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ИМЕ ШКОЛЕ

 До 1960. године није био обичај да се школама 
дају имена познатих људи, једноставно наша 
школа се у периоду од 1950. године до 1960. 
године звала Основна школа број један.                             

 Из записника са седнице Наставничког већа 
одржане 18. марта 1960. сазнајемо да школа 
добија садашње име ОШ „Петар Кочић“, на 
предлог  тадашњег директора Његован 
Милована. Тада је одлучено да Дан школе 
буде 22. март, дан када је Петар Кочић одржао 
говор на Сабору у Сарајеву где  је јавно 
иступио против аустро-угарске власти и стао 
на страну потлаченог босанског сељака.



1971г.школа добија данашњи 
изглед 



2011г.реконструисана фасада 
школе



Љуково

 Наша школа у Љукову сазидана је, према 
казивању мештана, 1937. године. На 
Светог Саву 1937. године освештана је и 
отворена за ученике. Пре тога деца су се 
описмењавала у кући, која се и данас 
налази преко пута садашње зграде 
школе. Тада је школа имала две учионице 
и стан за учитеља. У новије време 
дозидано је забавиште, кухиња, 
санитарне просторије и дигитална 
учионица.





Школа у Љукову



Најстарији живи ученици наше 
школе


 Јован Обрадов (1919)

 Катарина Обрадов (1921)

 Живко Обрадов (1925)

 Лазар Ковачевић (1925)

 Mилица Божић (1925)

 Ангелина Ћурчић (1925)

 Божа Петровић (1925)

 Ђорђе Девић (1929)

 Александар Михајловић (1931)

 Драгица Шобић (1931)

 Душан Пешут (1931)

 Живојин Лучић (1931)

 Томислав Ђорђевић (1931)

 Никола Димитров (1931)

 Александар Меденица (1931)

 Јован Суботић (1932)



 Они још увек у својим мислима чувају сећање на некадашње школске дане. Све лепо живи у
њиховим душама. Понекад се сретну и размене своје приче. Посетили смо их, разговарали с
њима и забележили њихове успомене.



Бивши ученици.....

 Школа „Петар Кочић“ је нарочито
позната по драмској и рецитаторској
секцији, увек присутнима на нашим
приредбама. Нема оног ко није чуо за
Ану Вукајловић и Србинку Панковић које
су својим радом постале синоним за
представу и рецитацију. Оне су
однеговале таленте као што су Весна
Степановић (Живковић), Сања Ковачевић
(Завишић), режисер Никита
Миливојевић... Ђак школе је био и Рале
Дамјановић, мајстор рецитовања.



Бивши ученици а данас 
запослени у школи
 1. Светлана Пешут (Шовљански), директор, професор биологије

 2. Александар Миливојевић, професор географије

 3. Мирослав Петковић, професор географије

 4. Бранислав Пејчић, наставник музичке културе

 5. Александра Милићевић (Бјелица), професор српског језика

 6. Наташа Косановић (Суботић), професор српског језика

 7. Милијана Шкрбић (Савић), професор историје

 8. Татјана Мандић (Адамовић), професор разредне наставе

 9. Даница Лекић (Вулић), професор физичког васпитања

 10. Слободанка Опарница (Јакшић), професор енглеског језика

 11. Слободанка Вуковић (Гаврић), професор разредне наставе

 12. Снежана Петровић, професор енглеског језика

 13. Милена Ћаћић, професор немачког језика

 14. Драгана Данчула, професор разредне наставе

 15. Тамара Петрушић (Панковић), административни радник

 16. Александар Трајковић, вероучитељ

 17. Јадранка Станковић (Радомиловић), шеф рачуноводства

 18. Љубинка Радић (Маринчић), професор разредне наставе

 19. Катица Трбојевић (Лепхерц), сервирка

 20. Јелена Живковић (Дрча), професор разредне наставе

 21. Брана Палањук (Вученовић), професор разредне наставе

 22. Радица Ребић (Кантар), професор разредне наставе

 23. Весна Прибић-Блануша (Прибић), професор разредне наставе



Признања школи



Биста у дворишту школе

 Биста Петра Кочића постављена је у
школско двориште 1972. године за Дан
школе 22. марта, а поводом 190 година
постојања. Тада је школу посетила 
ћерка Петра Кочића, Душица Кочић-
Павић.



Бивши ђаци-угледни грађани


 Ђорђе Војновић, ктитор и хуманиста

 др Крста Грабовачки

 Ђорђе Девић, магистар архитектуре

 Примаријус др Ранислав Борковачки, интерниста онколг

 Јован Суботић, професор и атлетичар

 Александар Михајловић, професор

 Ратомир Рале Дамјановић, књижевник

 Вељко Веџа Грујић, књижевник

 Тома Језичић, песник

 Станко Бобош, др ветерине

 Зоран Лончар, бивши министар просвете у Влади Србије

 Марко Инаниш, проф. др економије

 Никита Миливојевић, режисер

 Душанка Иветић, учитељица

 Александар Ковачевић, данас председник Скупштине Општине Инђија

 Саша Миливојевић, директор Културног центра

 Драга Мајкић, предузетник

 Милан Предојевић, директор оновне школе у Старој Пазови

 Ивица Мавренски, кошаркаш

 Драган Алимпијевић, стрелац првак Југославије

 др Јован Шкрбић, оториноларинголог

 др Милена Зубац-Гајић, стоматолог

 др Бранислава Жанић, гинеколог

 Маја Ковачевић, професор на факултету

 др Душанка Мирковић, физијатар

 др Маја Велхнер, ветеринар

 Весна Степановић, директор библиотеке

 Влада Класан, шахиста

 Божидар Антуновић, атлетичар

 Мита Томаш, предузетник

Драгољуб Трифуновић, предузетник




