
	
	
	

Извештај о раду 
2019-2020 

 
Организација српских студената у иностранству (ОССИ) је у нову, 23. годину 
рада званично ушла Летњом ОССИлацијом 2019. године, одржаном 2. 
августа у Старом двору у Београду. Добродошлицу свим гостима је пожелео 
председник Организације, Александар Љубомировић. Присутнима су се 
обратили и Бојана Станић, државна секретарка у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Драгомир Петронијевић, члан 
Градског већа града Београда, и Јована Ружичић, директорка центра за маме 
и оснивач неформалне мреже повратника – Repeats. Додељене су награде за 
ОССИјевце године, као и награда за ОССИ локални огранак године коју је 
заслужено припао ОССИ Словенији.  
 
Одмах по уласку у нову радну годину, 5. августа 2019. године одржан је 
састанак са Министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Зораном Ђорђевићем. Дискутовали смо се о проблемима са којима се млади 
сусрећу при повракту у Србију, о нашем пројекту ,,Поссибилити” који има за 
циљ пружање пракси у Србији студентима који су се школовали у 
иностранству. Такође, указана нам је велика част јер смо тим путем позвани 
да будемо део Координационог тела за праћење економских миграција при 
Влади Републике Србије.  
 
Јесен 2019. године је била више него успешна за организацију. Одобрен нам 
је пројекат ,,Млади у покрету” који се финансирао уз подршку Министарства 
омладине и спорта Републике Србије и чији је циљ приближавање 
информација и детаља везаних за програме студирања у иностранству и 
стипендије које су доступне нашим студентима. У оквиру пројекта су 
одржане радионице у Шапцу, Лесковцу, Рашкој, Старој Пазови и Сремској 
Митровици на којима су наши студенти причали са младима из тих градова о 
програмима мобилности и студијама у иностранству.  
 



У септембру 2019. године смо расписали конкурс за активне чланове на којем 
смо примили 15 младих који су оплеменили и додатно ојачали наше секторе. 
Након тога, започели смо реализацију Language Exchange радионица у 
Београду заједно са Youth Employability Skills Club-ом. Одржали смо и 
предавање о студијама у иностранству у Новом Саду, заједно са нашим 
партнерима из Via Academica.  
 
Јесен и зиму су обележила окупљања у Љубљани, Стутгарту, Франкфурту, 
Мадриду, Прагу, Торонту, Москви, Тилбургу (Холандија) и Паризу. 
Студенти су се састали и размењивали идеје и искуства, како за рад у 
ОССИ’ју, тако и за њихов професионалан развој.  
 
У Београду је одржана конференција ,,Млади у покрету” у оквиру 
истоименог пројекта која је окупила око 100 младих из читаве Србије, са или 
без искуства у програмима академске мобилности, који су заједно за 
присутним представницима релевантних институција и организација 
говорили о стању и унапређењу мобилности младих из Србије. Недоуго 
затим је одржана и трибина ,,Све што сте желели да питате студенте у 
иностранству” у оквиру Serbia Vision конференције на којој су млади могли 
да чују искуства од студената који се школују у Немачкој, Француској, 
Чешкој и Гркој.   
 
Крајем године смо објавили базу стипендија у иностранству под називом 
,,Поссибилити еду” која је била круна пројекта ,,Млади у покрету”. 
Захваљујући њој, студенти могу олакшано да претражују стипендије које се 
нуде за све нивое студија и у свим државама света.  
 
Зимска ОССИлација 2019. године је одржана крајем децембра у Бања Луци. 
У самој организацији догађаја, поред Одбора, био је укључен и координатор 
тима за Републику Српску, Марко Ромић, који нам је омогућио да проведемо 
три веома продуктивна и испуњена дана. Састали смо се Немањом 
Ковачевићем, помоћником министра за европске интеграције и међународну 
сарадњу Републике Српске, као и са градоначелником Бања Луке, Игором 
Радојичићем. Централни део ОССИлације је била ОССИ скупштина и 
стратешко планирање у Академији наука и уметности. Свечани део 
ОССИлације је био одржан у Банском двору, и њу су додатно улепшали 
наши говорници, Милан Петровић, потпредседник Народне скупштине 
Републике Српске, Сања Гаврановић, специјална саветница министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, и Немања 
Бабић, потпредседник Уније студената Републике Српске. Последњи дан 



ОССИлације смо провели на панелу ,,Односи Републике Србије и Републике 
Српске са студентском дијаспором – перспективе развоја”. Панелисти су 
били Срђан Рајчевић, министар научнотехнолошког развоја, високог 
образовања и информационог друштва Републике Српске, Златан Клокић, 
министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске 
и Сања Гаврановић, специјална саветница министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Републике Србије.  
 
Такође, крајем године смо учестовали на сајму волонтеризма у Београду, као 
и на сајму студија у Италији у Београду и Бања Луци.  
 
Нову, 2020. годину, дочекали смо у радним и успешним подухватима. 
Одржан је још један конкурс за активне чланове, чиме смо ојачали одређене 
секторе и основали председнички тим који помаже у свакодневним 
активностима и задужењима Одбору.  
 
Одржана је конференција о вештачкој интелигенцији у Паризу, у реализацији 
ОССИ Француске. Уз то, ОССИ Швајцарска је организовала окупљање у 
Берну, заједно са Организацијом професионалних Срба у Швајцарској, којој 
се одазвало преко 50 младих из свих делова Швајцарске са циљем 
умрежавања и стицања нових познанстава.  
 
Током марта 2020. године, ОССИ је започео другу сезону пројекта 
,,Поссибилити”. Повратак младих је један од већих и најважнијих циљева 
ОССИ-ја који представља важан задатак, како нама, тако и држави. 
Нажалост, услед избијања пандемије, дошло је до смањења броја пракси које 
смо понудили ове сезоне, али надамо се да ћемо следеће године склопити још 
боље сарадње и учврстити оне постојеће.  
 
Како током пролећа нисмо били у могућности да физички одржимо трибине 
о студијама у иностранству, урадили смо то онлајн. У периоду од априла до 
јуна, сваке недеље смо имали по једну трибину о студијама у иностранству, 
на којима смо говорили о начину пријаве на факултете, систему студирања и 
животу у одређеним држама. Трибине су држали директори локалних 
огранака и други студенти који се школују у Русији, Немачкој, Холандији, 
Белгији, Норвешкој, Аустралији, Швајцарској, Аустрији и Италији. Наставак 
серијала ових трибина је планиран за јесен 2020. године.  
 
Крајем јуна 2020. године, одржана је трационална летња мрежа Summer 
Networking Event 2020, на тераси шестог спрата Београђанке. Због опасности 



од вируса, догађај је одржан на отвореном, а свим гостима су на располагању 
биле маске и дезинфекциона средста. Окупили смо око 200 младих, који су 
размењивали искуства о студирању у доба избијања пандемије, повратку у 
Србију у тим тренуцима и плановима за будућност.  
 
Ово ОССИ лето су обележиле и трибине преко апликације ,,Zoom’’ где смо 
имали два серијала – Mentoring4Alumni и Alumni4Alumni. Кроз први тип 
трибина, разговарали смо са успешним људима који су своје каријере 
изградили у Србији или иностранству и који су са нашим студентима 
причали о најразличитијим темама. Кроз Alumni4Alumni трибине, садашњи и 
бивши студенти у иностранству су имали прилике да нам се представе, кажу 
о својим досадашњим постигнућима, свом раду у организацији и сл. 
Тренутно су те трибине на паузи, јер цео пројекат желимо да освежимо 
новим идејама и да га направимо још интересантнијим. Посебну захвалност 
дугујемо Дејану Грубишићу, из ОССИ Америке, који је био идејни творац 
целог овог пројекта и својим залагањем допринео фантастичној реализацији.  
 
Потребно је нагласити и неке опште ствари које су биле урађене у претходној 
години. Написан је нови Статут, којим је Организација подигнута на један 
виши ниво. Статутом су одвојени финансијски и правни сектор, где је за 
директора правног сектора изабрана Александра Дубовац, на редовној 
Скупштини одржаној у децембру 2019. године у Бања Луци. Ана Стамболић 
је остала на позицији директора финансијског сектора. Такође, уместо Ирине 
Тарбук, потпредседничку функцију заједно са Анђелом Јанковић, је преузела 
Софија Матић, такође изгласана на Скупштини у децембру 2019. године.  
 
Склопљена су нова партнерства, са Flixbus-ом, Асоцијацијом српских 
студената у Аустрији (АССА) и Институтом за националну и међународну 
безбедност (ИНИС), док нам је спонзор за 2019-2020. годину била фирма 
Elixir Group.  
 
Такође, уз иницијативу и залагање Ђорђа Стојановића, члана ПР тима ОССИ-
ја, урађена је анкета која је испитивала разлоге одласка на студије у 
иностранство, разлоге повратка у матицу, трошкове живота у иностранству, 
доступност стипендија и сл.  
 
За крај, истичемо да смо и више него поносни на проширењу Организације и 
оснивању пет нових локалних огранака (Кина, Аустралија, Канада, Мађарска, 
Ирска).  
 



У нади да се тренутна ситуација око епидемије убрзо стабилизовати, и да 
ћемо бити у могућности да се уживо састанемо са нашим студентима, 
партнерима, пријатељима и спонзорима, желимо да вам се захвалимо на 
указаном поверењу и подршци у току претходне године. Трудићемо се да у 
наредној, 24. години рада, будемо још бољи и јачи, са мноштвом нових и 
значајних пројеката.  
 
У Београду,  
20.9. 2020.  
 
Анђела Јанковић 
Потпредседник ОССИ-ја  
 
  
 
 


