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УВОДНА РИЈЕЧ
Његово преосвештенство епископ захумско-херцеговачки 

и приморски господин Димитрије

Поштовани донатори,

Захваљујући вашој љубави, доброј намјери и пожртвовању, иза нас је веома успјешно 
завршен програм ђачких и студентских стипендија за школску 2020/2021. годину. 
Поново смо у прилици да се радујемо повећаном броју стипендија и још већем кругу 
људи који подржавају ово племенито дјело.

Бог је нама људима – као метод, образац спасења и задобијања живота вјечнога 
– дао Свеблагог Богочовјека Исуса Христа! Поставши човјек и волећи све нас до 
смрти на крсту, Исус је нама људима показао да морамо бити спремни да се и у 
радости и у жалости поистовјетимо с људима око себе, да их слушамо и саслушамо, 
да обратимо пажњу на другога. Ако немамо емпатије за људе око себе, свака прича 
о љубави према Богу је лажна. “Кад год учинисте једном од ових малих мојих, 
мени учинисте и кад не учинисте једном од ових малих мојих, мени не учинисте”, 
ријечи су Господње. Ако прочитамо Дјела апостолска, посланице апостола Павла 
или пак житија светих апостола, примијетићемо да они никада нису одустајали, нису 
поклекли, нису се поколебали, прошли су кроз ватру и воду, али су остали досљедни 
поменутој крстоликој љубави Христовој и радосној поруци Јеванђеља. 

Драги пријатељи, у овим тешким временима, обиљеженим пандемијом и 
економском стагнацијом, ви сте успјели да останете постојани и непоколебиви, да 
одржите и унаприједите ваше дјело љубави и тако дате примјер стипендистима и 
свима нама колико је важно при процесу образовања и стицања знања и вјештина 
очувати и прави људски карактер, истрајност и хуманост. Надамо се да ћемо, поучени 
вашим примјером, вођени образованим младим људима са изграђеним личним 
интегритетом, ми сами, наша земља и наша епархија, макар мало личити на онакво 
мјесто и заједницу каквом нас Господ жели видјети.

Божији благослов нека је са свима вама!
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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
Преглед - првих пет година у бројкама
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У периоду од 2016-2021. године:

 • укупно смо додјелили 227 сти
пендија и прикупили 100.502 
евра

 • скоро смо 10 пута увећали број 
годишњих стипендиста

 • 2016. године све стипендије су 
додјељене ученицима и сту-
дентима из Мостара, а 2021. 
године имамо стипендисте из 
9 градова са територије целе 
Епархије ЗХиП

 • програм је подржало 93 донa
тора:

 2 донатора нас подржава 
свих 5 година

 11 донатора нас подржава 
3 године

 28 донатора нас подржава 
2 године

 • највећа појединачна донација 
је била 10.200 евра

 • просјечна донација је била 1.081 
евра

После успешних  првих 5 година заједничког рада, наш стратешки приоритет за 
школску и академску 2021/2022. годину је успостављање програма повезивања 
стипендиста у циљу преношења одређених вриједности и стварања жењеног 
идентитета и осјећаја припадности.
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МАЛИ ОСВРТ НА НАШ ПРОГРАМ
Интервју са Славком Андрејевићем, 

предсједником Организационог одбора 
Просвјетине стипедије “Владимир Ћоровић”

Предсједник Организационог одбора Просвјетине сти-
пендије “Владимир Ћоровић”, г-дин Славко Андрејевић, 
пре пет година је са Српском православном црквом у 
Мостару покренуо обнављање програма стипендирања 
ученика и студената из овог града. Данас је тај програм 
израстао у пројекат под називом Просвјетина стипендија 
“Владимир Ћоровић” и организован је у оквиру Српског 
просвјетног и културног друштва Просвјета - Градски одбор 
Мостар. Андрејевић је потомак мостарске породице Докић 
која је оставила дубок траг у граду на Неретви. О томе 
како је све почело, о програму стипендирања, плановима 
и порукама младим људима, разговарали смо са Славком 
Андрејевићем. 

Ви сте били иницијатор обнове Просвјетиних стипендија 2016. године, 
инспирисани окупљањем Ваше породице у Мостару. Kоји je тренутак био 
пресудан за ту одлуку, шта Вас је посебно дотакло тих дана, у нашем граду 
на Неретви? 

Окупљање породица Билић, Докић, Јелачић, Пешко и Шаин у Мостару 2016. 
године, био je више повод, а не разлог да нешто урадимо за наше заједничко 
наслеђе. Мостар је за моју породицу, иако сам ја друга генерација рођена ван 
Мостара, остао нека врста нашег личног Косова – идеја око које се окупљамо. 
Мостар је за нас живи подсетник и симбол да смо као потомци наших предака 
нешто много више од нас самих и наше данашњице. 

Ја црпим снагу из тог наслеђа, па се природно поставило питање шта 
ја могу да вратим том граду и мом наслеђу? Наша заједничка посета је била 
корак ка очувању наших корена. Густав Малер је рекао “очување наслеђа није 
поклонство пепелима већ очување ватре”, а питање је постало - шта ми можемо 
да урадимо да се очува? 

Како да пренесемо наслеђе на следеће генерације, како да им усадимо 
одређене вредности, а да их истовремено научимо да буду слободни, паметни и 
исправни, да буду успешни у новом свету, поштујући своје наслеђе? На једини 
начин – знањем и образовањем. 

И тако смо кренули са програмом стипендија, у почетку само Црква и 
моја породица. 
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Која лична искуства и мотиви су Вам били инспирација за Просвјетине 
стипендије, с обзиром на то да сте и сами били стипендиста неколико 
институција?

Од раног детињства сам осећао поруку из Јеванђеља по Луци која каже да од 
оних који имају више, више се и очекује. То некако осећам свакодневно и то 
покушавам да негујем. Свако од нас и треба и може много више да даје другима, 
и треба да будемо свесни да ипак ретко ко од нас даје колико заиста и може. 

Поред ове поруке, велики узор за очување нашег наслеђа и разбуктавање 
те ватре је био - Борис Пешко. Породице Пешко и Докић (породица моје мајке) 
су кумови 4 генерацијe и захваљујући томе сам провео пуно, али никада довољно 
времена, са Борисом. Ретко ко је за Мостар и за Херцеговину урадио толико, 
колико је Борис урадио. Али и више од тога – он је на неки посебан начин дотакао 
свакога кога је срео. И свако ће за њега рећи да је био господин. Он je увек био 
на висини задатка. У том смислу, Борис је био и остаће један од мојих највећих 
животних узора. 

После 5 година посвећеног рада на организовању Просвјетиних стипендија 
и прикупљању што већих средстава за стипендије, какви су Вам данас утисци 
и како се осећате кад се сетите 2016. године? 

У последњих 30 година, ми Срби смо имали разне “велике” пројекте. Захваљујући 
тим “силним” и “великим” пројектима и визијама, искрено, мени се чини да није 
остало пуно и да је живот наше нације данас тужан. 

Тако смо и ми када смо кренули да обнављамо стипендије имали велике 
планове да ћемо једног дана додељивати стипендије за све Србе ван Србије, и 
то баш из нашег малог Мостара... Али успех нашег програма не зависи толико 
од саме визије коју смо поставили, већ управо од наше могућности да ову идеју 
спроведемо смислено, темељно и трајно. Често се подсећамо да је то како радимо, 
подједнако важно као и оно шта радимо. Наши су кораци можда мали, али се 
надам да су темељни, јер нам је жеља да од нашег програма направимо нешто 
заиста дуговечно.

Пет година касније у односу на тај почетак обнављања стипендија 2016. 
године, носим у себи утисак да не само да темељно радимо, већ и да све што 
радимо - радимо заједно. Изузетно сам захвалан Жељку и Андреју Јерговићу који 
су предложили да се формира Организациони одбор Просвјетиних стипендија. 
Данас тај Одбор чини 8 чланова и задужен је за дефинисање визије и свакодневно 
спровођење те визије. Заједно подстичемо иницијативе са донаторима, укрштамо 
погледе, али заиста заједно одлучујемо о томе шта је најбоље за Програм. Таквим 
понашањем шаљемо нашем народу јасну и снажну поруку заједништва. 

Последица свега тога је резултат да у петој години од обнове програма 
имамо сваке године све боље резултате, а у школској и академској 2020/2021. 
години смо имали највећи број стипендиста, највећи број донатора и залет да 
наставимо да постављамо темеље за следеће кораке.
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Тако, можда и успемо да једног дана заиста имамо програм стипендија за 
све Србе ван Србије који се дели из Мостара, из Херцеговине. 

Имате занимљиву професионалну биографију, приватно и пословно сте 
везани за Лондон и Париз, често путујете, редовно посећујете Београд. Шта 
мислите  које личне особине су биле пресудне за Вашу каријеру и живот?  

Мислим да сам и ја, као и програм стипендија - у изградњи. Ретко ко од нас 
може да каже да је успешан, да је верник, да је патриота.... Ми само можемо 
бити неко ко покушава да буде успешан, неко ко покушава да буде верник, неко 
ко покушава да буде патриота.... 

На том путу поплочаном покушајима, потребна је најпре и највише - вера у 
себе.  Мир, доброта и љубав ће олакшати пут. Јасно, добро и дугорочно осмишљени 
лични и професионални интереси и циљеви ће помоћи да се приближите крају 
тог пута. А на путу треба бити помало и Млетак - промућуран и флексибилан. 

У обраћању стипендистима наглашавали сте, како значај образовања, тако 
и значај духовних вредности. Који је био Ваш пут у том правцу, када сте 
као средњошколац кренули из Београда у потрази за знањем и смислом? 

Нисам типичан Србин, можда чак нисам ни типична особа. Често сам се питао 
зашто сам рођен међу Србима у данашњем издању, зашто нисам рођен када је 
наш народ градио, а не разграђивао нацију? Или међу неким другим народом, 
са којим можда делим више заједничких особина данас?  

И управо тај осећај од раног детињства ми је усадио жељу за путовањем, 
жељу за откривањем, жељу за спознајом, како других тако и себе. Увек сам ценио 
слободу и мислим да је слобода управо највећа вредност. 

На том, мени чудесном путу, увек сам имао осећај вере да постоји нешто 
више од нас самих, јер све што сам прочитао мени и даље није објаснило како и 
зашто сам баш рођен данас у Србији где постоји тако мало љубави и бриге, како 
за нацију, тако и за обичног човека. 

Мој животни пут је обележен тим двема силама – жељом за знањем и 
слободом, али и спознајом да ипак постоји нешто више од нас самих што утиче 
на наше животе и судбине. 

Ко су били Ваши узори?

Моји највећи узори су били и остали - моји родитељи и моји бака и дека. Волео 
бих да сам на висини задатка који су ми они (п)оставили. 

Дивим се свим непознатим херојима Србије који су толико урадили за 
нашу земљу, а ретко ко их се сећа. Драгана Милојевић – Срдић. Душан Јовановић. 
Милан Јовановић. Дивим се људима који имају огромну снагу и жељу да учине 
наш свет бољим. 
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СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ

 • Конкурс за Просвјетину стипендију “Владимир Ћоровић” за 2020/2021. 
годину расписан је 27. јануара и трајао је до 27. фебруара 2021. године.

 • Конкурс је у интегралној верзији објављен у дневним новинама Дневни лист, 
на сајту СПКД Просвјета - Градски одбор Мостар: www.prosvjetamostar.org, 
а вијест о расписивању конкурса и условима, одаслана је и великом броју 
медија, образовних и културних установа у Босни и Херцеговини. 

 • Прикупљање донација се обављало у периоду од јануара до априла 2021. 
године.

 • Комисија за одабир стипендиста је прегледала документацију и вршила 
бодовање пристиглих захтјева у периоду од 1. марта до 25. априла 2021. 
године. 

 • Објава стипендиста је била 26. априла 2021. године на сајту СПКД Просвјета: 
www.prosvjetamostar.org/stipendija/stipendisti

 • Просвјетине стипендије су додијељене на свечаности 3. маја, на Васкршњи 
понедјељак, у дворишту Старе цркве у Мостару.

Бертолд Брехт је рекао – “Несретна је земља којој су потребни хероји” па 
бих желео да једног дана нека будућа генерација Срба живи у земљи где хероји 
нису потребни. 

Сведоци смо времена поремећених вредности, а изазови да се одржи здрав 
разум чини се да никад нису били већи. Да ли Ви имате неко своје сидро?

Да, сидро је у нама самима.  
Исак Сирин је рекао – “Сиђи у своје срце и наћи ћеш у њему лествицу за пењање 
у Царство Божије”.

Шта је за Вас успех, а шта срећа?

Успех је ићи путем који сте зацртали, а срећа је уживати на том путу. 
 
Шта бисте пожелели младим људима са ових простора?

Да увек осећају доброту и милост, али и да увек имају истинску снагу и велику 
жељу за животом. 

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 2020/2021.години и за редовне студенте у академској 2020/2021. години, 
са подручја Херцеговине.

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 - 1.000,00 КМ

Потребна документација за додјелу Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”:

 • Молба – име кандидата, име једног родитеља, презиме, адреса становања, адреса 
електронске поште, број телефона, за коју категорију стипендије се конкурише, која 
документација се прилаже, датум и мјесто пријаве, својеручни потпис кандидата;

 • Мотивационо писмо – детаљан животопис, разлог пријављивања за стипендију, 
планови за будућност, активности у друштвеној заједници, планови за унапређење 
живота заједнице и друштва;

 • За ученике основних и средњих школа – копија ђачке књижице или копије 
свједочанстава за све разреде које су завршили;

 • За редовне студенте – копија индекса са оцјенама; копије свједочанстава за све 
разреде средње школе и оригинална потврда факултета која потврђује статус 
редовног студента;

 • Оригинална потврда о запослењу родитеља или оригинална потврда о 
незапослености (од надлежне службе за запошљавање);

 • Оригинална потврда од надлежне институције или друштва о активности у српској 
заједници у Мостару, долини Неретве и Херцеговини.

Критеријуми за додјелу Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”:

1. Успјех у школи и/или факултету - 50%
2. Економска ситуација у породици - 25 %
3. Повезаност и активност у српској заједници у Мостару, долини Неретве и 

Херцеговини - 15%
4. Тенденција успјеха у периоду од три школске године и више –5%
5. Начин, квалитет и исправност писања мотивационог писма – 5%

Посебан значај ће имати пријаве бивших стипендиста.

Конкурс је отворен oд 27. јануара до 27. фебруара 2021. године.

Документацију доставити лично или поштом  на адресу СПКД Просвјета – ГО Мостар, 
Улица Конак бр. 7, 88000 Мостар.

Све додатне информације можете добити путем горе наведене електронске поште.  
Непотпуна документација се неће узимати у разматрање.

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 2020/2021. години, Организациони одбор је имао четири 
састанка у пуном саставу, а чланови су међусобно били у сталној комуникацији.

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

суоснивач пројекта 
стипендија,
донатор,
парох мостарски, 
замјеник Владике 
ЗХиП

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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секретар СПКД “Просвјета” 
- ГО Мостар

члан УО СПКД 
“Просвјета” - ГО Мостар

свештеник СПЦО 
Мостар

члан УО СПКД 
“Просвјета” - ГО Мостар

члан УО СОК Божури,
бивши стипендиста 
Просвјетине стипендије 
“Владимр Ћоровић”

Чланови

Комисија за одабир стипендиста

Основна дјелатност Kомисије је да на основу критеријума за додјелу стипендија 
разматра све пристигле молбе и врши одабир стипендиста.

Организациони одбор је изузетно захвалан свим члановима Комисије на 
посвећеном и пожртвованом раду, с обзиром на то да су процес обраде свих 
пристиглих пријава и бодовање кандидата - трајали два месеца.

За школску и академску 2020/2021 годину, Kомисија је била у следећем саставу:

Бојан
Аћимовић

Борис
Aнтељ

Душко
Којић

Сретенка
Чихорић

Горица
Рашовић 
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Правилник о бодовању за школску и академску 
2020/2021. годину

Критеријуми за додјелу стипендија су сљедећи:

1. Успјех - 50% 

2. Социјална карта - 25% 

3. Активности у заједници- 15% 

4. Тенденција успјеха - 5% и

5. Начин писања молбе и мотивационог писма - 5% 

Максималан број бодова је 100. Школску и академску 2020/2021. бодовали смо 
на сљедећи начин:

Успјех  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 задње три школске /академске 
године и помножи са 10. Просјек се заокружује на једну децималу. Студентима 
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  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
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Објашњење бодовања (пар примјера):

 • 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).

Aктивности у заједници  максимално 15 бодова

Кандидати са подручја Федерације БиХ и Републике Хрватске аутоматски 
добијају 5 бодова, без обзира на то 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  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.

Начин писања молбе и мотивационог писма  максимално 5 бодова

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

Бр. Име и презиме Мјесто

1.  Аћимовић Јована Невесиње

2  Беловић Андреа Мостар

3.  Биберџић Горица Билећа

4.  Војчић Милица Мостар

5.  Вукаловић Сергеј Невесиње

6.  Вуковић Ивона Невесиње

7.  Граховац Анђела Невесиње

8.  Домазет Марко Мостар

9.  Јањић Јелена Љубиње

10.  Комлен Михаила Мостар

11.  Кулиџан Софија Мостар

12.  Лаурент Селена Мостар

13.  Медан Александар Мостар

14.  Милићевић Милош Билећа

15.  Михић Павле Билећа

16.  Окука Марија Берковићи

17.  Пудар Лана Мостар

18.  Радишић Ева Берковићи

19.  Радовић Бојана Мостар

20.  Радовић Слађан Мостар

21.  Ружичић Лана Мостар

22.  Ружичић Никола Мостар

23.  Самарџић Мишел Мостар

24.  Саматовић Андреј Невесиње

25.  Сјеран Сања Мостар

Бр. Име и презиме Мјесто

1.  Анђелић Јована Требиње

2.  Арсенијевић Лора Ана Мостар

3.  Брајић Хелена Требиње

4.  Брборић Горан Љубиње

5.  Главаш Марко Мостар

6.  Главаш Сара Мостар

7.  Голијанин Елена Невесиње

8.  Гордић Милица Невесиње

9.  Ковачић Милош Мостар

10.  Кулиџан Гордана Мостар

11.  Маврак Ивана Мостар

12.  Марковић Наташа Гацко

13.  Медан Анђелина Мостар

14.  Милићевић Сара Невесиње

15.  Муратовић Дејан Берковићи

16.  Паповић Огњен Требиње

17.  Парежанин Никола Билећа

18.  Рогановић Романа Требиње

19.  Савић Наташа Невесиње

20.  Станковић Павле Фоча

21.  Телебак Анђела Мостар

22.  Чалија Лара Мостар

23.  Чворо Санда Невесиње

24.  Шаговновић Марија Мостар

Узраст:
основна школа 6-9 разред

Узраст:
средња школа
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Бр. Име и презиме Мјесто

1.  Антељ Катарина Мостар

2.  Булајић Тамара Мостар

3.  Вујиновић Анастасија Столац

4.  Вујиновић Маја Билећа

5.  Вујиновић Никола Столац

6.  Вукоје Ана Билећа

7.  Вукосав Јелица Невесиње

8.  Газивода Александра Требиње

9.  Дангубић Јелена Билећа

10.  Делић Јована Билећа

11.  Денда Стефан Билећа

12.  Дошло Анита Невесиње

13.  Дучић Ања Требиње

14.  Ђурани Николина Требиње

15.  Жерајић Катарина Невесиње

16.  Жутина Дорис Мостар

17.  Зуровац Данијела Невесиње

18.  Јањић Милош Мостар

19.  Кандић Јелена Мостар

20.  Климента Јована Љубиње

21.  Ковач Марија Љубиње

22.  Комлен Дејана Мостар

23.  Косјерина Никола Љубиње

24.  Круљ Сара Љубиње

25.  Кузман Наталија Мостар

26.  Куновац Зорка Мостар

27.  Лажетић Јелена Невесиње

28.  Лиздек Јелена Невесиње

29.  Лозо Марија Билећа

30.  Миловић Ена-Јелена Мостар

31.  Милојевић Сава Билећа

32.  Милошевић Наташа Мостар

33.  Михић Јелена Мостар

34.  Михић Лука Мостар

35.  Николић Огњен Мостар

36.  Перућица Николина Билећа

37.  Пиштало Маја Невесиње

38.  Радовић Владимир Гацко

39.  Савић Ђорђина Невесиње

40.  Савић Николина Мостар

41.  Савић Сара Мостар

42.  Самарџић Анђела Билећа

43.  Судар Анђела Мостар

44.  Суша Селена Требиње

45.  Таминџија Данило Билећа

46.  Телебак Андреа Мостар

47.  Телебак Дајана Невесиње

48.  Шаговновић Немања Мостар

Узраст: студенти
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Донатори

Бр. Презиме и име донатора Град

1. Андрејевић Славко Лондон

2. Анонимни донатор Женева

3. Анонимни донатор Лондон

4. Билић Александар Љубљана

5. Билић Наумовић Мира Женева

6. Бјелица Шаговновић Сања Мостар

7. Бодирога Дејан Београд

8. Бодирога Желимир Загреб

9. Васић Дејан Београд

10. Вучијак Мирко Београд

11, 12. Вучинић Драгиша и Лука Београд

13. Вуковић Бранко Регенсбург

14. Ђерић Мирослав Београд

15. Ђоковић Филип Београд

16. Ђурасовић Милисав Нови Сад

17. Епархија захумско херцеговачка и приморска Мостар-Требиње

18. Ждрале Миљан Београд

19, 20. Zečević Aleksander i Daniel Лондон

21. Иванишевић Ненад Београд

22. Ивковић Зоран Београд

23,24. Јањић Југослав и Јован Београд

25. Јерговић Андреј Београд

26. Јерговић Жељко Београд

27. Јуришић Никола Београд

28. Крсмановић Милољуб Београд

29. Кулиџан Саша Лондон

30. Кулиџан Владимир Штокхолм

31. Куштров Вељко Лондон
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32. Манастир Светог Петра и Павла Требиње

33. Максимовић Златко Бијељина

34,35,36. Марјановић Марко, Ђурић Јелена и Војислав Лондон

37. Мартиноли Марко Београд

38. Маврак Бојан Београд

39. Маврак Милован Београд

40. Међедовић Зора Београд

41. Међовић Десимир Москва

42. Meter & Control d.o.o. Beograd Београд

43. Мићић Владимир Београд

44,45. Миладиновић Маша и Александар Београд

46. Миливојевић Велибор Мостар

47. Миловић Божидар Нови Сад

48. Mueller Uri Iva Беч

49. Никезић Павле Београд

50. Николић Марјан Београд

51. Novaston d.o.o. Beograd Београд

52. Novaston Marketing Consultancy d.o.o. Beograd Београд

53. Novaston Project Management d.o.o. Beograd Београд

54. Пејовић Вук Беч

55,56. Пешко Борис и Александар Лондон

57. Подрека Борис Беч

58. Поповић Вељко Исенбург

59. Пудар Драган Мостар

60. Пузић Горан Нови Сад

61. Рачић Десимир Београд

62. Сеничић Љубица Сиднеј

63. Сердаревић Златко Мостар

64,65. Сикимић Јован и Мила Беч

66,67. Спаравало Дејан и Војислав Праг

68. СПКД Просвјета ГО Мостар Мостар

69. Српска православна црквена општина Коњиц Коњиц
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70. Српска православна црквена општина Мостар Мостар

71. Српска православна црквена општина Невесиње Невесиње

72,73. Табачки Ивана и Весна Београд

74. Тачка пресека, Центар за науку Београд

75. Тривић Саша Бања Лука

76. Tropic maloprodaja d.o.o. Бања Лука

77. Ћириловић Александар Београд

78,79 Ћорсовић Дубравка и Никола Београд

80. Ћорсовић Слободан Београд

81. Фржовић Никола Крагујевац

82. Хамовић Вук Београд

83,84. Хинић Здравка и Марко Београд

85. Чабрило Бјелица Вања Мостар

86. Чалија Јован Нови Сад

87. Чавић Љубиша Београд

88. Шукић Шешељ Вања Мостар

89. Wurth d.o.o. Beograd Београд

Финансијски извјештај
за школску и академску 2020/2021. годину

РЕКАПИТУЛАЦИЈА У ЕВРИМА

Прикупљена средства од донатора у школској и академској 2020/2021. 50.663 евра

Исплаћено за административне трошкове 1.500 евра

Исплаћено стипендистима 39.520 евра

Преостало средстава за 2021/2022 9.643 евра

Највећа појединачна донација 5.000 евра

Просјечна донација 570 евра

Преостала средства за 2021/2022  ће бити усмерена на:

 • повезивање стипендиста

 • повезивањe стипендиста и донатора
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Одобрене стипендије према градовима

од 97 42

19

14

8

6
3 221

Мостар 42 43%
Невесиње 19 20%
Билећа 14 15%
Требиње 8 8%
Љубиње 6 6%
Берковићи 3 3%
Гацко 2 2%
Столац 2 2%
Фоча 1 1%

Укупно  97 

 97 %

Женски пол 71 73%
Мушки пол 26 27%

Стипендије према полуПријављене стипендије

Пријављених стипендија 190 %

Одобрених стипендија 97 51% 
Неодобрених стипендија 93 49%

190 9793 Укупно
97

26

71

Статистика за школску и академску 2020/2021. годину

Узраст # %

Основна школа 6-9 разред  25 26%
Средња школа  24 25%
Факултет  48 49%

Укупно  97 

Одобрене стипендије према узрастима

од 97

25

48

24
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ДОДJЕЛА СТИПЕНДИЈА
Извјештај

Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета” - Градски одбор Мостар 
подијелило је овогодишњу Просвјетину стипендију “Владимир Ћоровић” 3. 
маја 2021. у дворишту Старе цркве у Мостару, након литургије на Васкршњи 
понедјељак. 

Просвјетину стипендију је добило 97 стипендиста – ученика основних и средњих 
школа, као и студената из цијеле Херцеговине. 

Овогодишњи стипендијски фонд је био 80.000 КМ, а стипендије је добило 25 
ученика основних школа у износу од 500 КМ, 24 ученика средњих школа у износу 
од 700 КМ и 48 студената по 1000 КМ. 

Предсједник Организационог одбора Просвјетине стипендије “Владимир 
Ћоровић” Славко Андрејевић и в.д. предсједника СПКД “Просвјета” - ГО Мостар 
Сања Бјелица Шаговновић, поручили су стипендистима да улажу у своје знање, 
покажу заједништво и брижљиво његују своју традицију, културу и корјене. 
Упутили су сваком стипендисти писмо које у цјелости преносимо.

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 2020/2021. 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 интелектуал-
це, као што су – Алекса Шантић, Атанасије Шола, Григорије Петров, 
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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 (праунук Мостараца Анике Јелачић и 
Шпире Докића), 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 подржава 
89 донатора, 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 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 
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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, 3. мајa 2021. године.

В. Д. предсједника СПКД 
“Просвјета” – ГО Мостар

Предсједник Организационог одбора 
Просвјетине стипендије 
“Владимир Ћоровић”

Славко АндрејевићСања Бјелица Шаговновић
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ДРАГИ СТИПЕНДИСТИ

Да бисмо обележили овај леп тренутак када ви добијате стипендију, желео 
сам да вам поклоним три књиге које су на мене оставиле велики траг. 
Оца Тадеја смо цитирали у писму које сте већ примили, па не бих знао 
шта више да додам. Kњига Екарта Тола ће вам помоћи да у све већој 
свакодневној журби коју намеће модерно доба, постигнете и очувате 
унутрашњи мир. Макијавели ће вам појаснити какав нас свет окружује, 
а можда ће вас и инспирисати да будете мало више “Млеци”. Да смо 
практичнији као нација или појединци, сигурно бисмо имали и лепши и 
бољи живот.

И није важно да ли ће вам ове књиге значити колико и мени. Ви 
пронађите књиге које вама пријају и које вас мотивишу да постанете бољи. 
Пронађите време да се што чешће вратите вашим омиљененим књигама 
или мислима – видећете да ћете са сваким новим читањем уочити нешто 
ново, да ћете другачије размишљати. Променио се свет у међувремену, 
мењате се и ви, па ће онда и оно што видите у истој књизи, оставити 
другачији траг у вама.

Да завршим писмо на исти начин на који сам га почео. Замолио бих 
вас да у животу увек обележавате лепе тренутке. Зауставите се на моменат 
и захвалите се сваком свом успеху и свакој лепоти којој сведочите. И зато 
још данас прославите са вашим најдражима то што сте добили Просвјетину 
стипендију.

У нади да ћемо се ускоро срести на још једној прослави...

Мостар, 3. мај 2021. године      

Предсједник Организационог одбора 
Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”

Славко Андрејевић

Посебан поклон на овогодишњој додјели стипендија биле су и три књиге, које 
је стипендистима лично поклонио Славко Андрејевић. У питању су књиге: Оца 
Тадеја “Какве су ти мисли, такав ти је живот”, Никола Макијавелија “Владалац” 
и Екарта Тола “Моћ садашњег тренутка”. И овим поводом Славко Андрејевић 
се обратио стипендистима брижљиво писаним ријечима.
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Стипендије ученицима и студентима уручили су чланови Организационог одбора: 
Радивоје Круљ, Сања Бјелица Шаговновић и Весна Табачки, а додјели стипендија 
су присуствовали и чланови УО СПКД Просвјета - Градски одбор Мостар, као и 
чланови Комисије за одабир стипендиста.

Предсједник СПКД Просвјета – Градски одбор Мостар Сања Бјелица 
Шаговновић, честитајући стипендистима, истакла је да је мостарска “Просвјета” 
поносна што Просвјетина стипендија “Владимир Ћоровић” из године у годину 
расте и што су данас у Мостару међу добитницима ученици и студенти из цијеле 
Херцеговине.

“Иза овога, сада већ могу рећи, великог пројекта стоје добри људи који воле 
свој народ, који воле Мостар и Херцеговину и који желе да улажу у образовање, 
знање и свјетлију будућност нашег народа са ових простора. Стога им захваљујем 
у име “Просвјете” и Организационог одбора Просвјетине стипендије, али и свих 
наших стипендиста. Срећни смо што се у мостарској “Просвјети” поново раде 
велике и лијепе ствари и што се у Мостару окупљамо око добрих и племенитих 
идеја. 

Одлуком ОО, стипендисти који су имали највећу оцјену за писање 
мотивационог писма добили су на поклон књигу Александра Гајшека – Агапе, са 
жељом да његују своју рјечитост, како по љепоти изражавања, тако и по квалитету 
изреченог. 

Фотографије са додјеле стипендија
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студенти, добитници стипендија

ученици основне школе, добитници стипендија

ученици средње школе, добитници стипендија
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НЕКЕ САСВИМ ЛИЧНЕ ПРИЧЕ

Мостар, септембар 2021. године

Јако сам поносна и срећна јер сам добитник Просвјетине 
стипендије “Владимир Ћоровић”. Некако су ми признања и 
подршка од својих међу најдражим, па тако и ово. 

Захваљујем донаторима на материјалној подршци 
и обећавам да ћу оправдати њихово повјерење. Настојаћу 
побољшати своје успјехе како у школи, тако и у спорту и 
промовисати свој Мостар и Херцеговину широм свијета. 

Надам се да ћу на тај начин постати свијетао примјер 
младим људима.

Лана Пудар,

ученица 1. разреда средње школе у Мостару, репрезантативка БиХ у пливању, 
учесница ОИ Токио 2020, освајач бронзане медаље на Свјетском купу у Казању, 
дисциплина 100 метара делфин, октобра 2021. године и освајач златне медаље 
на Европском првенству за јуниоре у Риму, у дисциплини 100 метара делфин, 
јула 2021. године

Љубиње, септембар 2021. године 

Пишем вам ово писмо у знак захвалнoсти што сте мени, као 
и осталим стипендистима омогућили да будемо корисници 
Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић”. Преносим 
вам изразе захвалности моје мајке Наде, којој сте олакшали 
почетак моје школске године, јер сам од стипендије себи 
купила књиге и свеске за први разред гимназије. И не само то, 
успјела сам да купим и ормар и радни сто за своју собу.  

Више од свега нам значи сазнање да постоји неко са 
жељом и вољом да нам на овај начин помогне. Неки ми 
кажу да сам ово заслужила својим трудом и знањем. Можда и јесам, али без 
претјеривања, моје заслуге не би биле вредноване на овај начин да није било 
вашег залагања.Стога, још једном, искрено вам захваљујем. Шаљем вам искрене 
поздраве и жеље за добрим здрављем у овом чудном времену.

Јелена Јањић, 
ученица 1. разреда Гимназије “Светозар Ћоровић” у Љубињу
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Требиње, септембар 2021. године 

Кажу: “и ук и неук, и богат и сиромах, и вјешт и невјешт, и 
лијеп и ружан, и здрав и болестан, и млад и стар – сви хоће 
да буду љубљени”. 

Како почети ову кратку причу, а не упасти у замку 
хвалоспјева, који су нашој природи тако својствени кад нас 
за тренутак нечије доброчинство попут бљеска свјетлости 
изненади и пробуди из успаваности у навикама? Како им се 
одупријети кад непозната рука одлучно и чврсто, пријатељски 
у свој длан савије и нашу руку? За почетак посежем за туђим 
ријечима, јер ми се чини да сабрање око једног заједничког дјела какво је ово 
Просвјетино значи умногостручену радост, живу вјеру да ће љубав којом љубимо 
једни друге, можда и најважније лице добра, ипак спасити свијет!

Кад узех да спустим на папир пар ријечи и прикупим документацију 
потребну за конкурс, у себи мислим: “Неће тебе, Хелена, поред васколиког 
свијета, та бува ујести”, што би вјероватно стари, мудри Херцеговци тада рекли. 
Иако као осамнаестогодишњакиња нисам могла осјетити ни дјелић горчине коју 
животно искуство собом доноси, црв сумње се ипак лако увукао. Чинила ми се 
сувише наивна и једноставна идеја да добијем тако велику помоћ, а да је капитал 
који заузврат дајем искључиво моје знање. Гдје то још постоји? 

Али сам у подсвијести заправо имала представу о минулим временима 
кад су школе, те малобројне, али пркосне расаднице знања - ницале у голом 
кршу. Отварале су пут у свијет и шириле видике ђацима који су одрастали више 
гладни него сити, у поцијепаној одјећи, с комадом сувог хљеба и главицом лука 
у школској торби. Одшколовале су и будуће адвокате, и професоре и пјеснике, 
и пилоте и генерале. У свој тој муци и немаштини једне зиме прошлога вијека 
никло је друштво, ни мање ни више него са циљем стипендирања ђака. Исто 
друштво, с неким новим, хитрим лицима 21. љета Господњег дочекује и нас. 
Сигурна сам да је једно остало исто – одлучност и снага воље људи који су тада 
традицију стипендирања покренули и свих који су је сада обновили и вјерујем да 
не постоји ништа љепше него се обрадовати нечијом радошћу, присвојити барем 
пола оних брига што су се наклатиле на нечија плећа, некога оплеменити својом 
племенитошћу. То сви они и чине! Тако ми је остала само помисао: “Куцајте и 
отвориће вам се...” И да, била је исправна.

Невјероватна је та снага заједништва о којој су писци често и мудро 
говорили. Равна је покретачкој енергији једног друштва, па се и ми, дјелићи 
тога колективног мозаика, осјећамо сигурније кад наиђемо на самилост, 
разумијевање, доброћудно лице. Умјесто тога, већ неко вријеме суочени смо с 
неизвјесношћу, страхом од другог љуског бића, страхом за породицу која нас 
кући чека. Пандемија вируса и пандемија страха намакле су катанце на свакој 
страни на коју се окренемо. Закључана капија, закључана врата, закључано срце. 

Е, када у једној таквој ситуацији откључамо своје срце, дешавају се чуда 
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Билећа, септембар 2021. године

Упућујем писмо највеће захвалности у име свих студената из 
долине Неретве, Мостара и цијеле наше Херцеговине. 

Додјелом Просвјетине стипендије “Владимир Ћоро-
вић”, драги моји земљаци, најприје враћате вјеру у људе 
да се исплати учити, трудити у непроспаваним ноћима, 
имати добар просјек, додатне активности ван школе, као 
и активности у нашој Српској православној цркви. Велико 
сте дјело учинили пред Господом. Са додјеле стипендија у 
Мостару, понио сам јако лијепе успомене и тај догађај ће 
заувијек остати у мом сјећању, а вјерујем и у сјећању свих осталих стипендиста. 
У периоду студирања свака марка изгледа десет пута већа него онда када човјек 
ради и има стални посао, сигурна примања и колику-толику плату. Ова несрећна 
болест од короне све је уназадила, како морално, здравствено тако и финансијски, 
а и под таквим условима није се прекинуло стипендирање ученика и студената из 
Херцеговине, што је за сваку похвалу. Да није добрих људи, и дан-данас би наш 
Саборни храм остао рушевина какву памтимо са призора с краја деведесетих 
година.

Због вас сам заволио град Мостар, Неретву, Ортијеш, Бјелушине и све оно 
што сам видио. Сваки пут му се изнова радујем. Савршена клима и несебично 
мостарско сунце, а куд би љепше? Богом дана земља, Богом дани људи који су се 
сабрали око исте идеје и истог циља. Лично сам се увјерио у велику скромност 
наших донатора и од њих треба учити како је то бити велики, а истовремено 
остати приземан и несебичан према другима. Увијек ће ми на уму остати урезане 
ријечи господина Славка Андрејевића који нам је у свом емотивном писму 
написао да наша вјера, људскост и чојство почивају и на поштовању других 

попут овога. Дешава се осмијех на ко зна колико благих лица када смо се као 
добитници Просвијетине стипендије нашли у граду који је Алекса Шантић грлио 
свим срцем, из којег су потекли браћа Ћоровићи, гдје је Перо једне јесени волио 
неку Светлану. Тешко је описати благодарност која нам је струјала кроз млада 
бића кад смо схватили да труд не пролази неопажено, да прегнуће није узалудно. 
Готово је немогуће дочарати почаствованост коју смо осјећали, јасну слику 
чудесности путева којима ми, грешници, ходамо. У сусрету под прољећним 
херцеговачким сунцем научили смо да никада не дозволимо да се свијећа наших 
идеала угаси, ма колико је вјетар стварности шибао и закорачили смо степеницу 
више на дугачком путу знања.

Хелена Брајић, 
ученица 4. разреда Гимназије “Јован Дучић” у Требињу
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вјера и нација. Заиста и јесте тако, а нека три звоника на Саборном храму буду 
поткријепљење и персонификација ових ријечи. Нека звоне јаче и боље за све 
будуће генерације које ће одрастати, живјети и стварати у Мостару. Управо из 
ових ријечи буди се жеља - ако будем имао икакве могућности - да своје стечено 
знање преносим дјеци Мостара, ту останем и проведем свој животни вијек.

У нашем народу је позната изрека: “Колико пара, толико музике”. Е, па 
мене је баш запала таква струка у којој ама баш ништа није јефтино купити под 
капом небеском. Оно што морам лично да истакнем, јесте да сте Просвјетином 
стипендијом мени обезбједили клавир који ми је одавно био потребан за други 
циклус студија и дипломски рад. Замислите како је то лијепа успомена на ову 
драгоцјену стипендију и још драгоцјеније људе сваки дан кад се пробудим и 
угледам свој инструмент. Иза оних 88 црних и бијелих дирки клавира будиће 
се свакодневно успомена на све вас који сте ми га омогућили. 

Сваки тон и сва музика са тог инструмента асоцираће ме на дан додјеле 
стипендије, подсјећаће ме на “Просвјету”, наш величанствени Саборни храм, 
Стари мост, Неретву, стару калдрму, мирис трешње и мандарине. Мостар ће за 
мене увијек остати срце наше Херцеговине.

Желим вам да се што више бивших стипендиста, од којих ће многи 
постати успјешни и велики људи, укључи у овај пројекат и да и они једног дана 
постану донатори пред Господом, јер само тако ће памтити колико је и њима 
ова стипендија помогла!

Нека вам Свевишњи драги Бог врати свима онако како и ви нама несебично 
помагали и давали! 

Стефан Денда, 

апсолвент 4. године Академије умјетности Универзитета у Бања Луци, смјер - 
музичка умјетност, одсјек за композицију
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Драги наши стипендисти и донатори, драги чланови ОО 
“Просвјетине” стипендије “Владимир Ћоровић”, чланови 
Комисије за одабир стипендија и чланови УО СПКД 
“Просвјета” - ГО Мостар,

Желим свима вама да захвалим што, свако на 
свој начин, доприносите да се овај програм у сваком 
смислу развија и шири. Упркос пандемији вируса корона 
и економској кризи свјетских размјера, овај програм 
напредује. Сигуран сам да је разлог томе добар и чврст 
темељ који је постављен на међусобној љубави, поштењу 
и поштовању, преданости и одговорности и, надасве, 
благослову Божијем.

Наша првобитна жеља била је да имамо стипендисте који ће бити успјешне 
и остварене личности у ономе за шта се школују и образују, како би служили 
заједници и друштву у будућим професијама. Замишљени циљ овог програма 
јесте да се дјеца и омладина школују и учине преокрет, чупајући нас из наше 
суморне стварности купљених диплома, корупције, непотизма, криминала, 
лицемјерја и других пошасти. Лично сам такве резултате и назнаке наде очекивао 
тек за десетак и више година. 

Слава Богу па можемо већ након пет година овог програма рећи - има наде 
за преокрет и оздрављење нашег друштва! Такву наду дају нам наши стипендисти, 
који нас редовно извјештавају о својим успјесима у школовању и на другим 
пољима. Већ сада се можемо похвалити да је наш стипендиста, петнаестогодишња 
Лана Пудар, отпливала најбољи резултат на свијету у својој дисциплини за 2021. 
годину и да је била учесник Олимпијаде у Токију.

Због свега тога, донатори својим донацијама и својим пословним успјесима, 
а стипендисти својим резултатима и постигнућима, чине смисленом обнову 
Саборне цркве наше епархије и свих нас, како бисмо се и сами преобразили у 
Оном који се пред својим ученицима преобразио на Тавору, назначивши и нас 
да, као Његови ученици, преображавамо свијет око себе.

свештеник Радивоје Круљ

ЗАВРШНА РИЈЕЧ
Радивоје Kруљ, мостарски парох, замјеник Владике ЗХиП
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