


Не желећи да маргинализујемо удео великог броја 

људи у двадесетпетогодишњем раду кошаркашког 

клуба, издвојићемо оне којима Клуб и кошарка у 

Житишту дугују највећу захвалност.
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ДРАГО РАДИНОВИЋ – БУЦО
Жива легенда кошарке у Житишту,  рођен је 19.9.1954. године. Од 

првог дана оснивања Клуба па до данашњих дана активан у кошаркашком 
клубу. Био је играч, тренер, члан управе, ... 

Почетком кашаркашке каријере носио је број 10 на лећима и играо 
је на позицији центра. Своју велику љубав према кошарци пренео је на 
своје синове, Марка и Зорана, који су били играчи “Светог Ђорђа”. Истакао 
се у најтежим тренуцима за Клуб деведесетих година, када је владала 

целокупна криза и у држави и у спорту. Остао је веран  свом клубу и спреман да помогне. 
Његова љубав везана за кошаркашки спорт огледа се у томе да је творац многобројних 

кошева, табли и обруча који и данас постоје. Овај неуморни човек поклонио је и најмлађим 
житиштанима клацкалице, љуљашке, рингишпиле, у парку, код школе, на центру...

ЗОРАН ВЕСЕЛИНОВ 
Рођен је 16.7.1963. године. Од прве такмичарске године стандардан 

првотимац. Мада је са 16 година почео да наступа на званичним утакмицама, 
видело се да ће бити креатор следећих успеха Клуба. Играо је на позицијама 
центра и крила, а на дресу свог најдражег клуба носио је број 6.

У првим годинама постојања Клуба, заједно са својим братом 
Драганом,  био је носилац кошаркашких активности у Житишту. 

Популарни Зоки је у кошаркашком клубу имао и функцију тренера. Чињеница да 
његов син Драган тренира у кошаркашком клубу “Уно Гранде” довољно говори о Зорановом 
погледу на кошаркашки спорт.

Последњих година пословне обавезе удаљиле су га од кошарке, али је Зоран увек ту 
када кошаркашки клуб организује неке активности. 

Као прволигашки играч истакао се и у одбојкашком спорту.

НИКОЛА ПЕШУТ
Рођен је 12.3.1968. године. Од 1984. године активан је у кошаркашком 

клубу. Играо је бека шутера и носио је дрес са бројем 12.
Био је играч, тренер прве екипе и млађих категорија, члан управе... 

У Клубу је активан до данашњих дана, као генерални секретар. 
Као организатор се истакао у деведесетим, тешким годинама за Клуб, 

када је велики успех био опстанак кошаркашког спорта у Житишту.
Креатор је многобројних спортских активности, нарочито кошаркашких турнира 1988, 

1989, 1990. у сали и 2002. и 2003. године на отвореним теренима. Такође је организовао 
многобројна школска, општинска и окружна такмичења.

У све активности везане за кошарку, поред оца Петра и сестре Загорке, ангажовао је 
и готово све своје пријатеље.

Како гледа на кошарку види се на основу податка да је у склопу своје приватне 
угоститељске фирме изградио спортски центар на коме се даноноћно игра баскет и 
организују кошаркашке активности.



IN MEMORIAM
У знак неизмерне захвалности споменућемо и наше 
истакнуте чланове који на жалост више нису међу 

нама.
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        ДУШАН РАДОЈЧИЋ (1931 – 1999)
Бивши репрезентативац који је наступао на Светском првенству (1950) 

за репрезентацију Југославије. Био је члан шампионске екипе “Пролетера” 
из Зрењанина, која је 1956. године освојила шампионску титулу,  прекинувши 
доминацију “Црвене Звезде” од десет узастопних шампионских титула. 

После успешне играчке каријере посветио се тренерском послу, у 
коме такође бележи изванредне резултате. 

Био је тренер женске и мушке екипе “Комбината” и “Машинца” из 
Зрењанина и “Пластике” из Житишта. 

Творац је тренерске организације Окружног кошаркашког савеза у Зрењанину, а 
уједно је био и председник  тренерске органзације Кошаркашког савеза Војводине. 

Његов син, Драган, такође се бавио кошарком, играјући у Зрењанину и Житишту.
Душан Радојчић умро је 5. маја 1999. године у 68. години живота.

         
         ДРАГАН ВУЧУРЕВИЋ (1964 – 2003)

Драган је у свету спорта више познат као фудбалер, него као 
кошаркаш. Као фудбалер играо је за “Бегеј”, “Пролетер”, “Будућност” (Б. 
Двор) и “Младост – Универзал лукс”. 

У кошаркашки спорт укључио се од самог оснивања кошаркашког 
клуба. Због велике посвећености фудбалу, у Кошаркашком клубу “Пластика” 
био је носилац организационих активности, годинама је водио записнике 

на утакмицама. 
Касније се као инжењер електротехнике запошљава у “Електровојводини” у 

Зрењанину. 
Свом Житишту је помагао увек када је било потребно, споменимо рефлекторе на 

малим теренима око којих се лично ангажовао. 
Његова два сина, Радош и Јакша, сигурно ће кренути очевим стопама што се тиче 

спорта. Верујемо да ће бити одлични фудбалери или кошаркаши.
Управо док се ова монографија припремала, покренута је иницијатива да спортски 

центар у Житишту добије име СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ ДРАГАН ВУЧУРЕВИЋ - ВУЧКО”. Драган 
је то свакако заслужио.

Драган Вучуревић рођен је 25.8.1964. године у Житишту, а умро је 21.4.2003. године 
у 39-тој години живота.

        ДРАГАН ЖИВКОВИЋ (1955 – 2002)2002)
По занимању инжењер. У Кошаркашком клубу У Кошаркашком клубу У Кошаркашком клубу ““ПластикаПластика” ” био је био је био је био је 

ангажован и као играч и као тренер.
Због природе посла из Београда долази у Житиште где се запошљава Због природе посла из Београда долази у Житиште где се запошљава Због природе посла из Београда долази у Житиште где се запошљава 

у тадашњем “Живинопродукту”. Након Житишта враћа се у Београд где Након Житишта враћа се у Београд где Након Житишта враћа се у Београд где Након Житишта враћа се у Београд где 
наставља, веома успешно,  да се бави приватним бизнисомда се бави приватним бизнисомда се бави приватним бизнисом.

Драган Живковић рођен је у ЗемунуДраган Живковић рођен је у ЗемунуДраган Живковић рођен је у Земуну, 15.10.1955. , 15.10.1955. године године , , а преминуо а преминуо а преминуо 
је 2002. године у 47-ој години живота.
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Поводом прославе јубилеја, 25 година од оснивања клуба,  КК 
“Свети Ђорђе” захваљује се на сарадњи:

Окружном кошаркашком савезу Зрењанина
Спортском савезу општине Житиште

Кошаркашком савезу Србије
Кошаркашком клубу “Задругар” Лазарево

Кошаркашком савезу Војводине
Кошаркашком клубу “Полет - Керамика” Нови Бечеј

Кошаркашком савезу Нови Сад
Кошаркашком клубу “Карађорђево” Банатско Карађорђево

Кошаркашком клубу “Пролетер - Нафтагас” Зрењанин
Кошаркашком клубу “Машинац - Јела промет” Зрењанин

Основној школи “Свети Сава” Житиште
Месној заједници Житиште

ДТП “Вележ” Житиште
УРО “Козара” Житиште
ДП “Пластика” Житиште

КУД “2. октобар” Житиште
Фудбалском клубу “Бегеј” Житиште

ПП “Пе монт гас” Зрењанин
“ДМ Пласт” Житиште

СТР “Бела Лађа” Житиште
“Дијаманту” Зрењанин

ДП “Младенова Крајина” Честерег
ООУР “Обрен Јањушевић” Честерег

Библиотеци “Бранко Радичевић” Житиште



Кошаркашки клуб “Свети Ђорђе” овим путем захваљује се  
појединцима који су дали несебичан допринос  развоју и раду 

клуба:

Извињавамо се свима онима који су нехотице изостављени, а пружили су 
допринос у раду и развоју Кошаркашког клуба у Житишту.

Војислав Новаковић – Војица
Мишо Вучуревић

Милорад Радиновић – Чаруга
Љубомир Милиновић

Михајло Врховац
Славко Катић

Милан Плећаш
Миленко Мартиновић

Светислав Станков
Милан Дакић

Драгољуб Бољац
Ђока Веселинов

Ненад Вукојевић – Кија
Зора Радиновић
Зоран Немањић
Мићо Давидовић
Гојко Новаковић

Милан Мајкић – Фриц
Зоран Билбија

Босиљка Меселџија
Ранко Поповић
Анђелко Никић
Оливера Игрић
Ферит Абедини

Петар Пешут
Милан Сучевић – Мића

Ристо Ристески
Душан Стоисављевић

Тоша Пиперски
Драгомир Ћургуз – Лабуд

Ненад Угреновић
Дане Шолаја

Милан Бечејац

Никола Салапура
Душан Милићев
Смиљка Јакшић
Симо Салапура

Бранислав Грубачки – Гута
Живко Узелац
Милан Гутић

Драган Живанов
Миодраг Личина
Милан Мишковић

Сенка Јовчић
Коста Арсенијевић

Миодраг Радаковић – Зајец
Саша Попов – Лота
Лазар Ожеговић
Тома Ратковић

Славојка Веселинов
Петар Радиновић – Перић

Велемир Туцић 
Рајко Мрђа 

Бранко Лозанов
Милан Дубајић – Дубаја

Предраг Милић
Ђорђе Симић

Јовица Мандић
Раде Пјетловић – Пипс

Тамара Мајкић
Смиља Савићевић
Марко Радиновић

Бојан Марчета
Лазар Миљевић
Љубиша Јовин



                       

СПОНЗОРИ КЛУБА:

Подрум пића “ЛАБЕЛ” Зрењанин
Подрум пића “ЂЕРАМ” Житиште

ДОО “ИНСТЕЛ” Нови Сад
Месна заједница Житиште

Спортски савез општине Житиште
Компанија “АГРОЖИВ” Житиште

Кафе - посластичарница “МОЦАРТ” Житиште
Ресторан “ЛОВАЦ” Житиште

Компанија “С & С” СИНАЛКО Суботица
ДДОР “НОВИ САД” Зрењанин

Бутик “ЗВРК” Житиште
АГФА “ПРОФИ ФОТО” Панчево

Штампарија “СИТОПРИНТ” Житиште
“БУЛ ТИМ СПОРТ” Клек

“ГРАДИС” Чачак
“БЕЛФОН” Београд

СТРК “ВЕРДЕ” Зрењанин
Хамбургерија “АЛПИ” Житиште

Окружни кошаркашки савез Зрењанин
Скупштина општине Житиште

МЕДИЈСКИ СПОНЗОРИ КЛУБА:

“Панорама општине Житиште”
РТВ “САНТОС” Зрењанин

Радио “216” Банатско Карађорђево
“15 минута у Житишту”








