Извештај о раду ОССИ-ја
2015 - 2016. година
Велико ми је задовољство да вам представим извештај о раду Организације српских
студената у иностранству (ОССИ) у периоду од претходне ОССИлације, 15.8.2015. године,
до данас.
Укратко говорећи, претходних годину дана су били најуспешнији за нашу
организацију од њеног оснивања. Активним залагањем и доприносом сваког члана наше
организације успели смо да подигнемо нашу организацију на ниво који нам омогућава да
не будемо само једина студентска организација која окупља наше студенте у целом свету
већ активни учесник и покретач промена у српском друштву.
Данашњу ОССИлацију дочекујемо са више од 150 људи који активно доприносе ОССИју и око
10.000 људи које повезујемо. Само ове године основали смо локалне огранке у Белгији, Кини
и Холандији, тако да ОССИ сада чини мрежа од 14 локалних огранака, на 4 континента.
Највећи успех ОССИја у претходних годину дана је активан допринос решавању проблема
нострификације диплома. Неколико година је ОССИ указивао на највећи правнобирократски проблем наших студената у иностранству. На основу тога смо и 2013. године
објавили „Компаративну анализу система признања диплома“ како бисмо приближили
добре примере других земаља битних нашим институцијама. Након усвојених измена и
допуна Закона о високошколском образовању, Министарство просвете нас је позвало да
формирамо радну групу која ће саставити подзаконске акте и неопходна документа ради
почетка спровођења измена и допуна Закона 1. октобра 2015. године.
Поносни смо на чињеницу да смо допринели решавању проблема који је био највећа
препрека нашем повратку и захвални смо Министарству просвете и свим партнерима на
заједничком раду.
На пролеће ове године ОССИ је покренуо свој први конкурс за активне чланове како би
обезбедио подршку свом ширењу и пронашао младе лидере који ће пружити континуитет
организацији у годинама које долазе. Нових 70 младих ОССИјеваца су омогућили да будемо
јачи, ажурнији и квалитетнији.
Данас, наш тим помаже српским студентима да сазнају о стипендијама, нпр. аустријске или
чешке владе, преноси наша искуства из иностранства, информације о продуженом боравку
у ЕУ након студија, као и што се труде да наши студенти у Великој Британији сазнају како ће
се на њих односити одлука о Брегзиту.

ОССИ је одувек у својим активностима радио на промоцији Србије, али смо ове године
организовали обележавање Дана државности Републике Србије на нашим факултетима у
Аустрији, Белгији, Великој Британији, Француској и Холандији. Догађаје смо посветили и
обележавању 160 година од рођења Николе Тесле као и представљању младих српских
стручњака, нових српских Тесли.
Наставили смо реализацију ОССИјевих традиционалних пројеката, као што је пројекат
„Стазама српске културе“. Ове године је чак 16 ОССИјеваца кренуло пут манастира
Хиландара а најлепши испраћај су добили од Његове светости, патријарха српског Иринеја.
У претходном периоду смо разумели да наше активности имају шири друштвени значај,
стога смо по други пут организовали Summer Networking Event на тераси Београђанке.
Окупили смо преко 250 квалитетних младих људи како бисмо помогли јачању личних
мрежа и поспешили умрежавање. Такође смо организовали серију предавања у средњим
школама како бисмо младима приближили студирање у иностранству и помогли им да
направе најбољи избор за њихову будућност.
Коначно, ОССИ је ове године много радио како бисмо сви уживали на данашњој
ОССИлацији, овде у Дому Народне скупштине Републике Србије. Наш данашњи скуп је
прослава 19. рођендана наше организације, као и увод у наредну годину, двадесету од
нашег оснивања 1997. године.
Желимо да вам данас представимо неке од наших оснивача и велико нам је задовољство
што имамо прилику да уживамо у њиховим обраћањима. Поносни смо не само зато што су
наши оснивачи израсли у успешне људе, већ и зато што и после 19 година остају привржени
нашим циљевима и верују у младе генерације ОССИјеваца којима је поверен задатак да
окупљају све српске студенте у иностранству, од Америке до Аустралије.
Верујем да смо у претходној години са сигурношћу оправдали, ако не и надмашили,
очекивања. Наши студенти, оснивачи, као и сви партнери, 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 изазова. Поносни што нам је поверена
одговорност и част да представљамо српске студенте у иностранству и радујемо се нашим
успесима у наредној години.
Уживајте у данашњој ОССИлацији,
Александар Јаковљевић
Председник

