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ПРИЈАВА ЗА ПОСАО СА БИОГРАФИЈОМ 

 
 

 

   

 

                                                                                             

    ЛИЧНИ ПОДАЦИ  

Име и презиме  Дарко Симић 

Адреса  Др.Андре Јовановића 1/78, 15 000 Шабац 

Телефон  015/350-137, 066/5131-529, 064/843-5532 

E-mail   

Националност  Српска 

ЈМБГ  2407968772015 

Датум и место рођења  24.07.1968.године у Врању 

   

РАДНО ИСКУСТВО 
  

• Датуми (од-до)  1996.-2000.године 

• Назив/име и адреса послодавца  „ТРАДЕЦЕНТАР“дд Шабац,Миодрага Симића 20 

• Врста предузећа или сектора  Предузеће за спољну и унутрашњу трговину,производњу,развој и услуге 

• Радно место или функција  Комерцијална служба 

• Најважније активности и 

надлежности 

 Служба за комерцијалне услуге 

• Датуми (од-до)  2005.-2007.године 

• Назив/име и адреса послодавца  „AЈАНТ“доо Слепчевић ул.Душана Лончара бб 

• Врста предузећа или сектора  Предузеће за спољну и унутрашњу трговину,производњу,развој и услуге 

• Радно место или функција  Комерцијална служба 

• Најважније активности и 

надлежности 

 Служба за комерцијалне услуге 

• Датуми (од-до)  2007.-2010.године 

• Назив/име и адреса послодавца  ''Еликсир Агродисконт''ДОО Шабац, Савска бб 

• Врста предузећа или сектора  Малопродаја и велепродаја репроматеријала у пољопривреди, уговарање производње. 

• Радно место или функција  Стручни сарадник 

• Најважније активности и 

надлежности 

 Комерцијалне и стручне активности 

• Датуми (од-до)  2010-2011.-тренутно 

• Назив/име и адреса послодавца  Пољопривредна саветодавна и стручна служба Шабац,Војводе Путника 26 Шабац 

• Врста предузећа или сектора   

• Радно место или функција  Стручни сарадник у лабораторији за анализу земљишта,саветодавац 

• Најважније активности и 

надлежности 

 Рад  у лабораторији, рад са пољопривредним газдинствима,саветодавство 

 

ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
• Датуми (од-до)  1988-2001.године(пет година паузе због позива и учешћа у рату) 

• Назив и врста образовне 

институције која организује 

наставу/курс стручног 

усавршавања  

 1988-2001.Пољопривредни факултет Београд,  

2008.AQA-Сертификат за инплементацију ГЛОБАЛГАП захтева и добре пољопривредне  

праксе,укључујући и практичну обуку 

2009. Пољопривредни факултет Приштина – Зубин Поток 

 (стручно оспособљавање на заштити биља) 

 

• Најважнији предмети/области 

стручног усавршавања 

 Ратарство и повртарство, Заштита биља, Воћарство 

• Врста звања/квалификације  Дипломирани инжењер пољопривреде 
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СТРУЧНЕ 

ВЕШТИНЕ/УМЕЋА И 

СПОСОБНОСТИ 
Стечени током живота и 

професиналне каријере, а да нису 

потврђени званичним уверењима и 

дипломама. 

 

МАТЕРЊ И ЈЕЗИК  СРПСКИ 

ОСТАЛИ ЈЕЗИЦИ 
  Руски                    Енглески 

• Читање  Врло добро           осредње 

• Писање  добро                     осредње  

• Усмено комуницирање  добро                     добро  

ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ 

И УМЕЋА У ТОЈ ОБЛАСТИ 

Живот са другим људима, у мулти 

културалним окружењима, на 

местима/функцијама на којем  је 

комуникација веома важна и 

ситуације у којима је тимски рад од 

пресудног значаја (нпр. Култура и 

спорт), итд. 

  

 

Мултикултуралност, мултинационалност и мултиконфесионалност су нарочито код мене 

изражене а извиру из осећаја пре свега  сопствене националне и верске самосвесности, 

додира и заједничког живота са људима других нација и конфесија (студирање у Београду ) 

што више узимам за личну  привилегију него за предност. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Координирање и руковођење људима, 

пројектима и буџетом/ финансијским 

средствима; на послу, у 

волонтерском раду(нпр. Култура и 

спорт) и код куће итд.  

 Природа посла који сам обављао као пословођа је подразумевао усклађивање и 

руковођење запосленима различитог  образовања, способности и знања. У 

пољопривредној производњи услови су променљиви и зависе од бројних чинилаца – 

временско ограничење радова, број радника, расположива средства… 

ТЕХНИЧКЕ ВЕШТИНЕ И 

СПОСОБНОСТИ 

Рад на компјутеру, руковање 

специфичном опремом, машинама 

итд.  

 Оспособљен за рад у  OS Windows (95,...2007)  

Од основних апликативних софтвера  користим MS Office (Word, Excel, Visio, ppt...). 
 

УМЕТНИЧКЕ ВЕШТИНЕ И 

СПОСОБНОСТИ 

Музика, писање, дизајн итд.  

  

ОСТАЛЕ ВЕШТИНЕ 

(УМЕЋА) И СПОСОБНОСТИ 

Oне које не припадају горе наведеним 

категоријама  

  

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА   

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   Поседујем дозволу за управљањем возилом „ Б „ категорије. 

ПРИЛОЗИ   

 

 

И  С  К  Р  Е  Н  О    В  А  Ш  

 

 

 

Шабац .28.11.2011.године                                                                                           Потпис  

_______________________                                                                   ____________________________ 


