
	

	

 
Извештај о раду  

2018 – 2019 
 
 

Организација српских студената у иностранству (ОССИ) је у нову календарску годину 
званично ушла летњом ОССИлацијом 2018. године која је одржана 10. августа 2018. 
године  у Старом двору. Пријатном атмосфером и инспиративним говорима 
добродошлицу гостима и студентима пожелели су председник ОССИ-ја Александар 
Љубомировић, Драгомир Петронијевић, члан Градског већа града Београда и Николина 
Милатовић Поповић, в.д. директора Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону 
при Министарству спољних послова Републике Србије. Најављени су велики пројекти и 
идејни путеви којима ОССИ тек треба да закорачи и званично је почела 22 година 
успешног рада ОССИ-ја. Такође, била је велика част за организацију да том приликом 
добије истакнуту медаљу ,,Теслин народ” од Теслине научне фондације, као награду за 
ентузијазам и делатности из области научног, технолошког, и образовног сектора.  
 
Јесен 2018. године обележила су окупљања српских студената у иностранству у преко 10 
градова широм света: преко Љубљане, Париза, Минхена, Штутгарта и Берна, студенти су 
се, удрженим снагама, састајали и међусобно размењивали идеје и искуства. Окупљања су 
најидеалнија прилика да се српска омладина у дијаспори удружи и јача везе са матицом, 
која представља саставни део њиховог идентитета чак и када су далеко од ње.  
 
Уследио је почетак другог по реду пројекта ,,Светионик знања” који је успешно том 
приликом отворен на Дивчибарама у новембру 2018. године. Пројекат је успешно 
реализован уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и 
поново је окупио средњошколце из преко 10 градова широм Србије. Тимови 
средњошколаца, уз подршку локалних координатора и ментора који су актуелни или 
бивши студенти у иностранству, су се такмичили у пројектном писању којим су имали 
задатак да одговоре на одрежени проблем из своје локалне заједнице. Пројектне идеје су 
представљали пред комисијом у фебруару 2019. године на Златибору и као победник из 
такмиљења изашао је тим средњошколаца из Лесковца.  
 
Крајем 2018. и почетком 2019. године основани су нови локални огранци: ОССИ 
Словенија, ОССИ Шведска, ОССИ Норвешка и ОССИ Шпанија. Председници 
новооснованих локалних огранака су изразили велико задовољство и ентузијазам за 
покретање ОССИ-јевих активности у датим државама и изразили жељу да прикупе што 
више наших студената не би ли се активности ОССИ-ја у поменутим државама прочуле и 
добиле на значају. Новоосновани локални огранци само су један од доказа да ОССИ 
малим али сигурним корацима корача успешно ка великом ширењу своје мреже као и на 
учвршћивању веза између матице и дијаспоре. У исто време, обновљен је рад огранка 
ОССИ Грчка који је такође обећава велики успех у будућности.  
 
Зимска ОССИлација била је планирана за крај децембра 2018. године у Бањалуци, коју је 
вешто организовао нови координатор тима за Републику Српску, Марко Ромић. Нажалост, 
услед протеста и немилих догађаја у Бањалуци, Влада Републике Српске, која је догађај 



	

	

здушно подржала,  одлучила је да из безбедносних разлога откаже догађај. Захвалност на 
посвећености организацији догађаја остаје и даље на високом нивоу и искрено се надамо 
да ће ОССИ-јев тим у Бањалуци имати ускоро нову прилику да догађај реализује и у 
Бљњљлуци и тиме директно умрежи омладину из Србије и Републике Српске која дели 
исту судбину живота преко границе. 
 
У марту 2019. године ОССИ је наставио традицију својих информативних трибина о 
студирању у иностранству. У просторијама Правног факултета Универзитета у Београду 
одржана је трибина о студирању у Русији, на којој су се потенцијалним будућим 
студентима обратили бивши и садашњи студенти у Русији као и представници самог 
ОССИ-ја. Студенти су показали велико интересовање за студијске програме различитих 
нивоа у Русији и изразили захвалност ОССИ-ју на несебичном пружању информација о 
студијским могућностима како у Русији тако и у другим државама.  
 
У априлу 2019. године одржано је окупљање наших студената у Њујорку у Конзулату 
Републике Србије. Осим окупљања студената у пријатној атмосферу, и упознавању са 
радом ОССИ-ја, огранак у Америци најавио је велике пројекте за јесен 2019. године чије 
се планирање увелико одвија.  
 
Током априла 2019. године ОССИ је започео свој дуго планирали пројекат под називом 
,,Поссибилити” чији су координатори Марија Алексић и Анђела Јанковић. Пројекат има за 
циљ да српским студентима у иностранству омогући први корак ка реинтеграцији у 
српско тржиште кроз обављање стручне праксе како у фирмама и институцијама из јавног 
и приватног сектора. Повратак младих у Србију јесте један од најваћнијих циљева ОССИ-
ја који представља велики и важан задатак на нивоу саме државе. ОССИ је, у жељи да 
српским студентима уприличи да своје спсобности поделе са српским тржиштем, 
обезбедио партнерства са преко 25 фирми до сада, из различитих области деловања. 
Пројекат је још увек у фази реализације и пријаве за праксе се редовно објављују на 
ОССИ-јевим друштвеним мрежама. Планирано је да се пројекат прошири и из године у 
годину расте, и да на тај начин постане једна од окосница повратка младих у Србију кроз 
каријерне могућности.  
 
Крајем јуна 2019. године одржана је традиционална летња мрежа ОССИ-ја под називом 
« Summer Networking Event 2019 » на тераси шестог спрата Београђанке, у просторијама 
Канцеларија за младе града Београда. Студенти из иностарнства имали су прилику да се 
још једном и неформалном амбијенту друже и упознају своје колеге из Србије, и том 
приликом, кроз занимљиву наградну игру, су поделили своје искуство и информације о 
студијама у иностранству.  
 
Јул 2019. године и самим тим сам крај још једне календарске године у ОССИ-ју 
обележили су редовни двогодишњи избори за Секретаријат организације српских 
студената у иностранству. Избори су били отворени на свим функцијама : председник, 
директор сектора за маркетинг и односе са јавношћу, директор сектора за финансије и 
правне делатности, директор сектора за локалне огранке, директор сектора за унутрашње 
послове и председник надзорног одбора. Са великим задовољством саопштавамо да ће, у 
наредне две године ОССИ водити одговорни и респектабилни људи, који су се својим 



	

	

залагањем у ОССИ-ју већ истакли : Александар Љубомировић улази у други мандат на 
месту председника ОССИ-ја, Бојана Спалевић преузима функцију директорке сектора за 
маркетинг и односе са јавношћу, Ана Стамболић започиње свој први мандат на месту 
директорке сектора за финансије и правне делатности, Станислав кенежвић постаје нови 
директор сектора за унутрашње послове, док Јован Недељковић, председник локалног 
огранка ОССИ Француска, преузима дужност председника надзорног одбора. Искрено 
верујемо да ће се новоизабрани Секретаријат, којег је потврдила и изгласала редовна 
Скупштина ОССИ-ја одржана у четвртак 1. августа 2019. године, трудити да ОССИ 
настави да напредује и јача, на свим фронтовима. Такође, на седници Скупштине, 
једногласном одлуком, за потпредседнице ОССИ-ја изабране су Анђела јанковић, 
досадашњи члан тима за друштвене мреже ОССИ-ја и Ирина Тарбук, донедавно 
директорка сектора за маркетинг и односе са јавношћу ОССИ-ја. 
 
У нади да ћете уживати у вечерашњојлетњој ОССИлацији, коју опет са поносом 
организујемо у Старом двору, желимо да вам се захвалимо што сте нам, током претходне 
календарске године, указивали поверење и активно пратили наш ради. У жељи да останете 
наша подршка и у наредном периоду, искрено се надамо да ћемо, и у наредној, 23 години 
постојања организације, бити само још бољи и јачи. Због студената постојимо и због 
студената радимо. Трудићемо се да, као и до сада, напредујемо и јачамо нашу мрежу, 
смишљамо и реализујемо нове пројекте и промовишемо Србију и њене вредности у свету.  
 
 
У Београду, 2. августа 2019. Године 
 
 
 
Ирина Тарбук 
Потпредседница ОССИ-ја  
 
 
 
 
 
 
 
 


