
 

 

Поштовани, 

обраћамо Вам се са молбом да подржите наш пројекат стипендирања ђака и студената у 

Херцеговини, под окриљем Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“. 

„Просвјета“ је основана је 1902. године, у ондашњој Аустро-Угарској Монархији, са седиштем 

у Сарајеву, а са циљем просвећивања нашег народа у Босни и Херцеговини и пружања 

материјалне помоћи ђацима и студентима. „Просвјета“ је, уз Српску православну цркву, имала 

веома значајну улогу у очувању националног идентитета, развоју образовања и културе нашег 

народа. Од самог почетка окупљала је најзначајније интелектуалце тог времена, као што су: 

Алекса Шантић, Јован Дучић, Атанасије Шола, Јован Цвијић, Петар Кочић и Урош Круљ, а међу 

најпознатијим стипендистима су били: Иво Андрић, Јефто Дедијер, Светозар и Владимир Ћоровић 

и Бранко Радуловић. 

Одбор „Просвјете“ у Мостару основан је одмах по оснивању Друштва, 1902. године.  

На иницијативу г. Славка Андрејевића, а уз подршку Градског одбора „Просвјете“ у Мостару, 

благослов Епархије захумско-херцеговачке и приморске, као и благослов Владике г. Григорија, 

2016. године је обновљен програм стипендија мостарске „Просвјете“. Тај програм данас носи име 

академика Владимира Ћоровића, познатог представника интелектуалне елите Мостара с краја 19. 

и почетка 20. века, чувеног историчара, професора и ректора Универзитета у Београду и члана 

Српске краљевске академије.  

Наш пројекат стипендирања ђака и студената је сада у шестој години постојања и проширио се 

са Мостара на територију целе Херцеговине.  

Наша жеља је да помогнемо у образовању неких будућих генерација Срба ван Србије и тако 

допринесемо да генерације које ће нас наследити буду боље од нас. Поред тога, окупљени око ове 

идеје, шаљемо јасну поруку о значају заједништва, јер 29 донатора има већу снагу да више и 

учини.      

Од 2016. године укупно је прикупљено 49.839 евра, а додељено је 130 стипендија. Од тога је 

само у последњој школској и академској 2019/2020. години додељено 75 стипендија у вредности 

од 25.824 евра. 

Програм стипендија данас води Организациони одбор чија је основна делатност усмерена на 

дефинисање и спровођење стратегије за програм стипендирања. 
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Чланови Организационог одбора су: 

 Славко Андрејевић, председник Организационог одбора, суоснивач пројекта 

стипендија (инвестициони банкар, Лондон) 

 Радивоје Круљ, суоснивач пројекта стипендија (парох мостарски, заменик Владике 

ЗХиП и представник Епархије ЗХиП, Мостар) 

 Сања Бјелица Шаговновић, в.д. предсједника СПКД „Просвјета“, ГО Мостар (новинар, 

Мостар) 

 Саша Пешко, донатор (финансијски инвеститор, Лондон) 

 Жељко Јерговић, донатор (дипл. инж. маш., Београд) 

 Здравка Хинић, донатор (дипл. археол., Београд) 

 Југослав Јањић, донатор (дипл. инж. арх., Београд) 

 Весна Табачки, секретар Организационог одбора (дипл. екон., Београд) 

 

Јеванђеље по Луки каже да се од оних који имају више – више и очекује. Наш пројекат 

можете подржати како донацијом, тако и идејама. 

Детаљније информације о нашим активностима (укључујући и годишње извештаје)можете 

наћи на сајту www.prosvjetamostar.org, а нас можете контактирати e-поштом: 

stipendije@prosvjetamostar.org 

У нади да ћете се прикључити овом пројекту, примите изразе нашег поштовања и 

захвалности. 

 

Мостар, 27. јануар 2021. године     

 

 

 

в.д. Предсједника СПКД Просвјета 

ГО Мостар 

 

 

 

 

г-ђа Сања Бјелица Шаговновић 

 Председник Организационог одбора 

Просвјетине стипендије „Владимир Ћоровић“ 

 

 

 

 

г-дин Славко Андрејевић 
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