Четврти октобар 1945.
Прве дане и месеце, прве кораке и подухвате ФК Партизан, данас је готово немогуће утврдити,
сем наслутити по сећањима неколико актера тих догађаја. Писаних докумената о почецима готово
да и нема. Записника, или макар бележака, такође.
Ипак, може се вратити филм на те дане, иако је све то доста непотпуно, а постоје извесне
несагласности у детаљима, што је и разумљиво, јер је реч о времену од пре шест и по деценија.

Прослављени ратни командант Пеко Дапчевић, касније и један од председника ЈСД Партизан, а
поводом пола века од оснивања 1995. године, у писму којим честита јубилеј, написао је како и где
је рођена идеја, па и одлука о оснивању клуба:
‐

Већина нас, младих генерала, која је играла и волела фудбал, окупили смо се и
договорили да оснујемо фудбалски клуб. Око имена није било натезања: били смо
партизани, било је и најприродније да се наш клуб зове Партизан.

На самом скупу, чини ми се, неформално је председавао Светозар Вукмановић Темпо, били су
још присутни Отмар Креачић Култура, Вујица Гајиновић, Ратко Чоче Вујовић (био је избаран за
првог председника), Коча Поповић, Мијалко Тодоровић Плави. Можда још и неко. Не могу се
сетити, сећања бледе...
Ако је данас тешко, или готово немогуће утврдити детање, целина догађања, првенствено као
атмосфера, може се доста јасно осетити.

Још се није навршила ни година од четворогодишњег ратног ужаса, у данима опште оскудице,
једино чега је било у изобиљу – то су били полет и нада.
На тим темељима је грађено и Спортско друштво Партизан и његова несумњива осовина –
фудбалски клуб, који је и до данас остао магнет и духовни и материјални ослонац тог најбројнијег
и најтрофејнијег спортског друштва.
Датум његовог рођења је 4. октобар 1945. године, а припреме су трајале месецима пре тога.
Светозар Вукмановић Темпо, својим несравњивим ентузијазмом, залагао се да се при Централном
дому Југословенске армије оформи фудбалски клуб, а касније да се то шити и на остале спортове у
којима би били спортисти који су у војничким униформама. Тако су истог дана када и фудбалска,
рођене и секције за атлетику, шах, кошарку и одбојку.
У лето 1945. Годинеу Београду је одржавано свеармијско првенство, које окупило и 400
фудбалера. Међу њима су биле и десетине познатих играча, па и репрезентативаца пре почетка
другог светског рата, а који су у то време били у униформи. Већ тада је начињен списак најбољих.
Када је донета одлука о оснивању фудбалског клуба, они су већ били позвани у Београд и заједно
су тренирали.
Стјепан Бобек, који ће врло брзо постати први играч и југословенска фудбалска величина, сећа се
свог првог сусрета са Београдом:
‐

Стигао сам увече, возом и упутили су ме у један хотел у близини Железничке станице.
Када сам легао осетио сам да по мени гамижу стенице. Било их је толико да сам покупио
своје ствари и упутио се у Дом армије, али у то доба ноћи тамо нисам могао да уђем, па
сам легао на клупу у малом парку испред дома и ту преспавао своју прву ноћ у Београду.

Бобек говори како је дивео још једно непријатно изненађење у сусрету са Београдом:
‐

Када сам видео у каквим је рушевинама био Београд, нисам могао да верујем очима. Ја
сам рат преживео у Загребу, тамо није било рушења и таквих трагова рата, који су
говорили о размерама трагедије. Био сам шокиран Београдом, градом који ћу убрзо
заволети и овде остати преко 60 година, а да никад нисам ни помислио да би ми у
неком другом граду могло бити лепше.

Играчи Партизана, два дана по оснивању, 6. Октобра. Први пут су истрчали на терен. Победили су
репрезентацију Земуна са 4:2 у саставу:
Чулик, Чолић, Белеслин, Чајковски, Ђурђевић, Шваљек, Шереш (Боба Михајловић), Атанацковић,
Рупник, Божовић и Матекало, који је био и први стрелац (дао је два гола, Шереш и Рупник по
један). Тренер је био Фрањо Глазер.

Већ на првим утакмицама показало се да снази Партизана тада нико није био раван. На седам
следећих утакмица дали су 45 голова, а нису примили ни један. Живели су у Централном дому
армије, носили униформе и свако је имао редоивна задужења. Бобек је, рецимо, био
библиотекар. Уз све остало, они су учествовали и на омладинским радним акцијамазбог
рашчишћавања рушевина и уређења улица. Уочи својих утакмица ишли су по граду и лепили
плакате као најаву.
У 3 месеца своје прве године, Партизанови фудбалери су одиграли и неколико интернационалних
мечева. Двадесетог октобра, на годишњицу ослобођења Београда, Партизан је изгубио од
репрезентације Прага са 4:1 пред 7.000 гледалаца. Шестог децембра је доживео и други пораз.
Победу од 4:3 извојевао је московски Динамо.

Још се није ни завршио први месец од оснивања, 28. октобра 1945. Партизан је одиграо и своју
прву утакмицу у иностранству – у Банској Бистрици са 3:1 победио је репрезентацију Словачке
војске, а неколко дана касније победили су и репрезентацију Банске Бистрице са 4:1 У јесен 1945.
године одигран је и први фудбалски турнир. У Београду су наступиле репрезентације свих
република ФНРЈ, репрезентација Војводине и екипа Југословенске армије. Победила је
репрезентација Србије, која је у финалу савладала тим Армије са 1:0.
Тако су протицали ти први дани и месеци у редовним тренинзима, војничким активностима, а
било је наравно и времена за шетње и забаву. Увече би групно одлазили на корзо, а време за
одлазак на спавање било је одређено као у касарнама. Владала је изванредна атмосфера, а то је
утицало да све компактније делују и на фудбалском терену.

Фрањо Глазер, голман и тренер и Мирослав Брозовић, бек и капитен, били су највећи ауторитети
и није било приговора на њихове одлуке.

Године 1946. Фудбалери и остали спортисти Партизана пресељени су у бараке на Шареној ћуприји
у близини Аутокоманде. Данас, наравно, нема никаквог трага од некадашњег спортског насеља и
Фискултурне школе Партизана.

Већ тада је формирана стандардна постава, али редовно су наступали и они који нису почињали
утакмице, будући да су све то били сусрети без протокола и јасних пропозиција. Утакмицама је
присуствовало све више гледалаца, иако су готово једине информације биле по неколико плаката,
или још чешће „глас гласу“. Публика је већ знала имена: Фрањо Глазер, Бела Палфи, Ратко Чолић,
Фрањо Шоштарић, Златко Чајковски, Алекса Атанацковић, Силвестер Шереш, Првослав Боба
Михајловић, Драгомир Марјановић, Момчило Радуновић, Стјепан Бобек, Миливоје Ђурђевић,
Радислав Јањић, Станислав Попеску, Миша Шијачић, Иван Шваљек, Флоријан Матекало, Јован
Вратан, Фрањо Рупник, Јосип Крњић, Владимир Чулик и Мирослав Брозовић.

Сећање Артура Такача
У складу са временом које је било обележено јуришима ка новом, бољем, организованијем
животу, племенит аидеја о формирању великог спортског колектива, пала је на плодно тле. Али,
то је и време у коме се на форму и процедуру мало или нимало обраћала пажња, па данас готово
и да нема записа о почецима.

Оно што је неспорно, јесте да је у средишту тог значајног културно‐спортског подухвата био
Светозар Вукмановић Темпо. Но, тако крупна одлука и идеја могла се остварити само уз залагање
и одушевљење великог броја људи који су, уз срећан стицај околности, допринели да се најмање
времена утроши на форму, а много више на плодотворни рад.
Није протекло много времена од идеје до остварења и нови спортски гигант је постављен на
добре темеље и наставио је да расте све до данашњег дана. Артур Такач, тада млади официр,
један је од људи који су оперативно били у организовању Партизана од првог дана. Такач,
предратни познати тенисер и атлетичар, касније и све до краја живота, био је неприкосновено
спортско име и у међунардним размерама. Срећом, Такач је своја сећања на то време записао и
ми данас објављујемо ово драгоцено сведочење једног од људи, који су били у самом средишту
те полетне организације:
‐

Маја‐јуна 1945. године дата је иницијатива да се у кључним спортовима одрже
такмичења за првенство нове Југославије. Иницијативу су покренули Централни комитет
УСАОЈ (Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије) и Политичка управа ЈА.
У Топчидеру, у касрнама Гарде, сакупљени су током јуна и јула 1945. Године истакнути
спортисти: фудбалери, атлетичари, кошаркаши, одбојкаши и пливачи, који су се
налазили у јединицама ЈА. На окупу су се нашли: атлетичар Павле Јовићевић, фудбалери
Станислав Попоску, Фрањо Глазер, Стјепан Бобек, Првослав Михаиловић, Златко
Чајковски, кошаркаш Ратко Влаховић, пливач и кошаркаш Божо Гркинић, одбојкаш
Михајло Марковић и други...
У Београду су одржана финална такмичења у фудбалу у којима су учествовале
репрезентације република и екипа ЈА. У финалу Србија је победила ЈА са 1:0. Формирали
смо тада и армијску атлетску екипу , која је јула месеца учествовала у Загребу на

првенству Југославије. Док сам био у Загребу први пут сам сазнао за оснивање
Партизана. Наиме, из Београда је назвао телефоном, мајор Владо Мађарић, који је био
на дужности инструктора у Главној политичкој управи ЈА и саопштио да са Јовићевићем
одаберемо најбоље атлетичаре‐војнике и да их доведемо у Београд, где се оснива
колектив врхунских фискултурника ЈА. Истовремено је у Београду таква директива дата
поручнику Попескуу, да у сарадњи са Фрањом Глазером, одабере најбоље фудбалере.
У Београду смо се сместили у просторије СДЈА (Централни дом ЈА). Начелник дома је био
потпуковник Бранко Шотра, а начелник већ формираног Фискултурног одељења капетан
Ратко Плејић. Наређено је да се у Главној политичкој управи јавимо генералу, но мислим
да је тада био пуковник, Отмару Креачићу. Том састанку су присуствовали: Отмар
Креачић, мајор Влада Мађарић, капетан Ратко Плејић, капетан Павле Јовићевић и
поручник Артур Такач. Повремено је састанку присуствовао и генерал Светозар
Вукмановић Темпо.
Дата нам је директива за окупљање врхунских фискултурника ЈА и оснивање спортског
друштва под именом Партизан. Тај ће колектив, како нам је том приком саопштено,
радити у саставу фискултурне школе, која с еоснива при ЦДЈА. Једно одељење школе
биће оријентисано на рад са спортским екипама Партизана, а друго на школовање
инструктора физичке културе за потребе бригада и дивизија.
Мислим да је до имена Партизан дошло спонтано. Вероватно у претходним
разговорима у Главној политичкој управи. Извесно је да су прве идеје потекле од
генерала Светозара Вукмановића и Отмара Креачића. Том приликом саопштено је да ће
командант школе бити поручник Артур такач, а комесар школе капетан Павле
Јовићевић. Уз велику подршку Главне политичке управе и Управе дома ЦДЈА пришло се
формирању спортских екипа (секција) и утврђене су организационе форме фискултурне
школе и принципи рада са спортским екипама Партизана.
За фудбалску секцију био је задужен Виргил Попеску, као референт, а Фрањо Глазер је
одређен за тренера.
Посебно напомињем да је у саставу фудбалске екипе или пак у саставу других екипа,
није постојала дужност комесара. Таква функција постојала је само при команди школе.
Непосредно после оснивања, фудбалска екипа Партизана је, заједно са неколико
атлетичара, пошла на турнеју у Словачку. Руководство је било следеће: мајор Владо
мађарић, капетан Ратко Плејић, капетан павле Јовићевић.
У јесен 1946. Године на дужност начелника фискултурног одељења при Централном
дому ЈА дошао је мајор Божо Шварц, који је ту дужност обављао, ако се добро сећам, до
јула 1948. Године, када ју је преузео мајор Бранко Кобали.
Већ на првом фудбалском првенству Југославије 1946/47. Године Партизан је убедљиво
освојио шампионску титулу. Атлетичари су доминирали у свом спорту, а успешно су
стратовале и екипе у осталим спортовима. Нарочито је значајно да су екипе Партизана,
пре свега фудбал и атлетика, већ у првим данима кативности примениле у својој
припреми савремене методе тренинга. Свакодневни тренинг, солидна физичка
припрема, методе индивидуалног тренинга и стална медицинска контрола, биле су

основа таквог рада. То је донело високи квалитет, а на том плану је примером Партизана
остварен јак утицај и на преипреме државних репрезентација.
Фудбалска екипа је већ у првој години активности и у годинама које су следиле псотигла
изванредне успехе. Може се рећи да је у том периоду Партизан битно утицао на
југословенско прикључење врху европског фудбала. Статистички подаци тих успеха су
познати, а ради прегледа кадровских кретања износе се састави руководстава на тим
првим међународним сусретима Партизана у иностранству. Поред већ поменутог
вођства пута у Словачку, гостовање у СССР‐у:
Мирко Калезић, Артур Такач, тренер Фрањо Глазер, новинар Нико Кадија;
У Букурешту: Божо Шварц, Артур такач, тренер Иљеш Шпиц и у Шведској: Вељко
Миладиновић, Божо Шварц, Маријан Матанчић, тренер Иљеш Шпиц.
За време турнеје по Совјетском савезу уочено је да би за даљи рад требало ангажовати
тренер анајвишег квалитета. То је условио изузетан квалитет играча. Један од
најистакнутијих фудбалера, Кирил Симоновски, саопштио ми је још у СССР, да у Скопљу
у ФК Вардар, ради изузетно добар тренер Иљеш Шпиц. Предлог није одмах прихваћен,
пре свега због заслуга Фрање Глазера при оснивању Партизана и формирању фудбалске
екипе.
Најзад је та важна и за ФК Партизан кључна одлука донета августа 1946. Године.“

ШПИЦ И ПАРТИЗАНОВА ШКОЛА ФУДБАЛА

Један од најзначајнијих тренутака у дугој историји Партизана збио се у лето 1946. године – за
тренера је доведен Иљеш Шпиц.

Пре Шпицовог доласка тренер је био Фрањо Глазер, голман светске славе пре Другог светског рата
и личност великих вредности, али у тренутку када се у Партизану окупило неколико десетина
фудбалера изузетних могућности, Глазер се показао као „уско грло“. Због великих заслуга у
претходној години – и реномеа који је уживао, доста дуго је трајало снебивање да му се каже да
уместо тренер‐играч, треба да буде само играч.
У Партизану у том тренутку нико за Шпица није знао, све док Кирил Џина Симоновски, играч
златне жице није казао да је у Скопљу Мађар Иљеш Шпиц, који је пре и за време рата тренирао
скопске клубове и бугарску репрезентацију. Џина је ставио свој углед на коцку када је препоручио
свог ранијег тренера.
Време је било такво, информације су споро путовале и обично су се вртеле у локалним круговима,
па је и Шпиц дошао у Партизан више због јаког „жиранта“, него због познате прошлости.
А његова играчка прошлост је била и те како богата. Био је играч Ујпешта и тринаест пута
репрезентативац Мађарске, голгетер, градитељ, савршен техничар. Најпре је био играч–тренер у
Швајцарској између 1936. и 1939. године, потом је једну сезону био тренер Хајдука из Сплита, а до
почетка рата тренер скопског клуба Грађански, југословенског прволигаша.

Ту га је затекао почетак Другог светског рата, и као Јеврејину, била му је одређена мрачна судбина
његових сународника. Спасило га је то што је као тренер био прво потребан у Скопљу, а потом су
га окупатори Бугари узели за тренера њихове репрезентације.
За Шпица је Партизан био идеалан терен. Већ је био окупљен велики број добрих играча, а клуб је
формиран са највећим амбицијама. За тренера јасне визије, такође и високих аспирација, уз у то
време најбоље услове, није могло да буде идеалније.
Шпиц је врло брзо постао апсолутни ауторитет. Велики познаваоци посла постају ауторитети лако
и без присиле, знање их брзо издигне и тако добију уважавање. Спој тренера од знања и скуп
играча од талента, брзо је почео да даје резултате. Шпиц их је дограђивао као играче и уклапао у
игру у којој ће индивидуалне вредности бити од највеће користи за тим. Тек им је Шпиц отворио
очи колико још могу да науче и даље напредују. Бобек, Атанацковић, Чајковски, Симоновски и
остали добро су разумели свог тренера, а како су већ били велики мајстори с лоптом, лако су
успевали да претворе у дело, у игру, замисли свог тренера.
Шпицове замисли игре биле су у то време нешто најпрогресивније, не само у нашем фудбалу.
Тако је створено и прихваћено ново схватање, нови поглед на игру и правце њеног развоја.
Тако је створена Партизанова школа фудбала.
Прва генерација Партизана под Шпицовом руком, на терену је показивала изузетну лепоту, али и
ефикасност. На првим турнејама Партизан је побеђивао ривале светског угледа, а сви су били

задивљени демонстрацијом вештине, која мајсторство промовише у најмоћније оружје на
фудбалском терену.
Партизанова школа фудбала најпре је формирала играче, а онда је дограђена – постала је школа
будућих учитеља фудбала. Тако су Шпицова схватања игре наставила да живе на најпродуктивнији
начин. Играчи који су на терену најбоље остваривали замисли свог учитеља постали су тренери и
настављачи линије великог учитеља. Мало је клубова на свету који су дали толико еминентних
тренера.
Ако би требало сажети начела те Шпицове школе, онда би се могло рећи да је игра, надигравање,
вештина, основна снага у коју се верује. У томе је и највећи простор за развој фудбала. Како је
написао један од његових следбеника: „Бескрајне су само могућности игре“.
Уз кондицију и технику, које је сматрао темељом без кога се не може, он је тражио интелигенцију,
лукавство, концентрацију, отпорност на стрес. Знао је да се такав збир вредности не налази лако,
па је ценио у екипи и оне тврде борце. Али, игру је базирао на оним првим.
Шпиц је тако веровао у своје екипе да га је мало интересовао ривал. Офанзивом, комбинацијом,
вештином, потезом, може се надиграти и победити сваки ривал. Најслабија карика у ланцу
његових иначе бројних вредности било је релативно запостављање одбране. Његово поуздање је
почивало на уверењу да ћемо увек дати гол више, а не примити гол мање.
Шпицово схватање и начела школе коју је он утемељио, и данас живе у Партизановом схватању
фудбалске игре. Та начела се не намећу, она су живи ток идеја које се стичу, прихватају и
прерастају у уверење свих оних који су фудбалско школовање пролазили на Партизановом терену.
И то је једна од ствари којима се Партизан поноси. Само највећи клубови на свету имају тако
заокружен мисаони и практични део свог деловања, своју фудбалску школу.

Висок међународни углед

Првих десетак година после Другог светског рата готово да нису постојала међународна клупска
такмичења. У том периоду, па и доста година потом, организовани су пријатељски сусрети
клубова, а постојао и велики број традиционалних турнира.

Победе у тим сусретима, а нарочито успеси на турнирима, доносили су велики међународну
углед.
Када се говори о првом Купу европских шампиона – и неочекиваном позиву Партизану, иако није
био шампион Југославије да учествује у том такмичењу – сви се слажу да је то био резултат виског
међународног угледа који је Партизан тада уживао.

Тако висок рејтинг Партизана треба тражити и у успесима које је постизао на пријатељским
утакмицама против страних клубова. Партизан је и до данас задржао ту праксу да игра
међународне утакмице и ван официјелних програма, а у првим годинама постојхања то је било
најизразитије. Само 1983. Године црно‐бели нису имали ниједан такав сусрет, а има прилично
година када је играно по 10, 15, па и више утакмица.
Прве две утакмице смо помињалчи у поглављу о формирању Партизана 1945. Године, а следила
су гостовања по СССР, Мађарској, Пољској, Чехословачкој, углавном земнљама источне Европе.
Године 1948. У Београд су дошли бечки клубови Аустрија и Рапид. Већ следеће године Партизан
им је узвратио посету, а гостовао је и у Шведској, Норвешкој, Француској, Алжиру.

Две године касније, Партизан је гостовао у Немачкој, Енглеској, скандинавским земљама,
Луксембургу...Одиграо је само у тој 1951. Години 16 утакмица, од којих је 14 победио и 2 изгубио.
Поменућемо само неколико победа Партизана које су му, нема сумње, подигле углед, учиниле га
цењеним ривалом и тако му отвориле пут 1955. Године ка најелитинијој фудбалској позорници за
коју свет до данас зна: Рапид (Беч) 2:1 и 5:2, репрезентација Гетеборга 7:3, Малме 2:0, Бордо 5:0,
Аустрија (Беч) 1:0 и 3:2, Виена 3:0, Келн 2:1, Лил 8:4, АЕК 4:2, Панатинаикос 1:0, Олимпијакос 3:1,
репрезентација Каира 4:1, Коло КОЛО 8:4, Адмира 3:1, Хонвед 3:2, Амстердам 2:0...

Партизан је био победник и више угледних међународних турнира. На интернационалном турниру
1963. Године у Казабланци освојио је Златни куп Мухамеда В испред Монака и Сарагосе.
Победник је, без пораза, и турнира Пентагонал у Мексику 1970. Године (испред Спартака,
Гвадалахаре, репрезентације Мексика и Ботафога).Партизан је такође победник турнира у Хуелви
1976. Године (испред бетиса и Атлетико Мадрида), као и фудбалских турнира у Хонг конгу 1984. И
Кану 1988. године...
С порастом значаја великих европских купова – а по угледу на њих одржавају се слична
такмичења на свим континентима – за пријатељске утакмице, нарочито великих клубова, остало је
мало времена, па су пријатељски сусрети изгубили некадашњи сјај и значај.
За ових 60 година Партизан је био гост на свим континентима и то по правилу на највећим
стадионима и за ривала имао угледне клубове.
Партизан је и на свом стадиону дочекивао све најпознатије клубове света: Хонвед, Спортинг,
Спартак, Реал Мадрид, Келн, Вашаш, Вакер, Легију, Ференцварош, Јувентус, Интер, Милан, Ремс,
Нант, Вердер, Спарту, Манчестер јунајтед, Панатинаикос, Сао Паоло, Фиорентину, Пењарол,
Олимпик из Марсеја, Арсенал, Хамбург, Стандард, QПР, Борусију Дортмунд, Борусију
Менхенгладбах, Рому, Лацио...

Први Куп шампиона

Године 1955. ФК Партизан доживео је својеврсно признање. После неколико година јавних и
тајних преговора водећих фудбалских људи, челника великих клубова и менаџера, те године је
почело такмичење које добило име – Куп европских шампиона.Једни су хтели континентално
такмичење најбољих клубова, нешто коа европска лига, док су се други успротивили тој идеји,
аргументима да би таква лига угрозила националне шампионате. Усвојено је средње решење – да
се те јесени ипак организује такмичење најбољих клубова Европе, али по куп систему.

Позвано је 16 најбољих клубова, по оцени УЕФА. То су већином били прваци водећих држава у
фудбалу или клубвои који уживају највећи европски ранг, иако нису шампиони.

Међу њима је био и Партизан.

У првенству које је завршено тог лета, Партизан је био тек пети на табели југословенске лиге (први
је био Хајдук, а следили су га БСК, Динамо и Звезда), а од 1949. Године и није био уопште
шампион. Но, Партизанов рејтинг је био тако висок, да чак ни то није умањило његову европску
цену.
Први ривал Партизана је био спортинг из Лисабона и он је забележен као први меч у историји
Купа шампиона. Први сусрет је игран на терену португалског шампиона и завршен је нереченим
резултатом 3:3. Милош Милутиновић је у Лисабону дао два гола, а први од њих је уписан као први
гол у историји Купа европских шампиона, данас најелитнијег такмичења на свету. Нека остане
забележено – био је 4. септембар 1955. године.
У реваншу 12. октобра, Партизан је победио са 5:2 и тако ушао у други круг такмичења. Стрелац 4
гола био је Милош Милутиновић – Плава чигра.
Следећи ривал црно‐белих био је Реал из Мадрида. Прва утакмица је играна на Шамартену (данас
Сантјаго Бернабеу), а Партизан је поражен са 4:0. Код резултата 0:0 Партизану су поништена 2
потпуно регуларна гола, која је постигао Милош Милутиновић, а свима на стадиону је остало
нејасно зашто је судија Харциг донео такву одлуку.

Била је већ 1956. година, 29. јануар , када је Реал дошао на наш стадион да обави и ту формалност,
убеђен да ће лако тријумфовати и у Београду. По дану у коме је температура била сипод нуле, на
залеђеном и снегом прекривеном терену и са ветром који је наносио снег, Партизан је надиграо
Реал, дао му 3 гола, а није примио ниједан. Херцег је на самом крају погодио пречку, иако су сви
видели лопту у голу. Када је истекао 90. минут, Шпанци су се радовали као да су они победили са
3:0. И тако висока победа није била довољна д аПартизан оде даље. Пораз у Мадриду је био
убедљивији, али тог 25. Јануара догодило се прво велико фудбаслко чудо у Купу шампиона. Првак
Шпаније једва се извукао пред разиграним Милутиновићем и друговима. Милош је опет дао два
гола (сада су признати, а судио је Швајцарац Гуиде), па је на крају са 8 погодака на крају био
најбољи голгетер првог Купа шампиона.

Много година касније, славни председник Реала Сантјаго Бернабеу у својим мемоарима, описао је
и ове сусрете са Партизаном и написао да се никад није више плашио на једном мечу Реала, него
на оном у Београду, када је мислио да ће Реал доживети катастрофу. Такође, описао је и догађаје
са првог меча у Мадриду пред 120.000 гледалаца, навевши да је „био принуђен“ од

генералисимуса Франка да „убеди“ судију да помогне Реалу, јер једноставно, Франко није
дозволио да један „клуб из комунистичке земље“ победи шпанску институцију. Истом приликом,
Бернабеу се и јавно извинио Милутиновићу и Партизану, рекавши да би са та два гола Милош
Милутиновић имао најмање 10 постигнутих голова у КЕШ, а Партизан вероватно освојио Куп
шампиона. (Диxи ет салвави анимам меам. ‐ Рекох и спасих своју душу). Колико је Милош
Милутиновић фасцинирао Барнабеуа, говори и то што му је газда Реала понудио бланко уговор, а
да Милош упише цену. Овај податак је потврдио тада најпознатији менаџер на свету Јулиус
Украинчек, који је био овлашћен да реализује овај трансфер.

МЕТЕОРСКИ УЗЛЕТ „БЕБА“

Средином педесетих година осећало се да је прва велика генерација Партизана, чији је
предводник био Бобек, прешла подне свог играчког века. Она је за Партизан учинила много,
донела му висок углед у свету, пунила срца фудбалских гурмана, али су витрине остале
полупразне. Број освојених трофеја за првих десет година, био је у несразмери са истинском

вредношћу појединаца који су чинили екипу.

Тај скромни биланс – две титуле шампиона и четири освојена купа за петнаест година – било је
премало за амбиције клуба, чије су дресове носили познати мајстори, а на клупи био тренер
Иљеш Шпиц, коме нико није спорио супериорност по знању, искуству и визији игре
И у руководству клуба су осећали да је потребно учинити нешто што ће ускладити резултате са
укупним могућностима клуба, али су повлачени потези који су доприносили више назадовању
него напретку. Током педесетих година довођено је шест тренера. За све то време Шпиц је
склањан, или је остајао у клубу у споредним улогама. То је, свакако пољуљало и његову сигурност,
па и када се враћао на чело струке, изостајали су резултати.

За то време, тихо и у сенци главне сцене, формирала се екипа младића чији је несумњиви дар
усмеравао ранији првотимац Партизана Флоријан Цоња Матекало. Иако су радили у тишини, све
више се у Београду говорило о генерацији Партизанових јуниора, који својим вршњацима пуне
мреже, а на сваком потезу им се чита даровитост и темељна фудбалска школа.
Из тог тима најпре се издвојио најстарији међу њима, Милутин Шошкић. Он је већ 1955. године
повремено стајао на голу првог тима. Миладиновић, Јусуфи, Срђан Чебинац, годину дана после

Шошкића били су уз први тим. Године 1957. придружили су им се и Звездан Чебинац, Ковачевић,
Митић, Васовић, нешто касније Дамјановић и Љ. Михајловић. Било је јасно да је дошло време за
смену генерација, не само што је стара гарда била већ уморна, него и зато што су се ови младићи
наметали и спремношћу, уз несумњиви полет.
Већ у првенству 1959/60. само су Белин, Пајевић, Калоперовић и Месарош били старији од 23
године. Да Партизан није седео скрштених руку и пре тога, доказ је што је непогрешиво оценио
вредности младих Вукелића, Радовића, Галића, Сомболца, Виславског, па их је довео на
Топчидерско брдо. У првој половини шездесетих, када је имао сјајну екипу, и тада је Партизан
мислио на сутра, па су довели и Хасанагића, Бечејца, Ћурковића, Рашовића, Пирмајера. Тиме је
заокружена јака екипа и јака „клупа“.
После Матекала, генерацију са заштитним знаком „Партизанове бебе“, годину дана је водио
Шпиц, да би их за сезону 1960/61. предао у руке Стјепану Бобеку, некада најбољем реализатору
Шпицових идеја, сада тренеру првог тима.
У првој сезони освојена је титула првака Југославије. У незадрживом финишу, Партизан је у четири
сусрета дао 17 голова, а примио само четири. То је била прва титула шампиона после оне из
1948/49.
Партизан је освојио и првенство 1961/62. Тим је деловао тако сигурно, да када играју пуном
снагом и концентрацијом нико није могао да им одоли. Али су показали и слабости. У првих пет
кола пролећног дела нанизали су пет победа уз гол‐разлику 12:2, да би после нерешеног
резултата са Звездом (1:1) изгубили три утакмице заредом. У целом осталом делу првенства
изгубили су још само једну утакмицу.
Да је уображеност опасан сапутник, тада су очигледно добро разумели, јер су у целом првенству
1962/63. изгубили само две утакмице. Тако су освојили и трећу титулу заредом.
Али су стару лекцију заборавили већ у сезони 1963/64. Кажњена је њихова нарцисоидност – са
девет пораза у шампионату били су тек пети.
Но, у сезони 1964/65. поново су блистали и то на крају са осам бодова предности. То је била
њихова четврта и последња титула шампиона. Следеће године стигли су до другог места у Европи,
али су у Југославији били једанаести!
Тако су завршиле свој лет „Партизанове бебе“. Тада већ искусни играчи и признати мајстори,
разишли су се по свету. Клуб није имао начина да их заустави и тако се, по многим оценама
стручњака, распао у то време најјачи европски тим.
Неспорно је да је могао према својој снази да постигне и више да су остали заједно бар још две‐
три сезоне – иако им се не може оспорити да су остварили много – а ни до данас тако силовито у
врх фудбала није узлетела ниједна, не само Партизанова генерација.

Од ње је Партизану остало још једно капитално сазнање: једини прави пут је школовање
сопствених играча. То искуство и до данас, или данас још више него икад, није заборављено и од
тог пута никада клуб није одустајао.

ДРУГИ У ЕВРОПИ

У јесен 1965. године Куп европских шампиона је ушао у свој десети циклус. По именима учесника,
по приказаним играма, по интересовању, по приходима, то је већ било такмичење највишег
рејтинга на свету.
Партизан је за собом имао већ четири покушаја да се пробије међу најбоље, али није успевао. И
не само Партизан, већ сви клубови из Источне Европе још у раним круговима такмичења
наилазили су на непремостиве препреке.
Прво је то успело Партизану у такмичењу за десети Куп шампиона – стигао је до последњег
степеника, до финала, као први клуб из овог дела света и изазвао дивљење читаве Европе.

Партизан, не само што је дошао до финала, него је на том путу елиминисао шампионе земаља
високог реномеа.

Најпре шампиона Француске, Нант. У Београду, 22. септембра 1965. године, пред 30.000
гледалаца, победили смо Нант са 2:0 (стрелци Галић и Хасанагић). У Нанту, 13. октобра у реваншу
је било 2:2 (Ковачевић и Галић). Тако се Партизан пласирао међу шеснаест клубова који иду даље.
У осмини финала, 9. новембра, у Београду је побеђен првак Немачке Вердер са 3:0 (у последњих
двадесет минута стрелци су били Јусуфи, Пирмајер и Хасанагић). У реваншу, 19. новембра 1965,
пред 30.000 гледалаца, Партизан је успео да се одупре снажном ривалу, примио је само један гол
и обезбедио наставак такмичења у пролеће 1966. – био је међу осам најбољих на континенту.
Жреб нам је тада доделио првака Чехословачке, Спарту.
У Прагу, 2. марта, пред 35.000 гледалаца, Партизан је повео голом Хасанагића, али су Чеси
преокренули резултат и на крају победили са 4:1. Партизану нису даване никакве шансе да може
да надокнади толику предност ривала. Ипак, успео је.
У Београду, 9. марта, пред 50.000 својих навијача не само да смо надокнадили, него смо убедљиво
декларисали Спарту са 5:0 (Ковачевић и Хасанагић по два и Васовић).

Ривал у полуфиналу је био првак Енглеске, Манчестер Јунајтед. У Београду, 13. априла 1966. пред
50.000 сведока, Партизан је победио са 2:0 (Хасанагић и Бечејац). Реванш је игран на чувеном Олд
Трафорду у Манчестеру 20. априла пред 62.500 гледалаца. Немајући шта да изгуби, првак Енглеске
је тако силовито јуришао да се наша одбрана повијала као пред орканом, Манчестер је успео да
савлада сјајног Шошкића само једном.

Партизан је „европско чудо“ довео до краја. Пред њим је остао још само Реал из Мадрида.

У
Бриселу, 11. маја 1966. на стадиону Хејсел, пред 60.000 гледалаца, одиграна је финална утакмица.
Повео је Партизан, али су Шпанци успели да изједначе, а онда и поведу са 2:1 и тако је остало до
краја.

Партизан је наступио у саставу: Шошкић, Јусуфи, Михајловић, Бечејац, Рашовић, Васовић, Бајић
Ковачевић, Хасанагић, Галић, Пирмајер (Ћурковић, Дамјановић, Давидовић, Миладиновић,
Вукелић). Тренери су били
Абдулах Гегић и Станислав Виргилије Попеску.

Партизан је поклекао на последњем степенику, иако је после успешних наступа у претходна
четири кола стекао сигурност. Више ниједна његова победа није могла да се сматра изненађењем.
Најслабија карика југословенског шампиона била је на психолошком плану, и ту је пао. Имали смо
тим највеће снаге, али је клуб у том тренутку био слаб за толико успеха и славе и није могао да
заустави расуло у најважнијем моменту.

То је вероватно највећи разлог неуспеха у финалу, управо тада када је било најпотребније бити
стабилан. Коначни пораз је наступио одмах после финала, када се већи део тима распршио на све
стране, а оно играча што је остало – а то је такође пружало могућности да се формира јака екипа –
остало је дезоријентисано. И тренери и играчи су осећали да иза њих не стоји јака организација,
да се све одвија више стихијски него плански.

До новог успона и трофеја чекало се пуних десет година, које су црно‐бели провели у осредњости
и бледилу, никад последњи, али никад ни први, што је за клуб великог претходног реномеа и
успеха недопустиво мало.

СРЕДЊЕЕВРОПСКИ КУП (МИТРОПА КУП)

Европско клупско такмичење са најдужом традицијом – Средњеевропски куп – Партизан је
освојио у сезони 1977/78.

Поход Партизана почео је 28. септембра 1977. године утакмицом у Београду против чехословачке
екипе Збројовка из Брна. Са два гола Вукотића и головима Трифуновића, Грубјешића и Преказија,
Партизан је победио са 5:1.

У другом колу, 14. децембра, црно‐бели су гостовали у Перуђи. Италијански представник је
победио са 2:1, и то је био једини пораз Партизана у овом такмичењу.
У трећем колу Партизан је гостовао у Брну и победио Збројовку са 2:3. Био је 29. март 1978.
године.
У четвртом кругу, 19. априла 1978. у Београду, Партизан је играо реванш са италијанском Перуђом,
испратио их са 4:0 и убедљиво се реванширао за једини пораз до тада. Голове су дали
Клинчарски, Сантрач, Јовић и Завишић.
С друге стране до финала се пробио славни мађарски тим Хонвед. Завршна утакмица је одиграна
на Партизановом стадиону, 13. децембра 1978. године, и завршена је нашом победом са 1:0. Гол
је дао Аца Трифуновић.
Београђани су наступили у саставу: Залад, Ђуровић, Козић, Трифуновић, Лазичић, Стојковић,
Завишић, Живковић, Сантрач, Варга, Прекази, Клинчарски.
Тренер је био Анте Младинић.

ЛИГА ШАМПИОНА
У јесен 2003. године ФК Партизан је изборио право да се такмичи у Лиги шампиона Европе,
најјачем клупском планетарном надметању у фудбалу. Место међу најбољима обезбедило му је
то што је у два сусрета био бољи од тада трећег клуба енглеске прве лиге, Њукасла, са којим се
састао у последњем колу квалификација. После Партизановог пораза у Београду (0:1), и победе
(1:0) у Њукаслу, Партизан је био бољи у извођењу једанаестераца. Пре тога Партизан је
елиминисао првака Шведске Ђургарден (1:1 и 2:2).

Приликом формирања група за Лигу шампиона, Партизан заиста није имао среће. Жреб му је
одредио ривале: Олимпик из Марсеја, Реал из Мадрида и Порто, првака Португалије. Они су били
далеко најјача група. Сва три ривала су били прваци Европе и победници Купа УЕФА, а збир титула
националних шампиона Француске, Шпаније и Португалије прелази бројку шездесет.
Реал је најтрофејнији клуб на свету. Порто је био победник Купа УЕФА само неколико месеци
раније, Олимпик најбољи у земљи светских првака.
Лотар Матеус, човек несравњивог оптимизма, није се уплашио. Уверење да се може успети и у тој
до данас најјачој малој лиги на свету, пренео је на играче и клуб у целини. Тих дана карте за Лигу
шампиона у Београду су достизале вишеструку цену.
Партизан није успео да се пласира за наставак такмичења, али цела та јесен је протекла у знаку
црно‐белих.
Прву утакмицу у групи Партизан је играо на свом терену против Порта, клуба који ће после
неколико месеци постати победник националног купа и шампион Португалије, а на крају и првак
Европе. Без обзира на нескривени оптимизам Матеуса, Партизан је у тај сусрет ушао доста
бојажљиво. Тек пошто је Порто повео, наши играчи су кренули пуном снагом и Делибашић је
изједначио – 1:1 је остало до краја, а тадашњи тренер Портоа који се звао Жозе Мурињо (који ће у
потоњим годинама постати сигурно највеће светско тренерско име у првој деценији XXИ века)
могао је да одахне и да изрази задовољство нерешеним исходом.
Друга утакмица је играна у Марсеју. Партизан је почео изванредно, одиграо је сјајно 1. полувреме,
стварао шансе, контролисао игру, а онда се догодио обрт. У финишу 1. полувремена, за само
неколико минута наш нападач Делибашић је добио два жута картона и искључен је. Посебно је
иритантан био други жути картон (и аутоматско искључење) којег је италијански арбитар Месина
показао Делибашићу у самом финишу 1. полувремена, због наводног симулирања једанаестерца у
казненом простору француског тима, иако је постојао контакт између Делибашића и противничког
фудбалера. У другом полувремену Партизан, иако у бројчаном дефициту на терену, пропушта још
једну сјајну шансу да дође у вођство (играч Марсеја после шута Саше Илића са саме гол линије
избацује лопту у поље), а након тога Марсеј долази до даха и у једној акцији, после очигледног
фаула над голманом Радаковићем, а којег на стадиону једино судија Месина није видео, Олимпик
је повео. Кола су кренула низбрдо, примљена су још два гола. Ово је била једина утакмица у
групном делу такмичења у којој је
Партизан био резултатски
инфериоран иако је, посебно у
првих 45 минута, пружио јако
добру партију на гостујућем терену.
Трећу утакмицу црно‐бели су
играли против Реала у Мадриду,
против екипе коју је тада цео
фудбалски свет звао „фудбалски

галактичари“, због заиста сијасет звучних имена која су тада наступала за Реал – голман Касиљас,
Роберто Карлос, Хиеро, Фиго, Бекам, Зидан, Раул, Роналдо, Гути... И само име ривала је уливало
страхопоштовање и много искуснијим тимовима, па је и Партизан играо сувише бојажљиво.
Једино голман Пантић није био импресиониран именом ривала, бранио је изванредно, а ипак је
примио гол – из очигледне офсајд позиције стрелца Раула због које је швајцарски арбитар Бусака
касније био и суспендован, па неко време није судио у Лиги шампиона. У тој психолошки тешкој
утакмици Партизан је имао прилике, нарочито Друловић и Илиев, али оне нису искоришћене. У
сећању посебно остаје прилика и шут Друловића након којег је чувени енглески ас Дејвид Бекам
пуком случајношћу био тако постављен да га је испред саме гол линије лопта погодила у тело и
одбила се у поље уместо у мрежу у коју је прецизно упућена. Рецимо и то да је Партизанов напад
у Мадриду био ослабљен неиграњем Делибашића, који је био кажњен због искључења у Марсеју.
У четвртом колу Партизан је дочекао Реал на свом стадиону и одиграо најбољу утакмицу у овом
циклусу, али није победио. Најзрелија шанса је пропуштена када Саша Илић, из идеалне прилике,
пет минута пре краја, није затресао мрежу Реала. После тога свет је обишао снимак на коме се
види како голман Шпанаца Касиљас теши очајног капитена Партизана због неискоришћене
идеалне прилике.
Тада је било већ јасно да Партизан све карте мора да уложи на сусрет у последњем колу против
Олимпика, будући да је у петој утакмици гостовао у Порту. Било је нереално очекивати да се на
том терену освоје бодови. Изгубили смо са 2:1.
У шестом колу Марсеј је играо на стадиону Партизана. Само победа нам је обезбеђивала треће
место и наставак такмичења у Купу УЕФА. Победа над Марсејом и није била нереална жеља, а
сама утакмица је то и потврдила. Партизан је у првих 45 минута пропустио 2 изразите прилике за
погодак (Делибашић и Саша Илић), онда је Марсеј повео средином 2. полувремена, затим је
Делибашић изједначио 10‐ак минута пре краја, а онда је непосредно након тог изједначујућег
поготка Илиев био у “мртвој шанси” да Партизану донесе победу која би значила и “зимовање” у
Европи ‐ са само 5 метара је силовито шутирао и уместо мреже погодио скамењеног голмана
Олимпика право у главу…лопта се од главе голмана одбила у поље, са препуних трибина стадиона
у Хумској чуо се страховит уздах и тако је на крају остало само 1:1. Није претерано рећи да је
Олимпик срећно прошао, освојио треће место и наставио потом такмичење у Купу УЕФА.

За Партизан је тако завршено ово такмичење. С обзиром на младост екипе и неискуство – и
нарочито, с обзиром да је била најјача мала лига која је икад играла у историји фудбала –
Партизан је учинио колико је објективно могао. Није изгубио ниједну утакмицу на свом терену,
игром је био у већини сусрета равноправан угледним ривалима, а и када је губио било је то
минималним резултатом.
Колико је ова Партизанова група била јака, о томе говоре и следеће чињенице: За Реал Мадрид
смо већ написали да су их звали “фудбалски галактичари” што су они по именима заиста и били.
Порто? Па он је те сезоне 2003/04 постао првак Европе, освојио је ту Лигу шампиона! А Марсеј? Он
је у купу УЕФА стигао “само” до финала, при чему је у полуфиналу тог такмичења надвисио управо
енглески Њукасл којег је Партизан елиминисао у квалификацијама за Лигу шампиона!
Партизан је из овог такмичења изашао свакако са увећаним рејтингом и добром зарадом. Као
домаћину, одата су му сва признања, иако је био дебитант у такмичењу оваквог ранга.
После седам година, црно‐бели су у сезони 2010/11 поновили подвиг и елиминацијом јерменског
Пјуника (победама од 3:1 и 1:0), потом финског Хелсинкија (победама од 3:0 И 2:1), а онда и
белгијског гиганта Андерлехта (2:2 у Београду, 2:2 и у Бриселу, па након бриселских продужетака и
извођења једанаестераца 3:2 за Партизан) успели да се пласирају у групну фазу Лиге шампиона,
по други пут у историји нашег фудбала и клуба! Посебно је драматично било на последњој
препреци до Лиге шампиона, у бриселском реваншу против великог Андерлехта. Партизан је
након београдских 2:2 ушао храбро у реванш на стадиону „Ван ден Шток“, повео још у првом
полувремену голом Клеа са 0:1, потом на почетку других 45 минута и са великих 0:2, опет голом
Клеа, да би онда након сјајне акције црно‐белих, одличног шута Илиева али и фантастичне
реакције голмана Андерлехта спречено вођство Партизана од 0:3, које би сигурно дефинитивно
запечатило судбину Белгијанаца. Уместо тога, уследио је кикс‐гол за 1:2, потом и изједначење
Андерлехта на 2:2, да би Партизан потом “висио” али И “преживео” до краја регуларног дела игре.
У продужецима су црно‐бели поново дошли себи, сачували су без већих проблема своју мрежу,

мада су у пар контранапада могли доћи и до велике победе. Ипак, у продужецима није било
голова и једанестерци су морали да одлуче. Приликом тих пенала десило се нешто што је заиста
реткост у фудбалу (поготово у оном највише класе), а што је донело велику радост свима који воле
Партизан – играчи Андерлехта су чак три пута пенале извели и шутирали „небу под облаке“, па
Партизану нису сметала ни два сопствена промашаја, већ су му биле довољне 3 успешне
реализације (Клео, Петровић и Станковић) да се домогне Лиге шампиона 2010/11!
У жребу за групни део Лиге шампиона 2010/11, црно‐бели су добили веома „незгодне“ ривале –
енглеског гиганта Арсенал, украјински Шахтјор и португалску Брагу. Прве прогнозе су говориле да
црно‐бели реално максимално могу да се са Брагом боре за 3. место у групи, што би обезбедило
наставак такмичења на пролеће у Лиги Европе. Ипак, и такве прогнозе су биле превише
оптимистичне кад је Партизан у питању, с обзиром да ће се испоставити да ће црно‐бели изгубити
свих 6 утакмица у групи. А није баш морало тако бити...
У првом колу је Партизан гостовао Шахтјору у Доњецку. Тамо се наш тим углавном бранио и до 70.
Минута успешно одбранио, али је тада из слободног ударца Шахтјор дошао до гола, који му је на
крају био довољан за победу од 1:0. Партизан је након примљеног гола заиграо нешто
офанзивније и опасније по гол ривала, створио је и пар лепих прилика у кратком временском
интервалу, али из њих није успео да избори ништа више од минималног пораза.
У 2. колу је у Хумску стигао велики Арсенал. Атмосфера је била спектакуларна, стадион препун, а
Енглези су отишли кући победивши Партизан са 3:1. Наш тим се добро држао читаво 1. полувреме
(које је завршено 1:1) против великог фаворита, а и у трећој четвртини меча Арсенал није успевао
да стекне резултатску предност – чак ни када је у том периоду за њега досуђен једанаестерац којег
је голман Стојковић одбранио! Ипак, том приликом је Партизан кажњен не само пеналом против
себе, већ и црвеним картоном за штопера Јовановића – ово последње је, чини се, било престрого
од стране судије. У наставку, бројчано ослабљен, Партизан није издржао против веома
квалитетног противника. Примио је још 2 гола, а у самом финишу је Партизан промашио
једанаестерац и тако пропустио прилику да, ако ништа друго, макар минимално буде поражен –
остало је 1:3 у корист енглеског гиганта.
У 3. Колу, пут је Партизана одвео у португалску Брагу. Тамо су црно‐бели поражени са 2:0 (други
погодак су примили у последњим секундама утакмице), иако уопште нису били надиграни од
стране Португалаца. На сличан начин су Португалци победили наш тим и у 4. колу у Београду (овај
пут минимално, 1:0), искористивши своје веће искуство и сачекавши грешку свог ривала. Овим
поразом је Партизан изгубио и теоретску шансу да се бори за 3. место у групи и наставак
такмичења у Европи (у Лиги Европе) након групне фазе такмичења у Лиги шампиона.
У 5. колу је у Хумску стигао Шахтјор и после првог полувремена које је завршено без голова – у
других 45 минута је Шахтјор демонстрирао сву своју снагу, победивши лагано са убедљивих 3:0.
Многи су црно‐беле, пред поледње 6. коло испратили у Лондон на ноге Арсеналу са огромном
бојазни да би Партизан тамо могао доживети резултатску катастрофу – тим пре ако се зна да је
Брага у Лондону од Арсенала примила чак 6, а Шахтјор 5 голова! Ипак, иако је тај меч такмичарски

био битан само Арсеналу (који је морао да победи да би био сигуран за пласман у 1/8‐финала
Лиге шампиона), Партизан је одиграо у Лондону веома храбро и борбено, пруживши солидну
партију, не осрамотивши се ни играчки, а ни резултатски. Арсенал јесте победио са 3:1 (са 2 дата
поготка у последњој четвртини утакмице), али се добро помучио да до те победе дође.
ЛИГА КУПА УЕФА И ЛИГА ЕВРОПЕ
После сезоне 2003/04 у којој је Партизан направио крупан продор на међународној сцени –
пласирао се у по први пут у Лигу шампиона Европе – и међу најбољима показао да може да им
буде равноправан, уследила је сезона 2004/05 у којој је требало доказати да успех из претходне
сезоне није био случајан. И, Партизан је то показао, овог пута такође у европској конкуренцији – у
Лиги Европске фудбалске федерације (Лига УЕФА). У квалификацијама за пласман у ту лигу,
Партизан је елиминисао два румунска клуба. Најпре Отелул, а онда и букурештански Динамо.
Онда је жребом формирана мала лига од пет клубова: Мидлсбро (Енглеска), Виљареал (Шпанија),
Лацио (Италија), Егалео (Грчка) и Партизан. Играло се по једноструком бод‐систему. Сваки тим је
играо по две утакмице на свом терену и две у гостима. Жреб је одредио да Партизан буде
домаћин Егалеу и Виљареалу.
Прву утакмицу Партизан је добио са 4:0 против Егалеа. Грчки бункер је одолевао све док га је
Партизан начео, после тога је све било лакше.
Другу утакмицу смо играли против Лација у Риму. Головима Пјера Боје, Партизан је већим делом
утакмице био у вођству, али су Римљани ипак изједначили – 2:2.
У Београду, против Виљареала, било је 1:1 и то је Партизану било довољно, без обзира на резултат
који ће постићи у Енглеској, јер је Лацио играо нерешено са Егалеом.
Резултат против енглеског прволигаша више није имао такмичарског значаја, јер је Партизан
победом и уз два нерешена резултата обезбедио место међу 32 најбоља клуба у овом такмичењу
и трећепласираних у Лиги шампиона.
У шеснаестини финала противник Партизану је био украјински прволигаш Дњепар из
Дњепропетровска. У Београду је било 2:2 и изгледало је да су Партизанове шансе у ревнашу
слабе. Тако су се понашали и Украјинци, нису крили да себе већ виде у наставку такмичења.
Али, Партизан је режирао ново изненађење, победом од 1:0 у Днејпропетровску обезбедио је
место међу шеснаест најбољих.
Жреб нам опет није био наклоњен, извукли смо екипу ЦСКА из Москве, која последњих година
игра у Европи са вредним успехом. После 1:1 у Београду, када је руски тим био убедљиво
надигран, уследио је реванш и 2:0 за Московљане, уз запажен прилог том резултату италијанског
судије Папересте.
Партизан је у две године заредом постигао добар продор међу најјачим клубовима Европе и
учврстио веру да ће и у наредним годинама бележити напредак.

Две сезоне након свог премијерног учешћа у Лиги УЕФА, црно‐бели су сезони 2006/07 по други пут
изборили учешће у Лиги УЕФА. Њега су изборили савладавши у квалификацијама најпре
словеначки Марибор (2:1 и 1:1), а потом и холандски Гронинген (4:2 И 0:1). У Лиги УЕФА су за
противнике у групи добили италијански Ливорно, израелски Макаби, француски Оксер И шкотски
Глазгов Ренџерс – опет по једноструком бод‐систему, са по 2 утакмице у Београду и на страни.
Најпре је у Хумску стигао Ливорно. Партизан је одиграо добар меч, повео са 1:0, имао идеалну
шансу да повиси своје вођство и на 2:0, али је није искористио. И онда је дошао финиш утакмице,
слободан ударац за Италијане са 40‐ак метара, пре којег је и голман Ливорна отишао у казнени
простор Партизана! И не само да је отишао и тамо стигао на време, већ је и упућену лопту из
центаршута захватио главом и савладао свог колегу Краља на голу Партизана, за крањих 1:1! То се
зове пех и спортска несрећа...У 2. колу у Израелу је Партизан поражен са 1:0, у утакмици у којој
ниједан од ривала није одушевио, али у којем је домаћи тим

створио више прилика и заслужено победио. У 3. колу је Партизан угостио Оксера и веома брзо
дошао до вођства од 1:0. Ипак, убрзо затим наступа велики пад у игри Партизана, Французи брзо
преокрећу резултат на чак 1:3, а у самом финишу постижу И четврти погодак (за крајњих 1:4) чиме
је Партизан “закуцан” на последње место у групи, без шанси за “зимовање” у Европи. Последње 4.
коло је донело такмичарски небитно гостовање у Глазгову у којем је Партизан поражен са 1:0 И
тако је такмичење у групи завршио са само једним освојеним бодом.
Треће учешће Партизана у Лиги УЕФА се збило у сезони 2008/09, коју је Партизан започео играјући
квалификације за Лигу шампиона. У тим квалификацијама је најпре био успешнији од
азербејџанског Интера из Бакуа (2:0 И 1:1), да би пао на другој и последњој препреци за улазак у
Лигу шампиона. Та препрека се звала турски Фенербахче (2:2 у Београду И 1:2 у Истанбулу), а
остаће забележено да је Партизан и више него драстично оштећен у том двомечу од стране
шкотског (у 1. мечу), односно од стране шпанског судије (у реваншу). Остаде горчина након тога,
али и довољно снаге да се румунски Темишвар савлада у обе утакмице (1:0 у Београду И 2:1 у
Темишвару) и тако избори Лига УЕФА. Партизан поново није имао среће приликом жреба за
групе, јер је за ривале добио веома јаке ривале – италијанску Сампдорију, немачки Штутгарт,
белгијски Стандард И шпанску Севиљу – који су сви иза себе имали претходних година вишеструка
учешћа у Лиги шампиона. Партизан је доживео поразе у сва 4 меча у групи (1:2 против Сампдорије
у Београду, 0:2 у Штутгарту, 0:1 у Београду против Стандарда и 0:3 у Севиљи), мада је посебно у
београдским утакмицама (против Сампдорије и Стандарда) реално требало да избори по реми, тј.
по 1 бод. Није Партизан много подбацио ни у Штутгарту, имао је и тамо прилика да избори бољи
резултат (оба гола је примио у последњих 15 минута утакмице), а једино је у Севиљи тотално
надигран и потпуно заслужено поражен убедљивим резултатом.
Четврто учешће Партизана у Лиги Европе (ново име некадашње Лиге УЕФА) десило се већ
наредне сезоне 2009/10, опет по истом сценарију као претходне сезоне. Поново је Партизан
стартовао у квалификацијама за Лигу шампиона. Велшки Рил је више него убедљиво савладан оба

пута (8:0 у Београду И 4:1 у Рилу), али је већ у наредној рунди Партизан елиминисан из ових
квалификација. Кипарски АПОЕЛ је био успешнији славивши 2:0 на Кипру, док је Партизан у
реваншу стигао само до “пирове победе” од 1:0 што је било недовољно. Црно‐белима је
преостало само да се против словачке Жилине боре за улазак у Лигу Европе, иИ та борба им је и
донела пласман у лигу, иако је након београдских “мршавих” 1:1 изгледало да су шансе за то
готово ништавне. Ипак, у реваншу у Словачкој, Партизан је пружио тактички И играчки јако добру
партију, победио је са убедљивих 2:0 и тако поново себи обезбедио играње у Европи све до краја
календарске године. У групи су противници били украјински Шахтјор, белгијски Бриж и француски
Тулуз. По први пут се у овој лиги играо двоструки бод‐систем, дакле против сваког ривала и кући и
на страни. Партизан је подбацио, поражен је у 5 од 6 утакмица (у Украјини 1:4, против Брижа 2:4 у
Београду И 0:2 у Белгији, а од Тулуза 2:3 у Београду И 0:1 у Француској), једину победу (1:0) је
славио у последњем колу, као домаћин украјинском Шахтјору.
Од те сезоне црно‐бели су још 3 пута играли у Лиги европе у сезонама – 2012/13, 2014/15 и
2015/6.

ПАРТИЗАН У НАЦИОНАЛНИМ ОКВИРИМА И У ЕВРОПИ У ПРВОЈ ДЕЦЕНИЈИ 21. ВЕКА (2001‐2010)
Партизан је у најуспешнији српски фудбалски клуб у првој деценији XXИ века која је за нама – са
укупно 6 освојених титула шампиона (2001/02, 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2008/09 И 2009/10) и са
освојена 3 национална купа (2001/02, 2007/08 И 2008/09). Тиме је укупан број освојених трофеја
на домаћој сцени, од дана кад је Партизан основан па до јуна 2010. године, достигао цифру од 22
титуле шампиона и 11 освојених домаћих купова. Партизан је у последње три сезоне (2007/08,
2008/09 и 2009/10) освојио чак 5 од могућих 6 трофеја (све 3 титуле шампиона И 2 трофеја
намењена победнику купа), а и на половини сезоне 2010/11 се налази на 1. позицији на
првенственој табели, као и са обезбеђеним учешћем у полуфиналу националног купа. Све то
говори да ће овај XXИ век и надаље бити обојен у фудбалске црно‐беле боје, бар када је српски
фудбал у питању. Наша доминација на српској фудбалској сцени се по свему судећи наставља…
На претходним страницама сте могли прочитати детаље о свих 6 учешћа Партизана у претходној
деценији у једној од две европске лиге – о два учешћа у Лиги шампиона (2003/04 и 2010/11), ако и
о четири учешћа у Лиги Европе (2004/05, 2006/07, 2008/09 и 2009/10). Иако су резултати и
остварења у тим лигама могли (па И морали) бити бољи за реноме једног Партизана (са изузетком
сезоне 2004/05 када је Партизан “презимио” у Европи и још отишао и корак даље – све до 1/8‐
финала Купа УЕФА!), мора се написати и то да је и са оваквим остварењима Партизан у претходној
деценији био практично једини српски клуб који је колико‐толико успешно представљао српски
клупски фудбал у Европи и доносио му бодове за што бољи положај Србије на листи европских
националних савеза. Сами пласмани у елитну Лигу шампиона (међу 32 најуспешнија клуба у
Европи) представљају огромне успехе за један српски клуб, с обзиром на прилике у европском
фудбалском свету и на чињеницу да фудбалска Србија на мапи фудбалске Европе већ дуги низ
година представља “ситну тачку”. Ни четири изборена пласмана у Лигу Европе нису у том

контексту за потцењивање, поготово ако се зна да је Партизан по правилу добијао веома
“незгодне” ривале као последње препреке до веома квалитетне Лиге Европе.

Године успона и падова
Ни Фудбалски клуб Партизан није избегао судбину свих спортских колектива: периоде успона и
периоде падова. Срећом, оних првих је било много више.
Први од тих периода је најдуже трајао, читаву деценију и по, од оснивања до 1960. У тим
годинама освојена су само два првенства и четири купа. То ј премало, бар из два разлога.
Први, што је екипу водио Иљеш Шпиц, у то време убедљиво најбољи и најделаковидидији тренер
Југославије. И други, што је Партизан имао екипу састављену од играча таквих индивидуалних
вредности, да се њиховом мајсторству дивио свако ко је имао среће да види бар једну њихову
игру. Мајстор до мајстора: Бобек, Милош Милутинович, Чајковски, Зебец, Белин, Валок,
Атанацкович...
Овај парадокс – јак тим, велики тренер, а без убедљивих резултата – може се донекле објаснити
лежернешћу и недовољним залагањем против екипе чији је састав потцењиван, али исто тако и
честим променама тренера.Шпиц је провео 14 година у Партизану, уз чак шест пауза, када је
неодлучна управа доводила Погашника, Ћирића, Томашевића, Колочаја, Симоновског и Матекала,
а онда поново враћала поверење старом тренеру.
За све то време сиромашног биланса, наша репрезентација је билас призната европска сила, а
њене дресове је носило највише Партизанових играча.И не само бројем, него и суштинском
улогом били су централне личности државног тима.
Други период је почео формирањем тима „беба“, које је фудбалски однеговао Флорјан Матекало,
а завршну глазуру су им дали Шпиц и Бобек. Они су се у пуној снази и солидној играчкој зрелости
појавили 1960. године и суверено владали и пет – четири пута су били шампиони државе, а 1966.
године су били и финалиста Купа европских шампиона. Али, то је био и крај чувеног тима „беба“.
Без мотивације на домаћем терену после великог финала и са другим местом у Европи, оно су
заузели 11. позицију у Југославији, а боља половина тима је неповратно отишла на Запад.
После тог разлаза, завладао је трећи период нешто дужи од деценије(1966‐1976) без иједног
трофеја.Што је можда и још горе – без амбиција, слоге, цео клуб је био окренут, као и сви тешки
болесници, само себи.Креативне снаге није било ни у клубском руководству, ни у тиму.
Следио је период од осам година (између 1976. И 1982). Кренуо је јако добро – освојени су
шампионати 1976. И 1978. године, а онда је сасвим неочекивано дошло до пада какав се није
памтио ‐ на крају првенства 1979. године, у последњем колу је спасен прволигашки статус са
коначним пласманом на 15. месту. Да је та криза била веома дубока, показало се и у следећој
сезони када је заузето, такође до тада незамисливо 13. место. После још једног осмог и једног
шестог места, коначно је освојена титула првака 1983. Године.

Пети период, од 1983. До 1987.године почео је другим местом после шампионске титуле, а онда и
трећим. Уз два узастопна првенства која су завршена у 1986.и 1987. години Партизан је поново
био првак државе.
Измедју 1988. И 1991. Године освојен је само један Куп, а клуб су потресли неспоразуми, свађе,
јавна вређања, тако да се може рећи да Партизан никада у својој историји није био тако испод
неопходног нивоа достојанства.
Почетком 1989. Године, мукотрпним залагањем трезвеног дела клуба, страсти су се смириле,
почео је нови период стабилизације и успона Партизана.
Ако то време обележимо као седми период у историји Партизана, онда оно несумњиво захтева и
кратка уводна објашњења, која можете наћи у поглављу „Јаки кад је најтеже“.
Може се без колебања рећи да ни Партизан није избегао судбину свих спортских колектива на
свету – да су кроз неизбежни део, без којег се ни радост победа не би осетила, ако би се само и
увек побеђивало.

Хронологија
‐Четврти октобар 1945.године‐ формиран Фудбалски клуб Партизан као секција при Централном
дому Југословенске армије.
‐25. август 1946.‐ отпочело прво послератно првенство Југославије.Лига са 14 клубова.Прва
утакмица и победа Партизан против Победе из Скопља 1:0.
‐16. новембар 1946.‐ Прва утакмица у Фудбалском купу и победа од 2:0 против Пролетера из
Приштине.
‐8. јун 1947.‐ победа Партизана са 10:1 против „14.октобра“ у Нишу. Бобек дао девет голова.
‐13. јули 1947.‐ Партизан шампион Југославије‐ прва титула.
‐30. новембар 1947.‐ Партизан освајач Купа‐ први пут. Финале Партизан‐ Наша крила 2:0.
‐22. мај 1949.‐ Партизан шампион Југославије‐ друга титула.
‐10. август 1950.‐ спортска секција при ЦДЈА прерастају у самосталне клубове удружене у
Југословенско спортско друштво
‐Јесен 1950.‐ прва Скупштина клуба.Први председник Ратко Вујовић Чоче.
‐1952.‐ Партизан победник Купа‐ други пут. У финалу је победјена Црвена Звезда са 6:0. Партизан
добија надимак Парни ваљак.

‐1952)53‐ Милош Милутиновић постаје стандардни првотимац. Партизан први пут у Јужној
Америци, победа над Коло Колом. У грчкој, у четири утакмице против најјачих клубова и четири
победе.
‐1953.‐ престаје свака формална веза измедју Партизана и Југословенске армије.
‐29. Новембар 1954.‐ Партизан победник Купа‐трћи пут. У финалу победа над Звездом 4:1
‐1954/55.‐ Партизан учесник првог Купа европских шампиона. Пласман у осам најбољих.
‐1955.‐ отишао Златко Чајковски
‐ 26. Мај 1957. – Партизан освајач Купа‐ четврти пут. У финалу Партизан‐Раднички (Београд) 5:3.
‐1957/58.‐ у овој сезони повукао се Бобек. Милош Милутиновић отишао најпре на операцију
плућа, а онда приступио Бајерну.
‐ 1959.‐Клупске боје плаво – црвене замењују се црно‐белим.
‐1958/59.‐ у току је радикално подмлађивање екипе, која је настављено и у следећој
сезони,“Бебе“ све више постају ослонац.
‐1960/61.‐ Партизан шампион‐ трећа титула
‐ 1961/62. ‐ Партизан шампион‐ четврта титула.Одлазак капитена Бруна Белина после 463
утакмице у дресу Партизана.
‐ 1962/63. ‐ Партизан шампион – пета титула. При крају првенства тренер Бобек отишао у
Панатинаикос. Клуб је напустио и Боба Михајловић,“технико“.
‐ 1964/65. ‐ Партизан шампион – шеста титула.
‐ 11. Мај 1966. – Брисел, финале Купа шампиона:Партизан – Реал 1:2.једанаести у првенству
Југославије.
‐ 1968/69. ‐ одлази Рашовић, долази Бјековић.
‐ 1975/76. –Партизан шампион‐ седма титула.У Љубљани, 11.јула 1976, у последњем секунду
последњег кола Бјековић је постигао гол којим је освојен шампионат.Бјековић са 24 гола
најефикаснији играч лиге.Отишли Вукотић, Бјековић, Иванчевић, Томић, Куновац, Бошко Ђуровић
(на ослужењу војног рока у ЈНА ).
‐ 1977/78. – Партизан шампион ‐ осма титула. У последњем колу Вукотић одиграо 500.утакмицу
за Партизан. Тренер Анте Биће Младинић.
‐ 1978/79. – Партизан у кризи ‐ 15. на крају првенства. У следећој сезони 13. То су највећа потонућа
у историји Партизана.

‐ 1982/83. – Партизан шампион – девета титула. Трофеј „Политике“ као најефикаснијем тиму лиге.
Манце најбољи стрелац са 15 голова. Тренер Милош Милутиновић.
‐ 3.септембар 1985. – погинуо Драган Манце.
‐ 1985/86. – Партизан шампион – десета титула. Почетак скандала када су ФСЈ и његов челник
Шајбер одузели титулу Партизану и поклонили је Звезди. Одлуком суда титула враћена
Партизану, али због тог неразумног потеза и дугог процеса Партизану је одузета могућност да два
пута учествује у такмичењу за Куп шампиона.
‐ 1985. – на место генералног секретара клуба дошао Жарко Зечевић.
‐ 1986/87. – Партизан шампион – једанаеста титула.
‐ 1988/89. – Клуб доживљава велику унутраШњу буру. Свађе, суђења. Другог фебруара 1989.
године на чело клуба долазе Иван Ћурковић , на место председника Скупштине, а Мирко
Маријановић, на место педседника Управног одбора. Мукотрпним дугим залагањем смирују
ситуацију и отварају нову еру у животу Партзана.У клуб дошао Предраг Мијатовић.
‐ 10. мај 1989. – Партизан осавај купа – пети пут. У финалу Партизан – Вележ 6:1. Тренер Момчило
Вукотић.
‐ 1991/92. – за тренера дошао Иван Осим. Лигу напустили клубови из Хрватске и БиХ.
‐ 14. И 21. мај 1992. – Партизан освајач Купа шести пут. Две финалне утакмице. Звезда – Партизан
0:1 и Партзан – Звезда 2:2. Тренер Ивица Осим.
‐ 1992/93. – Партизан шампион – дванаеста титула. Оборени сви рекорди југословенских
првенстава. Партизан освоји о 65 бодова, дао 103 гола( са рекордном гол разликом +83) сви
играчи, и голман, уписани у стрелце...Прва сезона Љубише Тумбаковића на месту тренера првог
тима.
‐ 1993/94. – Партизан шампион – тринаеста титула. Саво Милошевић најбољи стрелац лиге.
‐ 4. и 11. Мај 1994. – Партизан освајач Купа седми пут. Две финалне утакмице, Спартак ‐ Партизан
2:3 и Партизан – Спартак 6:1
‐ 1995/96. – Партизан шампион – четрнаеста титула.
‐ 1996/97. – Партизан шампион – петнаеста титула.
‐ 1998. – Партизан освајач Купа – осми пут.
‐ 1998/99. – Партизан шампион – шаснаеста титула.
‐ 2001. – Партизан освајач Купа – девети пут.
‐ 2001/02. – Партизан шампион – седамнаеста титула.

‐ 2002/03. – Партизан шампион – осамнаеста титула.
‐ 2003. – Партизан учесник Лиге шампиона Европе.
‐ 2004. – Партизан учесник Лиге УЕФА.
‐ 2004/05 Партизан шампион – деветнаеста титула.
‐2005/06 Партизан играо квалификације за Лигу шампиона и испао у ИИИ колу од Артмедие,
наставио у И колу Купа УЕФА и испао од Макаби Петах Тикве
‐ 2006 Партизан по други пут игра у Лиги купа УЕФА
‐ 2007 Партизан играо квалификације у купу УЕФА и после две победе над Зрињским избачен из
даљег такмичења одлуком УЕФА, због понашања навијача у Мостару
‐2007/08 Партизан шампион и освајач купа – двадесета титула и десети куп
‐ 2008/09 Партизан играо квалификације за Лигу шампиона и пошто је у ИИИ колу испао од
Фенербахчеа, кроз И коло победом над Темишваром, квалификовао се по трећи пут у Лигу купа
УЕФА
‐ 2008/09 Партизан шампион и освајач купа – двадесетпрва титула и једанаести куп
‐ 2009/10 Партизан играо квалификације за Лигу шампиона и испао у ИИ колу од Апоела са Кипра,
а победом над Жилином, по четврти пут се квалификовао у Лигу Европе (бивша Лига купа УЕФА)
‐ 2009/10 Партизан шампион – двадесетдруга титула
‐ 2010/11 Партизан играо квалификације за Лигу шампиона и победом над Андерлехтом прошао у
групну фазу Лиге шампиона по други пут у историји
‐ 2010/11 Партизан шампион и освајач купа – двадесетрећа титула и дванаести куп.
‐ 2011/12 Партизан шампион – двадесетчетврта титула.
‐ 2012/13 Партизан шампион – двадесетпета титула.
‐ 2014/15 Партизан шампион – двадесетшеста титула.
‐ 2015/16 Партизан освајач купа тринаести пут.

‐ 2016/17 Партизан шампион и освајач купа – двадесетседма титула и четрнаести куп.

ПАРТИЗАНОВИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ ОСВАЈАЧИ МЕДАЉА
Олимпијске игре

Лондон, 1948. године – сребрна медаља: Фрањо Шоштарић, Мирослав Брозовић, Златко
Чајковски, Миодраг Јовановић, Алекса Атанацковић, Првослав Михајловић и Стјепан Бобек.
Хелсинки 1952. године – сребрна медаља: Златко Чајковски, Стјепан Бобек и Бранко Зебец.
Рим, 1960. године – златна медаља: Милутин Шошкић, Велимир Сомболац, Фахрудин Јусуфи и
Милан Галић.
Лос Анђелес, 1984. године – бронзана медаља: Љубомир Радановић и Адмир Смајић.

Европска првенства

Париз, 1960. године – сребрна медаља: Милутин Шошкић, Фахрудин Јусуфи, Бранко Зебец, Милан
Галић и Јован Миладиновић.
Рим, 1968. године – сребрна медаља: Милан Дамјановић, Благоје Пауновић и Идриз Хошић.

ПАРТИЗАНОВИ ИГРАЧИ У ТИМУ СВЕТА, ЕВРОПЕ
Почетком педесетих година прошлог века почеле су да се организују утакмице континенталних
репрезентација, поводом значајних датума из историје фудбала, или још чешће, у хуманитарне
сврхе.
Те утакмице нарочито првих деценија, имале су ауторитативне организаторе и висок углед, а
изазивале су велику пажњу широм света. Истовремено, бити у репрезентацији Европе или света,
било је највише признање које је могао да доживи неки фудбалер.

Касније су такве утакмице почеле да се организују чешће и то је умањило њихов углед, па и
интересовање, али и даље сваки играч жели да обуче дрес неког таквог састава, нарочито ако је на
дресу знак ФИФА или УЕФА.
Прва велика утакмица тог типа одиграна је у Лондону, 21. октобра 1953. поводом деведесет
година од оснивања Фудбалског савеза Енглеске. Играла је репрезентација Европе против
селекције слављеника и домаћина сусрета. Завршена је 4:4, а међу репрезентативцима
континента били су и играчи Партизана – Златко Чајковски и Бранко Зебец.
Поводом стогодишњице Фудбалског савеза Енглеске, 23. октобра 1963. године, поново у Лондону,
играна је утакмица Енглеска–Тим света. Победили су Енглези са 2:1, а гол репрезентације света у
другом полувремену бранио је наш Милутин Шошкић, пошто је на голу заменио славног Лава
Јашина.
У Београду, 23. септембра 1964. године, играна је утакмица Југославија–Европа за пострадале од
земљотреса у Скопљу. За селекцију континента, која је победила са 7:2, наступили су играчи
Партизана – Шошкић, Јусуфи, Васовић и Галић.
У Риму, 25. фебруара 1981. године, такође у добротворне сврхе, играли су Италија и Тим света,
који је победио са 3:0, а у изабраном тиму планете наступио је и наш Ненад Стојковић.

Чехословачка и Европа (4:0) играле су у Прагу 19. августа 1981. Повод је био 90 година Фудбалског
савеза Чехословачке, а дрес тима Европе носио је Ненад Стојковић.
Поводом опроштаја од фудбалских терена славног енглеског голмана Шилтона, одиграна је
утакмица енглеске репрезентације против изабраног Тима света. Међу одабраним фудбалерима
Тима света био је и Предраг Мијатовић, тада играч Партизана.

Било је још играча који су били бирани за угледне саставе Европе и света. Последњи Партизанов
играч у тиму континента био је Игор Дуљај, на једној ревијалној утакмици у Дубаију, пре неколико
година.
Овде смо набројали само оне утакмице које су имале значајне поводе, организаторе од
ауторитета и које су биле под покровитељством високих међународних фудбалских форума.
Управо због сериозности којом су организоване и имена најбољих фудбалера тог времена,
ове утакмице су имале изузетан публицитет у свету, а дизале су рејтинг не само изабраних играча,
него и њихових клубова.

ПАРТИЗАНОВИ ТРЕНЕРИ У СВЕТУ

Када се говори о Партизановој омладинској школи фудбала, онда се превасходно мисли на
припремање играча. То и јесте главна намена те школе, као резултат уверења да само својом
школом Партизан може да дође до играча који ће одговарати његовим високим критеријумима.
Истовремено, Партизан је и катедра на којој дипломирају и тренери, такође високог нивоа. И они
који су код нас дошли као већ формирани играчи, доласком у Партизан дограђивали су свој
играчки профил, своје фудбалско знање допуњавали су као на последипломским студијама. Пре
свега, прихватали су Партизанов поглед на фудбал, схватање игре.
То је оно што зовемо Партизановом школом фудбала. Заслуга је Партизанових играча‐тренера што
се тај поглед шири.
Сигурно је да нема клуба на свету који је дао толико признатих стручних величина, колико је дао
Партизан. Нису били ретки периоди када су Партизанови бивши играчи били тренери половине
наше Прве лиге.
Још је више оних који су своје богато знање и искуство понудили широм света – као тренери
националних селекција, или као челни стручњаци врхунских клубова од Европе, преко свих
континената до Јужне Америке. Ево краћег списка оних који су ширили светом прогресивне
погледе Партизанове школе фудбала.
Златко Чајковски – Немачка (Келн, Бајерн из Минхена), Израел (Хапоел), Грчка (АЕК);
Бранко Зебец – Немачка (Бајерн, Хамбургер СВ, Брауншвајг);
Стјепан Бобек – Грчка (Панатенаикос, Олимпијакос), Тунис (Есперанца), Пољска (Легија);
Миодраг Минда Јовановић – Израел (Хаифа);
Кирил Џина Симоновски – Грчка (Аполон и Олимпијакос, оба из Атине);

Првослав Боба Михаиловић – Египат (Александрија) и селектор националног тима
Нигерије;
Милош Милутиновић – Гватемала (Мексико) и Турска. Био је и селектор југословенске
репрезентације;
Марко Валок – војна репрезентација Бурме, САД и Турска. Био је и селектор нашег
државног тима;
Велибор Васовић – Француска (Пари Сен Жермен и Анже), Египат (Замалек), Швајцарска
(Белинцона);
Владица Ковачевић – Француска (Нант и ФЦ Лион);
Томислав Калоперовић – Турска, више клубова међу којима је и славни Фенербахче, Грчка
и Кипар;
Фахрудин Јусуфи – Немачка (Шалке 04) и Аустрија;
Звездан Чебинац – Швајцарска (Базел и Арау);
Мустафа Хасанагић – Турска.
Велибор Бора Милутиновић – Мексико (Универзидад), селектор националних тимова
Мексика, Костарике, Сједињених Америчких Држава, Нигерије и Кине. Са свим тим селекцијама,
после успешних квалификација, наступао је и у завршним борбама на пет светских шампионата;
Иван Ћурковић – био је члан Стручног штаба француске репрезентације код селектора
Ковача, а потом и код Мишела Идалгоа, на Светском првенству 1982. године;
Милутин Шошкић – члан Стручног штаба репрезентације САД;
Ненад Бјековић – Француска (у два периода водио је ФК Ницу);
Момчило Вукотић – Грчка (Паниониос), Кипар (селектор репрезентације);
Радомир Антић – Шпанија (Реал Мадрид, Барцелона, Сарагоса, Овиједо. Са Атлетиком из
Мадрида дупла круна);
Милан Дамјановић – Француска (Милуз), тренер‐играч;
Бранко Рашовић – Кувајт (Кејтан), био је и селектор репрезентације Јордана;
Благоје Пауновић – Шпанија
Радмило Иванчевић – Турска, Шпанија, Кипар;
Слободан Павковић – селектор Кувајта;

Димитрије Давидовић – САД, земље Блиског истока;
Миодраг Јешић – Тунис, Бугарска;
Љубиша Тумбаковић – Грчка ( АЕК ), Саудијска Арабија, Кина у којој са њим, као
помоћници, раде Миодраг Радовић и Дарко Белојевић.
Владимир Вермезовић – Јужна Африка, Словачка.

БОБЕК И ЈЕДАНАЕСТ ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ
Када је Партизан славио пола века своје историје – дакле, 1995. године – „Партизанов весник“ је
организовао велику анкету, у којој су читаоци бирали најбољег фудбалера свих времена и
једанаест величанствених – најбољи тим Партизана у до тада протеклих педесет година.

Хиљаде навијача црно-белих су се определиле за следећи тим: Милутин
Шошкић (5.910 гласова), Бруно Белин (5.958), Фахрудин Јусуфи (4.300),
Златко Чајковски (5.244), Бранко Зебец (5.218), Велибор Васовић (5.496),
Предраг Мијатовић (4.946), Милош Милутиновић (4.728), Милан Галић
(5.058), Момчило Вукотић (4.558), Стјепан Бобек (6.272).

Интересантан је податак да се овај избор навијача готово апсолутно поклапа са избором већине
стручњака. То упућује на закључак о рафинираном укусу и прецизном суду о играчима, које дају
они којима је фудбал само задовољство.
Поводом ове анкете, угледна „Политика“ је писала:
„О укусима не треба расправљати, али се чини да је ова анкета досад најуспешнији покушај
стизања до идеалног тима Партизана свих времена. Зато њен исход треба поздравити као нови
озбиљан прилог за систематизовање историје фудбалског клуба Партизан“.

У избору „мајстора за сва времена“ највише гласова је добио Стјепан Бобек. Закључујући велику
анкету, „Партизанов весник“ је писао:
„Бобек већ 38 година не игра. Остала су сећања, приче о једном чудесном мајстору фудбала пред
којим су и навијачи ривала скидали капу. Као конструктор игре и голгетер прешао је у легенду.
Мит о Бобеку траје и данас. Жива казивања очевидаца, као и писана реч о овом великану, су тако
снажни и јединствени, да се ништа што је везано за овог аса не доводи у сумњу. Играо је од 1945.
до 1958. године. Свих тринаест година у Партизану. Одиграо је 63 утакмице за репрезентацију, био
њен рекордер и по броју датих голова. Био и остао – најбољи међу најбољима“.
О Стјепану Бобеку је направљен и дугометражни документарни филм, а Раде Шошкић је написао и
књигу о тој нашој легенди.

ПАРТИЗАНОВО САЗВЕЖЂЕ

Са дугачког списка имена играча који су у протеклих шездесет година носили црно‐бели дрес,
издвојили смо неколико о којима ћемо рећи коју реч више.
Да тај избор не би био формиран по укусу само једног човека, или само редакције, усвојили смо
критеријум да прикажемо оне који су као југословенски репрезентативци освајали медаље на
највећим спортским такмичењима.
Оценили смо, такође, да посебну пажњу заслужују они фудбалери које су навијачи – у великој
анкети „Партизановог весника“ – уврстили у најбољи тим свих времена. Њима смо придружили
још само неколицину наших играча, који су последњих година носили име Партизана до
шампионских висина и угледног места у међународном фудбалу.
Међу репрезентативцима Југославије приликом освајања два друга места у Европи, 1960. у Паризу
и 1968. у Риму, било је и осам играча Партизана. Наши играчи су освојили и четири златне, десет
сребрних и две бронзане медаље на Олимпијским играма 1960. у Риму, 1948. у Лондону, 1952. у
Хелсинкију и 1984. у Лос Анђелесу.
Сем ових имена, још је много оних који заслужују да буду посебно представљени, а временска
дистанца ће и до тога довести.
Сви они који су учествовали у освајању трофеја, наћи ће своје име на овим страницама, или у
богатој документацији којом се завршава прича о шездесетпет година Партизана.

Стјепан Бобек
Бобек је рођен 3. децембра 1923. године у Загребу. Био је право „чудо од детета“ које је са
тринаест година, а уз легитимацију старијег брата, наступало за клуб Викторија. Са двадесет је
постао првотимац Грађанског. У Партизану је од првог дана, 4. октобра 1945. и до 1958. године
облачио је дрес првотимца 471 пут. Са 417 голова на челу је листе најбољих голгетера до данас.
За репрезентацију Југославије наступио је 63 пута и постигао 38 голова. Учествовао је на два
Светска првенства (1950. и 1954) и на двема Олимпијадама (1948. и 1952).
Бобек је био ненадмашни мајстор у свим доменима фудбалске игре. Најпре је био изразити
центарфор, увек је давао највише голова, био изузетно вешт на малом простору испред мреже
ривала. Рођени голгетер.
Усред највеће голгетерске славе, готово зачаран мрежом противника, чуо је невероватан предлог
Иљеша Шпица: да се мало повуче из врха напада и преузме улогу конструктора игре свог тима.

Мајсторством које га је красило, он је врло брзо показао да је
ненадмашан и на средини терена. Оно највредније у новој
улози била је прецизна дугачка лопта, та највећа драгоценост
у игри коју стручњаци зову „последњи пас“, после кога је
неко од саиграча у гол‐шанси.

Нова улога га није спречила да и даље буде међу водећим
стрелцима, а Бобекова трансформација је потврдила бар две
ствари: да за некога ко је мајстор игре ниједна улога на
терену није страна. И друго, да је Шпиц био зналац да открије
и скривене слојеве фудбалског дара својих играча, и да им
одреди улогу у којој ће у најбољем складу бити амбиције
играча и потребе тима.
Као играч Партизана Бобек је освојио два првенства и четири
купа, а као тренер три титуле шампиона заредом од 1960. до 1963. године.
Као тренер је радио у Пољској, у Грчкој у Панатенаикосу и Олимпијакосу (две титуле шампиона и
један куп), у Тунису (национални куп).

Златко Чајковски
Златко Чајковски је рођен у Загребу 24. новембра 1923. године. Омаленог раста (163 цм), брз,
окретан, издржљив, брзо је напредовао, прескачући понеки степеник обавезан за све друге, сем
за изузетне таленте.
Кад је био на терену у њему су гореле вулканске ватре, није признавао умор, за њега је предаја
била непознаница, био је покретач и вођа, предах није дозвољавао ни себи, ни саиграчима, ни
ривалима. Тај темперамент и неисцрпна енергија могу бити објашњени само опијеношћу, он је
фудбал играо као занесено дете које је најтужније када се утакмица заврши.

Још није био ни пунолетан када је пре Другог светског рата постао првотимац ХАШК‐а, тада једног
од најјачих прволигаша у Југославији. Наступао је и за јуниорску репрезентацију 1940. године.
У Партизану је био од првог дана до 1955. године, када је отишао у фудбалску печалбу,
наступајући као професионалац за немачки ФК Келн. За Партизан је одиграо 380 утакмица и дао
87 голова.

За репрезентацију Југославије је наступио 55 пута и био један од најдрагоценијих стубова нашег
чувеног „олимпијског тима“.

Чајковски је у себи имао изразит спој подређивања своје игре потребама тима, али је имао и
тренутке заноса, када је као мајстор дриблинга и трика, умео и да понизи ривала. Публика га је
обожавала, његово презиме је било за обожаваоце предугачко па су га од милоште у Београду
звали Чик, а у Јужној Америци, где је био изузетно популаран, био је Чикито.
Радио је као тренер у СР Немачкој, Израелу, Грчкој и Југославији и имао запажене успехе. Док је
радио у Бајерну из Минхена лансирао је међу звезде Герда Милера и Франца Бекенбауера. Са
Бајерном је освојио и Куп победника купова Европе.
Наступио је и за репрезентацију Европе у чувеној утакмици против Енглеза (4:4), 21. октобра 1953.
у Лондону.
Чајковски је умро 27. јула 1998. године у Немачкој, у Минхену. По сопственој жељи, сахрањен је у
Београду.

Марко Валок
Марко Валок је рођен у Сурчину, надомак Београда, 5. марта 1927. године. Са шеснаест година
био је првотимац ФК Земуна, а са седамнаест борац НОБ. У Партизану је од јесени 1947. и лако
осваја дрес првотимца. Његове играчке вредности посебно је ценио Иљеш Шпиц.
Валок је био играч снажне грађе, прецизног ударца, доброг одраза и, најважније, урођеног
инстинкта да се нађе на „правом“ месту где саиграчи могу да му додају лопту, или где ће лопта да
дође у тренуцима конфузије противничке одбране.

На терену је нарочито добро сарађивао са Бобеком који му је помогао да постане велики голгетер,
али је и он помогао Бобеку да се прослави као градитељ игре и асистент, јер је снажним играчким
рефлексом отварао простор Бобеку за додавање лопте.
Као и све голгетере публика га је обожавала, Валока још више и због тога што никада није играо
против „вечитог ривала“, а да Звезди није дао бар један гол. Иначе, пет сезона он је био најбољи
стрелац Партизана, а само у 1952. години постигао је 55 голова.
Марко Валок је био стабилна личност, упоран и амбициозан. Играјући фудбал завршио је средњу
школу, Војну академију, Вишу санитетску школу. Отишао је у пензију као пуковник.

За Партизан је одиграо 403 утакмице и дао 336 голова. Шест
пута је наступао и за репрезентацију.
Као тренер, Валок је радио у Бурми, Турској, САД, Кувајту. По
повратку у земљу тренирао је Будућност, Војводину, Рад,
Борац из Бањалуке, Галенику, ОФК Београд. Више година је
радио и као тренер у Партизану, а наш клуб је, са Валоком као
тренером првог тима, освојио титулу шампиона 1965. године.

Милош Милутиновић
Рођен је у Бајиној Башти 5. фебруара 1933. године. Он и његова два млађа брата рано су остали
без родитеља и одрасли су код тетке и тече у Бору. Сва тројица су наступала у Партизану и
репрезентацији Југославије. Милош је прво постао познат у Европи, па тек онда у својој земљи.

На првом незваничном омладинском првенству Европе 1951. године у Француској он је наступао
за нашу репрезентацију као члан подмлатка Бора. Југославија је постала првак Европе,
Милутиновић најбољи стрелац, најбољи играч и

стрелац јединог гола у финалу ПЕ против Аустрије.
У силној трци и обрачуну Партизана и Звезде око Милутиновића, он је одабрао боље решење,
Партизан. Од 1952. до 1958. године одиграо је 194 утакмице и на регистрованим утакмицама
постигао 203 гола. Таквим билансом он заузима прво место на листи најефикаснијих голгетера
државе и Партизана. За репрезентацију је играо 33 пута и дао 16 голова.

У најбољим играчким годинама његову каријеру је прекинула болест плућа. Оперисан је у Цириху,
уз велику помоћ председника Бајерна из Минхена, па је после две године, у сезони 1960/61, играо
за тај тим. После тога је још четири године играо у Француској, у Расингу и Стад Франсу. По
повратку у земљу постао је технички директор ОФК Београда и у сезони 1968/69, као директор,
одиграо и четрдесет утакмица.
По завршетку високе тренерске школе, Милутиновић је био најпре тренер у Мексику, а онда више
година у Турској.
Био је 1984/85. савезни капитен југословенске репрезентације.
Као тренер, са Вележом из Мостара 1981. године је освојио Фудбалски куп Југославије и то је до
данас највећи успех овог клуба. Са Партизаном је 1982/83. био шампион Југославије.

Милош Милутиновић је био и остао појам за врхунску технику, виртуозност, брзину кретања с
лоптом, ефикасност, а дриблинг телом без додира ривала упамћен је као врхунац стилске
елеганције. С правом је носио надимак Плава чигра.
Умро је у Београду, 28. јануара 2003. године.

Бруно Белин
Рођен је 16. јануара 1929. године у Загребу.
Наступао је за тамошњи Борац, а 1951. године
дошао је у Партизан. Са препорукама због
добрих игара у Борцу, а највише због својих
играчких вредности, Белин је лако стекао
поверење у Партизану, чак и нескривену
наклоност тренера Шпица, који је у Белину
препознао не само мајстора, него и апсолутно
позитивну личност.
Бруно Белин на терену и Бруно Белин у
приватном и друштвеном животу, пленио је
једноставношћу, одмереношћу,
ненаметљивошћу.
Био је изузетно брз и снажан момак, али своју
физичку супериорност на терену никада није
показивао. Играо је одлично и позиционо и то
му је омогућавало да одузима лопту без фаула,
често и без додира са ривалом. А онда је с
лоптом муњевито прелазио у напад и тачним
центаршутевима упошљавао своје саиграче. То
је правило пометњу у одбранама ривала.
То како је Белин играо улогу бека педесетих
година, данас, после пола века, је идеал коме тежи сваки велики клуб. Вешт бек у одбрани који је
вешто крило када дође у посед лопте, данас је модел којем теже клубови који држе светски
примат. То што је тако мало универзалаца тог типа, доказ је да је за ту сложену улогу потребно
више од обичног фудбалског талента. Белин је то имао.
По ономе како је играо, очекивало се да ће Белин израсти у великог тренера. Прерана смрт (20.
октобра 1962), у аутомобилској несрећи, прекинула је Белинов већ започети тренерски пут у
Партизановој омладинској школи. Сахрањен је у Београду.

До 1960. године, када се Бруно Белин повукао са фудбалског игралишта, он је за Партизан одиграо
461 утакмицу и постигао 41 гол. Имао је и 25 запажених наступа за репрезентацију Југославије.

Бранко Зебец
Бранко Зебец је рођен 17. маја 1929. године у Загребу, где је играо за друголигашки клуб Борац.
Бруно Белин је већ био у Партизану и препоручио је Зебеца као најбржег играча у земљи. То је
заинтересовало Шпица, који, када је једном видео Зебеца, није имао дилему да ли је он играч за
Партизан. Већ 1952. године он је
изборио место у стандардној постави
Партизана.
Бранко Зебец је имао предности над
свим играчима у земљи – био је
најбржи, најснажнији, скакао је боље
од других, играо главом савршено,
имао снажан ударац, иако би се
његовој техници, нарочито у поређењу
с Бобеком и Милошем, могло да нађе
мана, он је ипак био комплетна играчка
личност. По једноставности у игри, уз
предности које је изразито имао, он би
у савременом фудбалу био
ненадмашна вредност.
И Зебец је, попут Бобека, доживео у
Партизану неочекивану
трансформацију. По Бобековој идеји,
он је на једној утакмици у Сплиту играо
последњег човека одбране и то тако
добро, да ће у скорој будућности,
најбоље лево крило и центарфор
заувек прећи на место центархалфа.
Зебец је за Партизан одиграо 262
утакмице и постигао 117 голова. За
репрезентацију је наступио 65 пута и
годинама био недостигнути рекордер, а дао је и 17 голова за „плаве“.
Као играча красила га је натпросечна интелигенција. Играчку каријеру је завршио у Немачкој, где
је 1967. у Келну и дипломирао у Високој тренерској школи Сепа Хербергера.

Од Зебеца је у појединим елементима игре било бољих. Али је ван сваке сумње да свестранијег
играча није било на овим просторима.
Био је успешан тренер Динама и Хајдука, Бајерна из Минхена, Штутгарта, Ајнтрахта из
Брауншвајга, Хамбургера, Борусије, Ајнтрахта из Франкфурта.
У Лондону, 21. октобра 1953. године, Зебец је играо у изабраном тиму Европе против
Енглеске (4:4).
Умро је у Загребу 26. септембра 1988. године.

Милутин Шошкић
Рођен је у Пећи 31. децембра 1937. године. Као дечак и младић био је таквих предиспозиција, да
је могао постати врхунски такмичар и у атлетици и рукомету. Чак, дуже време је играо и по две
утакмице на дан, једну рукометну и једну
фудбалску.
Његов голмански успон је заиста био метеорски.
Са петнаест година је бранио гол јуниорске
репрезентације Југославије, са седамнаест је стао
на гол првог тима Партизана, са деветнаест је
сломио ногу, али га то није спречило да у 21.
години постане и вратар државног тима.
Између старта у Партизану и 1966. године, када је
отишао у фудбалску печалбу, стајао је пред голом
Партизана 371 пут. За то време „црно‐бели“ су
освојили четири титуле првака Југославије и
друго место у Европи, у његовој последњој
години одбране гола Партизана.
Шошкић је одиграо и равно педесет утакмица за
државни тим, а бранио је и гол Тима света 23.
октобра 1963. године на утакмици против
Енглеске. На голу је заменио славног Лава
Јашина.
Са репрезентацијом наше земље Шошкић је
освојио једну златну медаљу на Олимпијади у
Риму, сребрну медаљу на Првенству Европе у Паризу и четврто место на Светском првенству у
Чилеу 1962. године, што је најбољи пласман „плавих“ на светским шампионатима до данас.

Из Партизана је отишао у немачки Келн и бранио до 1971. године (уз паузе због два прелома
ноге). По повратку је био тренер ОФК Београда и ФК Кикинде, а од 1978. године радио је као члан
стручног штаба Партизана. Од 1993. године ради у САД, као члан стручног вођства репрезентације
те земље.

Велибор Васовић
Рођен је 30. октобра 1939. године у Пожаревцу. У
Партизан је дошао као петнаестогодишњак и био један
од најистакнутијих играча генерације „беба“. Играо је
центархалфа и крилног халфа. Поседовао је све што је
било најзначајније у фудбалу његовог времена и улози
коју је играо – вештину одузимања лопте, снагу,
неустрашивост, изванредну скочност и игру главом.
Прву утакмицу за прву поставу Партизана одиграо је на
почетку 1960. и до 1966. године наступио је 307 пута и
дао 57 голова. Био је и репрезентативац Југославије 34
пута.
Васовић је био један од стубова холандског Ајакса у
годинама његове највеће славе. Три пута је играо у
финалу Купа шампиона – једном с Партизаном 1966.
године и био стрелац гола за Партизан (против Реала
1:2) и два пута са Ајаксом, чији је био и капитен 1971. године када су освојили Куп шампиона. Са
Партизаном Васовић је освојио четири титуле шампиона државе. Повукао се 1971. године у време
највеће играчке славе и остао као стручњак у фудбалу још петнаест година. Био је у зрењанинском
Пролетеру технички директор, као и шеф стручног
штаба водећих југословенских клубова, Партизана
и Звезде. Радио је као тренер и у Француској,
Египту, Грчкој и Швајцарској. Због нарушеног
здравља сасвим се повукао из фудбала и посветио
адвокатури. Умро је 4. марта 2002. године.
Сахрањен је у Београду.
Иван Ћурковић
Рођен је у Мостару 15. мата 1943. године. Први
професионални уговор са Вележом је потписао
његов отац 1960. године, јер он још није био
пунолетан. У Партизан је дошао у сезони 1963/64. и
одмах стао на гол црно‐белих (Шошкић је отишао у
војску) и освојена је титула шампиона. До 1972.

одиграо је за Партизан 419 утакмица. Наступао је за све селекције, а за А тим репрезентације је
играо 19 пута.
После Партизана Ћурковић је безмало десет година играо за француски Сент Етјен, био његов
капитен и, као и са Партизаном, стигао до финала Купа шампиона. У двадесет година дугој
професионалној каријери за Вележ, Партизан и Сент Етјен одиграо је 1.150 званичних утакмица.
Ћурковић је био велики иноватор игре голмана. Уз Бобекову помоћ, он се од голмана са линије,
трансформисао у голмана који брани своју мрежу у целом шеснаестерцу. Данас је лако запазити
да тако бране најбољи голмани на свету, они су заменили некад неизбежног „либера“.
У Француској је Иван Ћурковић доживео велика признања. Још као активног играча, тадашњи
селектор триколора Ковач га је позвао да буде тренер голмана француске репрезентације, а
Мишел Идалго га је позвао за саветника у Стручном штабу државног тима ове земље на Светском
првенству 1982. када су Французи остварили свој највећи успех до тада.
Али, Ћурковић није кренуо стопама тренера, већ је у спорту остао на други начин. Он је члан
Техничке комисије Светске фудбалске репрезентације, члан најужег руководства
Интернационалног комитета „Пјер Кубертен“ при МОК‐у, члан Председништва Националног
Олимпијског комитета и Извршног одбора Фудбалског савеза наше земље.
Од 1989. године је на челу фудбалског клуба Партизан – најпре десет година као председник
Скупштине ФК, а од 2000. године је председник фудбалског клуба, коју дужност обавља и данас.
За време од кад је на челу клуба Партизан је освојио је осам титула шампиона и пет националних
купова, уз убедљив продор на интернационалној сцени. Иван Ћурковић ниједну од ових функција
не обавља професионално, већ је у приватном послу у иностранству.
Председник Републике Сејшела Ћурковића је именовао за почасног конзула те државе у нашој
земљи.

Владимир Ковачевић
Рођен је 7. јануара 1940. године у Ивањици. Кад је са петнаест година дошао у Београд на
школовање, дошао је и у Партизан и стручном оку Матекала није промакао његов потенцијал.
Оправдао је очекивање првог учитеља , развио се у играча највећих вредности, стекао надимак
„Пословођа“ и у потпуности га оправдао.

Ковачевић је тако вешто и ненаметљиво водио нападе своје екипе, да је уз Бобека, вероватно,
најбољи градитељ игре у наших шездесет година. Прву утакмицу за први тим је одиграо 1958, а
последњу 1969. године. Била је то његова 419. утакмица за Партизан. Иако је превасходно био
градитељ и асистент код голова, он је и сам постигао 240 голова и међу нашим играчима је у врху
по ефикасности.
Ковачевић је учествовао у освајању две титуле шампиона са омладинцима и четири првенства са
првим тимом. Био је у репрезентацији која је 1962. године на Светском првенству у Чилеу освојила
четврто место. За државни тим је наступио само 18 пута. Кажемо „само“ јер је према објективним
оценама стручњака, заслужио много веће поверење селектора.
После Партизана једну сезону је провео у француском прволигашу Нанту, клубу у којем је касније
био и тренер, као и у Анжеу и Лиону.
Као јуниор Ковачевић је био неухватљиви дриблер, да би са зрелошћу променио и став и стил,
момак који је уживао у сопственим бравурама постао је крајње рационалан и једноставан. И на тај
начин најкориснији за екипу. Изванредно је градио игру свог тима, супериорно, а ненаметљиво,
„као да неће“. И до данас је остао симбол играча који је умео да види, да мисли и креира игру.

Ненад Бјековић
У малом месту Лазареву, поред Зрењанина, Бјековић је рођен 5. новембра 1947. године. Најпре је
играо за клуб свога села Задругар и ту су га запазили и довели у зрењанински Пролетер, где су га
запазили и људи који су водили репрезентацију, па је Бјековић први репрезентативац из овог
клуба.

За државни тим је одиграо 22 утакмице и дао четири гола.
У Партизан су га довели 1969. године одлични дриблинзи, брзи продори, снажни и прецизни
шутеви, одлична игра главом... За Партизан је у следећих седам сезона одиграо 379 утакмица и
дао 192 гола. Четири године је био капитен Партизана, а у последњој сезони у црно‐белом дресу,
са 24 поготка, био је и најбољи стрелац наше Прве лиге.
Од 1976. године четири следеће сезоне је носио дрес француског прволигаша Нице за коју је
одиграо две стотине утакмица и постигао 130 голова. Два пута је проглашаван најбољим страним
фудбалером у Француској.
Бјековић се вратио у Београд 1980. године. Најпре је завршио Вишу тренерску школу, а потом две
године водио Партизанове „петлиће“. Помоћник првог тренера Милоша Милутиновића постао је
1982. године, када је освојена титула првака. Од 1984. до 1987. био је тренер првог тима
Партизана и тада су освојене две титуле шампиона.
Следеће четири сезоне Бјековић је провео поново у Ници као играч‐тренер, а 1990. се вратио у
Београд и постао, после смене Голца, први тренер и за три месеца битно поправио пласман

Партизана. У лето те године у Партизан се вратио Милутиновић за тренера, а Бјековић је
постављен на место спортског директора. Ту дужност и данас обавља.
Бјековић је као први тренер освојио два првенства, а као спортски директор осам
шампионских титула и четири Купа. Троструки допринос Ненада Бјековића Партизану – као играча,
тренера и спортског директора – заиста је импозантан.

Бранко Рашовић
Рођен је 11. априла 1943. године у Подгорици, где је у Будућности сазрео као играч и наступио 150
пута. У Партизан је дошао када је генерација „беба“ била на
врхунцу снаге и уиграности, па ипак успео је да избори
стално место у том већ и славом овеначном тиму.
Рашовић је имао све што је неопходно играчу врхунске
класе – скочност, висину, технику која му је омогућавала да
дуеле добија без фаула, еластичност, брзину. Годинама у
Европи није било навалног играча који је могао да изађе
као победник из дуела за високу лопту са Бранком
Рашовићем. У најважнијој утакмици оног похода до финала
Купа шампиона 1966. године – против Манчестер Јунајтеда
на његовом терену – Рашовић је тако одиграо да је од
енглеских новинара описан као „Стена на Олд Трафорду“.
За све селекције Југославије наступао по више пута. За
најбољи састав десет утакмица.
После 201 утакмице за Партизан, Рашовић је отишао у
Немачку, где је у Борусији из Дортмунда играо пет сезона
као стандардни првотимац.
За време играња у Борусији завршио је вишу тренерску школу у Немачкој, а по повратку у
Београд, дипломирао је и овде. Као тренер радио је у Кувајту и у Галеници из Земуна, а већ две и
по деценије је у екипи стручњака ФК Партизан. Радио је као помоћни тренер прве екипе, потом
као тренер и саветник у нашој Омладинској фудбалској школи, где је ишколовао више
Партизанових првотимаца, па и репрезентативаца

Фрањо Шоштарић
Рођен је у Загребу 1. августа 1919. године. У Партизан је дошао у јесен 1945. године и био најпре
резерва славном Глазеру, а онда и стандардни првотимац. У Београду је формирао породицу и ту

остао до краја живота. Све до појаве Шошкића, Шоштарић је, као врло омиљен спортиста и човек,
имао надимак Шоле.
Шоштарић је имао сјајну технику
хватања лопте као и еластичност и
инстинкт. Бранио је само са линије
гола, није интервенисао у
шеснаестерцу. Тако су уосталом
бранили сви велики голмани тог
времена. Шоштарић је био највећи
боем међу фудбалерима, волео је
друштво, песму, вино. Али је све то,
ипак, било умерено, па није имао
осцилација у форми.

Наступио је у Партизановом дресу
232 пута, а у репрезентацији је
бранио гол на 18 утакмица. Био је у
државном тиму на Олимпијским
играма 1948. године у Лондону, па
се у Београд вратио са сребрном
медаљом.

Мирослав Брозовић
Рођен је у Мостару 26. августа 1917. године и већ као афирмисан играч прикључио се првој
генерацији Партизана. Поседовао је неспоран ауторитет и то га је истакло да буде и капитен те
велике генерације. Са Партизаном је у сезони 1946/47. освојио и првенство и Куп Југославије.
Брозовић је био атлетске грађе, мада је био фер играч, сви су га ривали респектовали због
изузетне снаге. Играо је једноставно, дугим лоптама. Није био хитар, а имао је и вишак килограма,
што није повољно посебно за играче одбране, али је он те недостатке исправљао одличном
позиционом игром.

Брозовић је целог живота носио надимак
Мехо, па су и у новинским извештајима
заборављали његово име, Мирослав.
Био је омиљен међу играчима, публика
га је волела а стручњаци ценили.
Одиграо је и 17 утакмица за
репрезентацију и учествовао на првим
послератним Олимпијским играма 1948.
године. у Лондону, када је освојена
сребрна медаља.

Брозовић је за Партизан одиграо 101
утакмицу за две године и онда се
преселио у Сарајево. Играо је још неко
време за истоимени клуб, а после тога
био и тренер у неколико клубова у
Босни. Са ФК Сарајевом је освојио, као
тренер, титулу шампиона 1967. године,
једину титулу првака Југославије.

Миодраг Минда Јовановић
Рођен је у Београду 17. јануара 1922. године, до Другог светског рата био је члан БСК‐а. Иако још
омладинац, наступао је и за први тим, најпре као играч навале, а касније као један од халфова и то
је била врло респектована халф‐линија Јовановић, Божовић, Николић. После рата играо је за
Металац из Београда.
Крајем 1947. године прешао је у Партизан и одмах био велико појачање. Имао је изразит осећај за
колективну игру, што је била одлика БСК‐ове фудбалске школе. Минда Јовановић је био сјајан
штопер. Имао је неупоредиво најбољу технику одузимања лопте и сви центарфори тог времена

изјављивали су да им је најтеже да играју против њега. Био је супериоран и у борби за високе
лопте, а дуеле је добијао без фаула.

У дресу Партизана наступио је 377 пута, а за репрезентацију Југославије је одиграо 25 утакмица.
Био је у државном тиму на Олимпијским играма 1948. и Светском првенству 1950. у Бразилу.
Када се повукао са терена, посветио се тренерском позиву у Омладинској школи Партизана, а низ
година је с успехом водио клубове у Израелу.

Алекса Атанацковић
Рођен је у Београду 29. априла 1920. године. Био је члан СК Југославије још као малишан, а од
1938. до 1941. је био у стандардној постави. Тада је и добио надимак Шароши, а „кум“ је био
мађарски тренер Молнар, који је био импресиониран Атанацковићевом техником и знањем, па је
сматрао да је раван др Шарошију, најбољем фудбалеру Мађарске пре Другог светског рата, у то
време светске фудбалске велесиле.

Атанацковић је у Партизану од његовог оснивања. Читаву деценију најбољи састав Партизана није
се могао ни замислити без њега. Играо је полутку и халфа, дакле, на средини терена. Био је веома
вешт у пресецању акција ривала, а још бољи као градитељ игре. Имао је сјајан преглед игре и
прецизан пас и најудаљенијем играчу свог тима.

Повукао се 1954. године после 328 утакмица.
Наступио је и 18 пута у дресу репрезентације, са
којом је био и на Олимпијским играма 1948. и
Првенству света 1950. године у Бразилу.
Као тренер најдуже је радио у Партизану. Заједно
са Бобеком је водио „бебе“ у првој половини
шездесетих година.

Првослав Боба Михајловић
Рођен је у Ваљеву 13. априла 1921. године. Пре рата је играо
у београдском БСК‐у. Учествовао је у борбама на Сремском

фронту. Будући да је био већ афирмисан играч, он је из Треће армије директно дошао у Партизан.
Боба Михајловић је највише утакмица одиграо на десном крилу. Ту је његова брзина и спретност
долазила до пуног израза. Пред крај каријере Шпиц га је вратио на место десног халфа и ту је он
показао врхунско мајсторство. Тако је крај његове каријере био успешнији, иако је и као крило
показивао да је играч европског формата. За Партизан је одиграо 389 утакмица и дао 167 голова.
Репрезентативац је био 13 пута.

Кад је наш државни тим играо мајсторицу
против Француза (1949) за долазак на Светско
првенство, Михајловић је дао два гола (један
из пенала) и био јунак одлучујуће утакмице.
Потом је са репрезентацијом био на СП у
Бразилу, као и две године раније на
Олимпијским играма у Лондону, где је
освојио сребрну медаљу.

Са тренерима Бобеком и Атанацковићем, Михајловић је водио „бебе“ као „технико“.
Умро је 28. јуна 1978. године у Београду.

Милан Галић
Рођен је у селу Горњи Милешевци у близини Босанског Грахова (зову их и Горњи Галићи) 8. марта
1938. У рату је остао без оба родитеља, а сестра, која је
била у партизанима, нашла га је после рата правим чудом.
Одрастао је по домовима за сирочад. Као
четрнаестогодишњак је доспео у зрењанински Пролетер, у
руке изванредног тренера и изузетне личности Коче
Коларова. Од тада Галићев живот има други ток и стазу
којом он иде стално напред.
Са шеснаест година постао је првотимац Пролетера, са
двадесет првотимац Партизана, а само три месеца по
доласку у Партизан савезни капитен Александар Тирнанић
га је уврстио међу репрезентативце. У првом наступу за
„плаве“ Галић је постигао и свој први и најбржи гол – у 27.

секунди против Бугарске. Још два пута је за репрезентацију постигао голове у првом минуту. Играо
је 51 утакмицу, у 24 од тих сусрета био је капитен државног тима. Постигао је 37 голова. Просеком
од 0,74 гола по утакмици најефикаснији је међу голгетерима репрезентације.
Галић је одиграо и 281 утакмицу за Партизан и постигао 165 голова.
Импозантни биланс је резултат изванредних играчких врлина – поседовао је свестрану технику,
снагу, брзину, хитрину, скок, савршен пријем лопте који му је омогућавао да после првог додира
лопте буде бар корак испред чувара, богат репертоар удараца. У савременом фудбалу постигао би
сигурно још више.
Био је члан репрезентације која је освојила друго место у Европи (1961), четврто место на свету
(1962), златну олимпијску медаљу (1960), играо је у финалу Купа шампиона (1966).
Из Партизана је отишао у белгијски Стандард и остао четири године (1966–1970), потом три
године у француском Ремсу (1970–1973). По повратку у земљу био је краће време спортски
директор Пролетера. Завршио је правни факултет и ради као саветник у Фудбалском савезу.

Фахрудин Јусуфи
Рођен је у Злом Потоку код Драгаша на Косову 8. децембра 1939.
године. У Београд је дошао са оцем зидаром и несумњивим
талентом брзо је дошао до помоћног терена на стадиону
Партизана и до првог дана био међу оним који ће се винути у
фудбалске висине као „Партизанове бебе“.
Бранко Станковић и Бруно Белин су својим излетима са бековских
позиција назначили у ком правцу би се могла развијати та некад
стриктно дефанзивна улога. Јусуфи је најавио да ће доћи дан када
ће бек‐крило бити једна од кључних улога у игри.
За први тим Партизана Јусуфи је дебитовао у септембру 1957.
године, са непуних осамнаест година. После те утакмице играо је
укупно 342 пута и био једна од средишњих личности
четвороструког шампионског славља „црно‐белих“ и једног другог
места у Европи. Јусуфијева репрезентативна каријера такође импресионира. Био је јуниорски
репрезентативац када је позван у олимпијски тим који се у Тел Авиву борио да се квалификујемо
за Олимпијске игре и одиграо свих десет утакмица. Са тим тимом се 1960. године окитио златном
олимпијском медаљом.
За „А“ тим је дебитовао у Софији у квалификацијама за првенство Европе и одиграо све утакмице
до финала 1961. године. Одиграо је укупно 55 утакмица за југословенску репрезентацију,
последњу 1967.

Године 1966. Јусуфи је потписао за Ајнтрахт и с успехом играо и за овај тим. Када је окончао
каријеру у џепу је имао дипломе високих школа фудбала у Бечу и оне Сепа Хербергера у Келну.
Био је тренер у Висбадену, Галзенкирхену, Берлину, Бохуму, Минхену.
У земљу се вратио 1987. године и постао тренер првог тима Партизана. Остао је годину и по дана.
Потом је преузео Челик из Зенице и ту остао још краће. После тога се сасвим повукао из фудбала.
Благоје Пауновић
Рођен је у селу Пусто Шилово код Медвеђе 5. јуна 1947. године. Кад му је било четири године
његови родитељи су дошли у Београд и дечак је ту растао, био одличан ђак и међу децом у свему
први. Као једанаестогодишњака запазио га је Виргилије Попеску и довео међу Партизанове
пионире. Као дечак и младић растао је у сенци „беба“ које су све пред собом млеле и он је имао
праве узоре. Није му дуго требало па да на месту последњег играча одбране наследи, у свету
цењеног, Бранка Рашовића.
Пауновић је био достојан наследник сјајне лозе
Партизанових центархалфова Минде Јовановића,
Зебеца, Рашовића. Био је ненадмашни мајстор у
одузимању лопте противнику, без грубости, на начин
мајстора. Био је свестран играч са високим степеном
интелигенције и осећајем за простор и кретање ривала
и саиграча.
За Партизан је одиграо 451 утакмицу, а за
репрезентацију Југославије наступао је 39 пута. Био је
један од играча који је дао велики допринос освајању
другог места у Европи на првенству континента у Риму
1968. године. На двадесет утакмица је био капитен
репрезентације.
Наступао је и за холандски Утрехт, а тренерску диплому
је стекао у Београду на Факултету за физичко
васпитање. Тренирао је клубове Залива и Шпаније, а у
Партизану је први помоћник Милутиновића, Осима,
Тумбаковића и Вермезовића.
Момчило Вукотић
Момчило Вукотић је рођен у Београду 2. јуна 1950. године. Имао је тринаест година када га је
отац, официр и партизановац, довео на наш стадион и тако је почео његов успон до завидних
фудбалских висина, до рекорда, до популарности, када име и презиме престају да се изговарају,
довољно је било рећи – Моца. Постао је симбол играчке вредности и верности Партизану безмало
две деценије.

Моца је поседовао савршену технику, машту без граница, мајсторски филигрански дриблинг,
играо је са лакоћом, па је све што је чинио изгледало лако. Ни онизак раст, а ни снага и
издржљивост га баш нису красиле, али је свега осталог имао у изобиљу, па се развио у истинског
мајстора фудбала.
Вукотић је за Партизан одиграо 752 утакмице и то је рекорд који, чини се, никада нико неће
достићи. Дао је и 313 голова. Тако поуздан фудбалер у дугом периоду, само је тринаест пута
позван у репрезентацију. Тај податак више говори о кратковидости селектора него о стварном
потенцијалу играча. За репрезентацију је дебитовао у Торину против Италије и дао гол Дину Зофу,
коме хиљаду минута пре тога нико није затресао мрежу.
Одрадио је четири уговора с Партизаном (1968–1984) са само једном сезоном прекида када је
наступао за француски Брест, а онда га Партизан откупио од Француза, јер је схватио шта је
изгубио.
Као играч, Вукотић је с Партизаном освојио три титуле шампиона. Када је престао да игра, четири
године је био на месту тренера и спортског директора. Освојио је један Куп и један суперкуп.
Радио је као тренер у Грчкој и био селектор Кипра.

Драган Манце
Рођен је 22. септембра 1962. године у Београду. Манце представља јединствену причу у
Партизановој историји. На фудбалску сцену је улетео као ђуле, а онда озрачио своју околину.
Изгледао је тако као да је предодређен за Холивуд – стасит, ведар, даровит, дружељубив. Где је
год долазио уносио је радост и ведро расположење. Није му требало много времена па да сви око
њега буду у његовој сенци, а то је било утолико лепше, јер он то није чинио наметљиво. Природа
га је пребогато наградила и невероватном енергијом.

Кад се том силном личном
шарму у свакој прилици дода и
играчки потенцијал и стил који
је увек и свуда најближи љубитељима спорта, онда његова омиљеност добија природно
објашњење. Фудбал је играо талентом, нервом, заносом, узорном техником, храброшћу,
истрајношћу, карактеристике које нису баш својствене изузетним талентима.

Драган Манце, узор‐момак и узор‐играч, љубитељи фудбала нису за њега навијали, они су га
обожавали.
Одиграо је за Партизан 262 утакмице и дао 148 голова. Наступио је четири пута и за
репрезентацију.
Драган Манце је свој животни и фудбалски пут завршио 3. септембра 1985. године, три седмице
пре 23. рођендана. Журећи на тренинг, а да би избегао дете које је истрчало пред његов
аутомобил, ударио је у бетонски стуб надвожњака и остао на месту мртав.
Прошло је 20 година откад је Драган Манце отишао из живота, а успомена на њега у Партизану не
тамни. Навијачи и данас певају старе песме о Манцеу, али и стварају нове, као да ће њихов идол
поново истрчати на терен.

Велимир Сомболац

Рођен је 27. децембра 1939. године у Бањалуци.
Амбициозан, поштен, ведар и симпатичан, брзо се уклопио у
Партизанову средину када је дошао из Борца. Импоновала је
његова борбеност и поштен однос према саиграчима, али и
играчима ривала.
Са својим вршњаком Јусуфијем брзо се уиграо као бековски
пар, иако су њих двојица по стилу били сасвим различити.
Док је Јусуфи сам улазио у компликоване ситуације,
поуздавајући се у своју техничку надмоћ, Сомболац је тежио
једноставности и брзини предаје лопте, иако је и он
поседовао натпросечну технику и интелигенцију у игри.
Сомболац је за Партизан одиграо 212 утакмицу. Игре у
Партизану донеле су му и поверење селектора, па је пет пута
наступао и у дресу репрезентације и био у оној селекцији која
је на Олимпијским играма у Риму 1960. године освојила
златну медаљу.

Јован Миладиновић
Рођен је у Београду 30. јануара 1939. године. Од детињства носи надимак Зоран, па ни људи из
околине нису знали његово крштено име.
Имао је све што је природа могла да му да – вансеријски таленат, висину, снагу, чврстину,
храброст. Имао је и високу школу у Партизановим
фудбалским погонима. Могао је да игра апсолутно све улоге
од десног бека до левог крила, па је и играо много улога,
зависно од потребе тима.
Миладиновић је имао све да постигне у фудбалу највеће
висине, а није постигао. На терену је био пун амбиције, увек
играо пуном снагом, али када би се завршила утакмица он
као да је заборављао да је спортиста. Боемска природа је
надвладала сва друга осећања, предавао се животу без
остатка и тако своје снаге исцрпљивао на начин који никако
није у складу са захтевима спорта.
Тренинге је сматрао тортуром, никада није био у пуном
тренингу, веровао је да се увек може одиграти добро на
знање. Када се зна колико је постигао, а како ништа није
жртвовао, онда је оно колико је достигао потврда изузетне
даровитости, која је одолела и таквим нарушавањима.
За Партизан је одиграо 252 утакмице и постигао 58 голова. За репрезентацију је наступио
седамнаест пута и био у тиму који је 1961. освојио сребрну европску медаљу.
Из Партизана је отишао у Немачку, али понашањем и односом према фудбалу, тамо није могао да
прође добро. Као тренер је показао пуно дара, али није имао времена да се искаже. Смрт је стигла
када је имао 43 године (11. септембра 1982. године).

Милан Дамјановић
Рођен је 1941. године у Голубићу код Книна. Један је од племенитих изданака Партизанове школе
фудбала. Врхунски техничар, интелигентан тактичар, он је могао да игра и у средњем реду. Ипак,
играо је бека, са повременим излетима као нападач свог тима.

Дамјановић је био бек који је распршио уверење како је
за бека најважније да буде хитар и оштар. Он није имао
та својства, а захваљујући интелигенцији и изванредном
смислу за игру, он је одузимао лопту на елегантан начин,
без грубости у дуелима.
За Партизан је одиграо 255 утакмица и учествовао у
освајању четири титуле шампиона у првој половини
шездесетих година. За репрезентацију Југославије играо
је седам пута и са „плавима“ је освојио сребрну медаљу
на Европском првенству 1968. године.
Каријеру је наставио у Француској, где је био лепо
примљен од публике и високо цењен од стручњака.
Извесно време је радио у Француској и као тренер водио
клуб Милуз.
Дамјановић је као тренер и васпитач у нашој
Омладинској школи дао запажени допринос.

Идриз Хошић
Рођен је у Приједору 7. фебруара 1944. године. Дошао је у Партизан у време када је отишла
генерација „беба“ и када је требало градити нове темеље, а за то није било ни довољно снага ни
ентузијазма. Тражили су се нови идоли.
Хошић је ушао у ту празнину и брзо стекао опште
симпатије, али су недостајали клубски резултати. Он је
као веома скроман момак, пријатан, лепог држања, имао
још две особине које цене и стручњаци и навијачи.
Најпре, био је борбен, марљив, предузимљив на терену,
радан. А онда, његова левица – она је упућивала лопте
које су летеле као топовско ђуле. Хашићев сваки корак с
лоптом био је страх за голмане, истовремено и ново
ишчекивање гледалаца када ће да севне.
За Партизан је одиграо 160 утакмица и дао 96 голова.
Тадашњи селектор Рајко Митић је ценио играчке
вредности Хошића, па га је позвао и на финални део
Европског првенства 1968. године, па се тако Хошић
окитио и сребрном медаљом.

Љубомир Радановић
Рођен је на Цетињу 21. јула 1960. године. У Партизан је дошао као афирмисан играч, али је тек
овде развио своје велике могућности. Поседовао је снагу, брзину, издржљивост, сјајно је играо
главом, био је врхунски техничар. Тим карактеристикама био је у могућности да игра на сваком
месту у тиму.
Његова универзалност је проверена тако што је
одлично играо штопера, па онда либера, али је
највише дао као играч средине терена.
За Партизан је наступио 328 пута. Био је и капитен.
Импоновало је његово господствено држање према
саиграчима, противницима, судијама, публици.
Игре у Партизану су га препоручивале и за
репрезентацију Југославије, у чијем је дресу наступао
34 пута. Остао је упамћен његов гол за „плаве“ у
Сплиту против Бугарске. Једино нас је победа водила
на Европско првенство 1984. године. У деведесетом
минуту је било 2:2, а онда је Радановић једну
центрирану лопту захватио тако да је она одлетела у
мрежу Бугара. Победили смо и отишли на завршницу
ЕП.
Каријеру је веома успешно наставио у Швајцарској,
где је остао да живи и ради као тренер.
Радановић је био и члан наше олимпијске репрезентације која је у Лос Анђелесу 1984. године
освојила бронзану медаљу.
Адмир Смајић
Рођен је у Бијељини 7. септембра 1962. године. У Партизан је дошао
још као јуниор и убрзо је прикључен првом тиму.
Смајић је био веома окретан и хитар и то му је, уз сјајно владање
лоптом, помогло да се развије у врсног дриблера. Када је био у пуној
форми ривали често нису могли да га зауставе ни прекршајем.
Публика га је обожавала, његове бравуре је ценила као праве
подвиге. У настојању да увек изведе нешто ново и допадљиво и

претеривао је. Дриблинг му је доносио омиљеност код публике, али инсистирање на дриблингу
му је смањивало цену у очима стручњака.
Самјић је стигао и до државног тима, па и до сребрне олимпијске медаље у Лос Анђелесу
1984.Каријеру је наставио у Швајцарској. И тамо га је публика обожавала, али је и он с годинама
почео да игра рационалније, мање је задржавао лопту, а често је био и голгетер.

Предраг Мијатовић
Рођен је у Подгорици 19. јануара 1969.
године. Првотимац Будућности од 1987, а
члан Партизана од самог краја 1989. године.
До одласка (1993) наступио је укупно 222
пута и дао за Партизан 131 гол. У црно‐белом
дресу у првенственим утакмицама играо је
103 пута и дао 44 гола. Кључни играч у
освајању Купа 1992. и првенства 1993.
Проглашен за најбољег играча Југославије
1990. године.
Иако је у Партизану био само три године,
оставио је дубок траг, не само као играч већ
и као личност. Техничар највишег ранга, брз,
неухватљив дриблер, вешт у врху напада,
али драгоцен и као играч средине терена.
Прототип савременог мајстора.
Из Партизана је отишао у Валенсију за коју је
до 1996. одиграо 176 утакмица и дао
осамдесет голова. Била је то довољна
препорука за најбогатији клуб, Реал из
Мадрида, који је његов долазак платио дванаест милиона долара, колико до тада није исплаћено
ни за једног фудбалера. Са Мијатовићем Реал је већ прве године (1997) освојио првенство
Шпаније и са том титулом ушао у такмичење за Куп европских шампиона. У финалу (1998) Реал је
победио Јувентус са 1:0, голом који је постигао Мијатовић. Тако је Реал вратио титулу првака
Европе после 32 године.
Ипак, већ следеће године Реал га је продао италијанској Фиорентини, а претпоставља се да је то
била последица Мијатовићеве јавне осуде НАТО бомбардовања наше земље.
У Фиорентини је остао три сезоне, а онда се вратио у Шпанију у клуб Леванте–Валенсија, где је
остао до 2004. године, када се повукао с фудбалских борилишта и посветио послу менаџера.

Мијатовић је одиграо и 73 утакмице за репрезентацију СФРЈ и СРЈ и постигао 28 голова.
Учествовао је на Светском првенству 1998. и Европском шампионату 2000. године. Наступао је и за
изабрани Тим света.

Саво Милошевић
Рођен је 2. септембра 1973. године у Бијељини (у близини које је засеок Јаховац код Јање, одакле
су Милошевићи). У Партизан је дошао као талентовани младић 1989. године, да би дебитовао у
првом тиму 1992. године. За Партизан је одиграо укупно 214 утакмица (183 гола), од којих је 98
мечева у лигашком такмичењу, уз 65 голова. У два од три првенства, која је играо за Партизан, био
је најбољи стрелац наше Прве лиге – 1993/94. са 21, а 1994/95. са 30 голова. У оба та првенства
Партизан је био шампион, а 1994. је освојио и Фудбалски куп Југославије.
Из Партизана је отишао 1995. године и следеће три играо за енглеску Астон Вилу, одакле је
прешао у Шпанију, у Сарагосу, и остао две године. За
италијанску Парму је наступао такође две године, а онда се
вратио у Шпанију. Најпре у Еспањол‐Барселона, а онда у
Селту из Вига. Године 2004. је потписао трогодишњи уговор
са Осасуном. За десет година Саво Милошевић је у
Енглеској, Италији и Шпанији одиграо 400 утакмица и дао
близу 200 голова.
Саво Милошевић је и рекордер у броју наступа за
репрезентацију наше земље – 102 пута, а на листи
најефикаснијих дели треће место са Мошом Марјановићем
са 37 погодака.
Он поседује све оно што треба да краси центарфора, али и
много више, његов играчки профил је универзалан.
Интересантан је податак да је Милошевић примљен и
код католичког папе и код српског патријарха. Такву част је
заслужио као човек који је водио хуманитарне акције, многе од њих без икаквог јавног истицања и
публицитета.

Алберт Нађ
Рођен је у Земуну 29. октобра 1974. године. Прошао је све
разреде Омладинске фудбалске школе Партизана и израстао
у играча интернационалне класе. Добар техничар, хитар,
окретан, вешт с лоптом и – борбен попут Златка Чајковског.
Од првих корака на великој сцени Нађа су поредили са
славним Чиком, па и само то поређење је признање велике
играчке вредности.
Нађ је најмлађи капитен у историји Партизана. Тај податак
говори да је још као веома млад показао изразите
карактеристике лидера.
Добре игре у Партизану су га препоручивале и за
репрезентацију, за коју је до сада одиграо 45 мечева и дао
три гола.
У лето 1996. године је отишао из Партизана и наступао за клубове у Шпанији, најпре за Бетис из
Севиље, потом за Реал Овиједо и Елче. У Шпанији је одиграо 160 утакмица.
Септембра 2002. године вратио се у Партизан и поново дао запажен допринос у домаћем
шампионату и на међународној сцени.
За Партизан у два периода одиграо је 405 званичних утакмица и постигао 33 гола. Тренутно је у
клубу на функцији координатора за спортска питања и члан Управног одбора .

Саша Илић

Рођен је 1977. године у Пожаревцу. У
Партизановој омладинској фудбалској школи
његово име први пут је регистровано када му
је било десет и по година, 30. августа 1988.
Већ тада дало се запазити да је вансеријски
таленат. Таква даровитост, уз стручно вођење
на највишем нивоу, дала је резултате. Саша
Илић је увек предњачио међу својим
вршњацима.
Први пут је прикључен првој постави
Партизана у сезони 1993/94. Како је његово
фудбалско школовање било веома

систематично, тако је и увођење у први тим било поступно.
Илић је учествовао у освајању седам титула шампиона и три тријумфа у Фудбалском купу и таквим
билансом заузима високо место на листи Партизанових играча са највише трофеја (11 првенстава
и 5 купова .
Почетком 2004. године Саша Илић је на шест месеци уступљен шпанском прволигашу Селти, а
потом је играо у Галатасарају, Лариси и Салцбургу. У зиму 2009 се вратио у Партизан и један је од
фудбалера без којих је тешко замислити игру Партизана, а тако је било у свим годинама откако је
изборио статус кључног играча и капитена „црно‐белих“. Наступио је на 820 званичних утакмица.
Илић је по броју одиграних утакмица на 1. месту у клупској историји (иза њега су – Вукотић (791
мечева‐339 голова), Клинчарски (565‐73), Дамјановић (537‐19), Пауновић (514‐5), Михајловић
Љуба (512‐9), а по броју само првенствених мечева (392 – 129 голова), налази се на високом 2.
месту иза Вукотића (398‐114). Све те цифре у наредном периоду може само да побољша.
За репрезентацију наше земље Саша Илић је играо 37 пута и и постигао 4 гола. Велики је број
стручњака и обичних љубитеља фудбала, који сматрају да је Саша Илић играчки формат који
заслужује стално место у изабраном тиму.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
Фудбалски клуб Партизан је у протеклих шездесет година постигао изванредне спортске
резултате, па и неке важне рекорде некадашње Југославије и наше данашње земље. Неки од тих
рекорда издржали би поређење и са рекордима већих земаља, и фудбалом много дуже традиције
од наше.
У сезони 1946/47. сви првотимци Партизана наступали су за репрезентацију.
Године 1949, на квалификационој утакмици за Светско првенство (Бразил, 1950), 18. септембра у
Тел Авиву, наша репрезентација је играла са Израелом, а у нашем државном тиму је наступило
девет играча Партизана (селектор је био инг. Милорад Арсенијевић). То су: Шоштарић, Чолић,
Чајковски, Јовановић, Јаковетић, Сенчар, Бобек, Валок и Милош Паједић (играли су и Станковић из
Звезде и Жељко Чајковски из Динама). Југославија је победила са 5:2. У то време репрезентативци
су били и Атанацковић, Михајловић и Симоновски.
На седмом светском првенству у фудбалу, у Чилеу 1962. године, играли су из Партизана Шошкић,
Јусуфи, Галић и Ковачевић (Миладиновић је изостао због „страха од летења“). Галић је постигао
три гола против Уругваја и два против Колумбије. Југославија је освојила четврто место, што је
највиши пласман наше репрезентације на светским шампионатима.
Стјепан Бобек, Милан Галић и Саво Милошевић су водећи стрелци нашег државног тима. Међу
најбољим голгетерима Југославије Милан Галић је најефикаснији. Он је на 51 утакмици за
Југославију дао 37 голова – 0,74 гола по утакмици. То је рекордни просек.

Стјепан Бобек је 8. јуна 1947. године (у Нишу, против „14. октобра”, било је 10:1) постигао девет
голова и тај рекорд, готово је сигурно, никада нико неће достићи на утакмицама Прве лиге.
Марко Валок је једини играч који је до данас успео да у пет сезона буде најбољи стрелац. Само у
1952. години, на првенственим, интернационалним и утакмицама за Куп, Валок је постигао 55
голова.
У сезони 1977/78. Партизан је на 34 првенствене утакмице освојио 54, од могућих 68 бодова и
тако премашио свој рекордни проценат из првог послератног шампионата.
Сопствени рекорд из 1978. године Партизан је надмашио у сезони 1992/93. Од 36 сусрета, у своју
корист је решио 31 и поставио нове границе наших првенстава: највише победа – 31, најмање
пораза – 2, дао највише голова – 103, примио најмање голова – 20 (гол‐разлика 83), освојио
процентуално највише бодова – 65 (тада су се за победу добијала два бода), направио највећу
разлику у односу на другопласираног – 14 бодова.
У сезони 1992/93. остварен је редак домет – сви Партизанови играчи су се уписали у листу
стрелаца, и голман. У том првенству Партизан је најчешће наступао у саставу: Пандуровић,
Станојковић, Гудељ, Јокановић, Петрић, Вујачић, Богдановић (Заховић), Мијатовић, Воркапић
(Милошевић, Брновић, Крчмаревић.
Момчило Вукотић је Партизанов рекордер у броју наступа у црно‐белом дресу. Играо је 752 пута.
Много је значајних датума у историји Партизана. Да овде поменемо један, којег се навијачи радо
сећају. Био је 28. мај 1978. године. Пред пуним трибинама Партизановог стадиона одиграна је
последња утакмица у првенству у коме је освојена титула и у ком су оборени многи рекорди. Тада
су пред гледаоцима продефиловали људи који су дали Партизану видан допринос, а атлетском
стазом је прошао и прави парни ваљак, машина по којој је Партизан добио популарни надимак.
Капитен Момчило Вукотић је одиграо последњу утакмицу за Партизан пред одлазак у печалбу.
Био је то његов петстоти наступ – и рекорд у држави. (Једино га је он премашио по повратку у
Партизан.)
Милутин Шошкић је бранио гол Тима света на утакмици против Енглеске 1963. године. У дресу
репрезентације Европе и света наступали су Златко Чајковски, Бранко Зебец, Ненад Стојковић,
Предраг Мијатовић, Игор Дуљај...
Иван Ћурковић је први председник Партизана из редова играча. Он је и носилац највишег
француског одликовања за допринос спорту те земље.
Милош Милутиновић је најбољи стрелац првог такмичења за Куп европских шампиона. Његових
осам голова сврставају га међу најефикасније стрелце у историји овог елитног такмичења.
Партизан су, као први тренер, водили и странци. Геза Калочај 1957/58. и Лотар Матеус 2003.
године. (Иљеш Шпиц је узео југословенско држављанство.)

У шампионату 2002/03. Партизан је постао шампион државе са 19 бодова предности у односу на
Црвену звезду, која је била друга. То је у тој сезони била најсупериорније освојена титула
националног шампионата на нашем континенту.
Наш бивши играч Велибор Бора Милутиновић, најмлађи од тројице браће, уз Милоша и
Милорада, био је селектор Мексика, Костарике, САД, Нигерије и Кине. Са свих пет репрезентација
је изборио квалификације за завршни део пет светских шампионата. По том рекорду нико му није
раван у свету.
У такмичењу за Куп европских шампиона 1963/64. – Пушкаш, Алтафини, Мацола и Владица
Ковачевић – делили су, са по 7 голова – прво место као најефикаснији играчи те сезоне у КЕШ‐у.
Године 1992. за репрезентацију Југославије наступало је девет играча Партизана – Пандуровић,
Станојковић, Вујачић, Петрић, Миланич, Новак, Јокановић, Б. Брновић, Мијатовић.
Највише гледалаца једне утакмице на којој је наступао Партизан било је 25. децембра 1955.
године. На препуном стадиону Реала у Мадриду, утакмици против Партизана у Купу европских
шампиона, присуствовало је 120.000 људи.
Шестог децембра 1953. године Партизан је извојевао најубедљивију победу у „вечитим
дербијима“ са Црвеном звездом. Тог дана је било 7:1. Партизан и Звезда имају по једну победу са
по 6:1. Партизан је једном савладао Звезду са 5:0 и једном 3:0, а Звезда Партизана са 4:1 и 3:0.
Вечити ривали су играли неке утакмице појачани играчима из суседства. Тако је Рајко Митић из
Звезде био појачање Партизана на првој турнеји по Совјетском Савезу. Стјепан Бобек је појачао
Црвену звезду на утакмици против Ујпешт Доже (2:0). Марко Валок је био појачање Звезде на
турнеји по Бразилу, Аргентини и Уругвају.
Дресове Партизана носила су тројица браће Милутиновића – Милош, Милорад и Бора. Боје
Партизана су бранила по двојица браће Пајевић – Божидар и Мишо, Чебинци – Звездан и Срђан,
Прекази – Љуан и Џевад, Петровићи – Слободан и Микан, Бајовићи – Милорад и Миодраг,
Брновићи – Драгољуб и Бранко, Ђорђевићи – Бора и Бошко, па опет Брновићи – Бојан и Ненад...
За Партизан је наступало и неколико очева и синова. Најпознатији су Бјековићи – Ненад и Ненад
јуниор, Рашовићи – Бранко и Вук, Пауновићи – Благоје и Вељко. Наш драгоцени играч Павле
Грубјешић није имао среће да доживи игре свог сина Николе, првотимца Партизана.

