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ОСНИВАЊЕ

Некада давно у једној далекој земљи... хеј, 
стани, стани, па није то та прича! Ово је 
прича о фудбалском клубу Партизан, а она ни-
је баш тако стара и није се догодила у некој 
далекој земљи, већ у Србији у нашем Београду! 
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Али не брини и ова прича је веома лепа и за-
нимљива, уживаћеш док је читаш. 

Не верујеш?
Онда „начуљи уши“. 
Фудбалски клуб Партизан основан је 4. окто-

бра 1945. године на иницијативу групе партизан-
ских официра, победника тек завршеног Другог 
светског рата. Припреме за оснивање трајале су 
неколико месеци, а најважнији корак било је та-
козвано свеармијско првенство на којем је уче-
ствовало и око 400 фудбалера, који су тада носили 
униформе наше војске. Модерно речено, била је то 
својеврсна аудиција за пријем у новоформирани 
клуб и, наравно, најбољи међу војницима-фудба-
лерима били су позвани да постану играчи Пар-
тизана. 

Око имена новог фудбалског клуба није било 
много дилема, будући да су га формирали пар-
тизани логично је било да се назове Партизан. 

Истог дана када је формиран фудбалски клуб 
основане су и секције за атлетику, кошарку, шах 
и одбојку. Настајала је једна дивна спортска по-
родица – Југословенско спортско друштво Пар-
тизан... 

Први председник Фудбалског клуба Партизан 
био је Ратко Вујовић. 



ЛЕПО ЈЕ ЗНАТИ

Своју прву утакмицу фудбалски клуб Пар-
тизан одиграо је два дана након оснивања, 6. 
oктобра 1945. године, против Наших крила, 
тачније репрезентације Земуна. Партизан је 
победио са 4:2. 
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Први гол у историји Партизана постигао је 
Флоријан Матекало. 

флоријан Матекало 
поСтиГао је први Гол у 

иСторији партизана

На том мечу он је дао два 
гола, а Серес и Рупник по 
један. 

Прву утакмицу Партизан 
је одиграо у саставу: Чулик, 
Чолић, Белеслин, Чајковски, 
Ђурђевић, Шваљек, Серес (Б. 
Михајловић), Атанацковић, 
Рупник, Божовић и Матека-
ло. Тренер је био чувени гол-
ман Фрањо Глазер. 

Партизан је на наредних 
седам утакмица постигао чак 

45 голова, а није примио ниједан! Какав страшан 
тим је имао Партизан сведочи и податак да су 
1946. године сви његови првотимци играли за 
репрезентацију Југославије!

Своју прву интернационалну утакмицу Пар-
тизан је одиграо 20. октобра 1945. године против 

тиМ партизана уочи утакМице у банСкој биСтрици




