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АКЦИОНИ ПЛАН

а) анализа података анкете о запослености у струци
дипломираних инжењера агрономије и технологије у
последњих 10 година - унапређење могућности
запошљавања

б) формирање Бизнис академије, на иницијативу Алумни
клуба: могућност установљавања кратког студијског
програма

в) пројектићи ...



26. марта. 2022. године одржана је друга седница Скупштине удружења „АЛУМНИ КЛУБ 
ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ“: 

ПРИСУСТВОВАЛО 18 РЕГИСТРОВАНИХ ЧЛАНОВА

Циљ 1: омасовљавање чланства и формирање базе података о запослењу студената који су
дипломирали на свих степенима студија током последњих 5 (први корак) до 10 година (други
корак)

Циљ 2: креирање групе на друштвеној мрежи Viber

Циљ 3: осмишљавање и формирање Академије за предузетништво при АК

Циљ 4: уз омасовљено чланство, заказана трећа Скупштина АК. Рок за реализацију: крај јуна 2022.
године

Циљ 5: Организација Сабора - Скупштине АК, омасовљеног чланства, у поподневним
часовима након секција XXVIII Саветовања о биотехнологији – СоБТ (календар СоБТ се враћа у
последњу недељу фебруара/прву недељу марта 2023. године).



Циљ 1





На основу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и
73/18), Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 25. марта 2019. године,
донео је

ПРАВИЛНИК организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку 
вођења евиденције за кратке програме студија 

("Службени гласник РС", бр. 32 од 3. маја 2019, 106 од 7. августа 2020.).

Члан 1.

Ради стручног оспособљавања студената и лица са стеченим средњим образовањем (у даљем тексту:
Полазници) за укључивање у радни процес, изводе се кратки програми студија (у даљем тексту:
КП) који имају јасно дефинисану структуру, сврху, исходе учења и за које се издаје сертификат
о завршеном кратком програму студија са описом посла за који се оспособљава.

«БИЗНИС АКАДЕМИЈА» или «АКАДЕМИЈА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО» 
ОСМИСЛИТИ И НАДЕНУТИ ИМЕ

Циљ 3:



“Најуспешнија корпорација биће она која је
најближа концепту организације која учи.”

“Fortune”

Од 2019. успешно акредитовали:
Научноистраживачки рад
Установу
Све студијске програме ОАС, МАС, ДАС + 1 нови СП МАС



Слава Агрономског факултета у Чачку, Свети Трифун
освештан Амфитеатар 14.02.2021.



• УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ
• ПРОМЕЊЕН ФОРМАТ
• РЕДИЗАЈНИРАН



XXVII САВЕТОВАЊЕ 
О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

са међународним 
учешћем

Чачак, Србија, 25 и 26. март 
2022. године

XXVIII САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ
међународни научни скуп ? - Чачак, Србија, __ и __. март 2023. године



ОД ЈЕСЕНИ 2021. године ГРЕЈАЊЕ ФАКСА НА ГАС



ПРОЈЕКАТ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: 
ИЗОЛАЦИЈА ПОТКРОВЉА ФАКУЛТЕТА 

СА ИЗМЕНОМ СТОЛАРИЈЕ

ТЕНДЕР: 11 700 000,00 РСД

Завршетак радова: октобар 2022. године
Инвеститор: АФ у Чачку Универзитета у Крагујевцу 

Помоћ: ресорно Министарство и Град Чачак



ВИЗИЈА
“Способност да учимо
и стварамо иновације
брже од конкуренције
једина је одржива,
конкурентска
предност.”

Ари де Геус, Шел



ОБРАЗОВНО-ИЗЛОЖБЕНИ
ПАВИЉОН

ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 15 500 000,00 РСД

Завршетак радова: 6 месеци од обезбеђивања средстава
Инвеститор: АФ у Чачку Универзитета у Крагујевцу 

Потенцијални донатор: Град Чачак –
прва национална престоница културе (за 2023. годину)



Јуче ...



Сутра ...



Сутра ...



Сутра ...



Сутра ...



Сутра ...



Данас- сутра ...



БИЛБОРД: Позиција 1

маркетинг



БИЛБОРД: Позиција 2

маркетинг



НАШ СТАКЛЕНИК БИЋЕ УБРЗО ...

Промена начина размишљања и измештање жиже пословног дејства



БИЋЕ УБРЗО ... ОГЛЕДНО-УГЛЕДНИ СТАКЛЕНИК
ст

уд
ен

ти



биће убрзо ... студенти задовољни и вештији ...



ЛАБОРАТОРИЈА ЗА СЕНЗОРСКУ ОЦЕНУ ХРАНЕ



УТИЦАЈ И 
ЛИЧНОСТ 
ИСТАКНУТИХ 
ПРОФЕСОРА 
АГРОНОМСКОГ 
ФАКУЛТЕТА  
ЧАЧКУ

Личност и утицај истакнутих
професора Агрономског
факултета у Чачку мотивисали су
генерације студената да схвате
лепоту и значај људског
стваралаштва, јер су њихова дела
снажно развијала домаћу и
светску пољопривреду.

Поносни на интелектуални
капитал који смо од њих наследили
и трудећи се да очувамо њихов
манир добрих домаћина, марљивих
истраживача и пажљивих
наставника, осећамо потребу и
дужност да прикажемо њихове
инспиративне биографије.



„Има само једна гора ствар од 
тога да школујете људе па да 
Вам оду, а то је да их не 
школујете, а да Вам остану“

Зиг Заглар
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