
 
 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА  
УДРУЖЕЊА „АЛУМНИ КЛУБ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  

АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ“ 
 
 Агрономски факултет у Чачку је реномирана високошколска установа за образовање 
дипломираних инжењера пољопривреде, дипломираних инжењера технологије, мастер 
инжењера пољопривреде и прехрамбене технологије и доктора наука (биотехничке 
науке) са традицијом дугом 41 годину. Сигурни смо да ће се традиција обогатити и боље 
баштинити формирањем удружења „АЛУМНИ КЛУБ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 
АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ“. 
  Алумни клуб би омогућио и стимулисао окупљања наших колегиница и колега на 
генерацијским састанцима, успостављање временом запостављених дружења и буђење 
успомена, међусобну подршку, али и успостављање пословних контаката и њихово 
унапређење током наредних година. 
 Оснивачка скупштина удружења „АЛУМНИ КЛУБ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 
АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ“ одржаће се у суботу,  14. марта. 2020. године 
са почетком у 12:00 часова часова у свечаној сали Агрономског факултета у Чачку, 
улица Цара Душана 34. Пожељно је да Скупштини присуствује што већи број оснивача – 
дипломираних студената свих степена студија Агрономског факултета у Чачку. 
 Иницијатор за оснивање Удружења је др Владимир Курћубић, продекан за науку, а 
заседање оснивачке Скупштине отвориће др Томо Милошевић, декан. 
 Након основачке скупштине, спровешћемо процедуру регистрације Удружења, у 
складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, бр.51/09, 
99/2011, 44/2018).  
 Молимо све заинтересоване колегинице и колеге, бивше студенте и пријатеље 
Агрономског факултета у Чачку, који желе да постану чланови удружења „АЛУМНИ КЛУБ 
ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ“, да одвоје мало 
времена  и посете нашу web-страницу www.afc.kg.ac.rs, мени АЛУМНИ, на којој могу наћи 
много више детаља и лепих прича, везаних за колеге и активности АЛУМНИ клуба.  
 Пријавите своје учешће на оснивачкој Скупштини путем е-mail поруке на адресу: 
alumniafcacak@kg.ac.rs.  
 Искористите најједноставнији и најбржи начин и попуните online приступницу за 
Алумни клуб, доступну на сајту Факултета, у менију АЛУМНИ, подмени ЧЛАНСТВО, која 
ће нам олакшати процедуру регистрације Удружења. 
 Врло радо ћемо размотрити и јавно дискутовати о Вашим предлозима и сугестијама 
за успостављање циљева, задатака и реализацију активности Алумни клуба. 
 
Срдачан поздрав, до скорог виђења 
 

Руководство Агрономског факултета у Чачку 
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