
02.01.2020. 
Јубиларне - педесете „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ“ 
  

Другог дана Нове године, традиционално, већ педесету годину заредом, 
Мрсаћ – село надомак Краљева, дочека атлетичаре из целе Србије, региона, али 
и шире. Јубилеј – пола века „Новогодишњих атлетских трка Мрсаћ“, 2. јануара 
2020. године, довео је у Мрсаћ велика имена домаће атлетике позната широм 
Европе и света. Били су ту Оливера Јевтић, Рифат Зилкић, Драган Здравковић, 
Славко Кузмановић...  

Како је градоначелник Краљева др Предраг Терзић истакао, у поморавском 
селу Мрсаћ присуствујемо отварању првог спортског догађаја, не само у Краљеву, 
не само у Србији, него у читавој Европи.  

„Велики број такмичара из Краљева, из Србије али и из иностранства, 
окупио се данас у овом лепом поморавском селу, али и велики број грађана 
присуствује овом догађају. Град Краљево је још једном помогао организацију ове 
трке и ми ћемо наставити да из године у годину помажемо мештанима Мрсаћа 
који желе да се баве спортом и желе да своје место промовишу кроз ову 
новогодишњу трку. Наставићемо да, из године у годину, обезбеђујемо све већа 
средства за развој спорта“, рекао је Терзић. 

Председник Спортског удружења „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ 1971“ 
Милан Николић је захвалио граду Краљеву што је и ове године подржао трку, као 
и Спортски савез Краљево и велики број донатора, спонзора, мештана Мрсаћа. 
Према његовим речима, учешће на тркама је пријавило око 30 клубова, око 200 
такмичара. Како је истакао, посебно му је драго да је за ове јубиларне, 50. трке, 
„Мрсаћ проглашен српским Сао Паолом“.   

Народни посланик из Краљева у Народној скупштини Републике Србије 
Раде Јовић, рекао је да овим педесетим окупљањем „славимо спорт, славимо 
младост, што је велики понос овога места“.  

„Педесет пута смо се састајали овде и уживали у успесима будућих 
великана спорта. Желим да и у наредним годинама многи млади људи направе 
прве кораке у Мрсаћу и да се уздигну до спортских звезда. Срби су показали да 
имају спортски дух. Ми смо нација која може да се поноси спортским резултатима 
јер смо у светском и европском врху у многим спортовима“, поручио је Јовић 
додавши да је на недавном пријему у Министартству омладине и спорта 
наглашено да су аматерски спорт и овакве манифестације колевка из које ничу 
великани и велике звезде. 

Овогодишња манифестација почела је откривањем спомен-плоче Горану 
Раичевићу (1963-1999), једном од најбољих уличних тркача бивше Југославије. 
Раичевић је био петоструки првак „Белог кроса“ и шестоструки првак кроса 
„Политике“, вишеструки шампион Балкана, победник „Б“ купа Европе у Барселони 
и „А“ купа Европе. Вишеструки је учесник трке у Мрсаћу, а победник 1995. године. 
Погинуо је на Косову 1999.  

У част овом великом спортисти и јунаку, Спортско удружење „Новогодишње 
атлетске трке Мрсаћ 1971“ из Мрсаћа, на спомен-плочи је за вечност оставило:  



„Живео је као атлетичар, а умро као војник. Србији је, поред бројних 
медаља и пехара, поклонио и највредније што је имао – свој живот. Да се памти за 
сва времена, вечна му слава.“ 

Откривајући спомен-плочу, градоначелник Краљева др Предраг Терзић је 
рекао: 

„Горан Раичевић је ушао у легенду као спортиста. Страдао је не несрећним 
случајем, већ за време НАТО агресије, у периоду када су нашу земљу 
неоправдано оптужили и напали, и када су многи очеви били ван кућа, одвојени од 
својих породица, и многи од њих се никада нису вратили. Био је само једна од 
жртава које је српски народ ставио на олтар отаџбине и таквог треба да га се и 
сећамо. Верујем да само онај народ који је способан да се сећа, да памти и да не 
заборавља своје изгинуле јунаке, има шансу да настави да живи. Ми данас треба 
да наставимо да живимо, да се бавимо спортом, да се радујемо и да дочекамо 
стоту новогодишњу трку у Мрсаћу“, рекао је градоначелник и додао: 

„Надам се да у будућности више нећемо ратовати, већ да ћемо се бавити 
спортом, разговартати о лепим стварима, градити путеве, фабрике, да ће наша 
деца ћивети у бољем свету.“ 

„Меморијалном трком Горана Раичевића“, ученице и ученици од I до IV 
разреда ОШ „Петар Николић“ из Мрсаћа, започели су јубиларно надметање у 
Мрсаћу. Такмичење су наставили њихове вршњакиње и вршњаци, потом млађе 
пионирке и пионири, старије пионирке и пионири, млађе јуниорке и јуниори, 
старије јуниорке и јуниори, сениорке, сениори и ветерани. 
 
 


