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КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПРОСВЈЕТИНЕ СТИПЕНДИЈЕ „ВЛАДИМИР ЋОРОВИЋ“ 

 

Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ – Градски одбор Мостар, расписује конкурс за додјелу 

Просвјетине стипендије "Владимир Ћоровић“, за ученике основних и средњих школа у школској 

2022/2023. години и за редовне студенте у академској 2022/2023. години, са подручја Епархије захумско – 

херцеговачке и приморске. 

 

Стипендије ће бити додијељене у сљедећим износима: 

 

• за ученике од 6. до 9. разреда основне школе – 500,00 КМ 

• за ученике од 1. до 4. разреда средње школе – 700,00 КМ 

• за редовне студенте 1. године студија – 800,00 КМ 

• за остале редовне студенте и студенте постдипломских студија – 1.000,00 КМ 

 

Обавезна документација за додјелу Просвјетине стипендије „Владимир Ћоровић“:  

 

1. Пријавни формулар преузети са странице www.prosvjetamostar.org.                                    

2. Мотивационо писмо – разлог пријављивања за стипендију, детаљан животопис, лична 

интересовања, идеје за унапређење живота наше заједнице и друштва, лични планови за 

будућност;  

3. За ученике основних школа – копија ђачке књижице за посљедње три завршене године; 

За ученике средњих школа – копија свједочанстава и/или ђачкe књижицe за посљедње три 

завршене године; 

За редовне студенте – копија преписа оцјена (да се виде сви предмети и положени испити) и/или 

свједочанстава за посљедње три завршене године, као и потврда факултета која потврђује статус 

редовног студента; 

За редовне студенте постдипломсих студија – копија преписа оцјена са последње три завршене 

године на основним студијама и потврда факултета која потврђује статус редовног студента 

4. Ако је кандидат постигао успјехе у ваннаставним активностима, за посљедње три године – 

потврда/доказ; 

5. Ако је кандидат активан у српској заједници, за посљедње три године – потврда/препорука; 

6. Ако је родитељ кандидата незапослен – потврда о незапослености, не старија од 3 месеца, коју 

издаје надлежна служба за запошљавање; 

7. Ако је родитељ кандидата у пензији – потврда Фонда ПИО 

8. Ако је родитељ кандидата преминуо – копија извода из матичне књиге умрлих 

 

Детаљније информације о условима конкурса можете пронаћи на www.prosvjetamostar.org.  

 

Критеријуми за додјелу Просвјетине стипендије „Владимир Ћоровић“: 

 

1. Успјех у школи/на факултету 

2. Социјални статус породице 

3. Ваннаставне активности 

4. Активност у српској заједници 

5. Мотивационо писмо 

 

Непотпуна документација се неће узимати у разматрање. Копије и потврде није потребно овјеравати.  

 

Kонкурс је отворен oд 15. октобра до 15. новембра 2022. године.  

 

Документација се доставља искључиво поштом, на адресу СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар, улица 

Конак бр. 7, 88000 Мостар, Босна и Херцеговина, са назнаком: за конкурс. 
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