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OSOBNE INFORMACIJE Ivica Majdanđić 
  Jahorinska 39 a, 10000 Zagreb, Hrvatska  

  /     + 385 (0)98 218 815      

  imajdandic@gmail.com 

 
Spol M | Datum rođenja 25.05.1968.| Mjesto rođenja Zagreb, Republika Hrvatska 

 
Državljanstvo Hrvatsko 

 
 

RADNO ISKUSTVO   

 

Od 2017. do danas Referent nabave, održavanja, zaštite na radu i zaštite od požara 
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 

▪ nabava roba i usluga 

▪ planiranje i organizacija održavanja objekata i opreme 

▪ organiziranje i provođenje zaštite na radu i zaštite od požara  

 
          Od 2013. do 2017. Šef  poslova za sigurnosti prometa 

Pružne građevine d.o.o. 

▪ organizacije, rukovođenje i nadzor željezničkog  prometa 

▪ organiziranje i poučavanje izvršnih radnika 

▪ provođenje postupka za ishođenje dozvole i potvrde željezničkog prijevoznika 

▪ nadzor dokumentacije održavanja željezničkih vozila 

▪ izrada akata vezanih za sigurnost želj. i cest. prometa 

▪ izrada elaborata za privremeno zatvaranje cesta 

▪ ISO 9001 

▪ ISO 14001 

  

Od 2002. do 2013. Voditelj održavanja  i zaštite na radu 
Posit d.o.o., Branimirova bb, 10000 Zagreb 

▪ planiranje i organiziranje održavanja ( zgrade, kotlovnice, alatni strojevi, građ. mehanizacija, cest. 
vozila, željeznička vozila) 

▪ organiziranje i provođenje zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša 

▪ organiziranje, rukovođenje i nadzor želj. prometa 

▪ organiziranje i upravljanje cestovnim i željezničkim voznim parkom 

▪ ISO 9001 

▪ ISO 14001 
  

Od 1991. do 2002. Voditelj ispitne grupe 
HŽ d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb 

▪ organizacija i priprema gradilišta za montažu signalno sigurnosnih uređaja 

▪ montaža signalno sigurnosnih uređaja 

▪ ispitivanje i puštanje u rad signalno sigurnosnih uređaja (želj. cestovni putni prelazi, APB uređaji, 
stanični uređaji, trafo stanice, UPS) 

 

  
  
  

OBRAZOVANJE I 
OSPOSOBLJAVANJE   

Od listopada 1994. do prosinca 
1997. 

Diplomirani inženjer prometa  

Fakultet prometnih znanosti 

▪ Smjer, tehnologija 
   

Od listopada 1988. do lipnja 1991. Inženjer prometa 
 Fakultet prometnih znanosti 

 Smjer, signalna tehnika 
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Od rujna 1983. do lipnja 1987. Elektromehaničar za signalno sigurnosne uređaje 
 Željeznički obrazovni centar,  Zagreb 

 ▪ Smjer, signalno sigurnosni uređaji 

  

Od rujna 1975. do lipnja 1983. Osnovna škola, Nina Maraković, Zagreb 

 

OSOBNE VJEŠTINE   

 

 

 

 

 
 
  

Materinski jezik Hrvatski 

  

Ostali jezici RAZUMIJEVANJE  GOVOR  PISANJE  

Slušanje  Čitanje  Govorna interakcija  Govorna produkcija   

Engleski IV (A.2) IV (A.2) IV (A.2) IV (A.2) IV (A.2) 

  

      

  

Komunikacijske vještine ▪ Dobre komunikacijske vještine stečene tijekom obavljanja rukovodećih poslova, te predavača  
pri poučavanju izvršnih radnika u željezničkom prometu i osposobljavanja radnika iz područja 
zaštite na radu i zaštite od požara 

Organizacijske / rukovoditeljske 
vještine 

▪ Upravljanje i koordinacija u poslovima održavanja, vođenje timova za ugradnju i ispitivanje 
signalno sigurnosnih uređaja,  

Poslovne vještine  ▪ Dobro upravljanje radnim procesima. 

Računalne vještine ▪ Dobro poznavanje Microsoft Office alata (Word, Excel, PowerPoint, Visio), djelomično AutoCAD 

Vozačka dozvola  ▪ A kategorija od 1985. i B kategorija od 1986. 

DODATNE INFORMACIJE   

  

Stručni ispiti Zaštita na radu (2002.g.), zaštita od požara (2017.), Andragoška znanja (2003.), odgovorna 
osoba za gospodarenjem otpada ( 2016.) 

Seminari Upravljanje voznim parkom (2012.), rad na visini (2016.),  

Povjerenstva ▪ Sudjelovanje u radu povjerenstva (Predsjednik povjerenstva d.o.o.) (Pružne građevine) za 
izradu akata vezano za željezničkog prijevoznika 

Ivica Majdanđić 
 
 

U Zagrebu 29.04.2019. 


