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УВОДНА РИЈЕЧ
Његово преосвештенство епископ захумско-херцеговачки 

и приморски господин Димитрије

Поштовани донатори, 

драги Мостарци и Херцеговци!

 

Обрадовале су ме вијести да је програм ђачких и студентских стипендија 
“Владимир Ћоровић” за школску 2019./2020 годину веома успјешно завршен. 
Посебно ми је драго што сте у овој изузетно тешкој години смогли снаге не само 
да наставите, већ и да унаприједите ваше хумано дјело. Поносан сам и на то 
што сте ове године програм проширили са Мостара на цијелу нашу Епархију, 
што сте повећали број стипендија и проширили круг људи који подржавају ову 
лијепу идеју. 

Желим вам да наставите пред себе постављати велике циљеве, али и да 
истовремено темељно радите на њиховом остварењу. Овим вашим прегалаштвом, 
ви показујете да славна историја коју су наши преци у Мостару и Херцеговини 
исписали, није затворена и заборављена књига. Управо супротно – ви сваким 
својим добрим дјелом дајете смисао и пуноћу тој славној историји и показујете 
да сте достојни потомци својих предака, чије жртве и подвизи и данас налазе 
одзив у вашим богољубивим и човјекољубивим срцима.

Будите сигурни да ће, исто тако, ваша дјелатна љубав инспирисати будуће 
генерације и све ваше стипендисте, а благи Господ нека би дао да они буду и 
бољи од нас. Зато, још једном, од срца вам хвала на љубави, доброј намјери и 
пожртвовању. 

Божији благослов нека је са свима вама и свима око вас!
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ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ
Љубивоје Ршумовић

Домовина се брани реком

И рибом у води

И високом танком смреком

Што расте у слободи

Домовина се брани цветом

И пчелом на цвету

Маком и сунцокретом

И птицом у лету

Домовина се брани књигом

И песмом о небу

Сестрином сузом мајчином бригом

И оним брашном у хлебу

Домовина се брани лепотом

И чашћу и знањем

Домовина се брани животом

И лепим васпитањем
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СТИПЕНДИЈЕ НЕКАД И САД
Сања Бјелица Шаговновић 

в.д. предсједника СПКД Просвјета ГО Мостар

Традиција стипендирања у Просвјети стара је тачно колико 
и наше Друштво, које је 1902. основано управо с циљем 
стипендирања ђака. Док су у стварању првих културних 
друштава главну улогу имали учитељи и трговци, за 
оснивање друштва Просвјета најзаслужнија је академски 
образована српска омладина, која се послије студија 
враћала у земљу и одмах укључивала у јавни живот. 

У Сарајеву је тако 20. децембра 1901. године 29 српских 
интелектуалаца упутило молбу Земаљској влади да се 
оснује друштво Просвјета које би пружало материјалну 
помоћ ђацима и студентима и радило на просвјећивању 
народа БиХ. Тако је Просвјета, са сједиштем у Сарајеву, основана 1902. године 
у ондашњој Аустро-Угарској Монархији и убрзо постаје најзначајније српско 
удружење у Босни и Херцеговини. 

Просвјета је у Мостару основана одмах по оснивању Друштва у Сарајеву 1902. 
године. Тадашњи митрополит захумско-херцеговачки Серафим 16. децембра 
1902. даје препоруку да се рад Друштва прошири и на Херцеговину, а већ 29. 
децембра у извјештају “Просвјете – друштва за помагање Срба ђака” наводи се да 
је у Мостару било 14 чланова Просвјете који су уплатили средства за школовање 
српске дјеце и омладине.

“У пошљедњем мјесецу повисио се број чланова: у Сарајеву за 2 добротвора; 
у Мостару за 14 чланова: 2 утемељача, 12 помагача; у Бањој Луци за 20 чланова: 
7 добротвора, 13 помагача; у Доњој Тузли за 3 помагача и у Доњем Унцу за 4 
помагача. Нова су се мјеста јавила: Кључ са 32 члана: 9 утемељача, 23 помагача; 
Грац са 17 помагача; Загреб са 2 утемељача, и Славонски Брод са једним чланом 
добротворем. Свега има сада 2900 чланова, од којих су 29 добротвора, 422 
утемељача и 2449 помагача. Осим тога примили смо од Збора учитеља из Ваљева 
и околине 40 динара у злату, на чему се овдје захваљујемо. Стање благајнице 
било је 29. децембра: примање 30211 круна, 7 потура, издаци 8495 круна 48 пот., 
у готову 21715 круна 59 пот. Нове смо штипендије дали 4 и то: гимназијалцу из 
Чајнича 20 круна мјесечно, гимназијалцима из Фоче и Сарајевског Поља но 10 
круна мјесечно, сва три у Сарајевској гимназији и ученику средње техничке школе 
у Сарајеву из Новог 25 круна мјесечно. Свега смо до сада дали 73 штипендије. 
Новијех припомоћи смо дали 270 круна. Све припомоћи износе 1408 круна”, 
стоји, између осталог, у извјештају који 29. децембра 1902. потписују предсједник 
Просвјете Ристо Х. Дамјановић и “тајник Друштва” Шћепан Грђић. 
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Занимљиво је да је мостарска Просвјета само двије године по оснивању 
додијелила неколико стипендија. Тако су 1904. године стипендије добили 
студенти: Ристо Тохољ, Симо Вујовић, Милан Покрајчић, Душан Јовановић, 
Ристо Чупковић, Јефто Ђајић, Ристо Радуловић и Василије Рундо. Стипендије 
су добили и ученици и ученице средњих школа: Шпиро Беслина, Тривко Кујић, 
Зорка Остојић, Милка Сорајић и Даница Вуковић.

Од самог оснивања Српско културно и просвјетно друштво Просвјета је увијек 
окупљало највеће интелектуалце, као што су: Алекса Шантић, Атанасије Шола, 
Григорије Петров, Јован Дучић, Јован Цвијић, Перо Слијепчевић, Петар Кочић, 
Светозар и Владимир Ћоровић, Урош Круљ и други, који су не само својом 
великом стваралачком и креативном енергијом подстицали рад Друштва, већ 
су га као легатори и материјално помагали.

Друштво је забрањивано два пута, у оба свјетска рата, а 1949. године је угашено 
од стране комунистичких власти, да би 1990. године било поново обновљено. 
Међутим, без обзира на турбулентне историјске прилике, када је рад Друштва 
прекидан, 1914., 1941. и 1949. године, зацртане смјернице и циљеви Просвјете 
углавном су остајали исти, односно њена су приоритетна усмјерења: школовање 
омладине, културно и просвјетно уздизање српског и осталих народа БиХ, 
оснивање библиотека, издавачка дјелатност и популаризација књига у народу и 
остале културно-просвјетне активности.

Најпознатији Просвјетини стипендисти су: Иво Андрић, Јефто Дедијер, Бранко 
Радуловић, Светозар и Владимир Ћоровић и многи други. 

Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, Градски одбор Мостар 
2016. године обновило је стару праксу стипендирања ученика, угледајући се на 
дугогодишњу традицију нашег Друштва. Обнављање стипендирања иницирао 
је Славко Андрејевић, праунук чувених Мостарца Шпире и Анике Докић, а 
подржала га је и благословила Црквена општина мостарска. 

Поменуте 2016. године Славко Андрејевић и Црквена општина мостарска били 
су једини донатори, а од 2016. до 2018. стипендирали су 21 студента и ученика 
(стипендирано је једнократно 15 ученика и студената, а вишекратно 6: основна 
школа – 2, средња школа – 7, факултет – 11, постдипломски студији – 1).

Управни одбор СПКД Просвјета, Градски одбор Мостар, на сједници одржаној 
13. 7. 2018. године и званично је установио Просвјетину стипендију под именом 
академика Владимира Ћоровића. 

Просвјетин Управни одбор је 25. јула 2018. именовао Комисију за одабир 
стипендиста у саставу: Славко Андрејевић, Сретенка Чихорић, Здравка Хинић, 
Андреј Јерговић, Тања Чворо, Дамјан Крњевић и Радивоје Круљ. 

Истог дана је расписан и конкурс за додјелу стипендија. 

Комисија је у школској 2018./2019. години изабрала 34 стипендиста који су 
рангирани и оцијењени према условима конкурса. Свечаност додјеле стипендија 
приређена је у суботу, 13. октобра 2018. у склопу 99. Шантићевих вечери поезије, 
у Владичанском двору у Мостару. У школској 2019./2020. години број стипендиста 
је нарастао на чак 75, а број донатора на 29. 
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Исплаћено је укупно 75 стипендија у вредности од 25.824 евра, од којих је 
стипендирано 26 млађих основаца са по 250 евра, 17 старијих основаца са по 
300 евра, 17 средњошколаца са по 350 евра и 15 студената са по 500 евра. 

Први дио Просвјетине стипендије додијељен је на затварању 100. Шантићевих 
вечери поезије, а други дио у оквиру 101. Шантићевих вечери поезије.

Током 2020. године донесена је одлука да се уради боља организација те је 
4. октобра 2020. на сједници Управног одора СПКД Просвјета, Градски одбор 
Мостар именован Организациони одбор Просвјетине стипендије “Владимир 
Ћоровић”, у саставу: Славко Андрејевић, као суоснивач пројекта стипендија 
(предсједник), Радивоје Круљ, представник Епархије ЗХиП као суоснивач 
пројекта стипендија, Сања Бјелица, в.д. предсједника СПКД Просвјета - ГО 
Мостар, Саша Пешко, донатор, Жељко Јерговић, донатор, Здравка Хинић, донатор 
те Југослав Јањић, донатор. За секретара је именована Весна Табачки. Донесена 
је и одлука о формирању Комисије за одабир стипендиста у саставу: Дамјан 
Крњевић Мишковић, донатор, Сретенка Чихорић, члан УО СПКД Просвјета - ГО 
Мостар и Борис Антељ, секретар СПКД Просвјета - ГО Мостар. 

Основни мотив за покретање овог пројекта био је подстицање успјеха садашњих 
и будућих генерација нашег народа у Мостару и долини Неретве. То су одмах 
препознали људи без којих овог програма данас не би било, а то су: Борис и Саша 
Пешко, Мирко Вучијак, Дејан и Војислав Спаравало (породица Семиз), Жељко 
и Андреј Јерговић, Марко Хинић, Вељко Куштров, Гордан Милинић, Дамјан 
Крњевић Мишковић, Дарко Бајчетић, Желимир Бодирога, Игор Дамјановић, 
Марјан Николић, Никита Чахурски, Никола Ћорсовић, Александар Ћириловић, 
Југослав и Јован Јањић, Саша Билић.

Српски народ је посљедњих стотину година оставио неизбрисив траг у 
културном, историјском и привредном животу Мостара. Мостар је одувијек 
био центар херцеговачких Срба, један од најзначајнијих центара нашег народа 
те је био и остао сједиште наше Цркве у Херцеговини. 

Печат који су српски народ и његова Црква оставили у овом граду, неизбрисив 
је дио мостарске историје, јер је неоспорна чињеница да мостарски културни, 
национални и вјерски мозаик не би био тако богат без српског народа и његове 
Српске православне цркве. 

Управо због тога наш народ, који је на овим просторима у посљедњих тридесет 
година доживио тежак погром, може се очувати само улагањем у знање и 
образовање. 

Мостар је изњедрио великане попут Алексе Шантића, Светозара и Владимира 
Ћоровића, Атанасија Шоле, а наша је стипендија покушај да на старим и чврстим 
темељима поново зидамо заједницу која ће бити препознатљива по добру и да 
сачувамо пламен нашег богатог историјског наслијеђа. 

Знање је врлина и моћ, а наша је визија да све активности временом проширимо 
на цијелу Херцеговину, али и Босну, Црну Гору, Сјеверну Македонију, Словенију… 
те да подстакнемо и помогмено образовање нашег народа ван Матице. 

Градимо тако нашу заједницу и наше заједништво! 
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МАЛИ ОСВРТ НА НАШ ПРОГРАМ
др Андреј Јерговић, донатор, дипл. екон.

Желео бих да поделим са вама део своје животне приче 
која ме везује за Мостар и која ме мотивише да будем део 
активности које имају за циљ подршку младим људима, 
као и развој и обнову Мостара и Херцеговине. 

Рођени сам Београђанин, али моје порекло је мостарско. 
Наиме, и отац и мајка воде порекло из Мостара, где и дан-
данас имамо родбину која у том граду живи и ради. Током 
свог одрастања, лета сам проводио у Мостару, за шта ме 
везују јако лепе успомене и сећања. 

У Мостар сам поново почео да долазим 2000. године, 
покушавајући да се подсетим града и људи са којима сам 
проводио време пре 1992. године. Свакако да то није било лако, али ипак, упркос 
великим разликама, емоција према овом граду и његовом духу поново се родила 
и дефинитивно заузела своје место у периоду који је био преда мном.

У наредим месецима и годинама често сам одлазио у Мостар, по неколико 
пута годишње. Поново сам упознао град као и неке нове драге људе. С обзиром 
на то да и у Београду, где живим и радим, имам доста свакодневних контаката 
за Мостарцима, актуелна дешавања и мостарске теме константно ме окружују. 

Често сам се питао на који начин бисмо моја породица и ја могли да помогнемо 
Мостару и Мостарцима и учинимо нешто конкретно и практично за српску 
заједницу. Као једно од размишљања, родила се идеја да се пронађе начин да се 
поново изгради порушена Саборна црква и самим тим врати један део изгубљене 
културе, лепоте и духовности града Мостара. Наишао сам на подршку родитеља и 
уопште окружења да покушам да дођем до адекватних информација и могућности 
да се започне процес обнове. Тада сам имао част и велико задовољство да упознам 
Владику Григорија са којим сам се убрзо срео и поделио идеје и размишљања 
око обнове Храма, Владичанског двора и српске заједнице уопште. 

Недуго затим, у мају 2008. године, организована је свечана донаторска 
вечера у Манастиру Житомислић где су прикупљена значајна средства за обнову 
Храма Свете Тројице у Мостару, као центра Епархије захумско-херцеговачке 
и приморске и уједно споменика културе. Донаторска вечера је организована 
величанствено и било ми је велико задовољство што сам имао част да томе 
присуствујем. 

Након тога се наша активност на тему обнове убрзала и појачала, при чему смо 
са свештеником Радивојем Круљем успоставили диван однос који је временом 
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прерастао у чврсто пријатељство. На позив Владике Григорија, на Тројичиндан 
2010. године, на темељима Саборне цркве Свете Тројице, моја породица и 
пријатељи из Београда и Мостара присуствовали су крштењу мог сина Алексе. 
То је био диван и величанствен догађај који је својим присуством увеличао и 
Владика Атанасије, и то службом и крштењем мога Алексе. 

Од тада до данас низ активности је предузето као подршка нашој епархији у 
обнови Храма, Владичанског двора и српске заједнице уопште. Једна од таквих 
активности, која заслужује да буде посебно истакнута, јесте додела Просвјетиних 
стипендија „Владимир Ћоровић“, намењених деци и младим људима из Мостара 
и Херцеговине. Господин Славко Андрејевић, као један од оснивача, поделио је 
са нама своју идеју и подстакао нас да пружимо подршку овом програму. Од 
2018. године моја породица је активно укључена у овај програм кроз донације 
и учешће у организационом одбору. 

Сматрам да је оснивање овог програма јако племенито и важно јер шаље врло 
снажан сигнал младим људима да ће исправне животне вредности увек имати 
подршку од људи који деле исте вредности.

Желим да подстакнем све стипендисте да се активно укључе у рад српске 
заједнице и да својим понашањем буду пример неговања сопствене културе, вере, 
поштовања рада и успеха, као и поштовања свих људи, без обзира на верску и 
националну припадност. То су елементарне животне вредности које овим путем 
делимо са свим младим људима. 

СТИПЕНДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ
• Конкурс за Просвјетину стипендију “Владимир Ћоровић” за 2019/2020. 

годину расписан је 13. септембра 2019. и трајао је до 27. септембра 2019. 
године. 

• Конкурс је у интегралној верзији обављен у дневним новинама Дневни лист, 
на фејсбук-страници СПКД Просвјета - Градски одбор Мостар, а вијест о 
расписивању конкурса и условима одаслана је и великом броју медија у БиХ.

• Преглед документације и бодовање пристиглих захтјева за стипендије рађен 
је од 28. септембра до 5. новембра 2019. године.

• Прва рата Просвјетине стипендије додијељена је на свечаности 6. новембра 
2019. године, и то у оквиру јубиларних 100. Шантићевих вечери поезије. 

• Друга рата стипендије додијељена је са закашњењем, 12. октобра 2020. 
године, на 101. Шантићевим вечерима поезије.
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ТЕКСТ КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ 
ПРОСВЈЕТИНЕ СТИПЕНДИЈЕ “ВЛАДИМИР ЋОРОВИЋ”

Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета” Градски одбор Мостар (у 
даљем тексту Просвјета), расписује конкурс за додјелу Просвјетине стипендије 
“Владимир Ћоровић” (у даљем тексту стипендија) за школску и академску 
2019/2020. годину.
Просвјета ће додијелити више стипендија за ученике основних и средњих 
школа у школској 2019./2020.години и за студенте и постдипломце у академској 
2019./2020.години са подручја Херцеговине.
Стипендије за ученике и студенте ће бити додијељене на нивоу школске/
академске године у следећим износима:

1. за ученике од 1. до 6.разреда Основне школе - 500,00 КМ
2. за ученике од 6. до 9.разреда Основне школе - 600,00 КМ
3. за ученике од 1. до 4.разреда Средње школе - 700,00 КМ
4. за редовне студенте - 1.000,00 КМ
5. за постдипломце - по договору и одлуци Просвјетине комисије за додјелу 

стипендија

Услови за додјелу Просвјетине стипендије су:

1. Уз опширну молбу и писмо намјере (у писму навести да ли сте корисник 
неке друге стипендије и које/којих) за стипендију ученици од 1. до 
6.разреда требају послати следеће: ђачке књижице или свједочанства за 
све разреде које су завршили (не односи се на ученике првог разреда), 
потврду о социјалном статусу родитеља (старатеља) или сопствена изјава 
о економској ситуацији у породици. Потврду од надлежне институције или 
друштва о активности у српској заједници у Мостару, Долини Неретве и 
Херцеговине. Кућну листу. 

2. Уз опширну молбу и писмо намјере (у писму навести да ли сте корисник 
неке друге стипендије и које/којих) за стипендију ученици од 6. до 9.разреда 
требају послати следеће: ђачке књижице или свједочанства за све разреде 
које су завршили, потврду о социјалном статусу родитеља (старатеља) или 

Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ - Градски одбор Мостар
адреса: Конак 7, 88000 Мостар, БиХ
телефон: 00387 36/554-121, факс: 00387 36/554-120
е-пошта: spkdprosvjetagomostar@gmail.com
рачуни: Addiko Bank d.d. Mostar, трансакцијски рачун: 3060012642538717

Мостар, 13.септембар 2019. године
Број 21/19
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сопствена изјава о економској ситуацији у породици. Потврду од надлежне 
институције или друштва о активности у српској заједници у Мостару, 
Долини Неретве и Херцеговине. Кућну листу. 

3. Уз опширну молбу и писмо намјере (у писму навести да ли сте корисник 
неке друге стипендије и које/којих) за стипендију ученици од 1. до 4. разреда 
средње школе требају послати следеће: свједочанства за све разреде које 
су завршили, потврду о социјалном статусу родитеља (старатеља) или 
сопствена изјава о економској ситуацији у породици. Потврду од надлежне 
институције или друштва о активности у српској заједници у Мостару, 
Долини Неретве и Херцеговине. Кућну листу. 

4. Уз опширну молбу и писмо намјере (у писму навести да ли сте корисник 
неке друге стипендије и које/којих) за стипендију студенти требају послати 
следеће: индекс са оцјенама и свједочанства од средње школе, потврду да су 
редовни студенти, потврду о социјалном статусу родитеља (старатеља) или 
сопствена изјава о економској ситуацији у породици. Потврду од надлежне 
институције или друштва о активности у српској заједници у Мостару, 
Долини Неретве и Херцеговине. Кућну листу. 

5. Уз опширну молбу и писмо намјере (у писму навести да ли сте корисник 
неке друге стипендије и које/којих) за стипендију постдипломци требају 
послати следеће: индекс са оцјенама, факултетску диплому, потврду да су 
редовни студенти постдипломских студија, потврду о социјалном статусу 
родитеља (старатеља) или сопствена изјава о економској ситуацији у 
породици. Потврду од надлежне институције или друштва о активности у 
српској заједници у Мостару, Долини Неретве и Херцеговине. Кућну листу. 

Критеријуми за додјелу Просвјетиних стипендија:

1. Успјех у школи / факултету - 50%
2. Тенденција успјеха у периоду од три школске године и више - 10%
3. Економска ситуација у породици - 25 %
4. Повезаност и активности у српској заједници у Мостару, Долини Неретве 

и Херцеговини - 15%
5. Комисија ће додатно бодовати и начин писања молбе, као и број чланова 

домаћинства
6. Из једног домаћинства може бити само један корисник Просвјетине 

стипендије

Конкурс је расписан до петка, 27.септембра 2019.године.

Документација се доставља лично или поштом на адресу СПКД Просвјета – ГО 
Мостар, ул. Конак бр. 7, 88000 Мостар.

Корисници стипендије ће приликом потписа Уговора бити дужни доставити 
оригиналну документацију на увид.

Све додатне информације можете добити путем горе наведене електронске 
поште.
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

ЧЛАНОВИ

Основна дјелатност Организационог одбора је:

• дефинисање и спровођење стратегије рада
• проналажење донатора и прикупљање новчаних средстава за стипендије
• помоћ најбољим стипендистима приликом запослења
• окупљање стипендиста

предсједник, 
суоснивач пројекта 
стипендија,
инвестициони банкар, 
Лондон

суоснивач пројекта 
стипендија,
парох мостарски, 
замјеник Владике 
ЗХиП и представник 
Епархије ЗХиП, 
Мостар

в.д. предсједника 
СПКД Просвјета ГО 
Мостар,
новинар, Мостар

донатор 
финансијски 
инвеститор, Лондон 

донатор
дипл. инж. 
маш., Београд

донатор 
дипл. археол., 
Београд

донатор 
дипл. инж. 
арх., Београд

секретар
дипл. екон., 
Београд

Славко
Андрејевић

Жељко
Јерговић

Радивоје
Круљ

Здравка
Хинић

Сања Бјелица
Шаговновић

Југослав
Јањић

Саша
Пешко

Весна
Табачки



15

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА У ЕУР

Пренета средства из школске 2018/2019. године 2.735

Прикупљено од донатора у школској 2019/2020. години 23.589

Исплаћено за административне трошкове 500

Исплаћено стипендистима 25.824

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР СТИПЕНДИСТА
Основна дјелатност Kомисије је да на основу критеријума за додјелу стипендија 
разматра све пристигле молбе и изврши одабир стипендиста.

За школску и академску 2020/2021 годину, Kомисија ће бити у следећем саставу:

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР СТИПЕНДИСТА
Основна дјелатност Kомисије је да на основу критеријума за додјелу стипендија 
разматра све пристигле молбе и изврши одабир стипендиста.

За школску и академску 2020/2021 годину, Kомисија ће бити у следећем саставу:

Дамјан
Крњевић

Борис
Антељ

Сретенка
Чихорић
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Бр. Донатори - чланови Организационог одбора

1 Андрејевић Славко

2 Јерговић Жељко

3 Јерговић Андреј

4 и 5 Пешко Борис и Саша

6 Српска православна црквена општина Мостар

7 СПKД Просвјета ГО Мостар

8 и 9 Хинић Здравка и Хинић Марко

• највећи појединачни донатор у периоду од 2016. до 2020. године је укупно 
донирао 10.039 ЕУР

• највећи појединачни донатор је у школској 2019/2020. години донирао 3.289 ЕУР
• просечна појединачна донација у школској 2019/2020. години је била 813 ЕУР
• 14 донатора који су донирали у школској 2018/2019. години, донирали су 

поново у и школској 2019/2020. години

СПИСАК ДОНАТОРА

Бр. Остали донатори

10 Анонимни донатор

11 Анонимни донатор

12 Бајчетић Дарко

13 Билић Саша

14 Вучијак Мирко

15, 16 Јањић Југослав и Јован

17 Јуришић Никола

18 Kрњевић Мишковић Дамјан

19 Kуштров Вељко

20 Маврак Бојан

21 Маврак Милован

22, 23 и 24 Марјановић Марко, Ђурић Јелена и Војислав

25 Николић Марјан

26 и 27 Спаравало Дејан и Војо

28 Ћорсовић Никола

29 Чалија Ристо
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СПИСАК СТИПЕНДИСТА

Бр. Име и презиме Град

1 Александра Трипковић Чапљина

2 Анђела Михић Чапљина

3 Бојан Пјаца Чапљина

4 Илијана Пудар Мостар

5 Ивона Вуковић Невесиње

6 Kристијан Пудар Мостар

7 Лана Ћорлука Мостар

8 Лука Ружичић Мостар

9 Марија Kајго Мостар

10 Марко Пудар Мостар

11 Михаела Шуматић Мостар

12 Михаила Kомлен Мостар

13 Милош Вакић Чапљина

14 Никола Драгичевић Невесиње

15 Никола Kалем Мостар

16 Николина Чалија Мостар

17 Николина Пуцар Чапљина

18 Павле Драгичевић Чапљина

19 Петар Иванишевић Мостар

20 Сара Анђелопољ Мостар

21 Сара Дошло Мостар

22 Селена Лаурент Мостар

23 Сергеј Жерајић Мостар

24 Слађана Kрунић Чапљина

25 Стефан Драгић Мостар

26 Зоран Буквић Чапљина

Узраст - основна школа 1-4 разред
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Бр. Име и презиме Град

27 Аљоша Голо Мостар

28 Анђелина Медан Мостар

29 Анида Шоше Чапљина

30 Дајана Судар Мостар

31 Дејан Муратовић Берковићи

32 Елена Голијанин Невесиње

33 Гордана Kулиџан Мостар

34 Игор Лојпур Мостар

35 Јелица Товаришић Невесиње

36 Kристина Марић Мостар

37 Лана Хрњез Чапљина

38 Марија Окука Берковићи 

39 Марко Домазет Чапљина

40 Милан Папић Мостар

41 Младен Пјаца Чапљина

42 Сања Сјеран Мостар

43 Владан Пиштигњат Невесиње

Бр. Име и презиме Град

44 Андреа Телебак Мостар

45 Данило Таминџија Билећа

46 Филип Kомлен Мостар

47 Ивана Маврак Мостар

48 Јелена Kруљ Љубиње

49 Јован Илић Требиње

Узраст - основна школа 4-8 разред

Узраст - средња школа
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Бр. Име и презиме Град

61 Дејан Таминџија Невесиње

62 Дорис Жутина Мостар

63 Јелена Михић Мостар

64 Јована Лажетић Невесиње

65 Лука Михић Мостар

66 Марија Митрић Гацко

67 Милица Kовачић Мостар

68 Милица Рончевић Гацко

69 Милош Јањић Мостар

70 Наташа Милошевић Мостар

71 Немања Шаговновић Мостар

72 Сара Савић Мостар

73 Сава Милојевић Билећа

74 Стефан Ајваз Мостар

75 Зорка Kуновац Мостар

Узраст - факултет

50 Јована Делић Билећа

51 Kатарина Антељ Мостар

52 Лара Чалија Мостар

53 Милица Гордић Невесиње

54 Наташа Савић Невесиње

55 Немања Покрајчић Столац

56 Никола Јокановић Мостар

57 Николина Перућица Билећа

58 Огњен Паповић Требиње

59 Сара Главаш Мостар

60 Сара Војчић Мостар
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17

Одобрене стипендије према градовима

од 75
42

12

9

4
2 2 2 11

Мостар 42 56%
Чапљина 12 16%
Невесиње 9 12%
Билећа  4 5%
Гацко  2 3%
Требиње 2 3%
Берковићи 2 3%
Столац  1 1%
Љубиње 1 1%

Укупно  75 

Узраст # %

Женско 44 59%
Мушко 31 41%

Укупно  75 

Стипендије према полуПријављених стипендија

Пријављених стипендија 140

Одобрених стипендија 75
Неодобрених стипендија 65

140 7565
Укупно

75

31

44

СТАТИСТИКА
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Одобрене стипендије према узрастима

Узраст # %

Основна школа 1-4 разред  26 34%
Основна школа 5-9 разред  17 23%
Средња школа  17 23%
Факултет  15 20%

Укупно  75 

од 75

26

15

17

17

Узраст    Број

• Пријављене стипендије Основна школа 1-4 разред  31
• Одобрене стипендије Основна школа 1-4 разред  26

• Пријављене стипендије Основна школа 5-9 разред  24
• Одобрене стипендије Основна школа 5-9 разред  17

• Пријављене стипендије средња школа  34
• Одобрене стипендије средња школа  17

• Пријављене стипендије факултет  49
• Одобрене стипендије факултет  15

Однос пријављених и одобрених стипендија према узрасту
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ПИСМО СТИПЕНДИСТИМА

Сања Бјелица        Славко Андрејевић 
Мостар, Босна и Херцеговина        Лондон, Уједињено Kраљевство

11. октобар 2020. године

Поштовани стипендисти,

примили сте други дио Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић” за школску 
2019/2020. годину, коју додјељује Српско просвјетно и културно друштво 
Просвјета, Градски одбор у Мостару. 

Извињавамо се због неочекиваног кашњења у исплати друге рате стипендије, 
а које је проузроковано и посљедицама пандемије вируса Ковид 19. Надамо се 
да разумијете разлоге и да прихватате наше искрено извињење. 

Важно је рећи да смо, упркос непредвиђеним околностима, ове године 
постигли велики успјех. 

Исплаћено је 75 стипендија у вриједности од 25.824 ЕУР. 

Поносни смо на ове резултате и на ваш успјех, а посебно на то што смо програм 
проширили први пут на цијелу Херцеговину. 

Жељели бисмо овом приликом да вас подсјетимо и на једно посебно обећање 
које сте нам дали – не само да ћете бити одлични ђаци и добра дјеца, већ и да ћете 
активно учествовати у раду наше заједнице у Херцеговини. Ове школске године 
планирамо оснивање друштва стипендиста Просвјетине стипендије “Владимир 
Ћоровић” и било би лијепо да се прикључите активностима друштва, у складу 
са вашим временом и интересовањима. 

До нашег сљедећег виђења, примите изразе нашег поштовања и захвалности. 

Сања Бјелица
в.д. предсједника
СKПД “Просвјета” у Мостару

Српско просвјетно и културно друштво 
„Просвјета“ - Градски одбор Мостар 
адреса: Конак 7, 88000 Мостар, БиХ 
телефон: 00387 36/554-121 
факс: 00387 36/554-120 
е-пошта: spkdprosvjetagomostar@gmail.com 

Serbian Educational and Cultural Society 
“Prosvjeta” - Mostar City Board 

address: Konak 7, 88000 Mostar, BiH 
phone: 00387 36/554-121 

fax: 00387 36/554-120 
e-mail: spkdprosvjetagomostar@gmail.com

 
 

 

 
 

 

Славко Андрејевић 
Суоснивач Просвјетине стипендије 
“Владимир Ћоровић”,
предсједник организационог одбора 
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ДОДJЕЛА СТИПЕНДИЈА

Мостар, 6. 11. 2019. 

Јубиларне 100. Шантићеве вечери поезије затворене су у Мостару додјелом 
првог дијела 75 Просвјетиних стипендија “Владимир Ћоровић” за основце, 
средњошколце и студенте, као и озваничењем почетка рада “Просвјетине школе 
српског језика, историје и културе”.

Предсједник Организационог одбора 100. Шантићевих вечери поезије Сања 
Бјелица Шаговновић изјавила је на затварању манифестације да је Организациони 
одбор презадовољан како је манифестација протекла те какве је одјеке и реакције 
имала не само у БиХ, већ и у региону.

Она је навела да је од 6. октобра до 6. новембра одржано петнаест програма, 
и то у сваком дијелу Мостара, а по једно вече и у Невесињу и Бањалуци.

“Мислим да су Српско просвјетно и културно друштво (СПКД) Просвјета и 
Српско пјевачко и културно-умјетничко друштво Гусле на достојанствен начин 
обиљежили овај велики јубилеј и вратили српску културу у Мостару на мјесто 
које заслужује”, рекла је Шаговновићева.
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Она је истакла да се Шантићевим вечерима поезије на достојанствен начин 
прослављала лик и дјело великог пјесника, али да је ова манифестација постала 
и мјесто сусрета.

“Сарадњом с пријатељским друштвима и институцијама, послали смо позитивне 
поруке из Мостара. Морам подсјетити да смо дио програма организовали с другим 
институцијама културе попут представе коју смо радили са три театарске куће из 
Мостара и Бањалуке, затим изложбе које смо организовали с Хрватским домом 
‘Херцег Стјепан Косача’, Центром за културу и др.”, истиче Шаговновићева.

Она подсјећа да су једно вече програм приредили гимназијалци Мостара 
и ученици Колеџа уједињеног свијета те да су склопљена пријатељства међу 
умјетницима, али и међу институцијама. Kроз ову манифестацију прошло је на 
десетине умјетника из више градова БиХ и региона, као и стотине посјетилаца.
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Мостар, 12. 10. 2020.

Додјела другог дијела 75 Просвјетиних стипендија „Владимир Ћоровић“ одржана 
је у Владичанском двору у Мостару, у оквиру 101. Шантићевих вечери поезије.

У оквиру програма наступила је етно-група „Свети Димитрије“ из Невесиња, 
а одржано је и предавање “Значај дјела Алексе Шантића у настави српске 
књижевности“. 

Вршилац дужности предсједника СПКД Просвјета - Градски одбор Мостар 
Сања Бјелица Шаговновић рекла је да су стипендије обезбиједили Мостарци и 
пријатељи Мостара расути по свијету, који су и оснивачи стипендијског Фонда 
и који желе да помогну дјеци да се образују, буду изврсни ученици и студенти, 
али и да као такви јачају живот своје заједнице.

Бјелица Шаговновић је навела да је у оквиру мостарске Просвјете формиран 
Организациони одбор Просвјетине стипендије „Владимир Ћоровић“, који чине 
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оснивачи, донатори, чланови Просвјете и Епархије захумско-херцеговачке, а 
који ће радити на бољој организацији и јачању програма стипендирања.

Стипендистима се у име донатора обратила Весна Табачки, секретар Органи-
зационог одбора. 

Ријеч секретара Организационог одбора, Весне Табачки

Поштовани Херцеговци, драги стипендисти! 

Ако вам кажем да сам читав живот желела да видим град 
Алексе Шантића и да сам сада први пут у Мостару, и то 
баш у овим данима када се одржавају “Шантићеве вечери 
поезије”, можда можете да замислите колико сам узбуђена 
и колико сам под утисцима ове ваше лепоте и атмосфере.

Када ме је Марко Хинић, мој пријатељ из Београда 
и један од донатора, питао да ли бих желела и могла да 
помогнем у организацији једног програма стипендирања 
деце из Мостара и околине, нисам ни сачекала да заврши 
реченицу - рекла сам и да желим и да могу и да ћу наћи 
времена.

А када сам нешто касније попричала са господином Славком Андрејевићем, 
једним изузетним човеком који је пореклом из угледне мостарске породице, а који 
данас живи и ради у Лондону и који је 2016. године био иницијатор обнављања 
ове дивне идеје стипендирања ђака, могућност да дам лични допринос овој 
причи, сматрам великом привилегијом. 

На неки начин сам и лично врло поносна, јер су моји бака и деда пореклом 
из околине Требиња, тако да осећам Херцеговину као важан део свог порекла.

Поменуте, 2016. године, једини донатори су били Славко Андрејевић и Српска 
православна црквена општина Мостар. Данас, неколико година касније, број 
донатора се повећао на 29, а износ новца је више него удвостручен. У међувремену 
се створило много контаката и размењивале су се разне идеје, а све са циљем 
да из године у годину буде што више новца како би се наградио ваш успех, рад 
и припадност заједници у којој живите. То је основни задатак донатора и за све 
будуће године: да се повезују људи који могу и хоће да помогну, а такође да се 
повезујете ви, паметна и добра деца која заслужују подршку.

Та порука заједништва је нешто чиме се донатори изузетно поносе и желе на 
тај начин да вам личним примером покажу да само заједно можемо да учинимо 
много. Живот нигде није ни лаган ни једноставан, али зато уме да буде и чаробан 
и чудесан.

А то, какав ће бити ваш живот, зависи углавном од две ствари - од животних 
околности и од вас самих. У овим годинама, када вас лепота младости чува, 
вероватно имате илузију да ћете са лакоћом моћи да мењате свет око себе, али 
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имајте на уму да то није нимало лако, често је и потпуно немогуће.

Ви сте једино на шта можете да утичете и чиме има смисла да се бавите. 
Чинећи себе бољим и паметнијим, моћи ћете да утичете и на свет око себе - то 
је једини исправан пут.

И зато сада, док сте још увек у родитељском гнезду, ушушкани и заштићени, 
трудите се да што боље упознате себе, покушајте да освестите своје даровитости 
и будите мотивисани за тражење начина да сваког дана научите по нешто ново, 
да постанете људи који ће од ових простора начинити лепше место за живот.

Образовање је јако важно и треба да скупљате знање на сваком кораку, да 
читате добре књиге и слушате учене људе, али никада, никада немојте заборавити 
колико је важно да будете добри и честити људи. То је најважнија порука коју 
донатори, окупљени око Просвјетине стипендије, желе да вам поруче.

У то име, поздрављам вас испред свих тих добрих и племенитих људи. Желим 
вам да живите будућност по мери својих снова и да будете срећни где год да вас 
живот одведе, а ова стипендија нека вам буде мала помоћ и инспирација за то.
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ЈЕДНА САСВИМ ЛИЧНА ПРИЧА
Сава Милојевић, студент 5. године Медицинског 

факултета у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву

Показати емоцију - симбол је снаге, показати милосрђе 
- симбол је доброте, показати бригу за своју земљу и 
њену дјецу - симбол је љубави и вјере утемељене на 
благочестивом и Сунцем обасјаном камену Херцеговине, 
том насушном симболу ове свете, мученичке, трњем и 
страдањем обиљежене, а виновом лозом, смоквом и 
бехаром украшене земље. 

Вашим гестом обнављања Просвјетине стипендије у 
Мостару, показали сте симбол Живота, симбол Христа, 
симбол Непролазности, симбол оне наше праве, искрене, 
увијек вољене, у подсвијести било кад и било гдје 
присутне земље Херцегове. Тако и ја, вођен овим постулатом, одлучих да у 
овим новембарским данима, из већ хладне Фоче, на папир пренесем поздрав и 
захвалност за Вашу добру намјеру, несебичну и братску подршку, родитељску 
љубав и благодарност коју указасте великом броју дјеце, основаца, средњошколаца 
и студената, међу којима се и сам милошћу Божијом, а одлуком Вашом - нађох 
и ја.

Не постоје ријечи којима се може исказати захвалност за великодушност и 
награду што сте нам их даровали, али постоје вјечни мемоари на Ваше дјело, 
признато пред Богом, а познато пред људима. Дјело које сте Ви отпочели, откуцава 
нотни запис у кајданци живота, по чијим нотама ће се свирати композиција 
Радости херцеговачких ђака, односно дјеце и студената као најбистријег и 
најљепшег дијаманта на пољу Херцеговине, ког препознасте управо Ви, наши 
чврсти материјални и духовни ослонци, којима ту кајданку и посвећујемо. 

Ово је један од ријетких примјера у мом животу, а вјерујем и у животу друге 
дјеце, да рука с којом се никад нисам руковао, лик који никад нисам видио, 
глас који никад нисам чуо, учине много у мом животу и животу моје породице.

Прве вечери у септембру 2019., сједећи на клупи испред Студентског дома у 
Фочи, листајући насловне странице на друштвеним мрежама, наиђох на конкурс 
објављен од стране Просвјете у Мостару. Прочитах. Застадох. Не знам шта да 
радим, шта да мислим. Јесам ли ја тај који одговара нормама овог конкурса? 
Је ли вриједно да путујем у Билећу, прикупљам папире и шаљем их у Мостар? 
Колебах се, бијах у искушењу и чврсто донесох одлуку да јесте, не слутећи да ћу 
успјети и да ћу бити неизмјерно срећан што управо они људи којима не пружих 
руку, не видјех лик и не чух глас - видјеше мене и рекоше много више него моји 
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добри познаници. Пружише ми управо у онај час кад се најмање надах, у онај 
час кад ми је навише било потребно. Новембар је мјесец који једном студенту 
доноси само уплатнице, које у овом случају, морам признати, попуних ја, а 
платише опет ови драги и великодушни људи, које је Херцеговини Господ даровао. 
И не само то, награда коју ми додијелише изњедрила је и моје нове књиге из 
интерне медицине, која има двије хиљаде страница, а на којима прочитах безброј 
скупих ријечи и слова, којима скројих своје не тако мало свијетло знање, које 
ће бити на тржишту најљепше и најдраже земље, којој се опет сваки пут изнова 
враћам, вођен простим цитатом да човјек може вољети двије жене, али само 
једну отаџбину. И, не само то, то свијетло знање, добро познавање патогенезе 
интернистичке болести, добро манипулисање дозом и бројком лијекова које 
стекох из ових књига, а које ће неком сутра значити живот, у истом је рангу на 
ваги као и ово Ваше богодахнуто дјело, те ја купих литературу, полагах испите 
из те области и кренух ка лијепом звању љекара. 

Као што рекох и раније, не постоји ријеч којом Вам могу захвалити, али 
постоји обећање да Вама, Вашим најмилијим, као и свима са тла Херцеговине 
могу стајати на располагању за било какву медицинску и братску помоћ којој сам 
био учен од малена, начелима моје породице, а по заповијестима живе Цркве. 

С надом да ћемо се боље упознати, дружити и разговарати, уживати под 
сјајним Сунцем и небеским сводом Светосавске, Шантићеве и Дучићеве 
Херцеговине, поздрављам вас молитвом, свеколиким својим бићем и умом, 
упућеном Митрополиту Херцеговачком, чудотворцу Острошком и Тврдошком, 
св. Василију: 

Моли за све вјерне, за обитељ Свету, 

Мир у мојој души и мир цијелом свијету!
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Српско просвјетно и културно друштво Просвјета је 
обновило стару праксу стипендирања ученика од 2016.
године, угледајући се на дугогодишњу традицију нашег 
Друштва. 

Драги чланови Организационог одбора и Комисије за 
одабир стипендиста Просвјетине стипендије “Владимир 
Ћоровић”, драги донатори, драги стипендисти, велика ми 
је част, али и обавеза што сам од почетка био дио овог 
пројекта. Истинско је богатство сарађивати са г. Славком 
Андрејевићем и свима осталима, јер кроз ту сарадњу 
само можемо нешто ново научити и уједно расти, како у 
духовном, тако и у интелектуалном погледу. 

У времену стагнације нашег народа и народних првака (свјетовних и црквених) 
бити дијелом овог свијетлог пројекта, који из године у годину напредује, право 
је освјежење, али и нада за свеопшти препород и оздрављење. Почели смо прије 
пуних пет година од Мостара, а данас покривамо цијелу територију Епархије 
захумско-херцеговачке и приморске. Већ имамо и оне који су дипломирали, а 
били су наши стипендисти. То су плодови овог пројекта.

У јубиларној години за нашу епархију, када славимо 800 година њеног 
установљења, сматрам да је прикладно присјетити се одакле је почела културна, 
духовна и економска експанзија наше заједнице у Мостару. То је несумњиво 
зграда наше Старе школе на Суходолини, коју ускоро отварамо и стављамо у 
функцију наше дјеце и омладине.

На обновљену зграду школе поставили смо спомен-плочу са сљедећим 
натписом: “СТАРА ШКОЛА / ШКОЛА ПОД КОШЋЕЛАМА / БИНА; 3. мај 1855. 
- Ударен темељ и почела градња школе. Земљиште поклонио Лука Сјеран; 
15. април 1856. - Завршена изградња зграде; 25. јун 1856. - Почиње са радом 
ПРАВОСЛАВНА СРПСКА НАРОДНА ШКОЛА МОСТАРСКА. Први учитељи: 
Јован Шушић, Петар Поповац Србић и Михаило Ћурковић. Школу похађају 
мушка и женска дјеца; 1870. - У овој згради основана је библиотека сачињена 
од књига Серафима Шолаје, Јоаникија Памучине и Прокопија Чокорила; 1888. 
- У овој згради је основано Српско пјевачко друштво Гусле; 1. септембар 1902. 
- У овој згради је основан Пододбор СПКД Просвјета у Мостару и у њој је био 
Просвјетин дом. Ову школу су завршиле многе генерације Мостараца, међу 
којима су најпознатији: Алекса Шантић; Атанасије и Војислав Шола, Владимир 

ЗАВРШНА РИЈЕЧ
Радивоје Kруљ, мостарски парох, заменик Владике ЗХиП
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и Светозар Ћоровић, Бранко, Ристо, Милан и Јован Радуловић, Урош, Вукан 
и Гојко Круљ, Душан Билић, Ристо Пичета Бошковић, Лазар и Михо Пешко, 
Шпиро Докић Давидовић, Ђорђо Јелачић, Љубо Оборина... Традицију ове школе 
наставиле су Школа на Луци, Друга основна школа, Основна школа “Светозар 
Ћоровић” (данас Основна школа “Мустафа Ејубовић - Шејх Јујо”). Зграда је 
страдала у протеклом рату (15. јуна 1992.), када је страдала и богата архива 
Епархије ЗХиП и Црквене општине мостарске. Зграда је обновљена децембра 
2020. године средствима влада Републике Српске, Федерације БиХ, Републике 
Србије те ХН кантона и Електропривреде Републике Српске. С благословом 
епископа захумско-херцеговачког и приморског Димитрија, ову спомен-плочу 
поставља управа Црквене општине мостарске поводом осам стотина година 
постојања наше епархије (1220-2020.).”

Вјерујем да ће о сљедећем јубилеју наше епархије или јубилеју ове школе 
стајати и нека нова спомен-плоча на којој ће златним словима бити исписана 
имена оних који ће писати савремену историју Мостара и Херцеговине, а који 
ће бити наши стипендисти. 

свештеник Радивоје Круљ
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