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ОСНИВАЊЕ

У давна прадавна времена... хеј, стани, па 
ово није та бајка! Ово је бајка о фудбалском 
клубу Црвена звезда, а она није баш тако 
стара! Да, и ова бајка је лепа и интересан-
тна и на моменте невероватна, али ипак 
се разликује од бајки на какве си навикао. 
Уосталом, послушај је...
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Фудбалски клуб Црвена звезда основан је 4. 
марта 1945. године, нешто више од два месеца пре 
завршетка Другог светског рата. Предлог је потекао 
од чланова Уједињеног савеза антифашистичке 
омладине Србије. Била је то логична и очекивана 
идеја младих људи жељних фудбала.

Наравно, фудбал се у Србији играо и пре тог 
великог и грозног рата, али је са оснивањем Црве-
не звезде окренута нова страница у историји овог 
спорта. Иницијатива за оснивање новог спортског 
друштва потекла је од Зорана Жујовића, Слобода-
на Ћосића, Љубише Секулића, Слободана Пенези-

Грб ФК ЈуГославиЈа
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ћа и Душана Богдановића, а међу оснивачима су 
још били и Небојша Поповић, Светозар Глигорић, 
Мира Петровић и Милован Ћирић.

ФК Црвена звезда практично је наследила уга-
шени фудбалски клуб Југославија, а њој су припа-
ли и стадион и велики број играча тог клуба. 

Нови клуб је од некадашње Југославије насле-
дио чак и црвено-белу боју дресова, али је око 
његовог имена ипак било мало недоумица. Пред-
лога је било много, но легенда каже да је наш 
клуб име добио на предлог Слободана Ћосића и 
Зорана Жујовића. Ћосић је предложио да се но-
воформирано спортско друштво зове Звезда, а 
Жујовић додао: „Ако је Звезда нека буде црвена“ и 
историја је почела...

Први председник ФК Црвена звезда био је 
Ђорђе Паљић.

ФудбалсКи Клуб ЈугославиЈа





ЛЕПО ЈЕ ЗНАТИ

Своју прву утакмицу Црвена звезда оди-
грала је 4. марта 1945. године против Првог 
батаљона Друге бригаде Корпуса народне од-
бране Југославије и победила са 3 : 2. Тај меч 
одигран је на стадиону Авала (бивша Југо-
славија) пред око три хиљаде гледалаца.
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Тог дана за Црвену звезду су играли: Голубичић, 
Станковић, Филиповић, Ћирић, Јовановић, Ве-
личковић, Шапинац, Спасојевић, Томашевић, Пе-
ценчић и Хорватиновић. Први тренер у историји 
Црвене звезде био је Бранислав Секулић. 

бора Костић, 
бомбардер у КопачКама

стрелац првоГ Гола у 
историЈи ЗвеЗде: Ко-
ста томашевић

Седам дана касније Звезда је 
играла против репрезентације 
британске армије и победила са 
чак 12 : 0!

Први гол у историји Црвене 
звезде постигао је Коста Тома-
шевић. Прву утакмицу у европ-
ским куповима Црвена звезда 
одиграла је 3. новембра 1956. го-
дине против шампиона Холан-
дије, клуба који се тада звао Ра-
пид ЈЦ Херлен (касније Рода), 
на стадиону у граду Керкрадеу. 
Овај меч београдски црвено- 
-бели добили су са 4 : 3. 

Први гол за Црвену звезду 
на европској сцени постигао је 
Бора Костић. 

Драган Џајић је играч који је 
одиграо највише утакмица за 
Црвену звезду, чак 587!

Од странаца који су игра-
ли за Црвену звезду највише 
утакмица је одиграо Холанђа-
нин Мичел Доналд који је црве-
но-бели дрес носио 105 пута. 
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Најмлађи стрелац на прволигашким утакми-
цама је Лука Јовић, који је свој први гол у црвено-
-белом дресу постигао са 16 година, 5 месеци и 5 
дана. 

Највише голова за Црвену звезду постигао је 
Бора Костић, у свим такмичењима дао је рекорд-
них 537 голова, од којих 158 у првенственим мече-
вима.

Иван Илић постао је најмлађи првотимац у 
историји Црвене звезде јер је на велику фудбалску 
сцену ступио са 16 година и 15 дана. Десило се то 
1. априла 2017. године на утакмици Црвена звезда 
– Спартак. 

Већ у свом првом наступу у европским купо-
вима Црвена звезда стигла је до полуфинала Купа 
шампиона. Црвена звезда је једини наш клуб који 
је био првак Европе и света.

антониЈевић, остоЈић, лаЗаревић, аћимовић, ЏаЈић


