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Нови и измењен састав играча са новим првим тренером Чедомиром 
Новчићем, уз стандардно руководство Клуба појачано са Душаном Бокуном 
и Стевицом Кочалком, у сезони 2002/03. наставља борбу за опстанак у Другој 
српској лиги и што бољи пласман на табели. Освојено је 9. место на табели.

За ову сезону регистровани су следећи играчи: Чедомир Новчић, Ђорђе 
Мунижаба (дошао из ОКК “Београд”), Бојан Путић, Драган Варежан, Здравко 
Плећаш (дошао из КК “Пролетер - Нафтагас”), Никола Шћепановић (дошао из 
КК “Јела - промет”), Зоран Станков, Марко Бољац (дошао из КК “Пролетер - 
Нафтагас”) – капитен, Драган Почуча, Игор Станков, Јован Кордић (дошао из КК 
“Карађорђево”), Ненад Рашков и Александар Врућинић. 

Најбољи у сезони били су: Марко Бољац, Чедомир Новчић, Здравко Плећаш 
и Зоран Станков.

Записнички сто су водили: Милана Плећаш, Предраг Угреновић, Зоран 
Дубајић и Михаљ Косо.
         У овој сезони подмладак “Светог Ђорђа”, које је тренирао Зоран Дубајић, 
играо је кадетску зимску лигу.

19. априла 2003. године играна је ревијална утакмица, КК “Пролетер 
- Нафтагас” (првак лиге)  против репрезентације лиге. Победио је домаћин 
резултатом 82:75. Тренер репрезентације лиге био је Чедомир Новчић, а Марко 
Бољац је наступио као играч.
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У оквиру обележавања “Ђурђевданских дана” одиграна је утакмица између 
ветерана “Светог Ђорђа” и ветерана “Задругара” из Лазарева. Победу заједно са 
гостима су славили домаћини са резултатом 43:37. У узвратној посети Лазареву 
за дан села, 20. октобра, играчи првог тима и ветерани “Светог Ђорђа” победили 
су домаћине.

Друга српска лига
1. “Пролетер - Нафтагас” Зрењанин 26 22 4 2324:1887 48
2. “Тамиш” Панчево 26 19 7 2223:1977 45
3. “Динамо” Панчево 26 17 9 2324:2162 43
4. “Данубиус” Нови Сад 26 15 11 2155:1942 41
5. “АИК” Б. Топола 26 15 11 2102:1912 41
6. “Нови Сад” Нови Сад 26 14 12 1935:1874 40
7. “Кикинда” Кикинда 26 14 12 1994:1983     39 (-1)
8. “Агробанат” Пландиште 26 12 14 2301:2354 38
9. “СветиЂорђе” Житиште 26 12 14 1942:2085 38
10. “Апатин” Апатин 26 11 15 2107:2175 37
11. “Сента 2000” Сента 26 11 15 2040:2334 37
12. “Беочин” Беочин 26 10 16 2026:2182 36
13. “Панон - систем” Нови Сад 26 6 20 2053:2289 32
14. “Футог” Футог 26 4 22 1311:1647 20

Кошаркаши су се међу првим спортистима укључили у реализацију спортске 
манифестације “Спортско лето 2003.”, организујући турнир у баскету “Свети 
Ђорђе 2003.” у Спортском центру “Моцарт”. На турниру је учествовало 10 екипа. 
Победу је славила екипа “Карађорђева”, док су се другим, односно трећим местом 
задовољиле екипе “Пимп” и “Правници”. Најбољи “тројкаш” овог турнира био 
је Мирко Дракулић, а најбољи играч Драган Почуча. У другом избору најлепше 
девојке турнира, одлуком публике победничку ленту је понела Мирјана Рељић, а 
за мистера турнира проглашен је Бојан Косо. Најстарији учесник баскет турнира 
био је Милан Плећаш, док је за најбољег играча пионирског турнира проглашен 
Огњен Гаковић. 

Током лета Ана Зорић и КК “Свети Ђорђе” основали су плесну групу “А анд 
Г”. Симпатичне девојке су током пауза на утакмицама, уз изванредну кореографију 
и  музику, забављале публику.

Од познатих играча у лиги у овој сезони наступали су: Мишановић, Тутуш 
(“Агробанат”), Таушан и Младеновић (“Сента”) и Перишић (“Данубиус”).

Ђорђе Мунижаба, бивши кадетски репрезентативац, играч “Војводине”, 
“НАП”-а, “Задра”, ОКК “Београда”, у сезони 2002/03. играо је за КК “Свети 
Ђорђе”.

Чедомир Новчић, бивши кадетски репрезентативац, играч “Пролетера”, 
“Кикинде”, “Црвене Звезде”, “Профиколора”, ове године дао је свој допринос 
као играч и као тренер у “Светом Ђорђу”.
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Кошаркашки клуб “Свети Ђорђе” - стоје: Пешут, Дубајић, Видачић, Бољац, 
Шћепановић, Почуча, Варежан, Новчић, Кочалка. Седе: Врућинић, Станков, Плечаш, 

Рашков, Кордић

Плесна група 
кошаркашког клуба

Финалисти баскет 
турнира
“Свети Ђорђе 2003.”
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Екипа “Светог Ђорђа” са процентом од 68% заузела је 7. место на листи 
најбољих извођача слободних бацања. 

Најбољи стрелац екипе Марко Бољац заузео је 17. место са 367 поена на 
листи најбољих стрелаца лиге, а са постигнута 52 коша за три поена заузима 6. 
место на листи најбољих “тројкаша”.

Целе сезоне са првим тимом је тренирао Владимир Видачић, бивши играч 
београдског “Партизана” и некадашњи најбољи јуниорски играч Европе.

У 2003. години Клуб је добио две донације. Чедомир Новчић, познато име не 
само у житиштанској кошарци, преко пријатеља Живка Узелца, власника фирме 
“Профи фото” из Панчева, обезбедио је играчима две гарнитуре дресова. 

Некадаши играч, проверени пријатељ и власник фирме “Лабел”, Стевица 
Кочалка, кошаркашима “Светог Ђорђа” поклонио је тренерке.

Доласком новог руководства 2000. године значајна пажња посвећивана 
је усавршавању играча. У склопу припрема организован је заједнички одлазак 
кошаркаша и управе клуба на утакмицу  КК “Црвена Звезда” – КК “Цибона” која је 
8. марта одиграна у Београду. 

Поводом славе села у Банатском Деспотовцу гостовали су наши кошаркаши. 
У пријатељској утакмици забележена је победа. 

Крај године - 12. коло  обележено је несвакидашњим догађајем. У одласку на 
утакмицу у Кикинду 14. децембра са мини бусом, по клизавом и залеђеном путу, 
возач је у каналу поред пута приметио преврнута кола. Аутобус је заустављен, 
сви играчи и руководство клуба помогли су унесрећеном старцу и старици да се 
извуку из кола, на срећу без повреда. Из канала су извучена и неоштећена кола, 
тако да су сви срећно наставили пут. 

Иако су закаснили на првенствену утакмицу у Кикинду, када су чули за 
разлоге кашњења, делегати, судије  и играчи домаћег тима  имали су разумевања, 
па је утакмица ипак одиграна. И поред пораза од “Кикинде” кошаркаши “Светог 
Ђорђа” имали су разлога за славље.

“КК “Партизан”- 
преко пола века 
клуба” назив је књиге 
која је изашла из 
штампе 2002. године, 
а у којој је статистику 
обрађивао Драган 
Мартиноваић.

К о ш а р к а ш к и  
клуб “Свети Ђорђе” 
је први пут издао 
званични билтен – 
информатор.
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У јубиларној, двадесет петој години од оснивања клуба, у Другој српској лиги 
– група “Север” Клуб наставља континуитет стандардних резултата. Шеф струке 
Чедомир Новчић, са помоћником Дамиром Караном, успели су да се изборе за 
средишње место на табели.

Цела сезона је била у знаку припрема за прославу јубилеја – 25 година од 
оснивања клуба. 

Регистровани играчи ове сезоне били су: Драган Варежан, Чедомир Новчић, 
Славко Лазић (дошао из КК “Карађорђево”), Мирко Жегарац (дошао из  КК “Пролетер-
Нафтагас”), Урош Петров (дошао из КК “Пролетер-Нафтагас”), Владимир Ћујић (дошао 
из КК “Кикинда”), Марко Бољац - капитен, Драган Почуча, Немања Топић (дошао из 
КК “Задругар”), Владимир Грбо (дошао из КК “Пролетер-Нафтагас”), Горан Цветић 
(дошао из КК “Младост”), Зоран Станков, Ненад Вигњевић, Владимир Чикош (дошао 
из КК “Пролетер-Нафтагас”), Ранко Мишић (дошао из КК “Пролетер-Нафтагас”) и 
Александар Врућинић.

Највећи допринос да се Клуб нађе у златној средини дали су: Марко Бољац, 
Зоран Станков, Урош Петров и Мирко Жегарац.

За записничким столом били су: Милана Плећаш, Предраг Угреновић, Зоран 
Дубајић и Михаљ Косо.

Стоје: Каран, Новчић, Ћујић, Почуча, Топић, Жегарац, Лазић, Пешут. 
Чуче: Чикош, Цветић, Станков, Бољац, Грбо, Варежан
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На једном од састанака Управног одбора донета је одлука да се поводом 25 
година од оснивања Клуба изда монографија и мултимедијална презентација о раду 
Клуба у претходном периоду.

Клуб је организовао томболу за гледаоце на утакмицама, у којој су посетиоци 
шутирали слободна бацања, тројке и са пола терена, а за поготке добијали  вредне 
награде.

Друга српска лига

1. “Данубиус” Нови Сад 26 22 4 2013:1721 48
2. “Нови Сад” Нови Сад 26 21 5 1823:1519 47
3. “Крајина - Грмеч” Крајишник 26 20 6 1969:1809 46
4. “АИК” Бачка Топола 26 17 9 2029:1775 43
5. “ФКЛ” Темерин 26 17 9 2035:1818 43
6. “Сента 2000” Сента 26 15 11 1980:1908 41
7. “Ковин” Ковин 26 13 13 1772:1881 39
8. “Агробанат” Пландиште 26 13 13 2051:2055 39
9. “Свети Ђорђе” Житиште 26 13 13 1814:1778 39
10. “Кикинда” Кикинда 26 11 15 1776:1730 37
11. “Црвенка” Црвенка 26 9 17 1791:1886 35
12. “Апатин” Апатин 26 9 17 1878:2075 35
13. “Његош” Ловћенац 26 0 26 0:520 0
14. “Пивот” Панчево 26 0 26 0:520 0

Пионирска екипа и ове године играла је зимску лигу, те се стекао утисак да 
“Свети Ђорђе” не  треба да брине за своју будућност.

Дарко Каран је изабран за председника Окружног кошаркашког савеза Зрењанина,  
што је свакако велико признање за Клуб.

Посебан акценат ове сезоне дат је маркетингу Клуба. Штампан је следећи 
пропагандни материјал: мали, стони и велики календари, хемијске оловке, упаљачи, ма-

јице, билтени, велике 
и мале заставице, 
заставе, мултимедија-
лно издање и моно-
графија.

На састанку Удру-
жења клубова Друге 
српске лиге за текућу 
сезону за председника 
Удружења изабран 
је  спортски директор 
кошаркаша из Житишта, 
Дарко Каран.

Споменимо и да 
су пионири “Светог 
Ђорђа” у оквиру 
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пионирске лиге играли са КК “Уно Гранде” из Зрењанина, чији је тренер Рада Првулов 
(Прле), човек код кога су прве кошаркашке кораке научили Дејан Бодирога и Жарко 
Чабаркапа.

Марко Бољац је учествовао на ревијалној утакмици првака лиге “Данубиус” 
против селекције друге српске лиге.

Будућност кошаркашког клуба “Свети Ђорђе”

Пионирска екипа

Јуниорска екипа






