
Uzvratni studijski posjet viših dužnosnika tijela za provedbu prava intelektualnog 
vlasništva Kraljevine Danske partnerskim hrvatskim institucijama, Zagreb 9-10. 
studenoga 2009. 
 
Nastavno na studijski posjet na visokoj upravljačkoj razini danskim institucijama za provedbu 
prava intelektualnog vlasništva od 7-9. rujna 2009. u Kopenhagenu, u sklopu twinning 
projekta financiranog od strane EU-a pod nazivom »Jačanje provedbe prava 
intelektualnog vlasništva», organiziran je uzvratni posjet Hrvatskoj na visokoj razini 9. i 
10. studenoga 2009. 
 
Ovim je posjetom nastavljena razmjena iskustava s danskim partnerima, te rad na uspostavi 
učinkovitog mehanizma za suradnju i koordinaciju između hrvatskih tijela zaduženih za 
provedbu prava intelektualnog vlasništva. 
Uz g. Bo Erik Webera, danskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj, delegaciju Danske činili 
su: g. Poulsen, rezidentni savjetnik za twinning iz Danskog ureda za patente i žigove,g. 
Jesper Friedrichsen, načelnik iz Ureda državnog odvjetnika za teški gospodarski kriminalitet, 
gđa. Trine Dancygier, načelnica jedinice za prava intelektualnog vlasništva iz Carine Danske 
te g. Kim Helleberg Madsen iz Danske agencije za lijekove. 
G. Phil Lewis, detaširani nacionalni stručnjak za provedbu prava industrijskog i intelektualnog 
vlasništva pri Europskoj komisiji predstavio je sudionicima studiju pod nazivom Najbolja 
europska praksa u međuresorskoj suradnji u području prava IV-a. 
Na sastanku je sudjelovala i gđa. Karin Lindblad, iz Delegacije Europske komisije u RH. 
 
Hrvatsku su u ovom susretu predstavljali gđa. Marina Dujmović-Vuković državna tajnica u 
Ministarstvu pravosuđa, g. Drago Marincel zamjenik Glavnog državnog odvjetnika, g. Božo 
Barbarić načelnik Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog 
kriminaliteta, g. Ivan Mijatović glavni policijski inspektor iz Odjela gospodarskog kriminaliteta i 
korupcije, gđa. Ivana Soić pomoćnica ravnatelja Carinske uprave, g. Ninoslav Babić iz Odjela 
za zaštitu intelektualnog vlasništva, gđa. Zdravka Tomičić načelnica Odjela za intelektualno 
vlasništvo u Državnom inspektoratu, gđa. Andreja Smolčić načelnica Odjela za pravne 
poslove i gđa. Anita Filipović Sučić načelnica Odjela za europske poslove iz Agencije za 
lijekove i medicinske proizvode te u ime Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo koji je 
bio i domaćin ovog dogđanja, g. Željko Topić ravnatelj, gđa. Ljiljana Kuterovac zamjenica 
ravnatelja i gđa. Katja Šare tajnica Kabineta ravnatelja. 
 
U sklopu ovog posjeta, u DZIV-u je 9. studenog kao centralni dio programa organiziran 
cjelodnevni zajednički sastanak dviju delegacija i predstavnika EU-a. U uvodnom dijelu 
sastanka predstavljena je najbolja praksa Europske unije u području međuinstitucionalne 
suradnje u provedbi prava IV-a, kao i rezultati dosadašnjeg rada  stručnjaka koji su radili na 
razvijanju među-institucionalne suradnje u Hrvatskoj. Plenarnu raspravu u poslijepodnevnom 
dijelu otvorio je g. Željko Topić, ukratko predstavivši što je sve do sada postignuto od posjeta 
Kopenhagenu. Uslijedila je iscrpna rasprava kroz koju su utvrđene smjernice za postizanje 
dogovora o daljnjim koracima na uspostavi međuresorskog koordinacijskog tijela za 
provedbu prava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj. 
U drugom dijelu programa organizirani su bilateralni sastanci između odgovarajućih hrvatskih 
i danskih partnera te posjete relevantnim hrvatskim institucijama. 
 
  
 


