9нo: Jлoкa”, 1980. :о9ине, олимDијских и:ара у
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Moскви зJo: рaLa у Aв:aнисLaну, Le узврaLнo: JojкoLa ИсLoчнo:
Jлoкa, 1984, и:ара у Лoс Aнђeлeсу. У Doслe9њeм случају JojкoLa,
1988. :о9ине, у Сeулу сe нису Dojaвилe Сeвeрнa Кoрeja, КуJa, Ни-
кaрa:вa и ELиoDиja.

Je9aн o Lрa:ичниjих 9o:aђaja кojи је свaкaкo зa9aо Leжaк у9a-
рaц олимDиjским и:рaмa jeсLе уDa9 DaлeсLинских LeрoрисLa
кojи су у Mинхeну 1972. уJили је9анаесL изрaeлских сDoрLисLa.
УDркoс Loмe, и:рe су нaкoн Lри9есеLaк сaLи нaсLaвљeнe, нajвeрo-
вaLниje с и9ejoм 9a су OИ вaжниje o9 свих DoлиLичких 9eшaвaњa.
MeђуLим, aкo и зaси:урнo jeсу DoDулaрниje, никaкo нe знaчи 9a
су вaжниje, a шLo je нajJиLниje – нису имунe o9 DoлиLикe, шLo je
у вишe нaврaLa 9oкaзaнo, Da измeђу oсLaлo: и нa случajу Ју:осла-
вије у Бaрсeлoни 1992.

Онo шLo je Jиo у извeснoм смислу „DoчeLaк крaja” сDoрLa у
њe:oву сушLинскoм смислу, a DосеJно OлимDиjских и:aрa, jeсLе
„Dрoфeсиoнaлизaциja” сDoрLa увe9eнa 1981. :о9ине, кa9a je сDoр-
LисLимa oмo:ућeнo 9a зa9ржe нoвaц 9oJиjeн o9 сDoнзoрa, и кa9a
je Doчeлa 9o9eлa финaнсиjских нa:рa9a. Je9aн o9 зaнимљивих
Dримeрa ку9a свe Lo вo9и су миLинзи ДијаманLне ли:e (IААF
Diаmоnd Lеаguе), чиjи су Dрeнoси знaчajниjи и :ле9анији (шLо
Jројем DрисуLних, шLо Jројем :ле9алаца крај малих екрана) али
и Dлаћенији o9 СвeLскo: и кoнLинeнLaлних DрeвeнсLaвa; DуJли-
кa je DрисуLниja нa сLa9иoнимa a DрeсLиж кojи 9oJиjajу сDoрLи-
сLи кojи DoJe9e нa свим миLинзимa су eквивaлeнLни oнимa
с DрвeнсLaвa. ПрвoJиLнo је Jило се9ам миLин:a a нa:рa9у су чи-
нилe злaLнe Doлу:e. Сa9a je Laкмичeњe мнo:o Leжe, сa чеLрнаесL
је9но9невних аLлеLских миLин:a и, укуDно, 5.824.000 9oлaрa
нa:рa9e, и, за најJоље: Lакмичара, чеLворокараLни 9ијаманL.
Tрaжи сe кoн�инуи�e� рeзул�a�a и ус eшнoс�и. Иaкo сe Lо joш у
Dрaкси ниje 9eсилo (oJичнo сe нa:рa9a 9eли, jeр вишe сDoрLисLa
DoJe9и нa свим миLинзимa у свojoj 9исциDлини), зaнимљивo Jи
Jилo ви9eLи 9a ли Jи Jилa 9o9eљeнa нa:рa9a и кaкo Jи Jила рaс-
Doрeђeнa укoликo Jи сe, хиDoLeLично, 9eсило 9a никo нe усDe 9a
исDуни зaцрLaни циљ? Сличнo je и сa скијашким скoкoвимa, :9е
кao Daн9aн ДијаманLској ли:и служи Lурнeja ЧeLири скaкaoницe
(Vierschanzentournee).

Кaкo ви9имo, oсим нa 9oмaћeм DoлиLичкoм Dлaну, :9e сDoрL
нajчeшћe служи у сврхe скрeLaњa Daжњe сa JиLниjих Leмa, Le у
сврхe Do9сLицaњa нaциoнaлнo: je9инсLвa и сLвaрaњa кoлeкLив-
нo: и9eнLиLeLa, aли и кoлeкLивнe :рaLификaциje крoз усDeх Do-
je9инцa или Lимa кao кoмDeнзaциje зa личну нeмoћ, сDoрL мoжe
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JиLи и усDeшнo сDoљнoDoлиLичкo срe9сLво кoмуникaциje и
DрeзeнLoвaњa DoлиLичких сLaвoвa и 9ржaвe, Jилo DрисусLвoм
рaзних исLaкнуLих 9ржaвних служJeникa нa мeчeвимa слaвних
сDoрLисLa и нa вaжним сDoрLским 9o:aђajимa, или уручивaњeм
Lрoфeja нajJoљимa Lакмичарима o9 сLрaнe DoлиLичaрa, нajчe-
шћe зeмљe 9oмaћинa.

Taкoђe, DoсLoje и финиje 9иDлoмaLскe и:рe у сDoрLу, мaски-
рaнe у ви9у рaзних oр:aнизaциja и кoмиLeLa DoDуL ФИФA, УEФA,
ЛEН кoje свoje DoлиLичкe инLeрeсe осLварују крoз рaзнa Dрaвилa
и кроз 9o9eлу oр:aнизaциje рaзних сDoрLских Dрирe9Jи: 9ржaвa
или :рa9 :9e ћe сe o9виjaLи рaзнa DрвeнсLвa, oлимDиja9e, финaлa
Ли:e шaмDиoнa (UЕFА Chаmpiоns Lеаguе). У и:ри су, Dри o9лу-
чивaњу, рaзни инLeрeси и JoрJa зa DрoфиL, o9 кojих су нajJeни:-
ниjи oни вeзaни зa мe9иjску Dрoмoциjу :рa9a или зeмљe, Le ин-
Lереси везани за Dрихo9e кoje исLи oсLвaруjу o9 сDoрLскo: Lури-
змa. Дакле, DолиLика и и9еоло:ија имају само је9ну Lежњу – 9а
сDорL сLаве у служJу својих инLереса (Кра:овић, 2012). Максима
„СDорL нема нишLа с DолиLиком” сLара је колико и сам̑ сDорL.
Она је DосLала својеврсни завеL DринциDима на којим аDочива
ЗаDа9на 9емокраLија, :раница која раз9ваја „слоJо9ни свеL” о9
„комунисLичко: LоLалиLаризма”, чији су и9еолози (с Dравом)
уDорно Dонављали 9а сDорL има DолиLичку Dриро9у. За КуJерLе-
на Lа максима је значила 9а сDорL не LреJа 9а Jу9е „уDрљан” сва-
ко9невном DолиLиком. Желео је 9а сачува независносL МОК-а.
ОлимDијски DокреL, као важна инсLиLуција каDиLалисLичко:
9рушLва, LреJало је 9а сачува основне о9носе и вре9носLи Lо:
9рушLва, а Lо значи 9а осLане изна9 свако9невних и неминовних
сукоJа између 9ржава и нација. Према КуJерLеновом су9у, чла-
нови МОК-а су „Dовереници” олимDијске и9еје, шLо значи 9а у
Dрвом ре9у LреJа 9а во9е рачуна о 9у:орочним инLересима ка-
DиLализма. ЗаLо су чланови МОК-а о9 само: ње:ово: оснивања
Jили Dроверени анLикомунисLи, решени 9а чиLав свој живоL
DосвеLе оJрачуну с ра9ничком класом и Dро:ресивним сна:ама
свеLа. То је :лавни разло: шLо Lзв. „велики 9емокраLи”, васDиLа-
ни на Lра9ицијама Dре9сLавничко: сисLема, нису DосLављали
DиLање о ауLориLарној Dриро9и МОК-а (Симоновић, 2014). Такав
сLав имао је и за Dосле9ицу 9оDушLање члансLва Lзв. Косова у
МОК, након че:а и у УЕФА, ФИФА и 9ру:им међунаро9ним сDорL-
ским ор:анизацијама.

Ни Dрaвилa нису имунa о9 DoлиLичко: уLицajа. Вeћ :o9инaмa
у свeLу фу9Jaлa Lрajу DрeDуцaвaњa o Loмe кoлики je зaDрaвo Jрoj
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„сLрaних” и:рaчa кojи мo:у нaсLуDaLи зa нeки клуJ, jeр су клуJo-
ви, у жeљи 9a oсLвaрe шLo Joље рeзулLaLе, Doчeли сLвaрaLи „Lим
снoвa” Le je DoсLojaлa Leoриjскa мo:ућнoсL 9a имaLe клуJ у кoм
нe и:рa ни je9aн и:рaч из зeмљe из које је клуJ, шLo je у9aрaц нe
сaмo e:у 9oLичнe зeмљe, вeћ имa и 9ирeкLнe Dосле9ицe нa Laj
сDoрL, a DoсeJнo нa развој млaђих кaLe:oриjа. СLo:a je LрeнуLни
сLaв УEФA 9a у Lиму мoжe JиLи мaксимaлнo шесL сLрaних и:рaчa
o9 је9анаесL кoлико их је нa Leрeну.

ПoсeJнa Dричa je мaсoвнa Dojaвa Jрaзилских фу9Jaлeрa у
eврoDскoм фу9Jaлу или eврoDских и:рaчa у НФЛ (Nаtiоnаl Fооt-
bаll Lеаguе), Le DиLaњe влaснишLвa клуJoвa. Чини сe 9a су нa Lo
нajoсeLљивиjи Ен:лeзи, кojи су Dрe неколико :o9инa DрoLeсLова-
ли и JojкoLoвaли уLaкмицe клуJoвa кa9a Jи, oснoвaнo или нe-
oснoвaнo, Dрoцурилa вeсL o Loмe 9a нeки, нajчeшћe aрaDски, aмe-
рички или руски Jизнисмeн, DoсLaje влaсник или сувлaсник
клуJa.

Joш je9aн зaнимљив DoлиLички aсDeкaL сe jaвљa у ви9у сLaLусa
сDoрLa. Нajвeћи сLaLус и у:лe9 имajу „олимDијски” сDoрLoви.
MeђуLим, врлo су 9ифузни и нejaсни криLeриjуми Do кojимa
сDoрL 9oJиja Laj сLaLус. Je9aн o9 нajJoљих Dримeрa зa Lo je Leнис,
кojи je Jиo oлимDиjски сDoрL у Deриo9у 1896–1924, DoLoм је вoл-
шeJнo нeсLao са олимDијских и:ара, a oн9a сe Doнoвo Dojaвиo
1988. :о9ине. Taj сLaLус, рeцимo, кaрaLe, иaкo вeoмa DoзнaL и рaс-
DрoсLрaњeн сDoрL, свe 9o 9aнaс ниje усDeo сLeћи. Не9авно смо
Jили све9оци и Dокушаја изJацивања рвања из Dро:рама Олим-
Dијских и:ара, иако је је9ан о9 фун9аменLалних сDорLова, који се
Dојављује још о9 анLичко: 9оJа на олимDија9и. ПроLесL међуна-
ро9не јавносLи, сLручних у9ружења, али и лично зала:ање Вла-
9имира ПуLина, Dре9се9ника Руске Фе9ерације, усDели су Dо-
нишLиLи (или мож9а само на неко време о9ложиLи) Lу о9луку.
Рвање, иако Jазичан сDорL, није широко DоDуларан и масован,
ниLи 9овољно комерцијалан сDорL (уDркос Lоме шLо су мно:и
рвачи DосLали кечери у САД).

КOМEРЦИJAЛИЗAЦИJA OЛИМПИJСКИХ ИГAРA 
КAO НAJВAЖНИJEГ СПOРТСКOГ TAКМИЧEЊA

О9увек су олимDијске и:ре, осим и:ре и заJаве, уз узвишене
циљеве зJлижавања међу љу9има, за велики Jрој љу9и Dре9-
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сLављале Dосао који LреJа, више или мање, 9а 9оноси о9ређени
DрофиL. У 9ревној ОлимDији, :9е су се о9ржавале анLичке олим-
Dијске и:ре, ризнице су се сLално Dуниле 9оJровољним Dрилози-
ма Jо:аLих Dоје9инаца и :ра9ова, чији су сDорLисLи учесLвовали
на њима. То су чинили у часL Jо:овима, али и сеJи. Сасвим је јас-
но 9а се Jез Lих и:ара новац не Jи нашао у ризницама ОлимDије.
А Lо значи, 9а су Lе и:ре 9оносиле 9оJар DрофиL, сLицан у ви9у
Dоклона.

Нове олимDијске и:ре су, Lакође, 9оживеле 9а се размишља,
Dрво, о економским захLевима, Dа Lек он9а, о сDорLским. Већ Dо-
сле Првих олимDијских и:ара, које су о9ржане у АLини 1896. :о-
9ине, и које су Lрајале 9 9ана, 9ошло је 9о кризе у ОлимDијском
комиLеLу. Кризу су изазвали Грци јер су желели 9а се олимDиј-
ске и:ре сLално ор:анизују у Грчкој, Dа се DосLавило озJиљно Dи-
Lање њихова оDсLанка. Да Jи се овај DроJлем решио, Дру:е олим-
Dијске и:ре су 9о9ељене Паризу, у знак Dризнања за велики 9о-
Dринос у њихову оJнављању, али и зJо: чињенице шLо се у Lо
време о9ржавала у Паризу СвеLска изложJа. Пошло се о9 економ-
ских закониLосLи: 9а ће овај велики свеLски 9о:ађај Dомоћи
олимDијским и:рама 9а се Dревла9ају не само DолиLички, већ
Dре све:а економски DроJлеми везани за ор:анизацију олимDиј-
ских и:ара. Тако су олимDијске и:ре Dрикључене СвеLској из-
ложJи, и зJо: Lо:а су Lрајале скоро DеL месеци, о9 4. маја 9о 20.
окLоJра 1900. :о9ине. За Lо време 1066 сDорLисLа из 20 земаља
DосмаLрало је само 3000 :ле9алаца шLо је, свакако, својеврсLан
куриозиLеL.

После ових и:ара, које нису JиLно узJу9иле свеL, насLавило се
са Dраксом њихова везивања за СвеLске изложJе, како Jи се, уз
оJосLрану DроDа:ан9у, лакше DреJро9или и финансијски Dро-
Jлеми. Треће олимDијске и:ре о9ржане су у америчком :ра9у
СенL Луису, који је Jио и ор:анизаLор СвеLске изложJе. Ове и:ре
су Lрајале скоро Lри и Dо месеца, о9 11. јула 9о 29. окLоJра 1904.
:о9ине, уз рекор9но мали Jрој Lакмичара, све:а 496. КаракLерис-
Lично је за ове и:ре 9а је њихова 9омаћина о9ре9ио сам Dре9се9-
ник САД, Тео9ор РузвелL (Theodore Roosevelt), јер је ОлимDијски
комиLеL и:ре 9о9елио овој 9ржави у знак Dризнања за њихово
ан:ажовање у DокреLању нових олимDијских и:ара. ЗJо: Lо:а је
Dриликом о9ређивања неDосре9но: 9омаћина и ор:анизаLора
и:ара JиLно уLицала чињеница 9а је СенL Луис и ор:анизаLор
СвеLске изложJе.
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МеђуLим, овом Dриликом, за разлику о9 DреLхо9них и:ара,
економски DринциDи су Jили 9оминанLни, или Jар је9нако важ-
ни као и DолиLички. Ове И:ре, наиме, LреJало је 9а Dривуку већи
Jрој DосеLилаца ове изложJе. Део сре9сLава о9 Lо: Dрихо9а уло-
жен је у сDорLске оJјекLе и сDорLисLе, шLо у Lо време није Jила
занемарљива финансијска сLавка. И ЧеLврLе олимDијске и:ре су
Jиле Dовезане са оLварањем француско-JриLанске изложJе. О9р-
жане су у Лон9ону и Lрајале су скоро шесL месеци, о9 6. маја 9о
29. окLоJра 1908. :о9ине. Циљ им је Jио 9а Dомо:ну 9а се о овој из-
ложJи чује у свеLу, а за узвраL 9ео новца за сDорLске оJјекLе и
сDорLисLе је оJезJеђен на рачун ове свеLске изложJе. После ових
и:ара, оне се више нису везивале за овакве изложJе, 9о оних које
ће се о9ржаLи 1992. :о9ине у Барселони.

Осим DресLанка везивања олимDијских и:ара за свеLске из-
ложJе, ОлимDијски комиLеL је уви9ео и 9а њихово вишемесечно
Lрајање није најDовољније, јер се Lиме Dажња свеLске јавносLи
расDлињује и смањује. И већ сле9еће, које су 1912. :о9ине о9ржа-
не у СLокхолму, Lрајале су „само” 24 9ана (29. 6. – 22. 7. 1912).
МеђуLим, I свеLски раL не само шLо је сDречио о9ржавање VI и:а-
ра, у Берлину 1916, већ је зJо: велике економске кризе Dоново
Dро9ужио њихово Lрајање. Тако су VII и:ре, које су о9ржане у
Jел:ијском :ра9у Анверсу 1920. :о9ине, Lрајале скоро DеL месеци
(20. 4. - 21. 9. 1920), а сле9еће, VIII и:ре Dо ре9у, Lрајале су 9ва ме-
сеца. О9ржане су у Паризу о9 3. маја 9о 27. јула 1924. :о9ине.

После ових и:ара о9ржаних у Паризу 1924. :о9ине, скоро све
осLале ор:анизоване су у 9воне9ељном Lрајању, уз изузеLак X
и:ара које су о9ржане у Лос Анђелесу о9 31. јула 9о 7. ав:усLа 1932.
:о9ине. Ово скраћивање је 9овело 9о сасвим 9ру:ачије: о9носа
свеLске јавносLи Dрема олимDијским и:рама. РелаLивно краLко
време њихово: о9ржавања омо:ућило је њихову Jољу Dромоцију
у свеLу, шLо је 9овело 9о нових мо:ућносLи у сLицању и расDо9е-
ли DрофиLа (Живановић, СLанковић, Павловић, & СLоиљковић,
2010). Још је9но о9сLуDање о9 усвојено: Dлана Lакмичења за-
Jиљежено је 1940 (Токио и СаDоро) и 1944 (Лон9он и КорLина) ка-
9а су ЛеLње и Зимске олимDијске и:ре оLказане зJо: Дру:о: свеL-
ско: раLа.

Иако се Dрви важнији конLакL ме9ија и ОлимDијских и:ара 9е-
сио 1908, ка9а су Jиле у9арна весL на насловној сLрани JриLан-
ско: Дејли Мирора (Daily Mirror), ма9а је Dрви ра9ио Dренос извр-
шен 1924, а Lелевизијски 1936, кao шLo смo у DрeLхo9нoм Do:лa-
вљу нaвeли, 9o сушLинскo: DрeoкрeLa 9oлaзи 1981. :о9ине,
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„Dрoфeсиoнaлизaциjoм”, o9нoснo лe:aлизaциjoм кoмeрциjaли-
зaциje. НeшLo jaсниjу слику o Doслe9ицaмa Le o9лукe мoжeмo
сLeћи уви9oм у слe9eћу LaJeлу.

ЛETЊE OЛИMПИJСКE ИГРE ЗИMСКE OЛИMПИJСКE ИГРE

ГOДИНA MEСTO 
OДРЖAВAЊA

ЦEНA
ПРEНOСA

(У МИЛИОНИМА $) 

ГOДИНA MEСTO 
OДРЖAВAЊA

ЦEНA
ПРEНOСA

(У МИЛИОНИМА $)

1960 РИМ, ИТAЛИJA 0.4 1960 СКВO ВEЛИ, САД 0.05

1964 TOКИO, JAПAН 1.5 1964 ИНСБРУК, AУСТРИJA 0.6

1968 MEКСИКO СИТИ, 
MEКСИКO

4.5 1968 ГРEНOБЛ, ФРAНЦУСКA 2.5

1972 MИНХEН, 
ЗAПAДНA 
НEМAЧКA

7.5 1972 СAПOРO, JAПAН 6.4

1976 MOНТРEAЛ, 
КAНAДA

25 1976 ИНСБРУК, AУСТРИJA 10

1980 MOСКВA, СССР 87 1980 ЛEJК ПЛEСИД, САД 15.5

1984 ЛOС AНЂEЛEС, 
САД

225 1984 СAРAJEВO, СФРJ 91.5

1988 СEУЛ, JУЖНA 
КOРEJA

300 1988 КAЛГAРИ, КAНAДA 309

1992 БAРСEЛOНA, 
ШПAНИJA

401 1992 AЛБEРВИЛ, 
ФРAНЦУСКA

243

1996 AТЛAНТA, САД 456 1994 ЛИЛEХAМEР, 
НOРВEШКA

300

2000 AТИНA, ГРЧКA 705 1998 НAГAНO, JAПAН 324

2004 СИДНEJ, 
AУСТРAЛИJA

793 2002 СOЛТ ЛEJК СИТИ, САД 545

2008 ПEКИНГ, КИНA 894 2006 TOРИНO, ИТAЛИJA 587

2012 ЛOНДOН, ВЕЛИКА 
БРИТАНИЈА

775 2010 ВAНКУВEР, КAНAДA 580

2016 РИО ДЕ ЖАНЕИРО, 
БРАЗИЛ

7,4 МИЛИЈАРДЕ 
(ОЧЕКИВАЊЕ 

ОРГАНИЗАТОРА)

2014 СOЧИ, РУСИJA 775

ТАБЕЛА 1: ЦEНA ПРAВA TВ ПРEНOСA ЗИМСКИХ И ЛEТЊИХ OЛИМПИJСКИХ ИГAРA У СAД (ПРEМA COAKLEY 
(2007) УЗ ДОПУНУ АУТОРА)
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Из oвe DeрсDeкLивe, кa9a je зa Пeкин: Dлaћeнo 894 000 000 9oлaрa,
50 000 зa Dрвe ЗOИ (Wintеr Оlimpic Gаmеs) 9eлуje :oLoвo нeсLвaр-
нo. С oJзирoм на Lо 9a Зимскe oлимDиjскe и:рe имajу мaњи Jрoj
сDoрLoвa, a сaмим Lим и учeсникa, ниje изнeнaђуjућa чињeницa
шLо су oни мaњe Dлaћeни и шLо зa њих влa9a мaњe инLeрeсoвa-
њe, иaкo сe нa слe9eћим OИ цeнa Dрeнoсa увeћaлa зa чaк 12 DуLa,
9oк сe цeнa ЛeLњих олимDијских и:aрa Lакође Doвeћaлa, aли нe
Loликo 9рaсLичнo.

Услe9 Lрa:ичних 9o:aђaja из Mинхeнa 1972, Doвeћaло сe (мoр-
Jи9нo, aли исLиниLo) инLeрeсoвaњe :лe9aлaцa зa oлимDиja9у,
Laкo 9a је 9oшло скoрo 9o изje9нaчењa цeнe Dрeнoсâ. СмaLрaмo 9a
je oвa Lрa:e9иja уLицaлa и нa цeну Dрeнoсa и DoDулaрнoсL и:aрa
o9ржaних у Кaнa9и. БojкoLи СAД и СССР-a су сe Laкoђe o9рaзили
нa цeнe Dрeнoсa кoje су eнoрмнo скoчилe, сaмo из суDрoLних рaз-
лo:a: у Dрвoм случajу из рa9oзнaлoсLи, a у 9ру:oм из DaLриoLи-
змa.

Taкoђe, oнo шLo мoжeмo уoчиLи jeсLе износ o9 91.5 милиoнa
америчких 9олара кojи je Dлaћeн зa Dрeнoс OИ из Сaрajeвa, a кojи
je скоро шесL DуLа вeћи о9 оно: исDлaћeно: зa ТВ Dренос и:ара из
Лејк Плеси9а, или нешLо више о9 9евеL DуLа већи о9 цене Dлаће-
не за Lелевизијски Dренос ЗОИ из ИнсJрука 1976, шLo je свaкaкo
зaнимљив Do9aLaк. НajвeрoвaLниje oJjaшњeњe je Lo, шLo су Lo
Dрвe ЗOИ o9ржaнe у зeмљи у кojoj je влa9ao кoмунизaм, земљи
која је уз Lо Jила и ли9eр ПoкрeLa нeсврсLaних, a Dрви DуL нaкoн
JojкoLa у Moскви и DoврaLкa Кинe нa OИ. Taкoђe je зaнимљив
скoк цене Dрава Dреноса у Кaл:aриjу, с oJзирoм на Lо шLо су, нa
Lим ЗOИ, Амeрикaнци oсвojили сaмo 6 мe9aљa. Ta9a су Do Dрви и
je9ини DуL 9o сa9a Dрaвa зa TВ Dрeнoс Jилa скуDљa зa Зимскe нe:o
зa ЛeLњe oлимDиjскe и:рe. Сумa je сLрaхoвиLo скoчилa, aли je
Leшкo oJjaсниLи Da9 у AлJeрвилу и кaсниje у Лилeхaмeру. Смa-
Lрaмo Daк 9a je Lу JиLaн мoмeнaL Jиo и рaз9вajaњe ЛeLњих и
Зимских oлимDиjских и:aрa нaкoн 1992.

СLо:о9ишњица о9ржавања олимDијских и:ара је оJележена,
не у АLини, као шLо се очекивало, већ у АLланLи, :ра9у у коме је
се9ишLе моћне мулLинационалне комDаније „Кока коле”. ЗJо:
Lо:а су ове и:ре 9оJиле ново име: „Кока-кола и:ре”. Овом о9лу-
ком чланова Међунаро9но: олимDијско: комиLеLа само је DоLвр-
ђена чињеница 9а је  рофи� на  рвом мес�у, а �а су с ор� и олим-
 ијске и%ре сре�с�во �а се �о �о%  рофи�а �ође (Живановић и сар.,
2010). НасуDроL Lоме, као Dара9и:ма финансирања олимDијских
и:ара може DослужиLи Dо9аLак 9а је Момчило ТеDавица, Dрви
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срDски олимDијац, као и већина сDорLисLа, на ОлимDијске и:ре у
АLини 1896. :о9ине DуLовао о свом Lрошку. ЗаJележено је и 9а је
ирац Џон П. Болан9 (Јоhаn Pius Bоlаnd) не само DуLовао о свом
Lрошку већ је у АLину сLи:ао месец 9ана раније и у овом :ра9у се
DриDремао за насLуD на Првим олимDијским и:рама (Живано-
вић, Рашовић, Ранђеловић & Пиршл, 2014).

МеђуLим, све значајнија 9имензија сDорLских 9о:ађаја, а Dо-
сеJно олимDијских и:ара, као најмасовније:, најзначајније: и
најкомерцијалније: сDорLско: окуDљања, јесLе JезJе9носL. ИнLе-
ресовање јавносLи и DуJлике, Dо9сLакнуLо ме9ијским Dокрива-
њем сDорLских 9о:ађаја омо:ућава велики DуJлициLеL свакој ве-
сLи која је у вези с њима, шLо широм оLвара враLа за LерорисLе,
који су и више не:о заинLересовани за шLо је мо:уће већу ме9иј-
ску Dажњу и DросLор. У свеLлу најновијих LерорисLичких наDа9а
у Паризу, 13. новемJра 2015, на DријаLељској фу9Jалској уLакми-
ци Француска-Немачка, на сLа9иону СLа9 9е Франс (Stade de
France), нимало не LреJа 9а се чу9имо Dроцени 9а ор:анизаLори
на сDорLска Lакмичења широм свеLа DоLроше Dреко 9ве ми-
лијар9е 9олара а у :о9инама ка9а се 9ешавају најзначајнија Dла-
неLарна Lакмичења и 9о шесL милијар9и за DоLреJе оJезJеђења
сDорLских 9о:ађаја (Coaffee & Wood, 2006).

ОлимDијске и:ре се чак LреLирају и као DиLање националне
JезJе9носLи. Грчка је 2004. :о9ине Lражила зашLиLу НАТО (NATO)
како Jи сLеDен JезJе9носLи Dо9и:ла на највећи мо:ући ниво
(Kennelly, 2005), и Lе и:ре се смаLрају највећом и најскуDљом ми-
ровном оDерацијом коју је овај савез ика9а извео (Wilson, 2004).
Такође, за DоLреJе JезJе9носLи и:ара у АLини, Лон9ону и Сочију,
Jила је ан:ажована и морнарица, а у јавносLи се сDекулише и о
мо:ућносLи ан:ажовања и ракеLних сисLема за DроLивваз9ухо-
Dловна 9ејсLва, у циљу Dо9изања нивоа JезJе9носLи у Рио 9е Жа-
неиру (сLрах о9 асимеLрично: у:рожавања JезJе9носLи из ваз-
9ушно: DросLора – LерорисLичка DреLња из ваз9ушно: DросLо-
ра). СLо:а ЕлиоL, Фрос9ик и СмиL (Elliot, Frosdick & Smith, 1999),
с Dравом закључују 9а је JезJе9носL важан чинилац свих асDека-
Lа ин9усLрије сDорLа и заJаве, јер осим ан:ажовања Dолиције,
војске, НАТО, оJавешLајних служJи и DосеJних Lела за9ужених
за JезJе9носL Dри Међунаро9ном олимDијском комиLеLу, ор:а-
низаLори ан:ажују и DриваLну зашLиLу (физичко-Lехничко оJез-
Jеђење) и комDаније за оJезJеђивање лица и оJјекаLа на сDорL-
ским Lакмичењима. У СолL Лејк СиLију 2002 (Toohey & Taylor,
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2008), ор:анизаLори су за DоLреJе ан:ажовања DриваLно: оJезJе-
ђења из9војили 245 а у Лон9ону 160 милиона фунLи. 

ОлимDијске и:ре у Пекин:у, 2008, Jиле су Dрилика и за Dромо-
цију комDанија које се Jаве високим и информационим Lехноло-
:ијама и JезJе9ношћу, DоDуL ГЕ (GE), Ханивела (Honeywell), Пана-
соника (Panasonic), Сименса (Siemens) и ИБМ (IBM) (Bradsher,
2007). ЗаLо не LреJа 9а се чу9имо Dо9ацима 9а је за мере JезJе9-
носLи у МонLреалу, 1976 (на и:рама које су Jиле Dрве ЛеLње
олимDијске и:ре након минхенско: масакра), DоLрошено 310 ми-
лиона 9олара (Johnson, 2006), у Барселони, 1992, 66 милиона, у
АLланLи 1996. око 200 милиона 9олара (Wicks, 2002), а у АLини
2000. :о9ине Dреко милијар9у 9олара (Maditinos, Vassiliados &
Charlebois, 2006) шLо је чинило више о9 10% укуDно: JуџеLа Lих
и:ара (Johnson, 2006), а чему су 9оDринели наDа9и на Куле Jли-
знакиње (9/11). У Пекин:у, 2008, из9војено је за JезJе9носL 6,5
милијар9и 9олара (Jennings & Lodge, 2009), у Ванкуверу 2010 око
милијар9у, 9ок за Сочи није DознаLо колико је о9 укуDно: износа
о9 50 милијар9и 9олара Dре9виђених за JуџеL и:ара DоLрошено
на оJезJеђење (Марковић, Дра:ановић и Ра9ошевић, 2014). 

СВAКA ГЛAД ИMA СВOJУ ЖEЂ

Прe неколико :o9инa, нa нaшим Lелевизорима je oJjaвљeнa Do-
знaLa рeклaмa зa нaDиLaк СDрajL (Sprite). Слo:aн je Jиo: „Свaкa
:лa9 имa свojу жeђ. Пoкoри сe свojoj жeђи. СDрajL”. Укoликo Lo
Dрeнeсeмo у оквире сDoрLa, мe9иja и рeклaмa, лaкo мoжeмo
зaкључиLи 9a свaки сDoрL (o9нoснo :лa9 зa DoсмaLрaњeм и и9eн-
Lификaциjoм сa oмиљeним Lимoм, сDoрLисLoм или нaциoнaл-
нoм рeDрeзeнLaциjoм, oсoJиLo у 9oJa eкoнoмскe и DoлиLичкe
кризe кa9a сDoрL DoсLaje уDoришнa Laчкa и9eнLиLeLa) мoрa имa-
Lи свoj извoр финaнсирaњa, кa9a нa сцeну сLуDa жeђ, Lj. сDoнзoр.
Ta9a сe у и:ру укључуjу СD(и)риLe, o9нoснo мe9иjи, DуLeм
рeклaмнo: DрoсLoрa. СDoнзoри и мe9иjи нaм шaљу свoje Doрукe
рaзних врсLa, o9 DрoмoLивних 9o Dорукâ Dрo9ajнo: кaрaкLeрa.

O9 1981, сDoрL DoсLaje нajLрaжeниja свeLскa рoJa, a мe9иjи
Dрeузимajу улo:у њeнo: :лaвнo: 9исLриJуLeрa. Me9иjи 9aнa-
шњицe нису сaмo инсLрумeнL зa DрикуDљaњe и ширeњe Dрoиз-
вe9eних инфoрмaциja, вeћ Dрoизвoђaчи, кoнLрoлoри и влaсници
инфoрмaциja. У кру:у Dону9а–ме9ији–сDорL–DоLрошња сви 9о-
Jијају, и Lо је сушLина функционисања сDорLско: LржишLа и ин-
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9усLрије сDорLа. Ту DoсeJнo Dрe9њaчи Leлeвизиja a у скoриje врe-
мe и инLeрнeL, који инLересценLима оJезJеђује међусоJну ин-
Lеракцију, :9е свако може 9а комуницира са сваким, 9а ви9и
како се коLира у јавносLи и међу навијачима, како је који Dроиз-
во9 Lржишно Dозициониран, али и 9а сLвори лажну (најчешће
DозиLивну) слику и имиџ о неком сDорLисLи, клуJу или Dроизво-
9у. Томе, уосLалом, служи и све већи Jрој сDецијализованих фир-
ми за ПР и сDорLски маркеLин:, које не само шLо Dро9ају роJу Dу-
Lем реклама, већ и сLварају и Dромовишу нове сLилове живоLа и
социјално Dожељне оJлике Dонашања.

Перовић, Парчина и МиLић (2014) наво9е 9а су најчешћи начи-
ни за креирање рекламно: времена:

1) Рекламно време – Dреки9и у Dреносима сDорLских Lакмиче-
ња, оJично у Lрајању не већим о9 30 секун9и, сLављају се у
Dро9ају Dонека9 и 9о 60 DуLа у Lоку је9но: Dреноса. На Dри-
мер, НФЛ (NFL) је са АБЦ (ABC), НБЦ (NBC), ФОКС (FOX) и ЕСПН
(ESPN) у:оворила Lачно 56 Dреки9а о9 30 s за време Dреношења
је9не уLакмице.

2) Рекламни информаLивни Dанои – за време Dреноса, ло:о или
LелоD сDонзора размешLа се у ви9но Dоље или се емиLује као
кајрон у кролу.

3) Привлачење Dажње – исLицање или указивање на различиLе
акLивносLи сDонзора о9 сLране коменLаLора Lоком Dреноса, а
који су везани за сDорLска 9ешавања.

4) Персонификација – овај меLо9 се корисLи у случајевима ка9а
се назив комDанија сDонзора корисLи као сасLавни 9ео назива
Lакмичења.

5) КраLки Dреки9и – веома је сличан рекламном информаLив-
ном Dаноу и ло:оLиDу. У краLким Dреки9ама не већим о9 5 се-
кун9и, Dриказује се о9:оварајући рекламни маLеријал сDон-
зора и о:лашивача. 

КвалиLеL сDорLских Lакмичења, JројносL DуJлике и јавносLи,
DривлачносL сDорLско: 9о:ађаја за ме9ије, као и Dојава сDорLских
„звез9а”, DреLварају се у Dрава сDорLских ор:анизација која се
Dро9ају (сDонзорска Dрава, лиценцна Dрава, Dрава на Dро9ају ула-
зница и DроDа:ан9но: маLеријала, Dраво Dро9аје Dроизво9а и
услу:а, иL9). Ме9ији масовне комуникације сLимулишу инLере-
совање за сDорL у оквиру заје9нице, за амаLерске локалне клуJове
и Dрофесионалне сDорLске Lимове, а навијачима омо:ућавају



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (2)/2016

112 ЈЕЛЕНА Р. ИЛИЋ, ВЕРОЉУБ С. СТАНКОВИЋ, ИВАН Б. ПЕТРОВИЋ

и9енLификацију са Lимовима. Развој ра9ија, Lелевизије, а DосеJ-
но инLернеLа, 9оDринео је „ексDлозији” сDорLа на амаLерском и
Dрофесионалном нивоу, Dовећао инLересовање за мно:e новe и
„малe” сDорLова и уLицао на свесL Dросечно: конзуменLа сDорLа. 

ГлoJaлнe и мoћнe, ТВ-кoмDaниje свe вишe уLичу и нa Dрaвљe-
њe врeмeнскo: рaсDoрe9a (сaLницa) Laкмичeњa: o9 oDрaв9aних
зaхLeвa зJo: врeмeнскe рaзликe 9o Lo:a 9a сe Doje9инцимa oмo:у-
ћи нaсLуD у рaзличиLим 9исциDлинaмa, aли и 9a сe сDoрLски
Dрoизвo9и Doкaжу нa сDoрLисLимa уживo шLo je мo:ућe вишe
DуLa. Тако је 2007, на на оLвореном DрвенсLву АусLралије у Lени-
су (Australian Open) о9 Lенисерки Јелене Јанковић и Венус Ви-
лијамс (Venus Williams) Lражено 9а Dомере DочеLак меча јер је Lо
више о9:оварало ор:анизаLору Lелевизијско: Dреноса. На Lај на-
чин, Lелевизија 9ирекLно уLиче на сDорLска 9ешавања, Dрила:о-
ђавајући их својим DоLреJама, Jез оJзира на законе и Dравила.

Коукли (Coakley, 1990) смaLрa 9a мe9иjи DрaLe сDoрLски Dрo-
:рaм jeр им je Lо jeфLиниje нe:o 9a Dрo9уцирajу 9ру:e врсLe Dрo-
:рaмa и oмo:ућaвa им 9a 9oсDejу 9o рaзних сe:мeнaLa DуJликe
кojи су инaчe Leшкo 9oсLуDни. Oсим DoсeJних кaнaлa зa eмиLo-
вaњe, свe je вишe TВ сLaницa чиjи oснoвни смисao (чaк нe ни
Dрo:рaмскa шeмa) jeсL уDрaвo сDoрL (Eurosport 1 i 2, Moto TV,
Arena 1–5, иL9.). Тако сDорL DосLаје 9ео јефLиније ин9усLрије за-
Jаве којој се Dриклања све већи Jрој неза9овољних и незаDосле-
них, Jу9ући 9а им Lа заJава лако 9осLуDна и за врло мало новца
9оDушLа LренуLан Jе: о9 сLварносLи и Dре9сLавља венLил кроз
који мо:у неомеLано 9а изразе своје неза9овољсLво, Dонека9 чак
и уз симDаLије и разумевање и/или о9оJравање околине.

С 9ру:e сLрaнe, шLaмDa, рa9иo и Leлeвизиja кoнциDирaни су
Laкo 9a кoнзумeнL њихoвих LeксLoвa и сликe (Dрo:рaмa) Jивa
сaмo Daсивни рeциDиjeнL инфoрмaциja кoje мисaoнo oJрaђуje,
9oк инLeрнeL oмo:ућaвa aкLивну улo:у у кoмуникaциjи, у ви9у
кoмeнLaрa, o9:oвoрa, Dрe9лo:a, aнкeLa, jaвнo: oJрaћaњa, 9oDиси-
вaњa, 9eJaLe. ИнLeрaкциja кoja je oсLвaрeнa кoмуникaциjoм Dу-
Leм инLeрнeLa, oмo:ућaвa му 9a свojим сLaвoм aкLивниje учe-
сLвуje у (вирLуeлнoj) jaвнoсLи у свим њeним oJлицимa: DoрLaли-
мa кojи oмo:ућaвajу oсLaвљaњe кoмeнLaрa чиLaлaцa, Dрoфилa нa
ФejсJуку (Fаcеbооk) и 9ру:им 9рушLвеним межама, Le рaзних фo-
румских 9искусиja и сajLoвa чиjи су aуLoри фaнoви aли и сaми
сDoрLисLи и њихoви Dрe9сLaвници зa o9нoсe с jaвнoшћу, шLo je
свe чeшћи случaj.
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MeђуLим, чини сe 9a и Lу сиLуaциje ниje Jaш Loликo црнo-Jeлa.
ИсLрaживaњe Чен9лера (Chandler, 1988), Doкaзaлo је 9a иDaк
DoсLoje рaзликe у изJoру DуJликe. Нaимe, укoликo сDoрLски
9o:aђaj и њe:oв Leлeвизиjски Dрeнoс DoсмaLрaмo нa слe9eћи нa-
чин:

9oлaзимo 9o зaкључкa 9a иDaк и сaми мoжeмo 9oнeLи кoнaчну
o9луку o Loмe шLa ћeмo :лe9aLи, о9носно, DраLиLи. MeђуLим,
Чeн9лeрoвo исLрaживaњe Doкaзуje 9a DoсLojи и мo:ућнoсL o9лу-
чивaњa и o Loмe кaкo ћeмo сDoрLски 9o:aђaj :лe9aLи. Нaимe, oн je
у свoм исLрaживaњу 9oJиo 9a БриLaнци вишe вoлe 9a :лe9ajу
свoje нaциoнaлнe сDoрLoвe фу9Jaл и крикeL, a Aмeрикaнци
JejзJoл и aмeрички фу9Jaл, 9oк je нa Lрeћeм мeсLу Do DoDулaр-
нoсLи Jиo Leнис. MeђуLим, знaчajнa рaзликa je Jилa у Loмe шLo
БриLaнци у знaчajнo вeћeм Jрojу и9у 9a уживo DoсмaLрajу и  ри-
сус�вуjу Lим 9o:aђajимa, 9oк Aмeрикaнци oсLajу у Lрa9ициoнaл-
нoj улoзи TВ  oсмa�рaчa.

Taкoђe, 9o9aLнa нeDoвoљнa oкoлнoсL зa мe9иjски слaJo Dрo-
Dрaћeнe сDoрLoвe je Lo шLo мe9иjи Doклaњajу вeћу Daжњу сDoрLу
(или сDoрLскoм 9o:aђajу) кojи уживa вeћу DoDулaрнoсL кo9 :лe-
9aлaцa, aли исLo Laкo, шLo сe нeки сDoрL (сDoрLски 9o:aђaj) вишe
Dрoмoвишe у Lим исLим мe9иjимa, oн ћe JиLи 9aлeкo DoDулaр-
ниjи. Тo 9oвo9и 9o свojeврснe „DoзиLивнe” DoврaLнe сDрe:e (зa-
виснo из кo: сe у:лa :лe9a). Taкo мaњe мe9иjски зaсLуDљeни
сDoрLoви, aли и 9ру:и oJлици нeDрoфиLнo: сDoрLa (нDр. сDoрL
инвaли9a), Jивajу мaњe DoDулaри и oDeL, сaмим Lим, мaњe мe-
9иjски DрoDрaћeни.

КOМEРЦИJAЛИЗAЦИJA СПOРТA КAO ДEЛAТНOСТИ

Кao шLo смo вeћ укaзaли, сDoрL je DoсLao вeoмa унoснa и исDлaLи-
вa мe9иjскa рoJa, чије Lокове новца чине сле9ећи елеменLи: вр-
хунски сDорLисLи, власници клуJова, ме9ији, сDонзори и DуJли-
ка, коју чине навијачи али и мла9и сDорLисLи, који се у:ле9ају на
своје и9оле који им служе као узори и извори инсDирације. 
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У кoмDaниjи Волво (Volvo Cars) Dрoцeњуjу 9a je њихoвo улa:a-
њe o9 3 милиoнa 9oлaрa у сDoнзoрисaњe Leнисa eквивaлeнL улa-
:aњу o9 25 милиoнa у o:лaшaвaњe с oJзирoм нa eксLрa мe9иjску
Daжњу кojу сDoнзoрисaни 9o:aђajи имajу (Mилoшeвић, 2009).
КомL и СLо:ел (Comte & Stogel, 1990), нaвo9e 9a JруLo нaциoнaлни
сDoрLски Dрoизвo9 САД je 1988 Jиo 63,1 милијар9е 9олара, шLo
сDoрL сLaвљa нa 22. мeсLo нa лисLи LoD 50 ин9усLриja Dрема нa-
циoнaлнoм JруLo Dрoизвo9у, исDрe9 aуLoмoJилскe ин9усLриje,
aли и нaфLнe и вaз9ухoDлoвнe.

У NBA (National Basketball Association) je 1999. рeклaмa o9 30 се-
кун9и кoшLaлa 75.000, a у финaлу Dлеј-офа 400.000 9oлaрa (Wash-
ington & Karen, 2001). NBC je 1999 зa World Series нaDлaLиo зa 30 s
рeклaмe 300.000 9oлaрa, шLo je Jилo 20% вишe нe:o кoликo je зa
исLи Dрeнoс 9oJиjao Фокс (ТV Fox) 1998 за СуDер Jоул (Super
Bowl): Lе :о9ине је 9оJио 1,6 милиoнa, 9oк je 9вe :o9инe рaниje Lo
Jилo 1,3 милиoнa.

Перовић, Парчина и МиLић (2014) наво9е Dо9аLке о ценама
Dро9аје ТВ Dрава у САД чеLири најDрофиLаJилније Dрофесионал-
не ли:е: МLB (Dрофесионална JејзJол ли:а) има склоDљене у:о-
воре на DеL :о9ина с комDанијама FОX и ESPN, заје9ничке вре9-
носLи о9 560 000 000 9олара Dо сезони. NFL (Dрофесионална фу9-
Jалска ли:а) је најDрофиLаJилнија ли:а Dрофесионално: сDорLа
шLо се Lиче ме9ијских Dрава. ABC, FОX, CBS, ESPN су комDаније
које су склоDиле у:овор са NFL Dлаћајући свака о9 550-600 мили-
она 9олара Dо сезони или укуDно 18 милијар9и 9олара. Већи 9ео
уложено: новца ТВ мреже ће DокриLи о9 Dро9аје рекламно: Dро-
сLора, LренуLно најскуDље: у овом сDорLу – сDоL о9 30 секун9и у
Lоку Dреноса велико: финала, „Super Bowl”, кошLао је невероваL-
них 2,15 милиона 9олара. NHL (Професионална хокејашка ли:а)
DоLDисала је заје9нички у:овор са ABC, ESPN и ЕSPN 2 за 120 ми-
лиона 9олара Dо сезони на DеL :о9ина. NBA (Професионална ко-
шаркашка ли:а), Jизнис који 9анас вре9и невероваLних 9ве ми-
лијар9е 9олара Dо сезони, само о9 у:овора са ТВ каналима и ка-
Jловским оDераLерима за шесL :о9ина (2003–2009), зара9иће
4.900.000.000 9олара. Фу9Jалски клуJ Реал Ма9ри9 у сезони 2006/
07 имао је Dрихо9 о9 351.000.000 евра и осLварио чисLу 9оJиL о9
44.000.000 евра. О9 Lо:а износ који се о9носио на Dро9ају ТВ Dрава
Dовећан је са 25% на чак 33%.

Teмe кoje Laкoђe Doчињу JивaLи зaнимљивe мe9иjиjмa су рa-
зни oJлици eксLрeмних сDoрLoвa, кojи Jивajу зaсLуDљeни у свим
oJлицимa мe9иja (:9e циљну :руDу у:лaвнoм чинe млa9и из ур-
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Jaних срe9инa, aли сирoмaшниjих 9eлoвa :рa9a), aли и рaзличи-
Lи изJoри, o9 изJoрa зa нajJoљe: сDoрLисLу у свoм сDoрLу, 9o нaj-
Joљe: сDoрLисLe 9ржaвe или EврoDe, 9o изJoрa зa (нajчeшћe) нaj-
лeDшу сDoрLисLкињу или сDoрLисLу. У склa9у с oвим изJoримa и
укусoм DуJликe, рaсLу или oDa9ajу шaнсe сDoрLисLe зa сLицaњe
мe9иjскe Daжњe aли и сDoнзoрских у:oвoрa. Mнo:o ћe лaкшe
сDoнзoрa нaћи Aнa Ивaнoвић нe:o Aмeли Moрeзмo (Amélie Mau-
resmo), aли и Дejви9 Бeкaм (David Beckham) нe:o Вejн Руни
(Wayne Rooney). 

Захваљујући Lоме, лик сDорLисLе DосLаје „Jрен9” у 9ословном
смислу, шLо Dочиње 9а личи на савремени ви9 комерцијално:
роDсLва. КомDаније куDују Dраво на сDорLисLу: ње:ов из:ле9, Dо-
нашање, социјална 9ешавања – је9ном речју, сDорLисLа DосLаје
синоним за вре9носL која се жели намеLнуLи 9рушLву и Dоруку
коју LреJа уDуLиLи шLо је мо:ће већем Jроју љу9и. Није реLка Dо-
јава 9а осим шLо су DромоLери неких Dроизво9а на о9ређеним
9о:ађајима и снимања реклама, сDонзори, о9носно комDаније
сLоје иза чиLавих филмских DројекаLа, у којима се сDорLисLи Dо-
јављују као еDизо9исLи, :лумећи сеJе, или Dак чиLавих 9окумен-
Lарних, а све чешће и и:раних филмова који се Jаве њиховим
Jио:рафијама и усDоном, као и чисLо комерцијалних са9ржаја
DоDуL риjалиLија (у којима се Dојављују као Lакмичари или Dак
оних у којима су :лавни DроLа:онисLи) или Dак 9а се оDроJају у
9изајнирању или Dромоцији соDсLвене мо9не и/или козмеLичке
линије (Марија ШараDова је чак развила и соDсLвену линију слаL-
киша „Sugarpova”). Такође, емиLују се чиLави серијали Dосвеће-
ни о9ређеним сDорLским наLицањима, у којима се Dриказују-
кулLура и LурисLички DоLенцијали земље 9омаћина сDорLско:
9о:ађаја, али и Dре9сLављају маскоLе и 9ру:и „сDорLски сувени-
ри”, DоDуL 9елова оDреме коју су корисLили DознаLи сDорLисLи
(лоDLе, 9ресови, Dешкири, иL9. – све шLо је сDорLски и9ол 9оLа-
као),који 9оJијају 9о9аLну Lржишну вре9носL и мо:у се уновчи-
Lи на аукцијама, Jило 9а су оне колекционарско: LиDа, или у 9о-
JроLворне сврхе.

Ка9а је на:ра9ни фон9 на неком Lурниру 9ва милиона 9олара,
или ка9а неки Jоксерски меч вре9и 100 милиона евра, или ка9а
се неком сDорLисLи ну9и зара9а о9 100 милиона евра, сасвим је
си:урно 9а је Lај новац сакуDљен Dомоћу Jројних реклама. Међу
Lим рекламама, све:а и сваче:а, увек се исLиче неколико које 9о-
минирају. Ту је реч о сDонзорима који учесLвују у финансирању
сDорLско: Lакмичења (Lрошкови ор:анизације, Lрошкови Jорав-
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ка сDорLисLа и њихове на:ра9е). Ако је су9иLи Dо Jројкама 9ола-
ра и евра које су 9осLуDне јавносLи, а LреJа, јер оне које се крију
вероваLно су још веће, DрофиLи оних који улажу су о:ромни. Уос-
Lалом, моћне мулLинационалне комDаније не Jи Lо ни Jиле ако
им се уложени новац не Jи вишесLруко исDлаLио. ЗJо: Lо:а је са-
свим разумљиво шLо се Jрину о свему шLо је, Dо њиховом
мишљењу, важно за шLо Jољи DрофиL; 9икLирају се време и мес-
Lо Lакмичења, саLница, иL9. То њихово 9икLирање, на жалосL,
Dрелази у 9икLаL коме се Dокоравају скоро све сDорLске фе9ера-
ције. 

Али и оне саме желе 9а из све:а Lо:а изађу Jо:аLије и моћније.
Примера ра9и, УЕФА (ЕвроDска фу9Jалска унија) је 9онела о9лу-
ку 9а у сезони 1992/93. све Dрихо9е о9 ТВ и реклама сLави Dо9
своју неDосре9ну конLролу. До Lа9а је Dракса Jила 9а фу9Jалски
клуJови, у Lакмичењима која ор:анизује ова асоцијација, за-
9ржавају Dрихо9 о9 реклама, а о9 суме 9оJијене за усLуDање Dра-
ва ТВ Dреноса УЕФИ уDлаћују 10%. Новим Dравилима, клуJови
:уJе Dраво на Dрихо9е о9 рекламе и ТВ Dреноса. Сва ова Dрава и,
разуме се, Dрихо9е Dрисваја УЕФА. Тако DрикуDљена сре9сLва 9е-
лиће се DроценLуално свим учесницима фу9Jалско: на9меLања.

СDонзори имају своје разло:е за оволика ула:ања, али исLе Lа-
кве разло:е имају и сDорLске фе9ерације, које Dокушавају 9а са-
крију о9 јавносLи различиLим оJјашњењима. Тако је учинио и
Dре9се9ник УЕФЕ, швеђанин ЛенарL Јохансон (Lennart Johans-
son), који је о9луку 9а Dо9 своју конLролу сLави Dрихо9е о9 ТВ и
реклама, оJразложио на сле9ећи начин:

„На Lелевизији има Dревише фу9Jала, Dа се DуJлика у9аљује са
сLа9иона. Без оJзира шLо клуJови :уJиLке о9 мање Dро9аLих улаз-
ница на9окнађују Dрихо9има о9 ТВ и реклама – фу9Jал Dолако
умире. УJу9уће, највећи 9ео новца осLајаће у касама наших клуJо-
ва и фе9ерација” (лисL „ТемDо”, 7-13. 8. 1991).

Према иLалијанској шLамDи, овај нови Dлан УЕФЕ Jио је уDерен
DроLив Силвија Берлусконија (Silvio Berlusconi) који је исLовре-
мено и Dре9се9ник фу9Jалско: клуJа Милан (А.C. Мilаn) из Мила-
на, али и власник више ТВ комDанија. ЗJо: Lо:а је Jио у Dрилици
9а усDосLавља моноDол на све значајнијем фу9Jалском LржишLу
чиме је сеJи и свом клуJу оJезJе9ио велики Dрихо9.

У JорJи за DрофиL, очи:ле9но, сва сре9сLва су 9озвољена. Томе
у Dрило: и9у и Dо9аци о DовезаносLи „ле:алних” Lокова коцкања
и сDорLа. Свe DoDулaрниjи oJлик сDорLско: Jизнисa je и клaђeњe,
чeму нaрoчиLo Do:o9уje чињeницa 9a je oнo чeсLo Leмa мe9иjскe
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DрeзeнLaциje и кoмeнLaрa сDoрLских 9o:aђaja. Нajчeшћe сe oвaj
ви9 рeклaмe сDрoвo9и ин9ирeкLнo, Dричoм кoмeнLaLoрa кoликe
су квoLe нa клa9иoницaмa зa рaзнe сDoрLскe рeзулLaLe, aли Lу
имa и oLвoрeнo:, 9ирeкLнo: мaркeLин:a кa9a клa9иoницa у зaку-
Dљeнoм Leмину oJjaвљуje свoje квoLe и Dрo:нoзe или имa DoсeJ-
ну сLрaну нa LeлeLeксLу Leлeвизиje или нa њeнoм служJeнoм сaj-
Lу.

Фрej (Frey, 1985) нaвo9и ГaлуDoвo исLрaживaњe из 1984 и Mилe-
рoв извeшLaj из 1983. o исLрaживaњу у сDoрLу, кojи су 9oшли 9o
Do9aLaкa 9a сe 17-23% aмeричкe DoDулaциje клa9и. Aмeрикaнци
су 1989. Dрoкoцкaли укуDнo 290 милијар9е 9oлaрa, a o9 чe:a je 43
милијар9е Jилo DoLрoшeнo нa нeлe:aлнo клaђeњe, 70% o9 нaвe-
9eнe цифрe сe o9нoсилo нa сDoрL. Према оном шLо су навели у
свом ра9у Фреј и АјLзен (Frey & Eitzen, 1991) сDoрLскo клaђeњe je
1989. чинилo скoрo 11% свeукуDнo: кoцкaњa. СLо:а не LреJа 9а се
чу9имо великој Jроју афера које се у Dосле9њих неколико :о9и-
на учесLало сDомињу у свеLској јавносLи, о9 којих су неке 9оJиле
и Dре9исLражни, исLражни, су9ски и санкцијски еDило:, у који-
ма се сDомињу коруDција и намешLање резулLаLа у циљу Dо9и-
зања DрофиLа, како Dоје9инаца, Lако и ланаца кла9иоица, али и
намешLање исхо9а жреJа за неко DрвенсLво или чак и 9оJијање
Dрава на ор:анизацију неко: сDорLско: 9о:ађаја.

Свe зaсLуDљeниjи oJлик зaJaвe кojи 9oнoси DрoфиL je и Dрoиз-
вo9њa ви9eo и:рицa са симулaциjaмa рaзних сDoрLoвa и сDoрL-
ских 9o:aђaja. Дo сa9a су Lo нajчeшћe Jили aуLo-мoLo сDoрLoви,
фу9Jaл и кoшaркa, a свaкe сeзoнe сe изJaцуjу нoвe, „DoJoљшaнe”
вeрзиje Lих и:рицa кoje „DрaLe Lрeн9oвe” и чиje Lимoвe чинe aк-
Lуeлни Laкмичaри o9рeђeнo: сDoрLa зa o9рeђeну сeзoну или
9o:aђaj, Laкo 9a нaDрoсLo увeк мoрaLe „JиLи у Lрeн9у” и
Doсe9oвaLи нajнoвиjу вeрзиjу и:рицe. Ниje Jaш сaсвим случajнo
кoмDaниja Сони (SONY) изaJрaлa Ли:у шaмDиoнa кao :лaвни
сDoрLски 9o:aђaj зa сDoнзoрисaњe у мoмeнLу кa9a су њeни
сLручњaци Dрoцeнили 9a рaсL Dрo9aje њихoвe кoнзoлe Плеј-
сLејшн 2 (Playstation 2) нe и9e жeљeнoм DуLaњoм.

УмесLо и:рачке, сDорL је DосLао симJол Lехничке цивилиза-
ције. „Савршени ра9 машине” је онај мимеLички имDулс који
Jу9и „Lехничко на9ахнуће” ко9 сDорLисLе. СDорL није само иско-
рак из кулLуре, већи искорак из живоLа (живо: свеLа) (Симоно-
вић, 2014).
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JEСМO ЛИ СВИ СУДИOНИЦИ У СПOРТУ ИЛИ JE 
СПOРТ СВУДA OКO НAС?

Нaслoв oвo: Do:лaвљa je инсDирисaн имDрeсивним Do9aцимa
кoje смo Dрoнaшли у рa9у Лoуa, Харвија и КемDа (Law, Harvey &
Kemp, 2002). Aкo сe врaLимo нa чaс нa нaшу шeму o Loмe кo 9oнo-
си o9лукe o Loмe шLa :лe9aмo (Слика 1), и уDoрe9имo их сa Do9a-
цимa кoje ћeмo у 9aљeм LeксLу нaвeсLи, схвaLићeмo 9a сиLуaциja
ни изJлизa ниje Loликo je9нoсLaвнa.

СLо:ел (Stogel, 1990) нaвo9и 9a су Lри нajвeћe Leлeвизиjскe
мрeжe 1980 eмиLoвaлe 787 сaLи 9ирeкLнo: сDoрLскo: Dрo:рaмa
уживo. ЕСПН (ESPN), СЦА (SCA) и ТБС (TBS) су 1989 eмиLoвaли 7341
сaLи сDoрLскo: Dрo:рaмa. Прaвa нa Dрeнoс НФЛ-a (NFL) зa Deриo9
1990–1993 су Dрo9aLa зa 3,6 милијар9е 9oлaрa.

Рeцимo и Lo 9a je OлимDиjскe и:рe у ALини DуLeм сDoрLских
Dрeнoсa DoсмaLрaлo oкo чeLири милиjaр9e љу9и, и Lo нa 286
кaнaлa у вишe o9 150 зeмaљa (Mилoшeвић, 2009), а Dрeвe9eнo у
сaLe Lо износи око 34.950 сaLи укуDнo зa Deриo9 Lрajaњa oлим-
Dиjских и:aрa. НБЦ (NBC) је DлаLила ТВ Dрава Dреноса ОлимDиј-
ских и:ара у Барселони 420 милиона 9олара и имала на расDола-
:ању 161 час Lелевизијско: Dриказивања 9о:ађаја са ОлимDиј-
ских Lакмичења. СDонзори су морали 9а DлаLе за 30 s свој
рекламни DросLор чак 320.000 9олара (Перовић, Парчина и Ми-
Lић, 2014).

MeђуLим, oвo je сaмo врх лe9eнo: Jрe:a. Пo:лe9ajмo мaлo Jли-
жe нajинLeрсaнLниje Do9aLкe o сLрукLури влaснишLвa у сDoрLу.
Прeмa нaвo9имa Лоуа, Харвија и КемDа (Law, Harvey, & Kemp,
2002) кoмDaниja Њуз КорD (News Corp, 1999), DoсLaлa је вeћински
влaсник ЛА Доџерса (Los Angeles Dodgers) 1998; имa 9eoницe у Њу
Јорк Ренџерсима (New York Rangers) и Никсима (New York
Knicks), aли и Ме9исон сквер :ар9ену (Madison Square Garden),
Dунo влaснишLвo нa9 сLa9иoнoм Доџерса (Los Angeles Dodgers) и
40 % у9eлa у влaснишLву СLеDлс ценLра (Staples Centеr), 9воране
Кин:са (L.A. Kingsa), Лејкерса (L.A. Lakersa) и КлиDерса (L.A.
Clippersa), кao и 10% у9eлa у влaснишLву Челзија (Chelsea FC),
МанчесLер јунајLе9а (Manchester United FC), и МанчесLер сиLија
(Manchester City), 5 % Сан9ерлен9а (Sunderland AFC) i 9% Ли9са
(Leeds United). Њуз КорD Doсe9уje и БриLaнску рa:Jи ли:у и 50 %
AусLрaлиjскe нaциoнaлнe рa:Jи ли:e и eксклузивнa Dрaвa нa
eмиLoвaњe Dрeнoсa СуDер Jоула, НХЛ (NHL), БејзJол свеLско: ку-
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Dа (MLB World Series), СвeLскo: куDa у крикeLу (World cricket
league) и Прeмиjeр ли:e. У 2001. Dрихo9 кoмDaниje je Dрoцeњeн
нa 42,9 милијар9е 9oлaрa, o9 чe:a je чисL DрoфиL Jиo 13,8 ми-
лијар9и.

КoмDaниja ВолL Дизни (Walt Disney) склoDилa је у:oвoр Loкoм
1996. o рeклaми свojих Dрoизвo9a и Dрoмoциjи свojих ликoвa из
црLaних филмoвa, Le мaскoLa с DoрLaлoм ЕСПН (ESPN) и мрежом
АБЦ (ABC), али и НБА, НХЛ и Наскаром (NASCАR) и Lимe зaрa9илa
67 милиoнa 9oлaрa сaмo нa Loмe.

Ворнер Бра9рс (Warner Brothers) je кoмDaниja Do9 чиjим Da-
LрoнaLoм су DoзнaLe сLaницe ХБО (HBO), Си-Ен-Ен (CNN), али и
АLленLа Брејвс (Atlanta Braves), АLланLа Трешерс (Atlanta Thrash-
ers), АLланLа Хоукс (Atlanta Hawks), ФилиDс арена (Philips Arena),
И:ре 9оJре воље (Goodwill Games) и Dрaвa нa Dрeнoс СвeLскo:
DрвeнсLвa у рвaњу (Law & al. 2002).

КoмDaниja AOL je у:лaвнoм oриjeнLисaнa нa инLeрнeL DoрLaлe
и инфoрмисaњe, aли су9eлуje у влaсничкoj сLрукLури Сoниja,
aли и филмскe кoмDaниje КoлумJиja (Columbia Pictures). Зa кo-
ришLeњe ФилиDс aрeнe, Хоукс и Трешерс у Deриo9у o9 20 :o9инa
DлaLили су 180 милиoнa 9oлaрa. Вијаком (Viacom) je зa свoj oс-
нoвни ви9 9eлoвaњa o9aJрao Leлeвизиjу и филмoвe и Lo ни мaњe
ни вишe DуLeм ПарамоунL Dикчерса (Paramount Pictures) и СDе-
лин: енLерLејнменLа (Spelling Entertainment), a имa у9eлa у влaс-
нишLву и МТВ (MTV) и ВХ1 (VH1), али и Си-Би-Ес-у (CBS) и
Ен-Би-Си-ју (NBC). Taкoђe Doсe9уje и 18 % влaснишLвa нa9 сajLoм
sportsline.com (Law & al. 2002).

Нeмaчкa кoмDaниja БерLелсман (Bertelsmann) je je9ини eврoD-
ски кoн:лoмeрaL. У њeну влaснишLву сe нaлaзи из9aвaчкa кућa
Ран9ом хаус DаJлишин: (Random House Publishing) кoja je нajвeћи
свeLски из9aвaч и 9исLриJуLeр књи:a нa eн:лeскoм jeзику, Le
41% сajLa barnesandnoble.com зa oнлајн Dрo9ajу књи:a. Пoсe9уje и
из9aвaчку кућу БМГ енLерLејнменL (BMG Entertainment) Dрeкo
кoje Doлaжe aуLoрскa Dрaвa нa Dрeкo 200 DoDулaрних музичких
из9aњa. Taкoђe, у сaрa9њи сa УЕФA je DoсLaлa DaрLнeр скoрo 300
eврoDских фу9Jaлских клуJoвa (o9 кojих нajвeћу Do9ршку имa 12
клуJoвa немачке Bundeslige) и 45 фу9Jaлских сaвeзa у EврoDи и
Aзиjи. КoмDaниja je oLкуDилa и Dрaвa нa eмиLoвaњe Eурa 2000 зa
Do9ручje EврoDe, Dрaвa зa eмиLoвaњe куDa УEФA, aли и Dрeнoсe с
ВимJл9oнa (Wimbledon), УС ODeнa (US ОPЕN) и мeчeвa Дejвис
куDa (Davis Cup). Toкoм 2000, зaрa9или су 90 милиoнa 9oлaрa у
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сaрa9њи сa Виaкoмoвим ПарамоунL сLу9ијом Doвo9oм снимaњa
и Dрo9укциje TВ филмoвa (Law & al., 2002).

Вивен9и универсал (Vivendi–Universal) je Doкушaj сLвaрaњa
eврoDскo: Daн9aнa кoмDaниje AOL–Time Warner. Универсал мју-
зик (Universal Music) je нajвeћи свeLски 9исLриJуLeр музичких
из9aњa, aли Doлaжe и Dрaвa нa 9исLриJуциjу 24.000 eDизo9a рaз-
них сeриja и 4.000 филмoвa нa LeриLoриjи Сје9ињених Држава.
Taкoђe имajу у9eлa у влaснишLву Leлeвизиje Канал+ (Canal+) и
фу9Jaлскo: клуJa Пари Сен Жермен (Paris Saint-Germain).

Мишљења и оJразложења о Dоје9иним акцијама и у9ружи-
вању наиз:ле9 неDовезвих ме9ијских мо:ула и маркеLиншких
оJласLи и акLивносLи мо:у JиLи различиLа. Али, оно шLо им је
заси:урно заје9ничко јесL циљ: шLо већа зара9а. ИнLерес ор:ани-
заLора различиLих Lакмичења и њихових сDонзора је 9а Dривуку
најJоље Lакмичаре, јер су они :аранција Dословно: усDеха. Нај-
Jољи Lакмичари Dривлаче DуJлику на сLа9ионе, али и Jројне ТВ
:ле9аоце, шLо је 9оJра Dрилика за оJезJеђивање Jројних реклама
о9 којих се оJезJеђују велика финансијска сре9сLва. Само Dри-
сусLво сDорLисLе у неком Lиму или на 9о:ађају, 9о9аLно увећава
финансијску вре9носL исLо:. А оDеL, 9о9аLна комерцијализација
DуLем ви9ео и:рица, филмова, ријалиLија, мо9е, музике, часоDи-
са, Dромоције разних 9о:ађаја, LурисLичких 9есLинација и у:ос-
LиLељских оJјекаLа, 9оDринси ме9ијској али и економској исD-
лаLивосLи и уновчавању вре9носLи савременх :ла9ијаLора. Док
:о9 се DрофиL Dојављује као сDона између сDорLа и ме9ија, 9у-
ховна, Dе9а:ошка, хуманисLичка, Dа и научна сLрана сDорLа Jиће
у Dо9ређеној Dозицији.

ЗAКЉУЧAК С oJзирoм нa свe DрeLхo9нo нaвe9eнo, мoрaмo DoсLaвиLи DиLa-
њe: 9a ли сDoрL и мe9иjи мo:у je9ни Jeз 9ру:их? Нaшe мишљeњe
je 9a нe мo:у. СDoрL je, о9 анLичких времена (Dрвих oлимDијских
и:ара и :ла9ијаLорских JорJи и Риму), Dа 9о 9анас, DoсLao JиLaн
фaкLoр сoциjaлизaциje, a Lимe и мoћнo срe9сLвo зa мo9ификoвa-
њe и усмeрaвaњe мишљeњa и Doнaшaњa Dоје9инаца, али и широ-
ких наро9них маса, Dри чeму je oснoвни циљ млaђa DoDулaциja,
зJо: сво: креаLивно:, сLваралачко:, али и револуционарно: Dо-
Lенцијала. С oJзирoм нa Lo шLо DoсLajeмo свe вишe излoжeни eк-
сDaнзиjи рaзних сDoрLских aкLивнoсLи (вeћ сa9 их имa Dрeкo
130), мoжeмo oчeкивaLи 9a ћe сDoрL JиLи свe DрисуLниjи у мe9и-
jимa. Вeћ сa9a имaмo сиLуaциjу 9a je сDoрL DрисуLaн нe сaмo нa
зa9њим сLрaнaмa 9нeвних нoвинa вeћ 9a сe Doлaкo Dрeливa и нa
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9ру:e oJлaсLи, 9a и9e кa срe9њим сLрaнaмa, Dрe9виђeним зa eс-
Lрa9у, зaJaву, скaн9aлe и Lрaчeвe, Le 9a сe сDoрLисLи свe вишe
LрeLирajу кao celebrities, 9a DoсLajу и9oли и узoри, oсoJe чиjи су
изJoри, мишљeњe, сLaвoви и Doнaшaњe вeoмa вaжни, Le зaним-
љиву o9скoрaшњу сиLуaциjу у кojoj 9ржaвнa Leлeвизиja Dрeки9a
Dрeнoсe нajвишe: зaкoнo9aвнo: Leлa – СкуDшLинe зaрa9 9ирeкL-
нo: Dрeнoсa нeкo: сDoрLскo: 9o:aђaja a у чиja су Dрaвa нa Dрeнoс
улoжeнa вeликa срe9сLвa, мoж9a и вeћa нe:o шLo сe у Lу исLу
сDoрLску :рaну улaжe у сaмoj зeмљи. Ме9ији су DосLали не само
канал за Dреношење информација о9 Dроизвођача 9о DоLрошача,
већ и сре9сLво за формирање 9рушLвено: сисLема вре9носLи и
сре9сLво уLицаја на формирање јавно: мнења, 9ок сDорL Dре9-
сLавља каLализаLор за масовно исDољавање емоција и венLил
који омо:ућава инLензивну 9емонсLрацију Jазичних на:она, ус-
ле9 че:а може DреузеLи уло:у DоказаLеља на9олазећих 9рушLве-
них криза разних врсLа и нивоа (нDр. расDа9 Ју:ославије и раLови
на њеном Lлу који су усле9или након Lуче и немира на за:реJач-
ком Максимиру, на фу9Jалској уLакмици Динамо – Црвена Звез-
9а, 13. 05. 1990 :о9ине). СLo:a мoрaмo DoсLaвиLи DиLaњe: шLa je
вaжниje – хлeJ или и:рe? O9:oвoр сe нaзирe - у зависносLи о9 Dо-
лиLичко: LренуLка. 
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SUMMARY THE MEDIA AND SPORT – CAN THEY BE INDEPENDENT OF EACH OTHER? 

Only recently have people started to insist on professionalism in
sport, and as a result sport is becoming a very successful media busi-
ness – commercial activity on which very complex industrial
endeavors are based. Sport itself, especially the Olympic Games,
except for games and fun and high goals of bringing people together
since ancient times, is beginning to represent a kind of job for many
people, a primary activity which directly enables them not only to
earn a living, but to make a profit as well. Thus, the very term ‘sports
career’ becomes a general one, and the mere participation in sport
becomes a profession just like any other. That is how ‘transfers’ and
sponsorship deals today are worth millions, and minutes of adver-
tisements during the broadcast of a match are becoming more and
more expensive, and more and more money is being set aside for the
rights to broadcast matches, for exclusive footage and pictures of
famous athletes. An athlete is becoming a ‘brand name’, and compa-
nies through sponsorship deals and advertisements buy the right to
the athlete: he becomes a synonym for values which should be
imposed on the public and a message which should be sent to as
many people as possible. Lately, this trend has expanded to include
sports competitions. Major sports events are becoming the subject of
geo-political and economic interest, and thus represent a field in
which there is a clash between national identity and economic
globalism. In such circumstances, a strong bond is forged between
sport and the media, which reflects the current state in society. The
question that imposes itself is: have we already crossed that critical
point in which the industry of sport wins over the sports industry? 
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