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УВОДНА РИЈЕЧ
Његово преосвештенство епископ захумско-херцеговачки 

и приморски господин Димитрије

Поштовани донатори,

Oвим путем изражавам благодарност за Вашу љубав, жртву и доброчинство које 
сте принијели у претходној години свједочећи јеванђелски принцип боголикости и 
истинске људскости у овим тешким временима.

Онај Чији је лик уткан у наше биће и по Чијем прволику смо саздани, по свједочанству 
Светог апостола Матеја, куца у наша срца кроз слабости слабих и кроз недостатке 
потребитих (Мт. 25, 31-46) и само изоштрена духовна диоптрија и богочежњиве и 
чисте душе људске и савјести Га виде у свакоме од оних најмањих. Знајући да сте 
се, управо вођени мотивом похрањивања сопственог иметка “Тамо гдје мољац не 
нагриза и рђа не квари” (Мт. 6, 19), одлучили за ово племенито дјело, радујемо 
се вашој спознаји да је све што човјек стиче уствари добијено из руке Божије. На 
овај начин ви тај благослов дајете у руке оних за које је Господ рекао да су Он Сам. 
Тиме се круг благослова не затвара већ се шири интегришући у себе многе у љубави 
Христовој. “Наше је само оно што смо другима дали”, рекао је наш нобеловац Иво 
Андрић и проникао у јеванђелску поруку и свјетлост којом ће и сама смрт бити 
поражена када Господ поново дође (2. Тим. 1, 10).

Бивајући, дакле, увјерен да је ваш прилог добродјетељ којом подржавате истинске 
вриједности и мотивишете наше младе за добра и благословена дјела, молимо за 
вас и ваше породице обиље радости и благослова од Премилостивога Дародавца.

Нека би оно што је ваша љубав даровала нашим стипендистима било од њих 
прихваћено са захвалношћу и одговорношћу, а у вашим срцима умножило благодат 
и мир и било препознато пред Праведним Судијом.

Благодаран,
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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
Период 2016 – 2022. године

Број стипендиста

Износ прикупљених донација
(у еврима)
Број донатора

У периоду од 2016. до 2022. године:

• укупно смо додјелили 358 стипендија и 
прикупили 163.689 евра, а само ове школске 
и академске године додијелили смо 131 
стипендију и прикупили 63.187 евра.

• 13 пута више смо увећали број годишњих 
стипендиста, у односу на 2016. годину

• Када су обновљене, стипендије су додје-
љиване само ученицима и студентима из 
Мостара, а посљедњих година стипендије 
додјељујемо ученицима и студентима 
са територије целе Епархије ЗХиП. Ове 
године 29,77% стипендиста је било са 
пребивалиштем у Мостару. По први пут, 
ове године смо имали стипендисте из 
Дубровника, а у периоду од 2016. до 2022. 
године, имали смо и троје стипендиста 
других вјероисповјести

• програм је подржало 127 донaтора:

2 донатора нас подржава од почетка

74 донатора, тј. више од 58% нас подр-
жава више од 2 године

38 донатора, тј. око 30% донатора 
се прикључило пројекту ове године 
(укључујући и завештање Наде и Банета 
Брашића – о чему нешто више можете 
прочитати на страни 27.

• највећа појединачна донација је 12.000 евра

• просјечна донација је 1.288 евра

Послије успешних 6 година заједничког рада, наш стратешки приоритет остаје исти 
– успостављање програма повезивања стипендиста у циљу преношења одређених 
вриједности и стварања жељеног идентитета и осјећаја припадности.

Такође, окупљање донатора и њихово међусобно повезивање са сти пендистима 
представља један од важних будућих циљева пројекта.
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МАЛИ ОСВРТ НА НАШ ПРОГРАМ
Интервју са Сашом Пешко

Шта Мостар и Херцеговина изазивају у Вама?

Кад помислим на Мостар и Херцеговину, сетим се дивних 
прича које ми је отац (Борис Пешко) причао о његовој великој 
породици, његовом сретном детињству пре Другог светског 
рата и нашим дубоким коренима у Мостару. Иако нисам често 
одлазио у Мостар, имам мноштво успомена на летње жеге и 
дружења са кумовима Милушићима, сећам се дугачких шетњи 
по Рондоу, и Старом граду, а памтим и да сам увек био посебно узбуђен док сам 
гледао неустрашиве момке како скачу у хладну и брзу Неретву. Татине приче о 
Мостару и моја непосредна искуства док сам као најмлађи слушао родбину како 
са уживањем прича о животу и менталитету мостараца, оставила су велики печат 
на године мог одрастања. Жубор и боја Неретве су били незаборавни. Паметни и 
отмени људи, смисао за хумор, честитост... вредности су са којима сам се упознао у 
Мостару. Таквим људима се и данас дивим. Била је неминовност да се татина љубав 
према Мостару пренесе на мене и моју сестру Тању. 

Када сте први пут посетили Мостар и какве утиске носите из града на Неретви?

Први пут сам посетио Херцеговну као дете, неке 1986. године. Први утисак је био 
– како је лети страшно вруће! Тек касније, у следећим посетама, упознао сам и 
осетио велику историју и лепоту Мостара и Херцеговине. Бивајући свестан тога, али 
и значајне породичне историје, спознао сам да са таквим наслеђем долази и велика 
обавеза да се традиција настави, а веза са пореклом не само сачува, већ и ојача.

Ви сте успешан човек – ко су вама узори и какве савете бисте дали нашим 
стипендистима?

Морате имати најпре страст и љубав према томе што радите, да би напор који је 
потребан за успех, осећали као задовољство. Узори су ми увек били наши мудри 
преци, а доказ томе су њихови успеси о којима се и данас прича. Треба следити 
такве примере, да и наше генерације једног дана буду понос Мостара.

Препознајете ли у себи трагове херцеговачког порекла, с обзиром на то да 
живите и да сте живели прилично далеко од Херцеговине и од тог начина 
живота?

Можда ће звучати мало субјективно, али мој отац је био прави херцеговачки 
џентлмен и господин. Такви људи су данас реткост, и у Херцеговини и у свету. И 
био је господин у правом смислу те речи – у сваком тренутку и са сваком особом. 
Имао је лепу реч и разумевање за свакога ко му се обратио, било за савет, било за 
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помоћ. Никад није правио разлику међу људима. Велики је изазов предамном, јер 
се трудим да следим његове амбициозне кораке пуне љубави.

Са којим жељама и очекивањима сте се прикључили обнови Просвјетиних 
стипендија?

Пројекат смо породично подржали откако је проширен 2018. године (а обновљен 
је 2016. године захваљујући СПЦО Мостар и Славку Андрејевићу). Основни разлог 
што смо подржали један овакав пројекат је што ми верујемо у образовање – мој 
отац је увек говорио да нам образовање нико не може одузети. Јако је важно да 
амбициозни и перспективни млади људи имају што боље услове за живот и рад, а 
наша је нада да кроз овакве стипендије на неки начин помажемо развијању нових 
лидера у Херцеговини.

Шта бисте пожелели младим људима са ових простора, шта је најважније у 
животу?

Данас бих рекао да је најважније у животу бити духовно испуњен, радити нешто 
што вашем постојању даје значај и смисао, а бити окружен интересантним и 
добронамерним људима. 
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Крајем 19. и почетком 20. века Мостар је, упркос аустроугарској 
окупацији, еуфемистички названој “анексијом”, био једно од 
неколико места над којима се до највише тачке, песник би рекао 
небу под облаке, уздизала српска духовна вертикала.

Како је један окупирани град, у националној самосвести и 
у песничким делима која су у то време стварали и створили 
његови најбољи синови, управо као и у снази којом је као вртлог 
привлачио најзначајније духове тог времена – који су му стизали 
у походе из свих крајева ослобођеног и још увек поробљеног српства – могао да се 
мери са престоним Београдом и пречанском Српском Атином?

Могао је захваљујући снази слободарске идеје која је бујала у срцима тадашњих 
младих Херцеговаца.

И могао је – захваљујући снази српске грађанске класе која је, покретана истим духом, 
завладала мостарском чаршијом и својој надареној браћи обезбедила материјалне 
услове за духовни лет. 

После два страшна светска и једног, једнако страшног локалног рата–после више од 
пола века титоистичког гушења приватне економске иницијативе и индивидуалних 
слобода – стотину и више година касније, у оквиру мостарске Просвјете покренута 
је иницијатива у складу са старом, силом прекинутом традицијом.

Стипендије које, захваљујући помоћи нових Шаина и Пешка, нових Јелачића и 
Докића–од којих су неки и директни потомци тих старих мостарских породица 
– добијају млади Херцеговци, један су од предуслова за појаву нових Ћоровића 
и Шантића, не само у областима којима су се ти великани бавили, него у свим 
подручјима човековог интелекта и духа.

И да добрим делом порекла нисам Херцеговац, као што јесам, сама чињеница да 
сам Србин била би довољна да ову иницијативу од срца подржим и пожелим да се 
прошири на све крајеве у којима живе припадници нашег народа, као залог опстанка, 
јединства и напретка.

МАЛИ ОСВРТ НА НАШ ПРОГРАМ
Владимир Кецмановић
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СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

• Ове године смо имали рекордан број пријављених кандидата – 348 (што је за око 
83% више у односу на прошлу годину), рекордан број додјељених стипендија 
– 131 (што је за око 35% више у односу на прошлу годину) и рекордан износ 
прикупљених донација – 67.187 евра (што је за око 25% више у односу на прошлу 
годину). Такође, ако посматрамо учешће додјељених стипендија у односу на 
број пријављених кандидата ове године, а то је око 38%, и тај податак је бољи 
у односу на прошлу годину и тадашњих 51%, што јасно показује да су наши 
критеријуму све захтјевнији.

• Конкурс за Просвјетину стипендију “Владимир Ћоровић за 2021/2022. годину 
расписан је 15. октобра 2021. године и трајао је до 15. новембра 2021. године

• Конкурс је у интегралној верзији објављен на сајту СПКД Просвјета–Градски  
одбор Мостар www.prosvjetamostar.org, а вијест о расписивању Конкурса и 
условима,  објављена је у великом броју медија, образовних и културних установа 
Босне и Херцеговине

• Прикупљање донација се обављало од новембра 2021. године до јула 2022. 
године

• Комисија за одабир стипендиста је прегледала документацију и вршила 
бодовање пристиглих захтјева у периоду од децембра 2021. до априла 2022. 
године

• Имена добитника Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић” за шкoлску 
и академску 2021/2022. годину објављена су 15. априла 2022. године на сајту 
www.prosvjetamostar.org

• Стипендије су додијељене на свечаности која је одржана у суботу, 30. априла 
2022. године у Владичанском двору у Мостару, где је на заједничком окупљању 
по први пут присуствовало и 8 донатора ван Мостара

Преглед активности
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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 2021/2022. години и за редовне студенте у академској 2021/2022. 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

Неопходна  документација за додјелу Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”:

1. Пријава – линк за преузимање пријаве је: www.prosvjеtаmostar.org/stipendija/konkurs;
2. Мотивационо писмо – детаљан животопис, разлог пријављивања за стипендију, постигнути 

успjеси на такмичењима, детаљан опис личног доприноса и активности у српској заједници, 
планови за унапређење живота наше заједнице и друштва, планови за будућност; 

3. За ученике основних школа – копија ђачке књижице за посљедња три завршена разреда;
За ученике средњих школа – копије свједочанстава и/или ђачкe књижицe за посљедња три 
завршена разреда;
За редовне студенте – копија индекса и/или свједочанстава  за посљедње три завршене године 
и/или разреда, оригинална потврда факултета која потврђује статус редовног студента;
За редовне студенте постдипломсих студија – копија индекса са свим оцјенама на основним 
студијама

4. Оригинал потврда о незапослености коју издаје надлежна служба за запошљавање (уколико 
је родитељ незапослен), и/или оригинал потврда Фонда ПИО (уколико је родитељ у пензији).

Линк за сва додатна питања је: www.prosvjetamostar.org/stipendija/pitanjaiodgovori

Критеријуми за додјелу Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”:
1. Успјех у школи и/или на факултету – 50%
2. Економска и социјална ситуација у породици – 25 %
3. Активност у српској заједници – 15%
4. Тенденција успјеха у периоду од посљедње три завршене школске године – 5%
5. Начин, квалитет и исправност писања мотивационог писма – 5%

Посебан значај ће имати пријаве бивших стипендиста Просвјетине стипендије “Владимир 
Ћоровић”. Непотпуна документација се неће узимати у разматрање.

Конкурс је отворен oд 15. октобра до 15. новембра 2021. године. 
Документација за пријаву на конкурс доставља се искључиво поштом, на адресу СПКД Просвјета 
– ГО Мостар, Улица Конак бр. 7, 88000 Мостар, Босна и Херцеговина, са назнаком: за конкурс.

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: stipendijа@prosvjetamostar.org

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: stipendijа@prosvjetamostar.org
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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

У школској и академској 2021/2022. години, Организациони одбор је имао четири 
састанка у пуном саставу, а чланови су међусобно били у сталној комуникацији, 
не само поводом прикупљања новчаних средстава, већ и у вези са континуираним 
унапређењем програма стипендирања

предсједник OO, 
суоснивач пројекта 
стипендија,
донатор,
инвестициони банкар, 
Лондон

суоснивач пројекта 
стипендија,
донатор,
парох мостарски

предсједник СПКД 
Просвјета - ГО 
Мостар,
донатор, новинар, 
Мостар

донатор, 
финансијски 
инвеститор, 
Лондон 

донатор,
дипломирани  
инжењер 
машинства, Београд

донатор,
дипломирани 
археолог, 
Београд

донатор,
дипломирани  
инжењер архитектуре,
Београд

секретар OO,
донатор, 
дипломирани економиста,
Београд

Славко
Андрејевић

Жељко
Јерговић

Радивоје
Круљ

Здравка
Хинић

Сања Бјелица
Шаговновић

Југослав
Јањић

Саша
Пешко

Весна
Табачки
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предсједник Комисије 
за одабир стипендиста, 
секретар СПКД 
Просвјета - ГО Мостар

старјешина 
Саборне цркве и 
парох мостарски

члан НО СПКД 
Просвјета – ГО 
Мостар

службеник у 
влади Републике 
Српске

службеник у 
влади Републике 
Српске

члан УО СПКД 
Просвјета – ГО 
Мостар

предсједник СПКУД 
“Гусле” Мостар, члан 
УО СПКД Просвјета – 
ГО Мостар

члан УО СОК 
“Божури” 

Чланови

Комисија за одабир стипендиста

Основна дјелатност Комисије је да на основу установљених критеријума за додјелу 
стипендија и Правилника о бодовању, разматра све пристигле молбе и врши одабир 
стипендиста. 

Разврставање, прегледање и бодовање документације потенцијалних кандидата, 
ове године је захтјевало велико ангажовање свих чланова Комисије за одабир 
стипендиста, тако да је процес бодовања кандидата трајао од децембра 2021. године 
до априла 2022. године.

Организациони одбор се посебно захваљује свим члановима Комисије на изузетно 
посвећеном и пожртвованом раду приликом обраде рекордне количине пријава и 
документације (348).

Борис
Aнтељ

Мирко 
Лечић

Душко
Којић

Тамара 
Бошковић

Вања
Чабрило Бјелица 

Бојана 
Мићовић

Радислав 
Тубић 

Марко 
Булајић
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Правилник о бодовању за школску и академску 
2021/2022. годину

Критеријуми за додјелу стипендија су сљедећи:

1. 50% успјех
2. 25% социјална карта
3. 15% активности у заједници
4. 5% тенденција успјеха и
5. 5% начин писања молбе и мотивационог писма

Максималан број бодова је 100. Школску и академску 2021/2022. бодоваћемо смо 
на сљедећи начин:

УСПЈЕХ 
носи максимално 50 бодова

Основна и средња школа се бодује тако што се израчуна просјек оцјена посљедње 
три школске године и помножи са 10. Просјек се заокружује на једну децималу. 

Студенти се бодују тако што се израчуна просјек у посљедње три школске/академске 
године и помножи са 10. Просјек се заокружује на једну децималу. Студенти који 
на факултету имају пролазне оцјене од 6 до 10, оцјене претварамо према сљедећем 
принципу: 6 = 2; 7 = 2,5; 8 = 3; 9 = 4; 10 = 5

Бруцошке стипендије су посебно категорисане, пошто се бодује успјех из средње 
школе и вриједи правило бодовања за средњошколце.

СОЦИЈАЛНА КАРТА
носи максимално 25 бодова

Социјалну карту дијелимо на три колоне које међусобно сабирамо.

Статус запослења Статус у породици Здравствени статус

Оба родитеља запослена 1 Родитељи 
разведени 2 Кандидат има 

изражену болест 10

Један родитељ запослен, 
други родитељ пензионер 2 Кандидат нема 

једног родитеља 9

Оба родитеља пензионери 3 Кандидат нема 
оба родитеља 19

Један родитељ запослен, а 
други родитељ незапослен 4

Један родитељ пензионер, 
други родитељ незапослен 5

Оба родитеља 
незапослена 6

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: stipendijа@prosvjetamostar.org

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: stipendijа@prosvjetamostar.org
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Објашњење бодовања (примјери): 

• Ако кандидат има незапослене родитеље, добиће 6 бодова (само бодовање из 
прве колоне). 

• Ако кандидат нема једног родитеља, а други родитељ је незапослен, добиће 
15 бодова (9 + 6).

• Ако кандидат нема оба родитеља, добиће 25 бодова (19 + 6).

• Ако кандидат има изражену болест, а оба родитеља су запослена, добиће 11 
бодова (10 + 1).

AКТИВНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ
носи максимално 15 бодова

Кандидати са подручја Федерације БиХ и Републике Хрватске аутоматски добијају 
5 бодова, без обзира да ли су активни у заједници или не. 

Комисија за бодовање детаљно чита достављено мотивационо писмо и прегледа 
приложену документацију, па према заједничкој процјени даје бодове кандидатима, 
а у односу на активост у заједници. 

ТЕНДЕНЦИЈА УСПЈЕХА
носи максимално 5 бодова

Комисија прегледа просјек оцјена у посљедње три године школовања и тенденцију 
успјеха бодује на сљедећи начин:

• 5 бодова - Константно одличан (5) успјех или долазак кандидата на одличан 
успјех.

• 4 бода - Константно врлодобар (4) успјех или долазак кандидата на врлодобар 
успјех.

• 3 бода - Константно добар (3) успјех или долазак кандидата на добар успјех. 

Кандидат који оствари слабији успјех у односу на претходне године, не добија ни 
један бод.

МОТИВАЦИОНО ПИСМО 
носи максимално 5 бодова

Начин писања молбе и мотивационог писма носи максимално 5 бодова.

За бодовање писања молбе и мотивационог писма од 1 до 5, биће ангажована 
професорка српског језика Мила Тројановић Гашић, која ће прегледати и бодовати 
све кандидате.
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Стипендисти

Бр. Презиме и име

1. Авдаловић Жељка Невесиње

2 Беловић Андреа Мостар

3. Бештић Емилија Невесиње

4. Бештић Лара Невесиње

5. Бјелогрлић Марта Мостар

6. Вуковић Ивона Невесиње

7. Делић Јана Билећа

8. Домазет Марко Чапљина

9. Екмечић Марко Чапљина

10. Илић Сашка Билећа

11. Комлен Михаила Мостар

12. Костић Катарина Невесиње

13. Кулиџан Софија Мостар

14. Лаурент Селена Мостар

15. Медан Александар Мостар

16. Медан Марко Мостар

Узраст:
основна школа 6-9 разред

17. Милидраговић Марија Берковићи

18. Милошевић Лена Билећа

19. Михић Милица Мостар

20. Михић Павле Билећа

21. Окука Марија Берковићи

22. Папић Данијела Билећа

23. Парежанин Лазар Билећа

24. Пиштало Ирена Мостар

25. Радишић Ева Мостар

26. Радовић Бојана Мостар

27. Радовић Слађан Мостар

28. Ружичић Лана Мостар

29. Самарџић Игор Билећа

30. Сјеран Сања Мостар

31. Табаковић Алекса Билећа

32. Ћорлука Лана Мостар
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Бр. Презиме и име

1. Божић Марко Требиње

2 Брајић Хелена Требиње

3. Брборић Горан Љубиње

4. Главаш Сара Мостар

5. Голијанин Дарко Невесиње

6. Делић Ирина Билећа

7. Домазет Теа Мостар

8. Ђурић Данијела Дубровник

9. Жутина Инес Мостар

10. Илић Дајана Билећа

11. Јањић Јелена Љубиње

12. Ковачић Милош Мостар

13. Комлен Филип Мостар

14. Круљ Јелена Љубиње

15. Куреш Глорија Билећа

16. Маврак Ивана Мостар

17. Мањак Исидора Невесиње

Узраст:
средња школа

18. Марковић Наташа Гацко

19. Медан Анђелина Мостар

20. Милићевић Милош Билећа

21. Милошевић Милица Билећа

22. Пејичић Антонела Невесиње

23. Ратковић Ивана Невесиње

24. Ратковић Милош Невесиње

25. Роган Јована Билећа

26. Рогановић Романа Требиње

27. Савић Наташа Невесиње

28. Симић Драгана Требиње

29. Судар Ана Мостар

30. Табаковић Елена Билећа

31. Торовић Марија Невесиње

32. Хрњез Лана Чапљина

33. Чалија Лара Мостар

34. Шаговновић Марија Мостар

35. Шиповац Марија Невесиње
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Узраст: студенти

Бр. Презиме и име

1. Антељ Катарина Мостар

2. Бабић Свјетлана Гацко

3. Бјелогрлић Матија Мостар

4. Брењо Наташа Невесиње

5. Бурани Николина Требиње

6. Војичић Срђан Невесиње

7. Вујиновић Анастасија Столац

8. Вуковић Ђорђе Невесиње

9. Вуковић Николина Невесиње

10. Вукосав Ангелина Невесиње

11. Вукосав Анђела Невесиње

12. Вукосав Јелица Невесиње

13. Вучинић Марина Билећа

14. Вучковић Иван Билећа

15. Главаш Марко Мостар

16. Голо Соња Требиње

17. Готовина Душица Билећа

18. Добранић Тадија Берковићи

19. Дошло Милица Билећа

20. Драпић Ања Дубровник

21. Дука Марина Требиње

22. Дучић Ања Требиње

23. Ђурић Исидора Требиње

24. Жерајић Катарина Невесиње

25. Зубац Марко Невесиње

26. Зуровац Данијела Невесиње

27. Илић Мирко Билећа

28. Јањић Тијана Билећа

29. Јефтовић Катарина Билећа

30. Кандић Јелена Мостар

31. Ковачевић Милена Гацко

32. Ковачић Милица Мостар

33. Комлен Дејана Мостар

34. Комненовић Кристина Требиње

35. Косјерина Никола Љубиње

36. Кузман Иринеј Мостар

37. Куљић Свјетлана Берковићи

38. Кундачина Наташа Берковићи

39. Куновац Зорка Мостар

40. Куреш Јулија Билећа

41. Лозо Марија Билећа

42. Малешевић Сања Билећа

43. Мањак Вукосава Невесиње

44. Миловић Ена-Јелена Мостар

45. Милојевић Сава Билећа

46. Милошевић Александар Гацко

47. Михић Јелена Мостар

48. Мучибабић Драгана Невесиње

49. Перућица Николина Билећа

50. Петковић Ивана Невесиње

51. Радовић Игор Невесиње

52. Риђешић Анђела Требиње

53. Риђешић Ања Требиње

54. Рончевић Милица Гацко

55. Стојановић Маја Дубровник

56. Судар Анђела Мостар

57. Судар Бојан Мостар

58. Суша Селена Требиње

59. Таминџија Ана Невесиње

60. Телебак Андреа Мостар

61. Телебак Дајана Невесиње

62. Челебић Јасмина Мостар

63. Шиповац Георгина Невесиње

64. Шиповац Ивана Невесиње
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Донатори

Бр. Презиме и име донатора Град

1. Андрејевић Славко Лондон

2. Анонимни донатор Трст

3, 4. Бацковић Оливера и Дејана Београд

5. Билић Александар Љубљана

6. Бјелица Чабрило Вања Мостар

7. Бјелица Шаговновић Сања Мостар

8. Бодирога Желимир Загреб

9. Бојанић Драгица Београд

10. Boku Invest d.o.o. Trebinje Требиње

11. Бољановић Јелисавета Београд

12. Бољановић Наталија Београд

13, 14. Брашић Надежда и др Бранимир -

15. Васић Дејан Београд

16. Вуковић Бранко Регенбург

17, 18. Вучинић Лука и Драгиша Београд

19. Дизајн архитектура - Југослав Јањић Београд

20. Дурсун Јовановић Весна Осло 

21, 22. Дурсун Радомир и Добрила Зрењанин

23. Ђерић Мирослав Београд

24. Ђоковић Филип Београд

25. Ђорђевић Марија Београд

26. Ждрале Миљан Београд

27, 28. Zečević Alexander i Daniel Лондон

29. Иванишевић Ненад Београд

30. Ивковић Зоран Београд

31. Јерговић Андреј Београд

32. Јерговић Жељко Београд
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33, 34. Јерговић Јелена и  Fossetto Francesko Benincaza Београд

35. Јерговић Марија Београд

36. Jovanović John Palm Beach

37. Јуришић Никола Београд

38. Кијац Старчевић Јелена Београд

39, 40. Коџас Дарко и Томић Јелисавета Луксембург

41. Крајина клас Бања Лука

42. Крсмановић Милољуб Београд

43. Кулиџан Владимир Штокхолм

44. Кулиџан Саша Лондон

45. Маврак Бојан Београд

46. Маврак Милован Београд

47. Максимовић Златко Бијељина

48, 49, 50. Марјановић Марко, Ђурић Јелена и Војислав Лондон

51. Мартиноли Марко Београд

52. MDD Group doo Nevesinje - Milisav Đurasović Невесиње

53. Међедовић Зора Београд

54. Међовић Десимир Москва

55. Meter & Control doo Београд

56, 57. Миладиновић Александар и Маша Београд

58. Милетић Сандра Београд

59. Миливојевић Велибор Мостар

60. Миловић Божидар Нови Сад

61. Мићић Владимир Београд

62. Mueller Uri Iva Беч

63. Nikita Cahursky Лондон

64. Николић Марјан Београд

65. Novaston doo Београд

66. Novaston Marketing Consultancy Београд

67. Novaston Project Management Београд

68. Пејовић Вук Беч

69, 70. Пешко Гордана и Саша Лондон

71. Подрека Борис Беч

72. Proclean Facility Management Београд

73. Пузић Горан Нови Сад
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74. Рачић Десимир Београд

75. Рачић Радомир Београд

76. Сеничић Љубица Сиднеј

77. Сикима Милорад Љубљана

78. Сикима Снежана Беч

79, 80. Сикимић Јован и Мила Беч

81, 82. Солдо Славен и Дејана Београд

83, 84. Спаравало Дејан и Војислав Праг

85. Срдић Нинослав Београд

86. Српска православна црквена општина Гацко Гацко

87. Српска православна црквена општина Коњиц Коњиц

88. Српска православна црквена општина Мостар Мостар

89. Српска православна црквена општина Невесиње Невесиње

90. Српска православна црквена општина Требиње Требиње

91.
Српска православна Епархија захумско 
херцеговачка и приморска

Мостар – Требиње 

92, 93. Табачки Весна и Ивана Београд

94, 95. Ћорсовић Никола и Дубравка Београд

96. Ћорсовић Слободан Београд

97. Фржовић Никола Крагујевац

98. Хамовић Вук Београд

99. Herc-invest doo Требиње

100, 101. Хинић Марко и Здравка Београд

102. Чалија Ристо Београд

103, 104. Чорлија Владимир и Даница Зрењанин

105. Чучковић Данко Београд

106. Шотрић Игор Лондон

107. Шукић Шешељ Вања Мостар
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Ове школске/академске године напустио нас је Борис Пешко, човјек који је цијели 
свој живот био изузетно везан за Мостар и који је много учинио за његову обнову. 
Господин Пешко је заједно са својом породицом од самог почетка значајно подржао 
обнављање Просвјетиних стипендија.

Борис Пешко (1928-2021)

Мостар је град гдје се сусрећу не само културе и религије, он је град гдје се сусрећу 
и премошћавају свјетови. Од свог постанка до данас град се развија и стагнира, у 
успонима и падовима односа Истока и Запада. Један од највећих печата у успону 
и развоју овога града у 19. и 20. вијеку дала је управо породица Пешко, српска 
православна породица из тада љубињског села Корлати, која се средином 19. вијека 
доселила у Мостар. Нажалост, данас нико од чланова ове угледне породице више 
не живи у Мостару. Расути су по свим свјетским меридијанима. Многе сам упознао 
захваљујући Борису Лазаревом Пешки, о коме желим да напишем неколико својих 
скромних и муцавих ријечи.

Захваљујући Борису, упознао сам његову дивну породицу и многе Мостарце, али 
сам преко њега упознао његове претке и спознао Мостар од прије стотину и више 
година. Сваки тренутак проведен у његовом присуству био је злата вриједан. Свака 

In Memoriam - Борис Пешко
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његова ријеч била је да се запише, памти и примјењује на корист човјеку и цијелој 
заједници. Знао је да саслуша другог, а када би говорио, говорио је без иједне сувишне 
ријечи. Зрачио је добром, јер се изборио за добро. 

У складу са значењем Борисовог имена (борац, јунак), његова борба за добро била 
је тако једноставна, племенита, надасве господствена. Ријечи великог апостола 
Павла: “Добру си борбу водио”, можемо примијенити на Бориса, јер се он изборио 
за вјечност, није сабирао блага тамо гдје мољац нагриза и рђа квари. 

Борисово благо су његова дјела која су насађена на добрим и чврстим темељима, а 
ти темељи и цијело његово дјело јасно се виде кроз његову дивну породицу, његову 
ужу и ширу заједницу, његов и наш Мостар који се обнавља. Највећи ктитор обнове, 
у сваком смислу те ријечи, био је управо Борис.

Када ми је Борисова супруга Гордана јавила да се Борис упокојио, прва моја помисао, 
иако смо то очекивали, била је: Немогуће!

Убрзо сам схватио да је помисао у суштини истинита, јер људи као што је Борис - не 
умиру.

Нека Господ Свесилни и Свемилостиви подари покоја нашем Борису, уз наше молитве 
и неизмјерну захвалност. Амин! 

Радивоје Круљ, парох мостарски
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Ове школске/академске године рекордном броју донатора придружили су се и 
наследници Надежде (Наде) (1938 – 2008) и Банета Брашића (1933 – 2000). Наиме, 
Нада Брашић је својим тестаментом оставила значајна финансијска средства која је 
желела да буду намењена установама за збрињавање и лечење деце, као и студентима 
за школовање и усавршавање. Њени наследници су одлучили да од ове године подрже 
наш пројекат.

Надеждa Надa (1938–2008) и Бане Брашића (1933-2000)

Нада и Бранимир Брашић су били велики филантропи, искрено посвећени 
образовању и развоју младих људи. Београдски дом Наде – рођене Грчић и Бранимира 
– кога су најближи знали као доктора Банета, врхунског офталмолога, увек је био 
стециште уметника и интелектуалаца који су водили жустре разговоре, размењивали 
идеје и знања, притом, увек чувајући дух грађанске традиције, без занемаривања 
савремености.

Њихова љубав према локалној заједници огледала се, не само у неформалној бризи 
и подршци, већ и у бројним донацијама, чак и у време када такве индивидуалне 
иницијативе нису биле честе. Иако без директних наследника, увек су били окружени 
децом. Одгајали су и школовали плејаду врхунских стручњака, уметника и дизајнера, 
учили су их да буду посвећени култури, али и да негују врхунске вредности 
доброчинства и несебичности.

Данас њихова плементитост живи кроз те генерације које сада помажу нове нараштаје. 

Даринка Поп-Митић и Свебор Миџић,
наследници Наде и Банета Брашића

Задужбинарство – Нада и Бане Брашић
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Финансијски извјештај
за школску и академску 2021/2022. годину

У години коју карактерише врло тешка економска ситуација у цијелом свијету, 
поносни смо на рекордан буџет за стипендије, захваљујући не само донаторима 
који нас подржавају од раније, већ и захваљујући све већем броју донатора који се 
прикључује нашем пројекту.

 Укупан буџет за школску и академску 2021/2022. годину био је 72.830 евра, од чега 
је прикупљено 63.187 евра од донатора у текућој години, а пренесено је 9.643 евра 
из школске и академске 2020/2021. године. Прикупљена средства су за 24,72 % већа 
него прикупљена средства претходне године.

Просвјетину стипендију “Владимир Ћоровић” добио је 131 стипендиста (око 35 % 
више у односу на претходну годину). Организациони одбор је ове године установио 
и награду програма Просвјетине стипендије коју је добило 12 ученика, награду за 
активизам коју је добило 7 ученика и специјалну стипендију коју је добила Лана 
Пудар. Укупно је исплаћено стипендистима и ученицима 56.955 евра, што је за око 
44 % више него претходне године и рекордан број откако су стипендије обновљене 
2016. године.

Због великог обима посла, Просвјета је ове године примила рекордан број пријава, 
морали смо ове године по први пут да уведемо ставку за административне трошкове. 
За административне трошкове смо исплатили 4.285 евра, што је 5,88% у односу на 
укупан буџет (и 6,78 % у односу на прикупљена средства у текућој години). У оквиру 
административних трошкова исплаћене су минималне награде појединцима који су 
одговорни за реализацију програма и члановима Комисије за одабир стипендиста 
који су ове године уложили велику енергију и значајно вријеме како би пројекат 
био успјешно реализован. Мањи дио административних трошкова се односи на 
трошкове организације свечане додјеле стипендија која се сваке године одржава у 
Владичанском двору у Мостару. Такође, у склопу административних трошкова су и 
трошкови одржавања рачуна у банци, трошкови конверзије девиза, као и трошкови 
домаћег и међународног платног промета.

У односу на укупан буџет, исплаћене стипендије и награде, као и административне 
трошкове, преостало је 11.590 еур за наредну школску и академску 2022/2023. годину 
(што је за 20,19% више у односу на прошлу годину).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА У ЕВРИМА

Пренесена средства из школске и академске 2020/2021. године 9.643 евра

Прикупљена средства од донатора у школској и академској 2021/2022 63.187 евра

Исплаћено стипендистима 56.955 евра

Исплаћено за административне трошкове 4.285 евра

Преостало средстава за 2022/2023. годину 11.590 евра
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Стипендије према полуПријављене стипендије

од 348 Укупно
131

Статистика за школску и академску 2021/2022. годину

Укупно 
пријављене стипендије 348  (за око 83% више него прошле године)

Одобрене стипендије 131 37,75% (за око 35% више него прошле године)
Неодобрене стипендије 217 62,25% (за око 233% више него прошле године)

Мушки пол 29 22,14% (за око 11% више него прошле године)
Женски пол 102 77, 86% (за око 43% више него прошле године) 

131

29

102

217

Одобрене стипендије према узрасту

Основна школа 6-9 разред 32  24,43%  (за око 28% више него прошле године)
Средња школа 35 26,72%, (за око 45% више него прошле године)
Факултет 64 48,85% (за око 33% више него прошле године)

32

35

64 од 131
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Одобрене стипендије према градовима

од 131

39

31
27

13

5
5

4 331

Мостар 39 29,77% (за око 7% мање него прошле године)
Невесиње 31  23,67% (за око 63% више него прошле године)
Билећа 27 20,61% (за око 92% више него прошле године)
Требиње 13 9,92%  (за око 62% више него прошле године)
Берковићи 5 3,82%  (за око 66% више него прошле године)
Гацко 5 3,82%  (за 150% више него прошле године)
Љубиње 4 3,05%  (за око 33% мање него прошле године)
Чапљина 3 2,29%  (први пут)
Дубровник 3 2,29%  (први пут)
Столац 1 0,76%  (први пут)

Укупно  131 
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ДОДJЕЛА СТИПЕНДИЈА
Извјештај

Српско просвјетно и културно друштво Просвјета – Градски одбор Мостар, ове године 
је по шести пут додијелило Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”, и то на 
свечаности одржаној 30. априла 2022. године у Владичанском двору у Мостару.

За ову школску и академску 2021/2022. годину Просвјетине стипендије су добили: 
32 ученика основне школе, 35 ученика средње школе и 64 студента. Пливачица Лана 
Пудар добила је специјалну стипендију, а дванаесторо ученика и студената добило 
је награду програма Просвјетине стипендије, док је седморо ученика Гимназије 
“Јован Дучић” из Требиња добило награду за активизам. Стипендисти који су добили 
одличну оцјену за писање мотивационог писма, добили су на поклон књигу Алберта 
Камија “Куга” (лични поклон Славка Андрејевића).

Свечаности додјеле стипендија присуствовали су Његово преосвештенство 
владика захумско–херцеговачки и приморски Димитрије, Сања Бјелица 
Шаговновић, донатор и предсједник СПКД “Просвјета”, Гордана Пешко, донатор, 
Здравка Хинић, донатор и члан Организационог одбора, Весна Табачки, донатор 
и секретар Организационог одбора, отац Радивоје Круљ, парох мостарски и члан 
Организационог одбора, Славко Андрејевић, донатор, суоснивач и предсједник 
Организационог одбора, Жељко Јерговић, донатор и члан Организационог одбора, 
Марко и Миља Хинић, донатори, Филип Ђоковић, донатор, Борис Антељ, 
предсједник Комисије за одабир стипендиста, затим Горица Рашовић, Мирко 
Лечић и Радислав Тубић, чланови Комисије за одабир стипендиста, као и Владенка 
Миловић, члан УО Просвјете, Бранимир Боровчанин, парох благајски, Небојша 
Радић, парох бјелопољски, те Младен Чалија, старјешина Храма у Невесињу. 
Такође, додјели стипендија је присуствовало више од стотину стипендиста и многи 
родитељи.

Владика Димитрије је окупљеним стипендистима поручио да уче, али и да просвјећују 
своја срца и душе, јер ће само тако бити цјеловити људи који ће успјети да задрже 
младост и свјежину духа, упркос годинама и животним околностима. Владика је 
изразио посебну захвалност донаторима који помажу овај догађај у Мостару.

Сања Бјелица Шаговновић је са поносом истакла да је пројекат Просвјетиних 
стипендија “Владимир Ћоровић”, у години у којој СПКД Просвјета обиљежава 120 
година постојања,  највећи стипендијски фонд у Херцеговини.  

Жељко Јерговић, један од донатора и члан Организационог одбора, нагласио је 
стипендистима да је у животу знање најважније и да им то нико не може одузети, 
да треба да његују емоције према друштву и Цркви, као стожеру окупљања и да ће 
имати лијепу будућност ако то буду поштовали.

У име стипендиста средњошколаца, присутнима се обратила Романа Рогановић, 
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ученица 4. разреда Гимназије “Јован Дучић” из Требиња, добитница Просвјетине 
стипендије и награде за активизам, за учешће у снимању документарног филма 
“Владо”. Романа је као вишегодишњи стипендиста истакла значај овог свечаног 
окупљања, подсјетивши да су стипендије инспирација да се његују истинске 
вриједности и да се помаже другима. “Шта год да ткаш, вежи конце за небо”.

У име стипендиста студената, који су и ове године најбројнији добитници, присутнима 
се обратила Јелена Михић, студенткиња педагогије на Универзитету “Џемал Биједић” 
у Мостару, добитница неколико Деканових награда и плакета. Јелена је истакла да 
је стипендија велика подршка у раду и школовању студената, али да је и обавеза 
да стипендисти оправдају повјерење донатора, да уче и раде оно што воле, те да 
стварају бољи амбијент за нашу заједницу.

У свечаном дијелу програма наступили су дјечији хор “Алекса” из Мостара и пјевачка 
група “Свети Димитрије” из Невесиња

На свечаности додјеле стипендија, присутнима се обратио и Славко Андрејевић, 
предсједник Организационог одбора Просвејтине стипендије „Владимир Ћоровић“, 
чије ријечи преносимо у цијелости.

Стојим данас испред вас као представник свих донатора који наш заједнички пројекат 
подржавају. Но, само бих се на моменат осврнуо на то како сам се баш ја нашао у 
овој функцији, јер то није очигледно. Наиме, нисам рођен као Мостарац. Ни моја 
мајка, ни мој отац нису Херцеговци. Последњи Херцеговац у мојој породици је био 
Славко Докић (отац моје мајке по коме носим име), најмађи син Шпире и Анике 
Докић (Јелачић) који је рођен 1911. године, а отишао из Мостара 1930. године. Ово 
је мој четврти боравак у овој дивној земљи. Када би неко објективно гледао, та моја 
веза са Мостаром и Херцеговином је у најмању руку доста слаба.

Но, моја породциа је чувала успомену на Мостар и на Херцеговину и на наше наслеђе, 
ма где да смо били. То је у неку руку, наше лично Косово. Гордана Пешко, која је 
такође донатор и међу нама данас, може вам посведочити да Пешке и Докићи већ 
четири генерације чувају кумство и пријатељство ма где били у свету... Али то чување 
наслеђа је било ствар избора. Био је то избор, односно одлука прво моје породице, 
али потом и мој избор и моја одлука.

Избор. Одлука.

У свету данас, можда чак и више него икада раније, ви ћете имати пуно избора. 
Доносићете одлуке дневно, неке важне, неке мање важне.. али свака одлука, сваки 
избор ће трасирати пут који је пред вама. Избор како да почнете дан. Одлука да ли 
да будете мање на интернету, или више са пријатељима, са собом и својим мислима. 
Избор да кажете добар дан суседу. Одлука да будете господствени и смислени у 
животу, или ужурбани и растрзани. Избор је и шта жете рећи, у шта ћете веровати, 

Говор са доделе стипендија
Славко Андрејевић
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шта нећете рећи и шта ћете одбити... хиљаду избора. Одлука за одлуком. Избор да 
будете добри ђаци сте већ направили, а да ли ћете наставити да живите у складу са 
том одлуком?

Моја једина молба је да ваше изборе правите смирено и одлучно... да не месечарите 
у одлуке и кроз живот. Доносите одлуке само када се одвојите од ужурбаности 
данашњице, када сте сами и осетите у срцу и стомаку шта су исправне одлуке за вас.

Исправни избори и исправне одлуке ће створити неке нове дивне могућности, као 
што је неки леп избор да очувамо наслеђе породице Докић, мени омогућио да управо 
ја имам ту велику част да стојим пред вама данас.

Хвала вам.

Mостарски свештеници: Радивоје Круљ, Небојша Радић, Бранимир 
Боровчанин, Гордана Пешко и Славко Андрејевић. У позадини је портрет 

Анике Докић (рођене Јелачић), прабаке Славка Андрејевића и портрет 
Бориса Пешка, Горданиног покојног супруга
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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: stipendijа@prosvjetamostar.org

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: stipendijа@prosvjetamostar.org

Драги стипендисти

Велика нам је част и задовољство што можемо да Вас обавијестимо да је Комисија 
за одабир стипендиста Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић” за школску и 
академску 2021/2022. годину, донијела одлуку да Вам додијели нашу стипендију. 
Будите поносни на свој успјех, јер од данас постајете дио једне велике и лијепе 
традиције.

Програм стипендирања ђака и студената започео је још давне 1902. године, када 
је Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета” основано у Аустроугарској 
монархији. Просвјету је  основала академски образована српска омладина, која се 
послије студија враћала у постојбину и одмах укључивала у јавни живот. У Сарајеву 
је, 20. децембра 1901. године, 29 српских интелектуалаца упутило молбу Земаљској 
влади да се оснује Просвјета, с циљем просвјећивања народа Босне и Херцеговине 
и пружања материјалне помоћи ђацима и студентима.

Од самог оснивања, Просвјета је окупљала наше 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 
многи 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 – 1914. и 1941. године, а 1949. 
године комунистичке власти су га угасиле, да би поново било обновљено 1990. године. 

Међутим, без обзира на турбулентне историјске прилике, па и на прекидање рада 
Друштва, приоритетна усмјерења остала су иста: школовање омладине, културно 
и просвјетно уздизање српског и осталих народа Босне и Херцеговине, оснивање 
библиотека и ширење издавачке дјелатности.

Просвјетина стипендија обновљена је 2016. године, прво под именом “Стипендија 
(потомака) породице Докић за дjецу Мостара”, коју је успоставио Славко Андрејевић 
(потомак чувених Мостараца Анике Јелачић и Шпире Докић), уз подршку Епархије 
захумско-херцеговачке и приморске, као и породице Бориса Пешка. Године 2018. 
ова иницијатива се проширује, те од тада стипендија носи назив Просвјетина 
стипендија “Владимир Ћоровић”. Од 2019. године програм стипендирања укључује 
ђаке и студенте с територије цијеле Херцеговине. Наш програм данас подржавају 
71 донатор и донаторка, који тим својим дјелом шаљу најважнију поруку – поруку 
заједништва.

Међу најпознатијим Просвјетиним стипендистима јесу и: Иво Андрић, Јефто 
Дедијер, Бранко Радуловић, Светозар и Владимир Ћоровић, а стипендије су добили 
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и многи други, касније истакнути Херцеговци и Херцеговке. Вјерујемо да ћете и Ви 
у будућности постати дио Просвјетине традиције, коју су управо они успоставили.

У том смислу, поред жеље да материјално подржимо ђаке, студенте и студенткиње, 
желимо и да Вас подсјетимо на неопходност усвајања и очувања највиших животних 
вриједности док сте млади, јер сте Ви будућност нашег народа, а наша велика жеља 
јесте да будете бољи од нас. Примите наше савјете у најбољој намјери и сјећајте их 
се кроз живот.

Отац Тадеј Витовнички рекао је: “какве су ти мисли, такав ти је живот”, и зато 
брижљиво његујте и чувајте јединство и љепоту духа, душе и тијела, јер само тако 
ћете испунити своје личне могућности и жеље. 

Нека Вас ова стипендија подстакне на још већу марљивост и прегалаштво и нека 
буде надахнуће које ће Вас усмјерити ка томе да увијек гледате на животне ситуације 
позитивно и храбро.

Надамо се да осјећате искрену приврженост нашем народу. Ви данас у Мостару, у 
Херцеговини и свуда у свијету представљате наш народ и зато брижљиво његујте 
нашу традицију, културу и историју. У животу ће Вам познавање сопствених коријена 
и насљеђа омогућити да боље савладате нове околности и изазове на које ћете 
наилазити. Своје родољубље и национални идентитет увијек исказујте на миран, 
смислен и достојанствен начин, између осталог и тако што ћете и Ви, с временом, 
почети да помажете другима, као што ми данас помажемо Вама.

Будите увијек поштени људи, с личном одговорношћу и морално исправни. У 
коријену ријечи образовање јесте ријеч образ, односно поштење, а то је стога што 
је образована особа само она која је и морално исправна. Улажите у сопствено знање 
за вријеме школовања, али и током цијелогa живота, јер Вам једино знање нико не 
може узети.

Срби и Српкиње Мостара и Херцеговине увијек су били природно господствени људи. 
Његујте ту особину, не само ријечима већ и дјелима, у сваком тренутку.

Покажите и свједочите заједништво, а основа заједништва јесте уважавање породице. 
Будите неко ко у свим својим дјелима, мислима и ријечима – сабира и умножава.

Учите о нашој вјери, али прије свега живите вјеру. Вјера ће Вам дати снагу, вољу и 
мир да увијек и у свему будете своји. И никада не заборавите да су поштовање и љубав 
према нашој вјери и нацији утемељени на поштовању и свих других вјера и нација.

Чувајте и живите Косово, јер Косово је колијевка наше вјере и нације.

Мостар, 30. април 2022. године

Славко АндрејевићСања Бјелица Шаговновић

Предсједник Организационог одбора 
Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”

Предсједник СПКД “Просвјета” 
– ГО Мостар
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Фотографије са додјеле стипендија

Свечаност додјеле Просвјетиних стипендија – Владика Димитрије

Заједничка фотографија са свечаности додјеле Просвјетиних стипендија, испред 
Владичанског двора у Мостару, 30.04.2022. године
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Чланови Организационог одбора и Комисије за одабир стипендиста

Жељко Јерговић, донатор и члан Организационог одбора
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Дјечији хор “Алекса” из Мостара

Присутни чланови Организационог одбора и пјевачка група
“Свети Димитрије“ из Невесиња
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Дарко Судар

Антонела Пејичић

Гордана Пешко
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Романа Рогановић

Никола Ружичић

Награђени ученици Гимназије “Јован Дучић” из Требиња
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НЕКЕ САСВИМ ЛИЧНЕ ПРИЧЕ

Зовем се Јелена Кандић и овогодишњи сам стипендиста 
Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”. Овим путем 
жељела бих да захвалим свима који су препознали мој потенцијал 
и вредновали мој рад, а такође упућујем захвалност и у име 
свих студената из цијеле наше Херцеговине. Нажалост, живимо 
у времену када се велик број младих људи одлучује градити 
каријеру ван граница наше државе, међутим, програми попут 
Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић” сигурно ће да 
помогну у смањењу овог негативног тренда.  

Иако сам рођена у Београду, гдје сам и провела велик дио дјетињства, моја цијела 
породица долази из Мостара, у којем и ја живим већ дуги низ година. Сходно томе, 
могу рећи да се осјећам као рођена Мостарка и да осјећам неописиву љубав према 
овом граду и цијелој Херцеговини. Морамо да будемо свјесни и поносни да долазимо 
из града који је изњедрио огроман број научника, писаца, музичара, спортиста...  

Наша СПКД Просвјета увијек је окупљала највеће интелектуалце, као што су: Алекса 
Шантић, Атанасије Шола, Јован Дучић, Светозар и Владимир Ћоровић и бројни 
други. И заиста је дивно и велика је част бити дио ове приче.

Дужност моје и будућих генерација јесте да наставимо оним путем који су започели 
наши суграђани. А оно што сматрам својом обавезом, наравно ако ћу је упоште тако 
назвати, јесте да било кроз Просвјету, неку другу организацију или лично–једног 
дана и сама постанем један од донатора. Имам ту срећу да из личног искуства знам 
колико ово признање значи једној младој особи који је тек на почетку свог каријерног 
пута и наилази на много препрека на том путу. Ова стипендија нема само новчану 
вриједност, него је њена јачина знатно већа од тога. Са сигурношћу могу да кажем 
да има снагу да мотивише сваког основца, средњошколца и студента да још више 
ради на себи и постане што бољи човјек. 

На крају, оно што остане иза нас јесу наша дјела, а не само оцјене у школском 
дневнику. А Просвјета је осмислила одличан критеријум који укључује и вреднује 
све оно што радимо уз своју школу или факултет. 

Стога бих још једном жељела захвалити Српском просвјетном и културном друштву 
Просвјета, свим донаторима, као и онима који су на било који начин учинили све 
ово могућим и остваривим. Уз њих желим такође да захвалим и свим ученицима и 
студентима који показују да Херцеговина још увијек има много успјешних људи, али 
и оних који су на путу да то постану. Сигурна сам да ће СПКД Просвјета наставити да 
расте и да се развија, а ја ћу настојати бити ту и даље, као професор енглеског језика 
за малишане и особа спремна за било коју другу активност која се буде покретала. 

Јелена Кандић
студент 5. године руског и енглеског језика и књижевности 
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Српско просвјетно и културно друштво Просвјета – ГO Мостар 
изузетно је поносно на чињеницу да је Просвјетина стипендија 
“Владимир Ћоровић” ове године, по броју стипендиста, израсла 
у највећи стипендијски фонд у Херцеговини. 

Инспирисани славном прошлошћу наших сународника који су 
прије 120 година основали Просвјету са основним циљем да 
би стипендирали образовање српске омладине, настојали смо 
обновити ову традицију у мостарској Просвјети и, за сада, шесту 
годину заредом, овај пројекат видљиво расте и напредује. Зато и јесмо посебно 
срећни и с правом поносни што смо остали досљедни својој традицији и мисији, 
те што улажемо у свјетлију будућност не само наше омладине, него уопште нашег 
народа у овим крајевима. 

Поносни смо што смо, иако мали као друштво, ипак изњедрили овакав пројекат. Није 
нас срам рећи да смо често у прилици да дајемо и десет пута више него што имамо, јер 
ипак дјелујемо са скромним годишњим буџетом који обезбјеђујемо путем реализације 
одређених пројеката који помажу културне програме. Међутим, успијевамо да 
одржимо значајне манифестације и програме те да будемо препознатљиви не само 
у Мостару, већ у цијелој БиХ, па и шире. 

Овај програм, поносно наглашавамо, постоји искључиво захваљујући нашим 
донаторима, нашим Мостарцима, Херцеговцима и пријатељима који, иако расути 
по свијету, нису заборавили свој град и свој народ, већ несебично помажу како 
бисмо заједно одржали давно упаљени пламен, који су наши преци запалили прије 
знатно више од стотину година у Мостару и Херцеговини. Исти онај пламен који 
се, иако често у другим облицима – захваљујући бројним неприликама и невољама 
кроз које смо као народ пролазили – ипак никад није угасио, и који подстиче развој 
знања, образовања, интелектуалне мисли, као и очувања наше културе, језика и 
духовности, уопште нашег идентитета, без чега као народ нећемо, нити можемо да 
будемо препознатљиви.

А све је почело прије шест година, када је Славко Андрејевић, данас предсједник 
Организационог одбора Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”,  изразио 
жељу да стипендира неколико ученика. Његову идеју подржала је Црквена општина 
Мостар и прича је кренула. Као и све везано за Мостар, пројекат је подржао велики 
донатор наше Цркве и заједнице, данас покојни Борис Пешко са својом породицом, 
затим породице Јерговић, Хинић и многи други. Заправо, њих стотину су до сада 
били донатори. 

У почетку је идеја била да се помогне српској дјеци у Мостару, али се убрзо ширио и 
круг донатора, а с њима и жеља да се програм прошири. Зато се овај пројекат данас 
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успјешно проводи на подручју цијеле наше Епархије – од Коњица, преко Мостара, 
Невесиња, Гацка, Билеће, Берковића, Љубиња, Требиња па све до Дубровника, 
обухватајући тако бројну дјецу и младе са овог простора.

Наши славни сународници прије много више од једног вијека, па чак и знатно прије 
званичног оснивања наших културних и просвјетних друштава у овом граду, ударили 
су темеље културе у Мостару, које ни ратови као ни било које друге недаће нису 
могли ни уздрмати ни избрисати. Зато је наша жеља била, и данас јесте, да очувамо 
то наслијеђе и да из Мостара поново покренемо добре и племените ствари, јер – 
свјесни смо – без великих снова нема ни великих дјела. Наш допринос и подршка 
школовању ученика и студената из Херцеговине нису велики, али је наша жеља 
била да покажемо да се рад и труд цијене, да само улажући у образовање, можемо 
уједно градити бољу будућност.

Овај програм заснован је на доброти људи који желе да чине добро и мијењају свијет 
на боље, што је могуће само кроз добро образовање будућих генерација. Зато смо 
сигурни да ће Просвјетина стипендија “Владимир Ћоровић” још више расти. Овим 
путем у име СПКД Просвјета – ГO Мостар, те Организационог одбора Просвјетине 
стипендије “Владимир Ћоровић”, искрено захваљујем свим донаторима, јер без њих 
не би било овога пројекта. 
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