
ОРГАНИЗАЦИЈА СРПСКИХ СТУДЕНАТА У 
ИНОСТРАНСТВУ (ОССИ)

ОССИ је аполитична, непрофитна и невладина организација коју су основали и већ 
15 година воде српски студенти са великог броја универзитета у свету.  Организација је 
кренула  са  радом  најпре  на  Харварду  и  Камбриџу,  a  данас  чини  глобалну  мрежу  са 
огранцима  на  универзитетима  широм  планете  и  окупља  око  3500  чланова  на  свим 
континентима.  Чланови ОССИ могу бити студенти који су српски држављани или српског 
порекла,  као и пријатељи Срба и Србије,  а који тренутно студирају у иностранству на 
основним или постдипломским студијама.  Чланови такође  могу бити  и  они  који  су  се 
вратили из иностранства и желе да остану у својој  земљи, али и они који никад нису 
отишли из земље и имају одличне препоруке за учлањење у ОССИ и спремни су да се 
обавежу на поштовање вредности и циљева ОССИ. 

Циљ ОССИ јесте да повеже наше студенте широм света ради размене искустава, 
идеја и заједничког рада на научним пројектма али и ради дружења. Међутим, оно што је 
посебно  важно  је  заједнички  рад  на  циљевима  који  су  усмерени  како  на  лично 
усавршавање,  тако  и  на  унапређење  наше  домовине  и  повратка  студената  из 
иностранства. 

ОССИ  дугогодишње  успешно  сарађује  са  многим  министарствима, 
универзитетима, САНУ и другим значајним институцијама и успешним фирмама у Србији. 

ИСТОРИЈАТ ОССИ (1997. – 2012.) 

1997-2002 
Организацију  ОССИ је  основала група  српских студената  из  Европе и Северне 

Америке средином јула 1997. Основни циљ повезивања био је успостављање међусобне 
сарадње у интересу успешније борбе за заједничке интересе, пре свега српске интересе у 
периоду непосредно пре и за време бомбардовања Републике Србије. За свега неколико 
месеци рада  Организација  је  успела  да  повеже десетак  клубова  српских  студената  у 
Сједињеним Америчким Државама (САД), Великој Британији, Француској и Немачкој, као 
и да окупи неколико стотина чланова у десетак држава света. Србија је представљана у 
бољем светлу,  а  млади  студенти  и  научници  су  се повезивали  и  масовно  враћали  у 
Србију. 

2002-2007 
Од 2002. до 2007. године организација је прешла у одређену врсту пасивног стања. 

Наставила  је  да  постоји,  али  се  унутар  ње  више  није  дешавало  толико  колико  се 
дешавало  ранијих  година,  у  току  политички  турбулентних  времена  у  Србији,  и  број 
чланова се драстично смањио. 
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2008-2010 
2007. године организација је поново почела да се активира са неколико страна, да 

би 2008. године доживела свој препород и почела једну нову епоху. Од јула 2008. године 
до јула 2010. године, организација је, почевши готово  ex nihilo окупила око 500 српских 
студената од Аустралије, преко Кине, Русије и Европе до Северне Америке. Основала је 8 
локалних огранака и организовала велики број локалних пројеката, а од децембра 2009. 
кренула и са редовним годишњим (летњим и зимским) окупљањима у Београду. У лето 
2010. организована су два пројекта: (1) праксе за 46 чланова у министарствима Владе 
Републике Србије и (2) прва велика скуштина чланова. 

2010-2011 
Организација је наставила са добрим радом и кроз активности тима који је водио. 

Издејствовано је да у правилник Министарства спољних послова Републике Србије уђе 
одредба о могућности обављања пракси у дипломатско-конзуларним представништвима 
(амбасадама и конзулатима) за српске студенте у иностранству, које до тада, никадa у 
историји Србије, нису биле могуће. Организована је пo први пут дводневна ОССИлација у 
децембру 2010. када су члановима омогућени и сви неопходни предуслови за формирање 
локалних  огранака.  Током  2011.  године,  развијена  је  идеја  о  стварању  једног  новог 
система,  под називом ОССИУМ, који би послужио што бољем повезивању чланства и 
користио се као база података за рад и пројекте у будућности. 

2011-2012 
Током јула  и августа  2011.  године организоване су многе скајп  конференције  и 

након  успешног  формирања развојног  плана  створен  је  и  радни  тим који  је  почео  са 
реализацијом ОССИУМ-а. Истовремено се ради на добијању просторија за канцеларију 
ОССИ  у  Београду,  за  шта  је  Организација  добила  подршку  од  САНУ  и  разних 
министарстава. У августу 2012. године у Београду великим скупом свечано прослављена 
петнаестогодишњица Организације. На Зимској ОССИлацији, одржаној у децембру 2012. 
године,  направљен искорак  ка  студентима који  студирају  у  Србији  у  намери да им се 
представи  рад  ОССИ  и  могућности  повезивања  ради  остварења  разних  циљева  у 
будућности. 

НАЈУСПЕШНИЈИ ПРОЈЕКТИ ОССИ (1997. – 2012.) 

Организован је велики број интерних ОССИ пројеката на локалном и глобалном 
нивоу, као и низ специјалних пројеката у сарадњи са владом Републике Србије. 

ОССИ  критеријуми  успешности  пројеката  били  су  базирани  на  задовољству 
учесника у смислу стечене едукације,  нових контаката и искуства;  као и на оствареној 
медијској промоцији саме организације и провери ефикасности ОССИ радних тимова. 

(1)  Локални су били иницијативе чланова или локалних огранака и организовани 
су на њиховим Универзитетима. 

(2)  Глобални  су  створени  путем  платформе  ОССИ,  и  били  су  потом  или 
координисано организовани широм света или је створена логистика стављена свима на 
располагање. 
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(3) Пројекти са Србијом организовани су како од стране локалних огранака, тако и 
од стране централног одбора ОССИ. 

1. ЛОКАЛНИ ПРОЈЕКТИ ОССИ 

1.1 – СУСРЕТИ 
Од 1997. до 2012. године организовано је више хиљада сусрета ОССИЈеваца на 

више стотина локација широм планете. 

1.2 – ЖУРКЕ
Од 1997. до 2012. године организовано је више стотина  журки  на више стотина 

локација широм планете (неке од најбољих на Оксфорду, Принстону, у Солуну и Цириху) 

1.3 – ПРЕДАВАЊА 
Од 1997. до 2012. године организовано је више десетина  предавања  научника, 

професора и јавних  личности  из  Србије  на Универзитетима широм света  (нпр.  Проф. 
Миодраг Стојковић – предавање на Оксфорду; Министар Спољних Послова Вук Јеремић 
– предавање на ЛСЕ-ју) 

1.4 – ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 
Од  1997.  до  2012.  су  организоване  акције  прикупљања  новца  у  хуманитарне 

сврхе  (нпр.  акција  прикупљања новца за новогодишње пакетиће  за  децу са Косова и 
Метохије – ОССИ Солун у 2009 - 2010. и ОССИ Швајцарска у 2011. 

_  Посебно  издвајамо  концерт класичне  музике  организован  од  стране  ОССИ 
Швајцарске у сврху прикупљања прилога у 2011. после чега је више стотина пакетића  
са стварима и утензилијама за школу у вредности од преко 5000€ послато на Косово и 
Метохију.  Од  стране  хуманитарне  организације  „Мајка  девет  Југовића“  ти  вредни  
пакетићи подељени су малишанима којима су били најпотребнији. 

1.5 – КОМУНИКАЦИЈА 
Од 1997.  до 2012.  настојање да се успостави  електронска  комуникација  и  тако 

оствари стална доступност колегама из света и из Србије за међусобна универзитетска 
или туристичка питања. 

2. ГЛОБАЛНИ ПРОЈЕКТИ ОССИ 

2.1 – ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
- 1997. направљен први сајт ОССИ (2000. добио глобалну базу свих чланова) 
- 2008. направљен други сајт ОССИ (са интегрисаном мапом света) 
- 2009. направљен трећи сајт ОССИ (промењен дизајн и концепција сајта) 

ХРАБРО ДО ПРАВДЕ; ВРЕДНО ДО СЛАВЕ; ЗНАЊЕМ ДО МОЋИ



-  2010.  направљен  четврти  сајт  ОССИ  (са  интегрисаном  унапређеном  базом 
података  свих  чланова,  специјалним  тражилицама  –  окренут  ка  извештавању  о 
догађајима у иностранству) 

- Од лета 2011. у току је стварање ОССИУМ-а (који ће омогућити свим члановима и 
партнерима да се слободно крећу, користе базе, упознају и стварају) 

2.2 – ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ О СРБИЈИ И О ОССИ 
-  2008.  направљена  глобална  презентација  о  Србији  (Александар  Савановић, 

Универзитет Констанц, Немачка – одржана на више локација широм света) 
-  2009.  направљена  глобална  презентација  о  ОССИ  (Милутин  Станисављевић, 

одржана на Оксфорду и у Солуну – после тога на више локација широм света) 

2.3 – ПУТОВАЊА 
- организован пут на Свету Гору у Манастир Хиландар за чланове ОССИ (Милутин 

Станисављевић и Миленко Пилић учествују у организовању првог. Миленко Пилић испред 
локалног огранка ОССИ Солун, координира и организује потом још два путовања). 

2.4 – СТАТУТИ ЗА ЛОКАЛНЕ ОГРАНКЕ 
- направљени конкретизовани примерци статута за оснивање локалних огранака 

широм света. 

3. ПРОЈЕКТИ ОССИ ВЕЗАНИ ЗА СРБИЈУ

3.1 – ОКУПЉАЊА У СРБИЈИ 

Од 1997. организују окупљања ОССИјеваца у Србији, а од лета 2010 организују се 
редовне зимске и летње скупштине свих чланова у Србији. 

1. Летња скупштина (јул 2010. у Ректорату Универзитета у Београду) – 600 гостију 
2.  Зимска  скупштина  (дец.  2010.  у  Ректорату  Универзитета  у  Београду)  –  500 

гостију 
2011. године генералне скупштине бивају преименоване у ОССИлације: 
1. Летња ОССИлација (август 2011. у Ректорату Универзитета у Београду) – 500 

гостију. 
2. Зимска ОССИлација (децембар 2011. у Ректорату Универзитета у Београду) – 

500 гостију. 
У склопу генералних скупштина и ОССИлација организовани су: 
1. Заједнички изласци у Београду (сваки пут). 
2. Журка ОССИ на скривеној локацији у Београду 100 ОССијеваца и 200 гостију из 

свих сфера српског друштва (децембар 2011.). 
3. Предавања еминентних српских професора (сваки пут). 
4. ПренОССИмо утиске (презентације ОССИјеваца о искуствима у иностранству – 

летња и зимска ОССИлација). 
5. Путовања на Косово и Метохију и у археолошки парк Виминацијум (лето 2010.). 
6. Подела ОССИ мајици (сваки пут). 
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3.2 – САСТАНЦИ 

Од  1997.  организују  се  редовни  и  нередовни  састанци  ОССИјеваца  са 
представницима  државе,  привреде  и  других  сектора  Републике  Србије.  Најважнији 
састанци од 2009. били су: 

1. пријем код Срђана Срећковића (зима 2009.), министра дијаспоре Републике 
Србије (покретање пракси у министарствима Владе Републике Србије за чланове ОССИ).

2.  пријем  код  Вука  Јеремића  (лето  2010.),  министра  спољних  послова 
Републике Србије  (успостављање сарадње министарства спољних послова Републике 
Србије са ОССИ, а тиме и свих дипломатско-конзуларних представништва са огранцима 
ОССИ). 

3.  пријем  код  Млађана  Динкића  (лето  2010.),  министра  за  економију  и 
регионални развој Републике Србије (покретање сарадње са економским дипломатама 
Србије). 

4.  пријем  код  др.  Мирка  Цветковића  (лето  2010.),  председника  Владе 
Републике Србије  (предавање извештаја пракси и разговор о канцеларији за ОССИ у 
Србији). 

5.  састанак  са  представницима  20  успешних  домаћих  и  страних  предузећа 
(зима 2011.) која послују у свим сферама тржишта  у Србији (у великој сали Народне 
Банке Србије представљен им је ОССИУМ). 

6.  пријеми  и  састанци  са  проф.  др.  Оливером  Антићем,  саветником 
Томислава  Николића,  председника  Републике  Србије,  министром  образовања, 
проф.  др.  Жарком  Обрадовићем,  директорком  Центра  за  промоцију  науке, 
Александром  Дрецун,  и  представницима  министарстава  спољних  послова  и 
омладине  и  спорта  (јесен  2012.)  (представљање  намере  да  се  отвори  канцеларија 
ОССИ  у  Београду  и  техничких  потреба  у  вези  са  програмирањем  и  одржавањем 
ОССИУМ-а, и добијање подршке за ту намеру). 

7.  појединачни састанци са представницима домаћих и страних предузећа 
(јесен 2012.) (могућности пракси и запослења студената који се враћају из иностранства и 
потенцијална спонзорсва за ОССИ). 

Такође се дружи са великим бројем високих представника власти у Србији, јер је  
велики број њих у пријатељском односу са представницима ОССИ, али и зато што 
међу њима има и некадашњих чланова ОССИ.

3.3 – ПРАКСЕ 

- Пројектом „Упознај државу Србију“ организоване су праксе за чланове ОССИ у 
министарствима Владе Републике Србије (јул и август 2010. године) чиме је отворен пут 
за српске студенте у иностранству да раде праксе у отаџбини када пожеле. Партнер у 
пројекту је било министарство за дијаспору Републике Србије, а 46 ОССИјеваца је било 
на  тронедељним  праксама  у  23  министарства  Владе  Републике  Србије.  Написани  су 
извештаји праксе (скраћене свот анализе рада министарстава), који су свечано уручени 
председнику Владе Републике Србије, Др. Мирку Цветковићу. 

-  Пројектом  „ПОССИбилити“  (лето  2010.  –  лето  2011.)  организоване  су 
координисане праксе за чланове ОССИ у предузећима која послују у Републици Србији, 
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после чега је отворен пут српским студентима да када пожеле раде праксе у предузећима 
у отаџбини. 

- Пројектом „ОССИ и МЕРР“ (зима 2010. до лета 2011.) организован и успешно је 
спроведен  заједнички  пројекат  са  Министарством  за  Економију  и  Регионални  Развој 
Републике  Србије  у  којем  су  чланови ОССИ сарађивали са економским дипломатама 
Владе Републике Србије у иностранству. 

-  Пројектом „праксе у ДКП-има“  организован и успешно спроведен заједнички 
пројекат са Министарством Спољних Послова Републике Србије у омогућавању пракси за 
студенте у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије (амбасадама 
и конзулатима). У склопу пројекта направљен систем пракси и организован пилот-пројекат 
у Генералном Конзулату у Франкфурту. 

4. ТЕКУЋИ ПРОЈЕКАТ – ОССИУМ 

Стварањем  ОССИУМ-а,  платформе  на  интернету,  омогућиће  се  свима  који 
студирају  или  раде  ван  своје  отаџбине  постижући  значајне  резултате  у  својим 
перспективним областима (чиме се стиче право на чланство у нашој организацији): 

(1)  да  се  по  потреби  повезују,  тражећи  се  уз  помоћ  интегрисаних  тражилица 
(Тражилице); 

(2) да лако и једноставно преносе своје утиске путем краћих и дужих текстова, који 
ће бити прослеђивани медијима у земљама отаџбине (пренОССИмо утиске); 

(3)  да  се  по  потреби  упознају  и  сарађују,  учествујући  у  заједничким  акцијама 
реализујући пројекте од значаја за себе и отаџбину, који се у духу српске традиције лако и 
аутоматски покрећу (српске интернет МОБЕ); 

(4) да траже праксе и послове у српским предузећима и страним предузећима која 
послују у српским земљама (пОССИбилити); 

(5) да, док су још млади (на првој, другој години студија), имају своје место на коме 
ће увек пронаћи другаре и савет и путем којег ће моћи да шире своју мрежу контаката и 
да  кроз  учешће  у  и  покретање  српских  интернет  моба  стичу  искуства,  особине  и 
способности вође (јуниОСи и супремОСи). 
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