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Уводна реч
Поштовани државници, представници 

академског, привредног, медијског и сектора НВО,

Упућујем ову уводну реч билтена посвећеног 
прослави 15 година нашег постојања вама као 
представницима и доносиоцима одлука везаних 
за будућност народа и државе Србије, са жељом 
да подржите напоре нас српских студената у 
иностранству (чланова ОССИ), који, иако претпрани 
обавезама, упоредо са својим студијама/научним 

радом, већ 15 година, из генерације у генерацију, активно доприносимо 
развоју свести о постојању младих образованих српских патриота који су 
далеко од отаџбине.

Пре три године, када смо вредним радом у иностранству унутар нашег народа 
постигли одређен ниво свести о нашем постојању, почели смо интеграцију 
својих знања и искустава у српску привреду и државу. Прво смо уз подршку 
Владе Републике Србије реализовали праксе у свим министарствима у склопу 
пројекта „Упознај државу Србију“, а уз подршку неких од најзначајнијих 
привредних институција покренули праксе у привреди у склопу пројекта 
„пОССИбилити“. Када смо стекли осећај о функционисању наше отаџбине, 
почели смо да системски решавамо проблеме на које смо наилазили у српском 
друштву и српској држави, а који се тичу директно нас, српских студената у 
иностранству.

Прво смо потписивањем неколицине меморандума о сарадњи са академским, 
привредним и државним институцијама у земљи и снажним радом усмереним 
ка јавном мнењу омогућили великом броју наших колега у иностранству да 
сазнају да су добродошли да своје обавезне праксе обаве у отаџбини. Друго, кроз 
потписивање истих меморандума о сарадњи отворили смо врата најуспешнијих 
академских, привредних и државних институција за наше сусрете, дружења и 
скупштине. Треће, потписали смо меморандум о сарадњи са Министарством 
спољних послова Републике Србије и омогућили ОССИјевцима да се у 



дипломатско-конзулатним представништвима осећају увек добро дошли и, 
штавише, да у њима такође могу да обаве своје обавезне и додатне праксе. 
Пошто такве врсте пракси до тада нису биле могуће, прво смо лобирали 
да бисмо потом заједно са представницима наше дипломатије заједно 
израдили протокол пракси који је сада на снази. Три дела српског друштва 
везана за нас системски смо решили, остала су нам још два.

Први је системско решавање комуникације између нас ОССИјеваца, коју 
одржавамо свом снагом преко мејлова и конференција преко скајпа, што 
желимо да унапредимо кроз (1) стварање ОССИУМа (http://www.you-
tube.com/watch?v=c8vrNG6OcxM&feature=plcp), који ће поред системског 
решавања комуникације истовремено аутоматски са нама повезати и 
наше колеге у отаџбини и све најважније институције српског друштва, 
привреде и државе. Наши најбољи чланови и ја лично смо 9 месеци радили 
на стварању ОССИУМа и урадили све што је до нас – сада нам, у трајању 
од годину дана, треба ваша помоћ у виду канцеларије за ОССИ у Београду 
и програмера који ће систем да реализују и одржавају док не постане 
независтан и самофинансирајући. 

Други је (2) системско решавање проблема нострификације страних 
диплома у циљу којег тренутно спроводимо научну компаративну анализу 
о томе како је у 10 добро функционишућих држава решена нострификација 
страних диплома. Решењем овога брзо ћемо и једноставно моћи да се на 
најбољи начин интегришемо у рад српског друштва. Сви који читате ове 
редове и који осећате да ви или ваша институција можете допринети 
остварењу ова два циља, молим вас да не чекате да вам се јавимо, већ нам 
упутите е-писмо. Као што са већ на почетку навео, ми смо студенти и, ма 
колико организовани били и ма колико волели своју отаџбину, студије су 
нам и даље на првом месту.

Уз велико поштовање и уважавање, 

Милутин Станисављевић
председник ОССИ
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Уводна реч
Даме и господо, поштовани партнери, 

драги пријатељи,

Задовољство ми је да Вам представим Билтен 
јубиларне ОССИлације – конференције којом смо 
прославили 15 година рада наше Организације 
српских студената у иностранству.

Тог 17. августа 2012. У Српској академији Наука и Уметности, ми 
српски студенти и млади професионалци у иностранству смо окупили 
Србију око наше Организације која постаје институција и учинили 
одлучујући корак напред – потписујући мемомрандуме о сарадњи са 
Медицинским факултетом Универзитета у Београду и нашим партнерима 
из Израела – директором Клиничког Центра Хадаса из Јерусалима –  
покренули смо ланчану реакцију која води до остварења нашег трајног 
примарног циља – довођење у први план струке и пројеката из наших 
примарних професија. 

Посебно желим да у овој уводној речи пред Вама похвалим на 
десетине ОССИјеваца – наших чланова који су напорним вишемесечним 
радом учинили нашу Конференцију могућом, поред својих 
универзитетских обавеза. 

Премостити хиљаде километара, неколико временских зона, са 
сарадницима који раде волонтерски, са минималном логистиком и 
победити све препреке у реализацији међународне манифестације 
оваквог формата у стварности је невероватно теже него што било ко ван 
тима може да перципира. 

Зато, драги пријатељи, честитам Вам на истрајности и резултату 
који смо заједно постигли. 
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Да би свака наредна конференција ОССИ дала пуни допринос 
српској научној заједници, овом приликом позивам наше 
партнере и будуће сараднике да нас подрже – канцеларијама, 
људством и логистички.

Наш рад никада није борба са ветрењачама јер гајимо 
снажан осећај припадности заједници заснованој на вертикали 
вредности, тако реткој у данашњем постмодерном друштву. 
Привилегија је бити њен део - део будућности.

С поштовањем,

Стефан СТЕФАНОВИЋ
Председник амбасадор ОССИ

Национални Центар за туморска обољења
Универзиететска клиника Хајделберг, Немачка
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Извештај са свечане прославе
XV годишњице ОССИ

У петак, 17. августа 2012. године у свечаној 
сали Српске академије наука и уметности 
Организација српских студената у иностранству 
(ОССИ) свечано је прославила 15 година свога 
постојања. Овај значајни јубилеј ипак није био 
једини мотив за окупљање, већ је, као изузетан 
повод, послужио да се Србији представи нова 
интуитивна платформа – ОССИУМ – намењена 
комуникацији и сарадњи најбољих из свих сектора 
Србије, као највећи пројекат икада остварен у 
историји ове организације. 

Овогодишња летња ОССИлација забележила је изузетну посећеност. Присуствовало јој је   више 
од две стотине гостију, које су, осим студената, чинили оснивачи, алумнији и бројни партнери 
и пријатељи организације међу којима су и еминентни академици, професори, научници, 
државни функционери, ректори универзитета у Београду и Новом Саду, војни генерали, директор 
Задужбине светог манастира Хиландара, потпредседник скупштине дијаспоре Срба у Француској,  

представници пословног сектора, 
спортских удружења, Привредне 
коморе Србије, али и дипломатског 
језгра (представници амбасада 
Швајцарске, Француске, Немачке, 
Италије, Грчке, Словеније, Чешке, 
Финске, Аустралије, итд.). Уважени 
гост  и почасни говорник овог јубилеја 
био је проф. др Аврахам Ривкинд, 
генерални директор Клиничког 
центра Јерусалим из Израела.

О скупу ОССИ извештавали су: 
новинске агенције Танјуг, Бета, 
Срна и Фонет; телевизије РТС, Пинк, 
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Телевизија Републике Српске; радио-станице: радио 
Слободна Европа, Радио Београд 1, Радио Републике 
Српске; новине: Политика, Новости, Данас, Прес, Лиса, Свет 
Плус и медијски сервис Инфо биро.

Након интонирања химне,  присутне је поздравио 
потпредседник САНУ-а за природне науке, господин Љубиша 
Ракић, који је изразио задовољство што је управо Академија 
домаћин једног оваквог скупа младих и образованих људи.

Утисци:Драгица Томчић, Департман за културу и трговину Швајцарске амбасаде:

„Задивљујући је Ваш ентузијазам и Ваш ангажман да приближите и пренесете стечена знања 
и вештине наших сјајних студената и предавача, пословних људи и свих добронамерника 
из света у Србију! Искрено се надам да ће овакви скупови допринети још бољем и бржем 
развитку и напретку нашег друштва, привреде и земље у целини и да ће се сво то искуство и 
знање применити и овде, пружајући на тај начин сваком младом човеку у Србији подједнаке и 
равноправне могућности и шансе за бољу будућност као што их имају њихове колеге у свету! 
У том смислу желим да Вас охрабрим да наставите са истим ентузијазмом и истом снагом 
и желим Вам да прерастете у још видљивију, препознатљиву и утицајну организацију и 
асоцијацију!“ 

Оути Исотало, отправник 
послова амбасадора, Финска 
амбасада::

 “I think that the event was very 
nice and that your initiative is 
very important. It is important that 
students have a possibility to study 
abroad and that way they bring in 
new ideas and practices for the de-
velopment of their home society.”
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Затим  је  уследио видео приказ историјата  
Организације, од њеног настанка далеке 1997. године до 
данашњих дана, праћен видео презентацијом ОССИУМ-а 
као централног догађаја манифестације. Поглед у 
будућност пружио је председник ОССИја, Милутин 
Станисављевић објаснивши у чему се састоји огромни 
потенцијал и допринос ове једниствене комуникационе 
платформе, али и указавши на преостале кораке 
неопходне за њено потпуно покретање. 

Он је, такође, изнео на видело чињеницу да ОССИ не 
поседује преко потребну канцеларију у Београду која 
би умногоме олакшала координацију и реализацију 
свих будућих пројеката.Председник амбасадор ОССИ, 
Стефан Стефановић, докторант молекуларне онкологије 
са универзитета и Клиничког центра у Хајделбергу у 
Немачкој, обратио се првенствено ОССИјевцима који 
завршетком студија постају млади професионалци и 
испред ОССИ понудио све наше ресурсе за њихове 

Утисци:Дејан Милосављевић, 
председник једриличарског 
клуба „Зоран Радосављевић“ - 
Ниш: 

„Једна од ретких светлих тачака 
нашег друштва је ОССИ. Мој 
једриличарски микросвет увек вам 
стоји на располагању. Пуно успеха 
у даљем раду“
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Тијана Делић, Италија: 

„Mој главни утисак је био одлична спремност и прилагодљивост колега из ОССИја, као и 
изразита колегијалност и спремност на сарадњу. Свидела ми се и енергија и убеђење са којима 
су излагали Милутин и Стефан, и чињеница да су се њихови говори заснивали на личном 
искуству и позивали на српску традицију, којој сви ми, уосталом, тежимо.“

Утисци:

пројекте повезивања институција на 
којима ОССИјевци раде и српских 
партнерских институција.

Поделио је са присутнима 
своје сјајно искуство са клиничког 
центра Хадаса у Јерусалиму, али и 
позвао Београдски универзитет и 
Медицински факултет на наставак 
сарадње у области размене 
студената. Под координацијом 
Луке Катића ове године је први 
пут успешно реализован пројекат 
ОССИмед - размене студентата у 
коме је ОССИ омогућио студентима 
медицине са Универзитета у Београду 
једномесечне праксе у Јерусалиму.

У наставку програма Стефан 
је најавио презентацију цењеног 
проф. др Аврахама Ривкинда, 
генералног директора Клиничког 
центра Јерусалим. Проф. Ривкинд, 
одушевљен изузетном бројношћу 
како студената тако и еминентних 
званица, признао је да је љубоморан 
на број младих Срба који се скупио 
из целог света на прослави овог 
јубилеја, и додао да би много волео 
када би се и израелска омладина тако 
лепо организовала. Организација је 
посебно почаствована таквим ставом 

од високог представника јеврејских интелектуалаца, који 
су народ са бројном и најорганизованијом миленијумском 
дијаспором. Проф. Ривкинд је затим представио рад свог 
клиничког центра и најмодерније минимално инвазивне, 
роботски-асистиране оперативне методе, нпр. операција 
пацијента у Сан Дијегу од стране оператора који управља 
роботом из Јерусалима. Представио је и импресивне 
резултате система који је минимализовао смртност хитних 
случајева у стањима збрињавања жртава природних 
катастрофа.

Након конференције Стефан Стефановић је са проф. 
Ривкиндом и Луком Катићем одржао радни састанак 
са начелником Војномедицинске академије (ВМА), 
бригадним генералом проф. Маријаном Новаковићем, 
и начелницима клиника. Том приликом потписан 
је меморандум о сарадњи са Клиничким центром  
Јерусалим.
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У  другом  делу  програма 
уприличена је додела ордења 
и плакета ОССИ у знак дубоке 
захвалности за несебичну подршку и 
помоћ оснивача и бројних пријатеља 
Организације без којих, сасвим 
сигурно, ОССИ данас не би био то што 
јесте.

Председник и председник 
амбасадор у име целе Организације 
страних студената у иностранству, 
срећни што су баш они препознали 
квалитет ОССИ и поносни на изузетан 
лични допринос развоју и унапређењу 
снага ОССИ, доделили су укупно 6 
ордена ОССИ следећим лауреатима: 
његовој Светости патријарху српском, 

Јелена Симић,  Француска:  

„Генерално лепо организована ОССИлација, нарочито 
ћемо је памтити по одазиву медија, ВИП гостију, али и 
чланова ОССИ...“

Утисци:

господину Иринеју, проф. др Питеру Хигсу, архимандриту Методију, игуману Свете српске царске 
лавре манастира Хиландара, др Ани Трбовић, Јовану Ратковићу и Вуку Јеремићу. 

Услед немогућности да присуствује свечаној церемонији, његова Светост патријарх српски, 
господин Иринеј орден је примио 7. августа у Српској патријаршији. 

Павле Зелић, Мр фарм из Агенције за лекове и медицинска средства Србије: 

„Јубиларна ОССИцилација је кроз емотивне и ватрене говоре представника самог ОССИја, 
кроз изузетно професионалну организацију и присуство значајних званица и бројних медија 
показала да ОССИ итекако има пажњу и подршку у матици и да би требало да настави да 
промовише и развија свој доказано успешан концепт ка задатим циљевима.“

Након уручења ордена одржан је 
и кратак састанак на коме је јасно 
изражена жеља о наставку сарадње 
и међусобном подржавању и у 
будућности. 
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Лауреату др Ани Трбовић, оснивачу ОССИја, орден је уручен на свечаној церемонији. Она је у 
свом поздравном обраћању подсетила да је ОССИ рођен 1997. године у Бостону на једном пикнику 
у организацији православне цркве, и да се идеја о повезивању наших студената из Америке даље 
проширила на Велику Британију, где су у то време студирали Вук Јеремић и Јован Ратковић, а 

Начелник Војне академије, 
бригадни генерал Др Младен 
Вуруна:

„...захваљујем на позиву за 
обележавање Вашег јубилеја...
почаствован сам што сам испред 
Министарства одбране био Ваш 
гост. Уз жељу да у наредном 
периоду имате пуно успеха 
срдачно вас поздрављам“

Јоанис Јоанидис, отправник послова амбасадора, Грчка амбасада:

„I came at 9 o’clock and I followed the whole presentation. Everything was very, very interesting. The 
only thing I can complain is that some speakers spoke only in   Serbian. After the presentation, I had a 
chance to meet some young people and I saw this people representing the future of Serbia. A lot depends 
on you, whether you are in Serbia or abroad. My heart says it. I look forward to the next reunion.“

Утисци:Драгана Радојчић, директор Етнографског института САНУ: 

„Жао ми је што сам се само на кратко информисала о ОССИ, заиста Вам желим пуно 
успеха у раду, а било би ми задовољство да се младе колеге из Етнографског института 
САНУ повежу са Вама.“

одатле и на читав свет. Трбовић је такође указала на разне 
проблеме са којима се наши студенти повратници сусрећу, 
при том посебно издвојивши нострификацију диплома 
са најпрестижнијих светских универзитета, али и бројна 
,,затворена врата“ и, на жалост, очигледну неспремност 
наших институција за њихово прихватање.

У име архимандрита Методија, игумана Свете српске 
царске лавре манастира Хиландара, кога је разбуктели 
пожар на Светој гори спречио да присуствује церемонији, 
орден ОССИ примио је директор Задужбине светог 
манастира Хиландара, господин Миливој Ранђић. 
Захваливши се у име братства манастира Хиландара, он је 
у свом говору навео да је поносан што се српски студенти 
не одричу своје православне вере.

Аутору теорије бозона, проф. др Питеру Хигсу, 
председнику Генералне скупштине УН и суоснивачу 
ОССИја, господину Вуку Јеремићу, и господину Јовану 
Ратковићу, такође суоснивачу ОССИја, ордење ОССИ биће 
накнадно уручено имајући у виду да су били спречени да 
присуствују петнаестом рођендану ОССИја.

Ксенија Радоњић, Аустрија: 

„Драги Оссијевци, на првом 
месту морам да похвалим 
читаву организацију. Заиста сте 
ОССилацију лепо организовали, 
‘редари’ које смо успут срели до 
саме сале су били јако срдачни и 
предусретљиви, девојке за столом 
за регистрацију веома пријатне 
и професионалне. Што се самог 
садржаја ОССилације тиче, исто 
сам пуна позитивних утисака...“
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Осим ордења, Организација 
српских студената у иностранству 
уручила је, такође, и 6 плакета, и то 
следећим лауреатима: господину 
Вукману Кривокући, бившем 
помоћнику министра за вере и 
дијаспору, господину Божину 
Николићу, директору Дипломатске 
академије Министарства спољних 
послова Републике Србије (у чије 
је име плакету примио Александар 
Суботић), бившем и новоизабраном 
ректору Универзитета у Београду 
проф. Бранку Ковачевићу и господину 
Владимиру Бумбаширевићу, научнику 
Мр Андреју Митићу и власнику МК 
групе Миодрагу Костићу. 

По пријему плакете, Мр Андреј 
Митић констатовао једа ОССИ, за 

Гала Антић, Италија: 

„Било је занимљиво видети људе са којима студирате 
у иностранству, попричати са њима, као и упознати 
нове људе који студирају у другим земљама и носе 
другачија искуства. Доживљаји се разликују и то је 
оно што желимо да чујемо од што више људи, ви сте 
нам за то дали прилику. Жао ми је што одређени 
гости нису успели да дођу, то би употпунило догађај.“

Утисци:

Ксенија Радоњић, Аустрија: 

„Драги Оссијевци, на првом месту морам да похвалим 
читаву организацију. Заиста сте ОССилацију лепо 
организовали, ‘редари’ које смо успут срели до 
саме сале су били јако срдачни и предусретљиви, 
девојке за столом за регистрацију веома пријатне и 
професионалне. Што се самог садржаја ОССилације 
тиче, исто сам пуна позитивних утисака...“
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разлику од остатка света, није у кризи јер представља 
једну изузетну заједницу младих људи које спаја љубав 
према држави, знању и вери. Он је поручио да је врло 
спреман и отворен за будућу сарадњу којој се веома 
радује.

Господин Вукман Кривокућа изразио је велику подршку 
ОССИју и представио пројекте у којима је Министарство 
вера и дијаспоре сарађивало са ОССИјем.

Након свечане церемоније, организован је коктел на 
коме су послужени домаћи специјалитети које су чланови 
ОССИ самостално припремили. Ту је била и рођенданска 
торта изненађења.

Јелена Башевић, Србија: 

„Ове године сам први пут прикључила организационом тиму летње скупштине и много ми је 
драго што сам била део тима ОССИ. Не само због великог броја познанстава, лепог дружења 
и размењивања утисака и искустава, него и због ентузијазма које, надам се, свакоме од нас, 
доносе оваква окупљања...волела бих да оваква окупљања буду још чешћа и биће ми задовољство 
да останем део тима ОССИ за будуће ОССИлације“

Утисци:

Иван Јелић, Немачка: 

„Ја сам у петак по први пут 
учествовао на једном од скупова 
ОССИја. Моја очекивања су 
била испуњена, програм је био 
интересантно конципиран, а 
такође је било и могућности да 
се за време коктела учесници 
и међусобно упознају, што по 
мени и треба да буде циљ сваког 
окупљања...потрудићу се да и 
следећи пут дођем у Београд кад се 
организује дружење.“
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У наставку конференције одржани су изузетно исцрпни интервјуи другог конкурса пројекта 
АрхОССИ – пракси за српске студенте архитектуре у најеминентнијим европским архитектноским 
бироима који је партнерски пројекат ОССИ са СОАО Грађевинско-архитектонског факултета 
Универзитета у Нишу, којим председава Немања Петровић са још два координатора – Миленом 
Баловић и Милицом Божовић.

Војин Воја Вучићевић, хуманитарнa организацијa 
Стара Рашка:

 „Веома ми је драго што сте се окупили јер је за вас 
веома битно да се повежете, јер заједно можете постићи 
много тога. Ваш заједнички циљ је очување традиције и 
драго му је да постоје млади људи који желе да направе 
промене.“ 

Утисци:
Горан Анђелковић, Архитекта 
из Србије:

 „Било ми је велико задовољство 
и част што сам присуствовао 
скупу...а надам се сарадњи, 
сусретима и догађајима у 
скоријој и даљој будућности...  
И наравно, све похвале и да 
сваки наредни скуп буде још 
бољи...“
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Александар Јаковљевић,  САД: 

„Осим пар техничких проблема, који мени боду 
очи али очигледно не широј публици, мислим 
да је читава организација ОССИлације била на 
изванредном нивоу. Имали смо изванредне госте, 
имајући у виду да је тренунто сезона годишњих 
одмора, и да су наше институције у повоју...“

Утисци:

На организацији овог јубилеја 
ОССИ активно је учествовало 20-ак 
оссијеваца подељених у неколико 
мањих тимова задужених за 
обезбеђивање простора, концепцију 
програма и одабир гостију, 
слање позивница, регистрацију 
званица, пријем почасних гостију 
и медија, техничку координацију, 
протокол, модерирање скупа, 
припрему послужења за коктел и 
извођење химне. Они су: Милутин 
Станисављевић, Стефан Стефановић, 
Дамир  Живојновић, Немања 
Петровић, Лука Катић, Никола Катић, 
Милена Баловић, Драгана Кушљић, 
Милица Цветковић, Јелена Башевић, 
Јелена Симић, Тијана Делић, 
Александар Протић, Сара Грубанов-
Бошковић, Дуња Дејановић, Ана 
Поњавић, Никола Поповић, Марија 
Савић, Бојана Павловић, Александар 
Јаковљевић, Јована Вуковић, Сара 
Јовановић, Иван Калц и девојке које 
су припремиле послужење за коктел 

Силвана Пупазић и њен тим.
Успешној реализацији ОССИлације знатно су допринели 

и студенти волонтери, директно укључени на сам дан 
догађаја. 
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