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Трг младих ускоро без тезги, а стубови без огласа 

Градиће се  
летња позорница 

Сви привремени објекти на шеталишту и испред Културног центра, којима истиче уговор у 
октобру, биће уклоњени, а  

на Тргу младих градиће се отворена 
позорница са бистама и статуама славних 
глумаца који су пореклом из нашег града  
- рекао је градоначелник Братислав Гашић, приликом обиласка радова на уређењу Града 
Конкретан повод за обилазак је, иначе, настављена пракса наших суграђана да, и поред свих упозорења и апела, на 
стубовима лепе огласе и умрлице. Зато је Гашић недавно, у друштву начелника Комуналне полиције, Јовице Весића, крај 
стубова испред Крушевачког позоришта поручио да свима који ове прекршаје понављају - следе казне. 

Крушевац је, након реконструкције платоа испред Градске управе и хотела Рубин, добио ново лице, а овакав тренд ће 
бити настављен и у наредном периоду - најавио је он, подсећајући да је Град добио и донацију од Електродистрибуције 

која  у сарадњи са „Трајал корпорацијом“ и ЈКП Крушевац ради на  уређењу и 
фарбању свих стубова електричне расвете на потезу од „14.октобра“  до 
„Трајала“. Како апели и опомене грађанима да не лепе огласе и умрлице на стубове у центру града нису дали резултате, 
Градска управа је решила да помогне Комуналној полицији  тако што ће се путем телефона и адреса које се налазе на 
огласима опоменути њихови власници, а уколико се исти оглас поново појави, комунална полиција ће изрећи казну.  
Желимо да се на овим стубовима ускоро нађу заставице 
Града, биографије наших славних глумаца - рекао је градоначелник. 

 

Он је потом говорио и о уређењу Трга младих који ће, како је најавио, већ 

у октобру остати без тезги, а добити летњу позорницу и шеталиште 
украшено бистама славних крушевачких глумаца, и најавио да су, поред 

радова на модернизацији аутобуских стајалишта, званично отпочели и радови на уређењу 
Фонтане у вредности од 5,5 милиона динара које је грађевинска фирма Банковић донирала Граду. 

 
Марина Савић 
 



п.с.  
    Имена већине познатих уметника, књижевника и спортиста, углавном 
рођених Крушевљана некада и сада 
 

КРУШЕВАЦ 
 

Љубинка Бобић глумица 
Миодраг Петровић Чкаља глумац 
Јован Јанићијевић Бурдуш глумац 
Радмила Савићевић глумица 

Властимир Ђуза Стојиљковић глумац 
Радмила Живковић глумица 

Ташко Начић глумац 
Радош Бајић глумац и режисер 

Војин Ћетковић глумац 
Наташа Тапушковић /Шолak/ глумица 

Ана Сакић глумица 
Бранислав Трифуновић глумац 

 
Небојша Брадић режисер 

Новак Новак писац и ТВ сценариста 
Добрица Ћосић академик, књижевник 

Љиљана Хабјановић Ђуровић књижевница 
Ана Атанасковић књижевница 

 
Милан Миловановић сликар 

 
Станислав Бинички композитор класичне музике 

Радојка Живковић композитор и извођач народне музике 
Вуле Јевтић композитор и певач народне музике 

Предраг Јовановић познатији као Пеђа д’Бој рок певач 
 

Огњен Петровић фудбалер 
Драгиша Бинић фудбалер 
Горан Грбовић кошаркаш 

Горан Раичевић спортиста тркач 
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