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„Резултати говоре да се увек желело више“казао је директор Милинко Мићовић. 

Највећа пријепољска школа, обележила је 189 година постојања, а пре 60 година 

понела је име Народног хероја Владимира Перића Валтера. Приређен изузетан 

програм у Дому културе  

Традиција, генерације које се памте по оствареним успесима на такмичењима од 

општинских до интернационалних али и генерације ђака које памте школу и своје 

педагоге, то је у једној реченици Основна школа „Владмир Перић Валтер“ која је 

обележила свој дан 6.априла, када је и народни херој, чије име носи поносно већ 60 

година, погинуо 1945.године, у освит краја Другог светског рата и слободе. 

У присуству гостију, бројних просветних радника, садашњих и бивших,ученика и 

њихових родитеља , директор Милинко Мићовић је истакао да је највећа пријепољска 

школа, која баштини традицију школства на српском језику у овом крају већ 189 година, 

својим резултатима показивала да су амбиције увек биле усмерене ка највишим циљевима. 

Сва такмичења и награде ученика, који су за понос школе и града, само су инспирација, 

како је истакао Мићовић, да се тежи још бољим резултатима за добробит ученика и 

друштва, увек у духу професије и имена школе, која данас има 942 ученика и 94 

запослених. 
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Директор се захвалио свим донаторима, а посебно познатом певачу Џенану Лончаревићу 

који је за годину дана два пута школи, коју је и сам похађао, донирао освојене награде, а 

то су клавир и новчани износ од 1500 евра за опремање кабинета музичке културе. 

Захваљујући пажњи коју је показивала шаљући сваке године честитке својој школи, 

специјалан позив да буде гост упућен је др Дамјани Лазовић, потпоручнику и доктору 

медицине на Војној академији у Београду која је, спонтано се обративши присутнима, 

исказала сву своју радост сећања на време проведено у „Валтеру“. 



 



 



 

У изузетном уметничком програму приређеном у Дому културе поред хора, наступили су 

најуспешнији рецитатори нижих и виших разреда, чланови драмске секције и мале плесне 

групе, прочитана су имена најбољих на литерарном и ликовном конкурсу, а све је 

кулминирало заједничком химном школе коју је написала и компоновала професорица 

музике Едмира Хаџагић, која је и уредник програма. 

 

Делегација школе положила је цвеће на бисте Владимира Перића Валтера у дворишту 

школе и у Парку народних хероја. 
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