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КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈАТА
ФК „БУДУЋНОСТ“ ВАЉЕВО
Фудбалска лопта се први пут закотрљала у Ваљеву 1909. године захваљујући ученику Гимназије Јеврему Митровићу. Фудбал
се у то време играо на пољанама, најчешће код данашњег Сењака
или на брду Крушик.1 Након што је Јеврем Митровић напустио
Ваљево лопта је прешла у власништво Живорада Н. Марковића
(касније директора Гимназије), а фудбал у Ваљеву наставља да се
игра са прекидима све до Аустроугарске окупације.
Аустријски официри, који су одлично говорили српски језик,
почели су 1916. године да врбују ваљевске гимназијалце за њихове
циљеве. Да би спречио окупаторе наставник музике Живорад Грбић организовао је своје ученике да у слободно време играју фудбал. У пролеће 1917. године, у оквиру приредбе за ђаке и војнике,
окупаторске власти су предложиле да се екипа града, састављена
од ђака, грађана и заробљеника, супротстави фудбалској селекцији аустроугарског гарнизона. Утакмица је одиграна на Пећини,
на игралишту непрописних димензија. Утакмица је трајала 70
минута без паузе, а коначан резултат био је 1:1. Након овог изненађујућег резултата млади Ваљевци крећу са тренинзима под руководством Живорада Н. Марковића. Недуго затим, исте године
формиран је и први фудбалски клуб у Ваљеву под називом „Српски мач” који је представљао симбол отпора окупатору.2
Зоран Трипковић, Ваљевски спорт клуб „Будућност” у периоду 1931-1933.
година, Гласник МИАВ, Ваљево 1969, бр.4-5, стр. 155
2 Милорад Ђермановић, Фудбалски клуб Будућност Ваљево 1920-2012, Ваљево 2013, стр. 20
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Након завршетка Великог рата и свих страхота и недаћа које
је донео за српски народ у Србији креће да се развија раднички покрет. Иницијативом младих радника и занатлија 3. марта
1920. године основан је у Ваљеву раднички клуб „Слога”.3 Оснивачи „Слоге” били су: Милан Чолаковић, сарачки радник (председник), Чеда Тодоровић, опанчарски радник (благајник), Влајко
Стојаковић и Радисав Пауновић, сарачки радници, Божа Марјановић, трговачки помоћник (секретар), Малиша Лукић, Рајко
Ристивојевић, Христивоје Митровић, обућарски радници, Љубиша Марковић, кројач и други.
Прве године биле су изузетно тешке за новоосновани клуб,
недостајало је материјалних средстава и реквизита који су у то
време били скупи. Само великим залагањем чланства клуб је
успео да опстане. Напредак клуба почиње од 1927. године, када
„Слога” мења име у Раднички спорт клуб „Будућност”. Нова
правила о раду клуба донесена су 6. августа 1929. године на годишњој скупштини, а исте године Раднички спорт клуб „Будућност” постаје првак Ваљева.4

Раднички спорт клуб „Будућност”, првак Ваљева, 1929. године
Зоран Трипковић, „Будућност”, Гласник МИАВ, бр.4-5, стр. 156
4 Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ),
Б.2.373. Зоран Трипковић (1933-2007), кут. инв. бр. 8
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На Раднички спорт клуб „Будућност” константно је вршен
притисак власти. По наређењу полиције из назива клуба морало
је бити укинуто РАДНИЧКИ. Пољопривредна школа и Гимназија забранили су својим ученицима да играју за Будућност. У
локалном листу „Глас Ваљева” из 1930. и 1931.5 године воде се
жучне полемике о фудбалу и ученицима.
Након освајања првенства Ваљева 1929. године „Будућност”
наредне године коначно постаје члан Београдског лоптачког
подсавеза, а екипа наставља са сјајним резултатима. У другој
половини 1932. године „Будућност” побеђује све лигашке утакмице. Победнички низ се наставио и у пролеће 1933. године што
је резултирало тиме да „Будућност” постане првак Колубарске
жупе. Највећи успех до тада остварен је 20. августа 1933. године
када је у двомечу за првака Београдске провинције побеђен првак Браничевске жупе СК Ђурађ Смедеревац укупним резултатом 9:1.6 Прва утакмица одиграна је у Ваљеву где је „Будућност”
славила 5:1, а противник је седам дана касније декласиран и у
Смедереву резултатом 4:0 за екипу „Будућности”. О успесима
„Будућности” писала је и београдска штампа. Лист „Правда” у
свом извештају под насловом „Двоструки првак” објављује следеће: „Ваљевска чета игра одлично и важи за један од најбољих
клубова у унутрашњости. СК Будућност је од Смедеревца за за
читаву класу био бољи тим, у ком учествују одлични техничари,
стартери, добри пуцачи и веома пожртвовани лоптачи”.7
Као првак Колубарске жупе и провинције Београдског лоптачког савеза Будућност је требало да игра две квалификационе
утакмице са земунском Спартом, шампионом града Београда,
за титулу најбољег клуба Београдског лоптачког подсавеза. До
двомеча никада није дошло због наводно оспораване регистрације једног од играча Будућности, тако да екипа Будућности није
добила шансу на терену да се бори за улазак у Националну лигу
Југославије.
Велика финансијска криза у свету 1929. године или Велика депресија како су је многи назвали погодила је и Југославију средином 1931. године. Финансијска криза је утицала и на развој
Глас Ваљева, Ваљево 1930, бр. 23, 27, 28
Исто, 1933, бр. 35 стр. 4
7
Милорад Ђермановић, Будућност, стр 27-28
5
6
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ФК „Будућност”, 1933. године

фудбала у Југославији, тако да су њом били погођени и бројни
клубови, а међу њима и СК Будућност. Неколико година дуг се
нагомилавао, али је почетком 1936. године саниран захваљујући
симпатизерима клуба. Управа СК Будућност одлучила је да је
свако даље нормално функционисање клуба онемогућено те је
стога послала допис 25. маја 1936. године Београдском лоптачком подсавезу.8 Први део дописа односи се на кратак историјат
клуба и његове успехе, док је у другом делу одлука која је донета
на седници управног и надзорног одбора, а она гласи „обуставља
се сваки даљи рад клуба”. Као образложење ове одлуке наводи се
следеће: „Напред се ишло све до увођења такса државних, банов.
и општинских. Од тада ми не можемо напред већ само у месту
табамо и животаримо очекујући укидање такса, које су по нашем мишљењу, највећа ако не и једина сметња за даљи опстанак
и развитак ногометног спорта”.
Игралиште код Шаргића кафане преузима „Трговачки подмладак”. Сва своја права и имовину Управа СК Будућност уступила
је СК Радничком, који се од августа 1936. године зове Раднички
8

МИАВ, Б.2.373. Зоран Трипковић (1933-2007), кут. инв. бр. 8
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спорт клуб Будућност. Почетком 1938. године РСК Будућност се
поново укључује у Лигу Колубарске жупе, али не бележи велике
резултате све до 1941. године, када је даљи рад клуба обустављен
услед Немачке офанзиве и окупације Југославије.
Након завршетка Другог светског рата Будућност је сазвала
редовну 26. годишњу скупштину одржану 18. марта 1945. године,
која је практично значила обнављање рада клуба.9 На њој нису
узели учешће млади играчи и чланови управе који су 1944. године, када је Ваљево ослобођено, ступили у редове пролетерских
јединица. Прву две утакмице након окупације Будућност је одиграла против екипе Прве пролетерске дивизије. Утакмице су
биле пријатељског карактера, а Прва пролетерска дивизија је славила на оба меча, у Руми 2:0, а затим и у Ваљеву резултатом 4:1.
Првенство округа организовано је у пролеће 1946. године а
на њему су учествовале следеће екипе: „Напред” – Ваљево, „Раднички” – Обреновац, „Јединство” – Уб, „Железничар” – Лајковац, „Мионица” и „Будућност”. Екипа Будућности је првенство
завршила на првом месту и окитила се титулом првака.
У наредним годинама већих успеха није било. Будућност је
играла квалификације за улазак у I Српску лигу против Зрењанинског Пролетера, али је поражена у Ваљеву резултатом 2:0.
Исте године Будућност је одиграла прву међународну пријатељску утакмицу против екипе из Чехословачке СК „Авиа” из
Прага. Славила је екипа из Ваљева резултатом 4:110, утакмици
је присуствовало 3000 људи, што је по мишљењу извештача био
рекордан број навијача до тада.
Као првак Београдског подсавеза Будућност је 1950. године
ушла у Српску лигу, где се није дуго задржала јер је испала већ
следеће сезоне. Од 1953. године Будућност је изборила промоцију у новоформирану Јужну групу Српске лиге. Овај успех је
остварен кроз лигу Београдског подсавеза где је Будућност заузела друго место. Велики успех Будућност је остварила у јубиларној 35-oj години постојања 1955. године. Тад је укинута Друга
савезна лига и основане су четири зоне. Будућност је као пета
у лигашком делу дошла до квалификација где се играла мини
лига 4 клуба. У квалификацијама играли су против екипа Једин9

Милорад Ђермановић, Будућност, стр 65-66
Напред, Ваљево 1948, бр. 169, стр. 4
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Фудбалери „Будућности”, 1955. године

ство из Вршца, Чукарички из Београда и Динамо из Винковаца.
Након одличног старта и прве три победе, Будућност је везала
два пораза. Одлучујућа утакмица одиграна је у Ваљеву против
Јединства из Вршца. Фудбалери Будућности славили су резултатом 2:1 голом у 88. минуту и на тај начин изборили пласман у
Трећу зону (ранг Друге савезне лиге).11 Наредне три године Будућност бележи неконстантне резултате. У Трећој зони 1956. године заузима високо друго место, да би већ наредне године испала у Посавско-подунавску зону. Године 1958. у квалификацијама
за Другу лигу игра против „Шумадије” из Аранђеловца али је у
двомечу поражена (1:1 и 1:3).12
Почетком септембра 1959. године реализован је предлог Општинског одбора Социјалистичког савеза и долази до спајања
ФК Раднички и ФК Будућност и осталих клубова из Ваљева и на
тај начин створено је јединствено спортско друштво „Металац”.
У присуству 58 делегата, изабраним на ванредним скупштинама клубова и друштава, у сали Народног одбора среза донета је
одлука о стварању СД Металац. Како се приближавао почетак
11
12

Зоран Трипковић, Ваљевски спорт (1870-1990), Ваљево 1995, стр. 57-58
Зоран Трипковић, „Будућност”, Гласник МИАВ, бр.4-5, стр. 157
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првенства Посавско-Подунавске зоне одмах је одржана и скупштина ФК Металац. На скупштини су донета правила клуба,
изабран је Пленум од 25 чланова и Надзорни одбор од 3 члана.13
Већ наредне године фудбалери Металца постали су прваци
Посавско- Подунавске зоне, али су у квалификацијама за виши
ранг били поражени од Динама из Панчева резултатом 1:3 и 1:0.
Две године касније указала се нова шанса за пласман у виши
ранг, али ни овог пута екипа из Ваљева није била успешна. Поражена је од екипе Суботице након лошијег извођења једанаестераца, резултати након 180 минута игре били су 2:2 и 1:1.14
Један од највећих успеха клуба остварили су омладинци Металца 1963. године освојивши престижни међународни турнир
Београдски сајам. На овом турниру учествовало је 16 екипа подељених у четири групе. Једна од група играла је у Ваљеву, а Металац је групну фазу завршио на првом месту. Побеђен је италијански тим Милан резултатом 1:0, а затим Раднички Београд
резултатом 3:0. Утакмице су игране на Стадиону Синдикалног
одбора „Крушик”, а утакмицама је у просеку присуствовало 3500
гледалаца. Финална фаза турнира одиграна је на стадиону ЈНА.
Металац је прво у полуфиналу победио новосадску Војводину,
да би у финалу након бољег извођења једанаестераца савладао
Црвену Звезду 5:4, у регуларном делу утакмице било је 1:1.15 Треба напоменути да је у пенал серији голман Металца Ладовец одбранио два пенала чувеном Драгану Џајићу. Финалној утакмици
на стадиону ЈНА присуствовало је 10.000 гледалаца.
Металац је још једну прилику за улазак у Другу лигу пропустио 1968. године. Опет је у квалификацијама елиминисан од
Динама из Панчева 0:0 и 0:1. Наредне године екипа из Ваљева
је опет била првак Северне групе Српске лиге. Чекала их је још
једна квалификациона утакмица за улазак у Другу лигу, а овог
пута противник је био првак Војводине, екипа Хајдука из Куле.
Након одрађених мини припрема на Кошутњаку побеђена је
екипа Хајдука, прво у Кули резултатом 2:0, а затим и у Ваљеву
МИАВ, Б.2.373. Зоран Трипковић (1933-2007), кут. инв. бр. 8
Зоран Трипковић, „Будућност”, Гласник МИАВ, бр.4-5, стр. 158
15
Напред, 1963, бр. 748, стр. 9
13
14
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резултатом 1:0.16 По извештају новинара утакмици на стадиону
„Крушика” присуствовало је око 6.000 људи.
У марту месецу на редовној годишњој конференцији фудбалског клуба Металац једногласно је прихваћен предлог да најбољи ваљевски фудбалски клуб опет носи старо име Будућност.17
Такође је одлучено да се промена имена спроведе у јуну, на крају
такмичарског циклуса, због решавања папирологије и пререгистрације играча.
Након одличног шестог места 1972. године, Будућност завршава на последњем месту Друге савезне лиге 1973. године и испада
у нижи ранг такмичења. Од 1974 до 1977. Будућност се такмичи у
Првој лиги Србије (трећи ранг такмичења), а 1977. године завршава на претпоследњем месту и испада у Посавско-Подунавску зону
(четврти ранг такмичења), где остаје наредне две године.
Будућност осваја прво место у лиги Западне групе Посавско-Подунавске зоне 1979. године и као првак стиче право да игра
квалификације за улазак у виши ранг. Одигране су чак четири
утакмице против екипе Смедерева. У првој утакмици у Смедереву одиграној 17. јуна Будућност је славила резултатом 2:1. Друга утакмица одиграна је у Ваљеву седам дана касније, екипа из
Ваљева славила је резултатом 1:0. Трећа утакмица у Смедереву
завршена је нерешеним резултатом 0:0, док је у четвртој Будућност однела победу са 3:1.18
Наредне две године, 1980. и 1981, Будућност се такмичи у
Српској лиги (трећи ранг такмичења), након чега поново испада у Посавско-Подунавску зону. Годину дана касније као првак
Зоне Будућност се враћа у Српску лигу, где остаје наредних 6
сезона 1983-1988. године. Иако је сезону 1988. године завршила
на осмом месту, екипа из Ваљева се пласирала у новоформирану
Међурепубличку лигу група север, у којој се такмичило осамнаест клубова. Следеће сезоне екипа из Ваљева испада из Међурепубличке лиге, након чега нема запажених резултата неколико
сезона након тога.
За период од 1994-2003 може се рећи да је „златно доба” фудбалског клуба Будућност. Екипа је најпре 1994. године као првак СрпЗоран Трипковић, Ваљевски спорт, стр. 67-68
МИАВ, Б.2.373. Зоран Трипковић (1933-2007), кут. инв. бр. 8
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Напред, 1979, бр. 1590, стр. 19
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ске лиге запад изборила пласман у II „Б” савезну лигу. То је урадила
на веома убедљив начин, чак шест бодова више екипа Будућности
имала је у односу на другопласирани Јавор из Ивањице. За целу сезону екипа је изгубила само 3 утакмице у 34 кола уз 74 дата и само
20 примљених голова.19 По завршетку последње утакмице на стадиону „Пећина” организовано је велико славље заједно са више од
три хиљаде навијача. У сезони 1994/1995 било је доста успона и падова. На крају, Будућност је морала да игра за бараж за опстанак
у II „Б” лиги против екипе Радничког из Пирота. Прва утакмица
одиграна је на Пећини, резултат је био 2:2, чиме је екипа из Пирота
стекла велику предност пред реванш. Седам дана касније одиграна
је утакмица у Пироту, резултат је био идентичан као у Ваљеву 2:2,
али више среће након извођења једанаестераца имала је екипа Будућности и на тај начин је задржала друголигашки статус.
У другој половини 1995. године Будућност је завршила на првом месту након 18 одиграних кола II „Б” савезне лиге, чиме се
квалификовала у II „А” савезну лигу. У новоформирану II „А” савезну лигу која се играла у првој половини 1996. године екипа из
Ваљева пренела је 11 бодова. Након 18 одиграних кола прво место
припало је екипи Будућност. Пласман у I „Б” савезну лигу, што је
уједно и највећи успех у историји клуба, остварен је убедљиво са
7 бодова више у односу на другопласирану ОФК „Кикинду”.20 Као
првак II „А” лиге Будућност стиче право да игра квалификације
за улазак у I „А” лигу, највиши ранг такмичења. Двомеч се играо
против екипе Будућности из Подгорице. Прва утакмица одиграна је у Ваљеву где је домаћа екипа славила резултатом 1:0 пред
око 6000 гледалаца (по извештају новинара), међутим то није било
довољно за пласман у највиши ранг такмичења, јер је екипа из
Подгорице славила у реваншу резултатом 3:0.21
Екипа из Ваљева никада више није поновила овај успех. Све до
2001. године играла је у друголигашком рангу такмичења, када
је испала у Српску лигу. Сезоне 2004/2005 Будућност је испала у
Зону (четврти ранг такмичења) да би већ наредне године успела
да се врати у Српску лигу. Са већим или мањим успесима екипа
Будућности такмичила се у Српској лиги све до 2010. године.
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