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УВОДНО ПИСМО
Православни Епископ Захумско-херцеговачки и 

приморски Мостар - Требиње

ДОБРОТВОРИМА 
СТИПЕНДИЈЕ “ВЛАДИМИР ЋОРОВИЋ”

Поштовани господине Славко, драги мостарци и херцеговци,

Обавијештен сам од оца Радивоја Круља и чланова мостарске Просвјете о 
вашој активности у додјели стипендија ученицима и студентима у Мостару и 
Херцеговачко- Неретвљанском кантону, као и о вашим будућим плановима.

Овим путем вам се захваљујем на вашој љубави и пожртвованости.

Уједно дајем свој архијерејски благослов за ово племенито дјело, желећи вам 
много успјеха у вашем будућем раду.

Тешко је ријечима изразити важност вашег подухвата. Дјеца и омладина су 
наша будућност и будућност наше цркве. Нека би дао Господ да нас она превазиђу 
у сваком добром дјелу.

Благослов Божији нека је са вама и свима око вас!

Бр. 10/19
22. јануар 2019.
Требиње
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Домовина се брани реком
И рибом у води

И високом танком смреком
Што расте у слободи

Домовина се брани цветом
И пчелом на свету

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.

ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ
Љубивоје Ршумовић
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МАЛИ ОСВРТ НА НАШ ПРОГРАМ
Славко Андрејевић

1. Одакле је почела Ваша идеја за сарадњу са СКПД 
Просвјета у Мостару око стипендирања студената 2016?

Идеја стипендирања студената у Мостару односно 
Херцеговини је изникла после моје посете Мостaру 2016. 
године као неки мали покушај успомене на моје претке 
из Мостара и захвалности њима на мом наслеђу, и земљи 
која је њих родила. Јеванђеље по Луки каже да од оних који 
више имају, више се очекује. Свако од нас треба да даје 
више другима и да буде свестан да ретко дајемо колико 
можемо.

Наиме, ја сам предак Анике (рођене Јелачић) и Шпире 
Докића из Мостара. Узимајући у обзир да сам друга генерација рођена ван 
Мостара, притом из женске линије пошто је мој дека Славко Докић (ожењен 
Милицом Докић, рођеном Пећо) имао само једну ћерку Анику, немам ни 
сећања о самом Мостару. Само сам га једанпут видео пре 2016. године. Ипак, 
моја породица је увек чувала успомену на Мостар. Мостар је нека врста нашег 
породичног Косова – идеја, светионик вредности око кога се окупљамо ми као 
породица. Мостар је подсетник да смо као потомоци наших предака нешто много 
више од нас самих и наше данашњице. Корени су и извор живота, а често могу 
бити и инспирација животу.

Мостар је мени често служио као идеја водиља да сам себе подсетим учиним 
свеснијим и савеснијим због тог наслеђа. А наслеђе је како привилиегија, тако 
и обавеза.

2. Мостар сте изабрали онда из личних разлога као место одакле почињете 
акцију стипендирања српских студената?

Мостар је данас мали град. У њему нема много Срба. Међутим, он за наш народ 
има једну врло важну улогу. У 19. веку Мостар је био један од највећих центара 
нашег народа ван Србије. Био је економски центар једне нове грађанске елите, 
али и образовни центар. Он је изнедрио Шантића, Дучића, Ћоровића... Мостарски 
трговци Срби су од раног почетка увиђали значај своје економске снаге која им 
је давала статус у новом друштву, али и важности улагања у образовање, културу 
и своју заједницу као начин да свој иницијални економски успех утемеље и 
прошире. Та спона између економске елите и културнo-добротворних активности 
је својствена за Мостар и од њега је учинила нешто много веће, значајније и 
утицајније од главног града Херцеговине.
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Тог октобра 1873. године када су Срби освештали Саборни храм Свете тројице 
у Мостару, храм је доминирао целим градом. Сазидали су један од највећих 
православних храмова на целом Балкану у том тренутку као доказ њихове велике, 
cмеле визије заједништва, напретка, рада, концепта једне нације у успону…. Није 
ни случајно да су га морали уништити у прошлом рату као што су и мост срушили 
– то су била два видљива симбола Мостара, а Храм печат нашег присуства.

Храм се данас поново издиже изнад Мостара. Како се Храм уздиже, тако нам 
се указује и приказује визија наших предака.

Густав Малер је рекао да очување наслеђа није поклонство пепелима прошлости 
већ (о)чување ватре. Ми смо у аманет добили ту смелу визију наших предака 
уткану у мостарском храму. Садашњост нашег народа је очигледно лоша и слаба. 
Нисмо данас никако на висини задатка који је пред нама, али отац Тадеј каже 
“важно је само увек поново устати и наставити пут ка Богу. Макар и сто пута 
дневно пали, не мари; и само устаните и идите даље напред.”

Храм изнад Мостара који се диже поново треба да нам буде подсетник на 
велику визију предака. Наша иницијатива за стипендије је онда мали покушај да 
ударимо темељ, да дамо пример како можемо да чувамо ватру нашег наслеђа.

3. Мислите да је образовање начин очувања ватре?

Мислим да је слобода (одн. слобода избора) највиша вредност, из великог 
аспекта - као циљ нације или друштва, или из личне перспективе као циљ сваког 
појединца, онда пут који нас води до те највише вредности – је пут знања. Осим 
економског просперитета, познавања самог себе, бољег разумевања света око 
нас, знање и образовање нам допуштају да смело управљамо својим животом. У 
том смислу „Scientia potentia est“ или на нашем језику – знање је моћ. Но, сама 
реч „образовање” на нашем језику носи и једно лепше тумачење. Корен те речи 
на нашем језику је из речи „образ“ па се код нас образовање везује са етиком. 
Зато се и код нас каже „Знање је врлина.“ (Овде се везујем за Сократа).

Борис Пешко, велики мостарац и још већи човек, рекао ми је једном “знање 
вам нико не може одузети.” На трусном подручју Балкана то јесте управо једини 
трајни темељ који можемо да оставимо следећим генерацијама. Образовање ће 
изнедрити неке нове научнике, просветне раднике, докторе, банкаре... будуће 
генерације које ће очувати ватру.

4. Која је Ваша визија за програм стипендија?

Визија коју смо поставили заједно треба да има смелост оличену у мостраском 
храму. Наша жеља је била да почнемо у Мостару, али да временом проширимо 
активности на Србе у Херцеговини, Босни, Македонији, Црној Гори, Хрватској, 
Словенији, Италији... да заједно помогнемо образовању нашег народа ван 
матичне земље; да помогнемо у образовању и очувању ватре.

Јака и сретна Србија не може се градити само у Београду. Нека нова Србија 
се може градити једино ако будемо и уздигли наш народ у Мостару, Сарајеву, 
Скопљу, Загребу, Сплиту, Љубљани, Трсту... Наши потомци треба да чувају и 
наше Косово, али и своја лична Косова као светионике вредности и подсетнике 
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њихових наслеђа.

5. Која је порука коју желите да пошаљете овим програмом?

Почели смо малим корацима – 2016. године Црква и ја. На тим скромним 
темељима 2018. године смо проширили на нешто веће, не само у финансијском 
смислу, већ у смислу да смо успешно кренули са сарадњом деветнаест појединаца 
који се нису сви познавали на почетку. То су можда чак најважнијe поруке које 
показујемо нашим примером– темељан рад и заједништво.

Кажем „темељан рад“ јер смо управо почели мало, тестирали своје идеје 
и могућности и тек онда кренули да ширимо и развијамо програм. Да би смо 
чували ову малеровску ватру– ми морамо да проширимо наш програм, а њега 
можемо проширити једино ако смо поставили добре темеље.

У данашње време чини се да смо ми, као нација, заборавили да је патриотизам 
заснован на заједници, заједничком раду и заједничком раду за заједницу. То никако 
не значи да сви треба да мислимо исто јер би то било једноумље, комунизнам или 
доба деведесетих чије резултате живимо данас. Треба да подстичемо разнојакост 
мишљења, али да укрштавамо погледе и заједно одређујемо шта је најбоље. Током 
рада на овом програму, ова наша мала група донатора је баш у томе и успела. 
Нашим радом дајемо пример заједништва.

6. Порука заједништва је тако важна?

Јесте. Мислим да је то вероватно најважнија порука. Оно што радимо важно je 
подједнако као и оно како то радимо.

7. Сарадњу са Црквом и СКПД Просвјета у Мостару сте изабрали зато што 
сте верник?

Верник је велика реч. Oсећам веру, али сам грешан и не испуњавам вољу 
Створитеља. Али покушавам да будем верник ако сваког дана радим боље, 
мислим боље. Помоћ другима је и чин вере који уједно чини благодет особи 
која је примила помоћ, али и особи која ју је пружила.

Од силних верника и патриота наш народ без спокојне садашњице и вере 
у будућност бежи у иностранство данас, а наша земља је можда управо сада 
најслабија у модерној историји. Наша Црква тј. Њени представници данас не 
уливају велико поверење. Као и са данашњим политичко-економским елитама 
–ствари су доста очигледне, па их и не морамо нити набрајати нити анализирати. 
Само ретки и храбри се данас дигну (а то значи да и дигну свој глас) у покушају 
да теже бољем (по савету оца Тадеја). Но, Црква је (нажалост) данас често једини 
носилац наше државности тј. наших активности у многим срединама попут 
Мостара, па помоћ нашем народу једино може ићи у сарадњи са Црквом.

Захвални смо да можемо сарађивати око ове иницијативе са садашњим 
Владиком захумско-херцеговачким господином Димитријем, претходним 
Владиком господином Григоријем и њиховим замеником, оцем Радивојем Круљем. 
Ми смо једино могли да осмислимо овакав пројекат захваљујући невероватној 
прилици да су управо сви они наши саговорници у Цркви у Херцеговини.
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13. јула 2018.

Члан 1.

Којом се одлучује додјела стипендије, за ученике у основном, средњем и високом 
образовању.

 Члан 2.

Право на додјелу стипендије имају сви ученици који су се пријавили на јавни 
конкурс за додјелу стипендије, те испуњавају услове наведене у конкурсу, те 
благовремено доставе тражену документацију. Да би корисници једнократне 
стипендије примили средства морају донијет потврду о редовном школовању.

Члан 3.

Давалац стипендије се обавезује ће за школску 2018/2019 године извршити 
једнокаратну исплату стипендије највише до 75% просјечне нето плате у ФБиХ 
према последњем објављеном податку Федералног завода за статистику.

Члан 4.

С обзиром да се ради о удружењу - непрофитној организацију, корисници 
стипендије нису ни у каквом сродству са даваоцем стипендије.

Члан 5.

Исплата стипендија ће се вршити након завршетка конкурса и жалбеног рока на 
одабир стипендиста у готовом новцу. Корисници стипендија су малољетне особе, 
те не могу отворит трансакцијски рачун у банци без стартеља, а с обзиром да се 

ОДЛУКА О УТЕМЕЉЕЊУ СТИПЕНДИЈЕ

ПОЧЕЦИ ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА
Активности током 2016 - 2018. године

Током школске 2016/2017 и 2017/2018 године прикупили смо за програм 
Просвјетине стипендије 9.850,00 ЕУР:

• Славко Андрејевић - 5.000,00 ЕУР
• СПЦО Мостар: 4.850,00 ЕУР

Стипендирано је једнократно 15 ученика и студената, а вишекратно 6:

• Основна школа - 2
• Средња школа - 7
• Факултет - 11
• Постдипломски студији - 1

Према полу, стипендије су подјељене у омјеру 14 женских и 7 мушких ученика.
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Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета” Градски одбор Мостар 
именује Комисију за додјелу “Просвјетине стипендије Владимир Ћоровић” за 
школску и академску 2018./2019. годину у следећем саставу:

1. Славко Андрејевић
2. Сретенка Чихорић
3. Здравка Хинић
4. Тања Чворо
5. Дамјан Крњевић
6. Радивоје Круљ

За секретара Комисије именује се Борис Антељ.

Конкурс за стипендије је расписан до петка, 14.септембра 2018.године. Секретар 
Комисије ће прикупити све молбе и редовно их слати свим члановима Комисије. 
Комисија ће размотрити све пристигле молбе и одабрати стипендисте најдаље 
до 1. октобра 2018.године. Листу одабраних стипендиста по одлуци Комисије, 
Просвјета ће јавно објавити најдаље до петка, 6. октобра 2018. године и потом 
потписати утоворе са стипендистима и исплаћивати стипендије.

Управни Одбор СПКД Просвјета – ГО Мостар
1. Сања Бјелица Шаговновић, в.д. предсједника
1. Радивоје Круљ
2. Владенка Миловић

ИМЕНОВАЊЕ

Именовање комисије, управног и надзорног одбора

ради о једнократној исплати, а како би смањили трошкове отварања и затварања 
трансакцијског рачуна, удружење се одлучило на овакав вид исплате.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиват ће се 10 дана након 
затварања конкурса.

РЕДОСЛЕД АКТИВНОСТИ
1. Објављивање конкурса за стипендије 25.7.2018.
2. Примање пријава на конкурсу за стипедније од 25.7. до 14.9.2018.
3. Рад комисије за стипендије и одабир стипендиста од 15.9. до 1.10.2018.
4. Потписивање уговора са стипендистима од 2.10. до 12.10.2018.
5. Исплата стипендија од 15.10.2018. до 28.6.2019.
6. Заједничко окупљање донатора, чланова комисије и стипендиста јула 2019.
7. Објављивање конкурса за стипендије за школску/академску 2019/2020
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ОСНИВАЧИ Члан комисије

Српска православна црквена општина Мостар ДА

Славко Андрејевић ДА

ДОНАТОРИ Члан комисије

Александар Пешко

Андреј Јерговић ДА

Александар Ћириловић

Дамјан Крњевић Мишковић ДА

Дарко Бајчетић

Дејан Спаравало

Војислав Спаравало

Жељко Јерговић

Игор Дамјановић

Марјан Николић

Марко Хинић ДА

Мирко Вучијак

Никита Чахурски

Никола Ћорсовић

ОСНИВАЧИ И ДОНАТОРИ

Академска/школска година: 2018/2019

3. Бранка Медан
4. Горица Рашовић
5. Радислав Тубић
6. Сања Ђурасовић
7. Сретенка Чихорић* (члан комисије)
8. Тања Чворо* (члан комисије)
9. Вања Бјелица- Чабрило
10. Данило Голо
11. Борис Антељ

Надзорни Одбор СПКД Просвјета – ГО Мостар
1. Милена Комлен
2. Шемсудин Сердаревић
3. Горан Судар
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КОНКУРС

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 
2018./2019. годину.

Просвјета ће додијелити више стипендија за ученике основних и средњих 
школа у школској 2018./2019.години и за студенте и постдипломце у академској 
2018./2019.години са подручја Града Мостара и Херцеговачко-Неретвљанског 
Кантона.

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 за стипендију ученици од 1. до 6.разреда требају 
приложити следеће: копију ђачке књижице или свједочанства за све 
разреде које су завршили (не односи се на ученике првог разреда), 
копију о евентуалном 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 и 
Долини Неретве. Напомена: Оригиналну документацију приликом предаје 
молбе доставити на увид.

2. Уз опширну молбу за стипендију ученици од 6. до 9.разреда требају 
приложити следеће: копију ђачке књижице или свједочанства за све 
разреде које су завршили, копију о евентуалном социјалном статусу 
родитеља (старатеља) или сопствена изјава о економској ситуацији у 

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, 25.07.2018. године
Број 09/18
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породици. Потврду од надлежне институције или друштва о активности 
у српској заједници у Мостару и Долини Неретве. Напомена: Оригиналну 
документацију приликом предаје молбе доставити на увид.

3. Уз опширну молбу за стипендију ученици од 1. до 4.разреда средње школе 
требају приложити следеће: копије свједочанства за све разреде које су 
завршили, копију о евентуалном 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 и Долини Неретве. Напомена: Оригиналну документацију 
приликом предаје молбе доставити на увид.

4. Уз опширну молбу за стипендију студенти требају приложити следеће: 
копије индекса са оцјенама и свједочанства од средње школе, потврду 
да су редовни студенти, копију о евентуалном 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 и Долини Неретве. Напомена: Оригиналну 
документацију приликом предаје молбе доставити на увид.

5. Уз опширну молбу за стипендију постдипломци требају приложити 
следеће: копије индекса са оцјенама, копију факултетске дипломе, потврду 
да су редовни студенти постдипломских студија, копију о евентуалном 
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 и Долини Неретве. 
Напомена: Оригиналну документацију приликом предаје молбе доставити 
на увид.

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 и долини Неретве 

- 15%

Конкурс је расписан до петка, 14.септембра 2018. године.
Документацију можете доставити путем поште: 

СПКД Просвјета ГО Мостар
ул. Конак 7
88000 Мостар
са назнаком ЗА ПРОСВЈЕТИНУ СТИПЕНДИЈУ ВЛАДИМИР ЋОРОВИЋ

или доставити лично на поменуту адресу
или послати е-маилом на prosvjeta.mostar@outlook.com

Све додатне информације можете добити путем горе наведеног маила или путем 
facebook (messenger) https://www.facebook.com/bozicni.koncert.9
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БОДОВАЊЕ
Критеријуми за додјелу стипендија су следећи:

50% успјех
25% социјална карта
15% активности у нашој заједници и
10% тенденција успјеха

Кандидати се бодују на следећи начин:

• максималан број бодова је 100

• успјех носи 50 бодова (одличан 50, врлодобар 40, добар 30 и доваољан 20)

• социјалну карту дијелимо на (изузетно лоша када није запослен ниједан 
родитељ и кандидат без једног или оба родитеља 25 бодова, лоша 20 бодова, 
лоша али родитељи живе од свог рада 15 бодова, добра када је запослен 
један родитељ 10 бодова, добра када просјечно живе и раде оба родитеља 5 
бодова и изузетно добра без бодова)

• што се тиче активности у нашој заједници бодовање дијелимо на (изузетна 
активност када је кандидат активан у више српских институција 15 бодова, 
10 бодова за активност, 5 бодова за повремену активност и без бодова за 
неактивност)

• тенденција успјеха носи 10 бодова (ово бодујемо по договору чланова 
комисије).

СТАТИСТИКА

Узраст # %

Основна школа 1-4 разред  6 18%
Основна школа 5-9 разред  7 21%
Средња школа  9 26%
Факултет  11 32%
Постдипломски студиј  1 3%

Одобрене стипендије према узрастима

од 100%

18%

21%

3
%
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Стипендије према полуПријављених стипендија

Узраст              Број

• Пријављене стипендије Основна школа 1-4 разред  18
• Одобрене стипендије Основна школа 1-4 разред  6

• Пријављене стипендије Основна школа 5-9 разред  18
• Одобрене стипендије Основна школа 5-9 разред  7

• Пријављене стипендије средња школа  14
• Одобрене стипендије средња школа  9

• Пријављене стипендије факултет  24
• Одобрене стипендије факултет  11

• Пријављене стипендије постдипломски студиј  2
• Одобрене стипендије постдипломски студиј  1

Пријављених стипендија 76

Одобрених стипендија 34
Неодобрених стипендија 42

Женско 24
Мушко 10

Укупно
 34

24

10

76 34
42

Однос пријављених и одобрених стипендија према узрасту

0

5

10

15

20

25

30
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Преглед уплаћених, исплаћених и преосталих средстава

Сва прикупљена средства су усмерена само на добротворне активносги без 
икаквих трошкова на администрацију. Рад чланова комислије, оца Радивоја 
Круља, г. Бориса Антеља, Славка Андрејевића, као и покривање трошкова 
донаторског ручка од стране г. Бориса Пешка. 

Одређена средства су три донатора уплатила након доделе стипендија па се стога 
та средства преносе на програм стипендија за следећу школску годину 2019-2020.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА У ЕУР

УКУПНО УПЛАЋЕНО 16.400,00

УКУПНО ИСПЛАЋЕНО СТИПЕНДИСТИМА 13.250,00

УКУПНО ИСПЛАЋЕНО ЗА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 415,00

ПРЕОСТАЛО СРЕДСТАВА У ЕУР 2.735,00

СТИПЕНДИСТИ 
Списак стипендиста и једнократне новчане помоћи 

за школску 2018/2019. годину

На конкурс се пријавило 76 заинтересованих ученика и то:

• млађи основци - 18
• старији основци - 18
• средњошколци - 14
• студенти - 24
• постдипломци - 2

Према утврђеном начину бодовања и Одлуком комисије стипендију су добила 
34 ученика:

• млађи основци - 6
• старији основци - 7
• средњошколци - 9
• студенти - 11
• постдипломци - 1

Церемонија објаве успјешних кандидата програма стипендија организована је 
у просторијама Владичанског двора 13.10.2018. године у склопу Шантићевих 
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Бр. Име и презиме Износ KМ  Школа

1. Дарко Чалија 500,00 основна школа 1-4

2. Клара Марић 500,00 основна школа 1-4

3 Марија Кајго 500,00 основна школа 1-4

4 Милица Михић 500,00 основна школа 1-4

5 Николина Чалија 500,00 основна школа 1-4

6 Селена Лаурент 500,00 основна школа 1-4

7 Андреа Беловић 600,00 основна школа 5-9

8 Филип Комлен 600,00 основна школа 5-9

9 Гордана Кулиџан 600,00 основна школа 5-9

10 Игор Лојпур 600,00 основна школа 5-9

11 Милан Папић 600,00 основна школа 5-9

12 Милица Војчић 600,00 основна школа 5-9

13 Сања Сјеран 600,00 основна школа 5-9

14 Хана Беловић 700,00 средња школа

15 Игор Савић 700,00 средња школа

16 Инес Жутина 700,00 средња школа

17 Ивана Маврак 700,00 средња школа

18 Катарина Антељ 700,00 средња школа

19 Лара Чалија 700,00 средња школа

20 Милица Ковачић 700,00 средња школа

21 Наташа Милошевић 700,00 средња школа

22 Сара Главаш 700,00 средња школа

23 Бојан Аћимовић 1.000,00 факултет

24 Дејана Комлен 1.000,00 факултет

25 Јелена Михић 1.000,00 факултет

26 Лука Михић 1.000,00 факултет

27 Марко Булајић 1.000,00 факултет

28 Милош Јањић 1.000,00 факултет

вечери поезије, уз промоцију књиге “Окупљање породица Билић, Докић, Јелачић, 
Пешко и Шаин у Мостару, маја 2016”. 

По завршетку жалбеног рока приступило се потписивању Уговора о додјели 
стипендије и исплати новчаних средстава.* Напомена: Пошто су све исплатнице 
стипендистима писане у КМ валути и у табели су наведени износи у КМ, а на 
крају табеле збирни износ је приказан у КМ и ЕУР.
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29 Немања Шаговновић 1.000,00 факултет

30 Селма Мрнџић 1.000,00 факултет

31 Тамара Булајић 1.000,00 факултет

32 Тања Јелачић 1.000,00 факултет

33 Зорка Куновац 1.000,00 факултет

34 Ивана Телебак 1.200,00 постдипл. студиј

УКУПНО ИСПЛАЋЕНО У КМ 25.700,00

УКУПНО ИСПЛАЋЕНО У ЕУР 13.250,00

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

Исплате једнократне новчане помоћи 

*Напомена: Једнократне помоћи су издвојена средства за социјално угрожену 
дјецу која нису добила стипендију.

Бр. Име и презиме Износ у KМ

1. Дајана и Дарко Судар 100,00

2. Јелена Величковић 100,00

3 Милан Медан 100,00

4 Риалдо и Риалда Пудар 100,00

5 Сергеј Жерајић 100,00

6 Синиша Карадеглија 100,00

7 Сташа Шкоро 100,00

8 Тарик Володер 100,00

УКУПНО ИСПЛАЋЕНО У КМ 800,00

УКУПНО ИСПЛАЋЕНО У ЕУР 415,00
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Драги/ драга ____________________,

Српско просвјетно и културно друштво Просвјета је обновило стипендију 
„Владимир Ћоровић“ 2016.године, угледајући се на дугогодишњу традицију нашег 
Друштва. Наше Друштво је основано 1902. године у Аустро-угарској монархији, 
и убрзо је постало најзначајније српско удружење у Босни и Херцеговини. 

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, 20. децембра 1901. године 29 српских интелектуалаца су 
упутили молбу земаљској влади да се оснује друштво Просвјета које би пружало 
материјалну помоћ ђацима и студентима, те радило на просвјећивању народа 
БиХ. 

Од самог оснивања СПКД 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 угашено 
је од стране комунистичких власти, да би се поново обновило 1990. године. 

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 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. Вјерујемо да ћеш и ти 
у будућности постати дио Просвјетине традиције коју су управо они успоставили.

Просвјетина стипендија “Владимир Ћоровић” је обновљена 2016. године 
од стране г. Славка Андрејевића, праунука чувених мостарца Шпире и Анике 
Докић, подржана и благословена од мостарског пароха оца Радивоја Круља, а 
помогнута од: Александра Ћириловића, Андреја Јерговића, Дамјана Крњевића 

ПИСМО СТИПЕНДИСТИМА
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, 13.10.2018. године
Број 52/18
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Мишковића, Дејана и Војислава Спаравала (породица Семиз), Дарке Бајчетића, 
Жељка Јерковића, Игора Дамјановића, Марјана Николића, Марка Хинића, Мирка 
Вучијака, Никите Чахурског, Николе Ћорсовића и Саше Пешке.

Одбор за стипендије је при додјели 34 стипендије ове године бирао између 
76 пријављених, тако да буди поносна на своје резултате до данас, јер си управо 
ти међу изабранима. Ми те молимо да наставиш да будеш добар ђак и фино 
васпитана, јер управо је то основа на којој ћеш све остало надограђивати.

У том смислу, се сјети да је Отац Тадеј Витовнички је рекао „какве су ти 
мисли, такав ти је живот“, стога те и ми молимо да његујеш јединство и љепоту 
духа, душе и тијела у свему што радиш, јер ћеш тако испунити своје личне 
потенцијале и жеље.

Личне особине које бисмо жељели код тебе и даље (јер си их до сада показала) 
да подстакнемо су:
• Марљивост и прегалаштво (никада се не предавати и увијек гледати на 

ситуације позитивно и смјело).
• У свему бити поштен, тј. имати личну одговорност, те показати моралну и 

етичку исправност.
• Као ђак и студент развити потенцијал за највиши академски успјех, јер ти 

знање нико не може узети. Касније у послу бити најбољи шта год одлучиш 
да радиш.

• Срби Мостара су важили за природно господствене људе. Молимо те да ту 
особину његујеш, како у ријечима тако и у дјелима, и у сваком тренутку.

• Како напредујеш кроз свој живот ми би смо те молили да размислиш, развијаш 
се и временом би смо желили да те подстакнемо на рад у нашој заједници. 
Знај да си нешто много више од себе. Ти данас у Мостару, у Херцеговини 
и свуда у свијету представљаш наш народ, па стога свједочи у сваком свом 
кораку нашу заједницу, њено насљеђе и њене вриједности. Осјети искрено 
родољубље и приврженост нашем народу. Његуј традицију, културу, нашу 
историју. Родољубље и национални идентитет исказуј на миран, достојанствен, 
смислен и поштен начин тако што ћеш кроз свој успјех и ти временом активно 
помоћи другима, као што си данас примила помоћ од нас.

• У животу ће ти познавање сопствених корјена и насљеђа омогућити да боље 
савладаш нове ствари. У данашњем свијету гдје су промјене све брже, шири 
своје знање и хоризонте без задршке.

• Покажи и свједочи заједништво. Темељ заједништва је породична саборност, 
односно уважавање породице као темеља. Буди неко ко у сваком свом дјелу, 
мисли и ријечи сабира и умножава.

• Учи о нашој вјери, али прије свега живи вјеру, јер ћеш тако од Бога кроз 
молитву задобити снагу, вољу и мир да увијек и у свему будеш свој и успјешан.

• Поштовање и љубав према нашој вјери и нацији утемељено је на поштовању 
вјера и нација других.
Чувај и живи Косово, јер Косово је колијевка наше нације и вјере.

СПКД Просвјета ГО Мостар
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Путујући кроз Шуму требињску и Попово поље, од 
Требиња где сам проводила михољско лето, до 
Мостара у коме сам те суботе 13. октобра имала 

задатак да у име оснивача и приложника поздравим 
стипендисте, била сам веома узбуђена. 

Моја породична и лична историја је искрсавала... 
Драчево... Село у коме је моја покојна мајка Стана као 
свршена матуранткиња требињске гимназије, после кратког 
учитељског курса, била распоређена у пролеће 1945. да 
учи ђаке у школи са порушеним кровом, од којих су многи 
били старији од ње... Завала, манастир који је као и Острог 
тако често био спомињан у родној кући моје мајке где сам као дете проводила 
распусте....

Том бујицом сећања сам засипала мог младог пријатеља Горана, требињског 
таксисту који ме је возио. А онда сам скоро постиђена замолила њега, рођеног 
у Тасовчићима 1975. у Долини Неретве да ми прича о рату у коме је учествовао 
од 1992-95 као борац Невесињске бригаде. Рату у коме су се борили и погинули 
његов отац и старији брат. Рату у коме је остао без родне куће и родног села... 
Причао је без огорчености, са неком исконског ведрином и дубоком вером у 
живот који се наставља. Вредним радом он и мајка о којој се брине подигли су 
кућу са окућницом надомак Требиња. Има девојку, жениће се...

Стигосмо у Мостар. У Владичанском двору ужурбаност. Последње припреме 
пред почетак програма. Отац Радивоје насмејан, ведар, поуздано држи све конце 
догађања. Упознаје ме са бројним људима, гостима и учесницима програма. Деца 
и њихови родитељи без граје, заузимају своја места. Осећа се да поштују место 
и прилику у којој су се нашли. Са свечаном пажњом прате промоцију књиге 
„Окупљање породица Билић, Докић, Јелачић, Пешко и Шаин у Мостару 2016“. 
Види се да до слушалаца допиру сведочанства о величини и доприносу ових 
породица на уздизању Мостара у 19. и првој половини 20. века. Атмосфера се 
згушњава. Одише поносом пристуних на прошлост свог града, на своје корене... 

А онда нас отац Радивоје враћа у садашњи тренутак. Излаже о Просвјетиној 
стипендији, подробно објашњава поступак и критеријуме за доделу. Затим 
прозива и позива мене да се у име стипендитора обратим и поздравим скуп. 

Што и чиним гледајући лепа дечија лица сва устрептала. ...И кажем им да ова 
седокоса бака пред њима је давно средином прошлог века живела у Мостару и 
завршила ниже разреде основне школе. Причам им о чаробним сликама чисте 

ЈЕДНА САСВИМ ЛИЧНА ПРИЧА
Здравка Хинић



23

среће које сам одавде понела: одсјај сунца у белуцима у Радобољи, пуноћу 
мириса бехара, јоргована, јасмина и ружа у башчама, сивозелени масив Вележа 
и под њим витки чемпреси и високи звоник наше цркве, ођеке потковица коња 
који прелазе Стари мост на путу до Велике тепе, смарагд и пенушавост бритке 
Неретве и над њом галебове, и шарени свет лептирова, пчела, гундеља, буба мара 
што насељавају прозрачни ваздух и небо Мостара. Kажем им да су те слике, боје, 
мириси и звуци и данас живи у мени.

Следила је додела стипендија и пригодних поклона онима који стипендију 
нису добили. У програм је наступила певачка група СПKУД Гусле са неколико 
сјајно изведених песама. Kонферансу је одлично водио наш стипендиста Немања.

После званичног дела програма продужило се наше дружење. Жамор, озарена 
лица деце, младих и њихових родитеља, афирмативни коментари, приче о школи, 
факултету, учењу и раду...

Просвјета са стипендијом „Владимир Ћоровић“ је на добром путу у добрим 
рукама својих садашњих и будућих стипендиста, младости и будућности нашег 
Мостара и наше заједнице у њему. Kао и целе Херцеговине, Светог Саве дедовине, 
честите земље наших прадедова...

Уз ове утиске и мисли, дубоко дирнута доживљеним, вратих се у Требиње. 

„Није све пропало, кад пропало све је.“
Рајко Петров Ного
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С рпско просвјетно и културно друштво Просвјета је 
обновило стару праксу стипендирања ученика од 
2016.године, угледајући се на дугогодишњу традицију 

нашег Друштва. 

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, 20. децембра 1901. 
године 29 српских интелектуалаца су упутили молбу 
Земаљској влади да се оснује друштво Просвјета које би 
пружало материјалну помоћ ђацима и студентима, те радило на просвјећивању 
народа БиХ. Тако је Просвјета основана 1902. године у Аустро-угарској монархији 
са сједиштем у Сарајеву, и убрзо је постала најзначајније српско удружење у 
Босни и Херцеговини. Одбор Мостарске Просвјете је основан исте 1902.године. 
Најзначајнији предсједник Мостарске Просвјете је Алекса Шантић.

Од самог оснивања СПКД 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 угашено 
је од стране комунистичких власти, да би се поново обновило 1990. године. 

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 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. Вјерујемо да 
ћемо нашим радом и преданошћу изњедрити нека имена наших стипендиста 
приближна набројанима.

Управни одбор СПКД “Просвјета” ГО Мостар је на својој сједници 13.7.2018.
године и званично установио Просвјетину стипендију под именом академика 

ЗАВРШНА РЕЧ
Свештеник Радивоје Круљ
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Владимира Ћоровића.

Свечаност додјеле стипендија је приређена у склопу 99.Шантићевих вечери 
поезије у Владичанском двору у Мостару, у суботу 13.октобра 2018.године.

Одлучили смо да стипендије исплаћујемо из два дијела како бисмо кориснике 
више везали за нашу цркву и Просвјету. Са сваким стипендистом је потписан 
Уговор о стипендирању (уговор достављам у прилогу).

Ово је прилика да се посебно захвалим онима који су омогућили 34 стипендије 
за школску/академску 2018/2019.годину, а то су: Александар Ћириловић, Андреј 
Јерговић, Вељко Куштров, Војислав Спаравало (породица Семиз), Гордан 
Милинић, Дамјан Крњевић, Дарко Бајчетић, Дејан Спаравало (породица Семиз), 
Желимир Бодирога, Жељко Јерковић, Игор Дамјановић, Марјан Николић, Марко 
Хинић, Мирко Вучијак, Никита Чахурски, Никола Ћорсовић и Александар Пешко.

С поштовањем и захвалношћу,
свештеник Радивоје Круљ



Израду овог документа омогућили су  
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Дигитална штампа


