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�� К. Малешевић

ДА ли се чујемо? Чујемо 
се. Драги слушаоци, 
почиње програм првог 

школског радија, радио "Но-
вака".

Након уводне шпице са 
елементима добро познатог 
звука продукцијске куће 
"20th Century Fox" и хорске 
потврде школараца да се 
чују, у наредни четвртак на 
интернет таласима започеће 
емитовање програма првог 
школског радија у Србији. 
Испеглани дечји гласићи у 
епизодама озбиљних нови-
нарских подухвата са аутор-
ским потписом ученика ОШ 
"Старина Новак" слушаће се 
широм планете путем "лајв 
стриминга" и линка доступ-
ног на званичном сајту шко-
ле.

Први за микрофоном, са 
оне стране таласа, биће ди-
ректор Влада Вучинић, ина-
че иницијатор овог пројекта.

- Нећу ја ту нешто много 
замарати причом - обећава 
Вучинић. - Идеја је да деца 
сама креирају садржаје који 
их занимају, а да их уз по-
моћ наставника, новинарске 
секције и уредника доведу 
на један висок ниво. Још 
нисмо ни почели са еми-

товањем, а имамо толико 
припремљеног садржаја да 
би нам и поједине редакције 
позавиделе.

Немају глуву собу, ни про-
фесионалну миксету, као ни 
диктафоне, али су кадри за 

сваки новинарски задатак. 
Користе паузе између два 
звона за "глуву" тишину, мо-
билне телефоне за интервјуе 
и редакцијски простор деле 
са библиотеком. И уредника 
програма деле са библиоте-

ком, који у паузама редиго-
вања текстова води рачуна 
и о евиденцији враћања и 
задуживања лектире.

- Имамо солидну миксету, 
микрофон, који релативно 
изолује околне шумове и до-

бре идеје, па нам много тога 
није ни неопходно. Све смо 
набавили средствима шко-
ле, без донација и помоћи. 
Ипак, са техничке стране 
можда нам је још мало тога 
потребно, како бисмо ради-

ли на вишем нивоу и како 
бисмо у једном тренутку мо-
гли да програм емитујемо и 
уживо - објашњава Василије 
Савић, програмски уредник, 
библиотекар и учитељ по за-
нимању.�

ТРГОВЦЕ на новом "Де-
поу" на Ђерам пијаци јуче 
ујутру дочекали су катанци 
на "боксовима" за склади-
штење робе, па је пазарна 
субота многима прошла - 
без пазара. Ово непријатно 

изненађење уследило је на-
кон истека рока од 30 дана, 
колико Закон о трговини 
оставља трговцима да своје 
радње пријаве у Агенцију 
за привредне регистре.

Да сивој економији није 
место на новом "Депоу" по-
казали су надлежни из ЈКП 
"Београдске пијаце", који 

су у суботу спречили тргов-
це да своју робу излажу на 
закупљеним штандовима.

- Сви они добро знају 
да су од 1. новембра, ка-
да су потписали уговоре о 
закупу, имали рок од ме-

сец дана да се региструју. 
Пијаце имају више од 300 
регистрованих продаваца, 
а због њих педесетак са 
"Депоа" могли бисмо да 
будемо кажњени са три ми-
лиона динара - каже Иван 
Сочо, директор ЈКП "Бео-
градске пијаце".

Пре неколико дана нере-

гистроване трговце посе-
тила је и инспекција, која 
их је подсетила да је рок за 
пријаву истекао. Они при-
знају да се још нису реги-
стровали и да су то плани-
рали да ураде до 1. јануара, 
иако су по закону били у 
обавези да то учине до 1. 
децембра.

- Очекивали смо да не 
морамо да се пријавимо 
све док продајемо стару ро-
бу из наших складишта, па 
кад будемо у могућности 
да набављамо нову, због 
плаћања пореза, ми бисмо 
се пријавили. Потписали 
смо уговоре до краја го-
дине и постигли договор 
да приликом потписивања 
нових 1. јануара доставимо 
доказ о регистрацији у АПР 
- тврди Мирослав Карић, 
представник трговаца са 
новог "Депоа".� Е. Б. Р.

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СТАРИНА НОВАК" ПОЧИЊЕ ЕМИТОВАЊЕ ПРВОГ УЧЕНИЧКОГ РАДИЈСКОГ ПРОГРАМА У СРБИЈИ

РАДИО СВИРА И 
У - ЗБОРНИЦИ!

Редакција у библиотеци, ђаци имају миксету,  
микрофон, а за интервјуе користе - мобилне

КАО У "ЦРНОМ БОМБАРДЕРУ"...
- УВЕК сам сањао да постанем водитељ, попут Драгана Бјелогрлића 
у "Црном бомбардеру". Радио је баш онакав медиј каквим сам га 
замишљао. Већ сам спремио извештаје за информативу и два пута 
био пред микрофоном - поносан је Огњен Михајловић (12), ученик 
шестог разреда.

ЧАК И ИНТЕРВЈУИ
РЕПОРТАЖЕ са представа, 
школских манифестација, из-
вештаји о актуелним дешава-
њима у школи, па чак и интер-
вјуи са градским челницима 
само су део програма, који ће 
се емитовати сваког радног 
дана у три блока по два сата. 
Свираће и евергрин хитови, 
класична и традиционална 
српска музика. Биће и Досите-
јевих басни, Андрићевих при-
поветки, ђачких стихова...

ТРГОВЦИ СА „ЂЕРМА“ НИСУ У ЗАКОНСКОМ РОКУ ПРИЈАВИЛИ РАДЊЕ

Kатанац на 
нови "Депо"

У суботу ујутру дочекали их закључани бункери

САСТАНАК СА ТРЖИШНОМ ИНСПЕКЦИЈОМ
ПРЕДСТАВНИЦИ "Депоа" заказали су за сутра састанак са тржишном 
инспекцијом, где ће покушати да докажу да они нису део сиве еко-
номије. Такође, покушаће да пролонгирају пријаву у АПР-у до 1. ја-
нуара и потписивања новог годишњег уговора са "Пијацама".

НА ЧУКАРИЦИ УРЕЂЕНЕ ДВЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Железник добио 
сређено игралиште 

ЧУКАРИЦА од јуче има 
две уређене зелене површи-
не. Насеље Железник доби-
ло је ново дечје игралиште у 
Улици Стјепана Супанца, које 
се простире на око 2.000 ква-
дратних метара. Овај дечји 
парк изграђен је по највишим 

стандардима, а урађен је на 
предлог грађана. На његово 
уређење потрошено је више 
од шест милиона динара.

Градски менаџер Горан 
Весић, члан Градског већа 
Драгомир Петронијевић, 

председник општине Чука-
рица Срђан Коларић и члан 
оштинског већа Чукарице 
Тања Видојевић, обишли 
су и новоуређену зелену 
површину у насељу Церак 
виногради, на углу Јабла-
ничке и Космајске улице. 

Весић је најавио да ће на 
овом очишћеном простору, 
у сарадњи са Дирекцијом за 
грађевинско земљиште, би-
ти постављен нови асфалт 
и реконструисана постојећа 
пешачка стаза.� К. М.
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ДОСТУПНИ У СВИМ УЧИОНИЦАМА
СВЕ учионице ОШ "Старина Новак" опремљене су компјутерима, 
преко којих ће сви ђаци слушати образовни и забавни програм 
својих вршњака са ученичког радија. Програм ће путем линка нон-
стоп бити доступан и у десет учионица опремљених са интерактив-
ним таблама.

ИНВЕСТИЦИЈА Уређење парка коштало је више од шест милиона динара

�� У ЧАСТ КРАСНОВУ 
РУСКОМ архитекти Николају Петро-
вићу Краснову град Београд поди-
ћи ће споменик следеће године 
у знак захвалности за допринос у 
области архитектуре, урбанизма и 
примењене уметности, договоре-
но је јуче на састанку градоначел-
ника Синише Малог и Александра 
Чепурина, амбасадора Руске Фе-
дерације у Србији. Споменик ће 
бити откривен у септембру током 
одржавања манифестације "Дани 
Москве", када ће у посету Београду 
доћи градоначелник Москве Сергеј 
Собјањин. К. М.

�� ДАН СУПЕРХЕРОЈА
ТРАДИЦИОНАЛНИ Миксер дизајн 
маркет, овога пута у знаку суперхе-
роја, биће одржан у "Миксер хаусу" 
данас од 12 до 20 часова. Сви посе-
тиоци ће моћи да за себе пронађу 
оригинални комад одеће, накита, 
предмете за кућу и аксесоар, и то у 
понуди од преко 50 креативаца ко-
ји ће приказати своје рукотворине. 
Улаз је бесплатан.

�� РОК ФЕСТИВАЛ
ПЕТИ Београдски ауторски рок фе-
стивал биће одржан данас у Дому 
омладине Београда, у сали "Амери-
кана". Због великог броја пријавље-
них бендова, стручни жири је одлу-
чио да на финалној вечери наступи 
осам састава, а у ревијалном делу 
"Амнезија" и "Поп стар".
Прва награда је 100.000 динара, 
друга 50.000, а трећа 25 сати сни-
мања у музичком студију "Машина 
23". Улаз на фестивал је ове године 
бесплатан.

ИНИЦИЈАТИВА Ђацима ће се први обратити директор школе Влада Вучинић

РЕДАКЦИЈА Опрема је  
купљена средствима школе


