
 

 

Извештај о раду ОССИ-ја 
2016-2017. година 
 
Задовољство ми је да Вам представим извештај о раду Организације спрских студената у 
иностранству (ОССИ) за протеклу 2016-2017. годину, током које смо учествовали у веома 
значајним пројектима. 
 
Нову календарску годину у ОССИ-ју обележили смо летњом ОССИлацијом 2016. године која 
је одржана 30. јула 2016. у малој сали Народне скупштине Републике Србије. Посебну 
захвалност дугујемо оснивачима Организације, Јовану Ратковићу и Вуку Јеремићу, као и свим 
ОССИ-јевцима који су учинили да догађај буде реализован на највишем могућем нивоу. На 
летњој ОССИлацији најавили смо велику зимску чаролију која ће уследити у Бања Луци крајем 
године. 
 
У септембру 2016. отворен је још један успешан конкурс за активне чланове путем којег смо 
примили известан број веома перспективних будућих ОССИ-јеваца. Током октобра и 
новембра 2016. активно се радило на склапању партнерства са нашом авио компанијом ,,Ер 
Србија”, а круна партнерства биће представљена само месец дана касније, на зимској 
ОССИлацији, у Бања Луци.  
 
Зимску ОССИлација у Бања Луци започета је низом предавања која су се одржала у другој 
половини новембра и почетком децембра месеца 2016. у Бањалуци, Бијељини и Источном 
Сарајеву. У оквиру ових предавања гсмо говорили о студирању у иностранству, пи 
придружили су нам се и ОКЦ Бања Лука на тему активног учешћа младих. Свечано део Зимске 
ОССИлације одржао се 24. децембра 2016. године у Народном позоришту Републике Српске 
у Бања Луци. Присутнима су се обратили амбасадор Републике Србије у БиХ, Станимир 
Вукићевић, директор ,,Ер Србије” Дане Кондић, оснивач ,,HeySuccess.com ” сајта Миленко 
Пилић као и председник Александар Јаковљевић, Наредног дана, 25. децембра 2016. смо, 
заједнос а нашим пријатељима из Бања Луке, у згради Универзитета у Бања Луци, посадили 
дрво пријатељства, које представља симбол пријатељства између омладине Републике 
Српске у Републике Србије. 
 
У Нову годину смо ушли још једним новим пројектом. Средину јануара месеца 2017. године 
обележила је манифестација Дани српске културе у Бечу, која је организована у сарадњи 
огранка ОССИ Беч и Универзитета у Бечу, под покровитељством Управе за сарадњу с 
дијаспором и са Србима у региону, Министарства спољних послова Републике Србије. 
Почетак ове манифестације обележило је предавање, на којем су окупљени имали прилику 
да се упознају са богатом историјом наше земље. Приповедачи узбудљиве историјске приче 
били су историчари Златан Стојадиновић и Марко Сарић. 
Наког тога организована је тура „Стазама славних Срба“. Заинтересовани су имали прилику 
да виде прву српску штампарију, куће Вука и Доситеја, а након тога и како то изгледа 
православна црква, како српска тако и грчка. 
Поред српских студената који су сазнали нешто ново али и допунили знање о историји Срба, 
овим данима присуствовао је и велики број страних студената, за које је вероватно 
најзанимљивија била радионица о ћирилици. 
Овај више него успешан пројекат је био извандредна прилика да се наши студенти приближе 
матици, али и да на још један начин промовишемо Србију, њену културу и традицију, која 
залужује да буде знана широм света. 
 
Сусрет младих успешних људи, студената, професора али и амбасадора са Балкана 
обележио је први Balkan Youth Forum одржан у сарадњи Организације српских студената у 
иностранству и Јејл Универзитета крајем марта 2017. године, у чијој организациј су се посебно 
истакли наши ОССИ-јевци, Никола Костић, Тијана Станић и Сара Кљајић. 
Поред наших веома успешних младих људи, студената и пофесора са чувених америчких 
универзитета попут Харварда, Џон Хопкинс-а и Јејла, овај догађај је посебно увеличан 
доласком Њ.Е. српског амбасадора у Америци Ђерђа Матковића и македонског амбасадора 
Васка Наумовског. За 6 сати колико је конференција трајала, одржана су четири панела. Циљ 



 

 

је, поред дипломатског сусрета био упознавање омладине са Западним Балканом, 
пробелмима са којим са се омладина првенствено у дијаспори сусреће, као и са 
потенцијалним пословним и каријерним могућностима које Западни Балкан нуди.  
 
Јун месец 2017. био је пун успеха. Одобрен је пројекат од стране Министарства омладине и 
спорта под називом ,,Светска знања за развој младих” чија ће реализација почети крајем 
августа 2017. године отварањем на Златибору. Пројекат је образовног карактера и има за циљ 
да средњошколску омладину са територије Србије упути у писање и реализацију пројеката 
који могу да допринесу напретку њихове локалне заједнице. Средњошлоци из преко 10 
градова широм земље биће оформљени у тимове и имаће задатак да, заједном са 
координатором из локалне партнерске организације и ментором који је садашњи или бивши 
студент у иностранству, осмисле и напишу пројекат на задату тему који даје одговор на 
одрежени проблем са којим се њихов град суочава. Најуспешнији пројекти биће изгласани на 
затварању пројекта које је планирано за новембар месец 2017. године. 
 
Крајем јуна 2017. такође је одржана наша већ традиционална летња мрежа под називом 
,,Summer Networking Event” у просторија Канцеларије за младе града Беграда. Студенти из 
иностранства имали су прилике да се умреже у доброј атмосфери на тераси шестог спрата 
Београђанке и уз добре вибрације остваре нове контакте и пријатељства како између себе  
тако и са појединим значајним ОССИ-јевим партнерима и сарадницима. Летња мрежа је 
организована у сарадњи Организације српских студената у иностранству /ОССИ) и Кровне 
организације младих Србије (КОМС).  
 
У јулу месецу 2017. године одржани су редовни избори у ОССИ-ју за чланове управног Одбора 
Организације. Све позиције биле су отворене, а том приликом за нове чланове Одбора 
изабрани су: 
 

- Александар Љубомировић на месту председника ОССИ-ја 

- Никола Костић на позицији директора за финансије и унутрашње псолове 

- Сара Кљајић не месту директорке сектора за локалне огранке  

- Ирина Тарбук на месту директорке сектора за маркетинг и односе са јавношћу 

- Борис Шеварика на месту ревизора  
 
Редовна Скупштина Организације одржана 10. августа 2017. је поменуте победнике на 
изборима и званично изгласала 
 
Одбор ће званичну функцију преузети на свечаној летњој ОССИлацији која је планирана за 
15. август 2017. године у просторијама Српске академије наука и уметности у београду.  
 
У претходној години постављени су темељи даљем напредовању ОССИ-ја, како кроз пројекте 
тако и кроз упознавања и дружења студената и сталној помоћи при одласку и повратку. Наши 
студенти, оснивачи, партнери, као и спонзори могу бити уверени да ће ОССИ наставити да 
штити српске студенте у иностранству и да ће свако од нас својим доприносом чинити да 
сваким даном слика Србије у свету буде све лепша.  
 
У наредној години нас очекује још рада и много више изазова. Поносни смо што нам је 
поверена одговорност и част да представљамо српске студенте у иностранству и радујемо се 
нашим успесима у наредној години. Нови Одбор имаће тежак задатак испред себе, и тежиће 
да оправда аманет који им је у наследство оставила репутација коју двадесет година ОССИ 
поносно носи.  
 


