REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Klasa: 112-01/06-010/12
Ur. broj: 559-02/1-06-001
Zagreb, 05. srpnja 2006
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (NN RH br. 92/05) ravnatelj
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu u
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Odjel za poslovanje Zavoda
Odsjek za financije i računovodstvo
1. Stručni savjetnik, 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme
Opis poslova:
Obavljanje poslova vezanih uz praćenje i analiziranje uplata po osnovi stjecanja i
održavanja prava industrijskog vlasništva, te izrada izvješća; izrada analitičko
računskih planova - računski plan proračuna kao i računski plan za vlastite prihode;
kontiranje i sastavljanje temeljnica za knjiženje dnevnih izvoda žiro-računa, glavne i
pomoćne blagajne; sudjelovanje u pripremi i izradi planova proračunskih sredstava i
sredstava vlastitih prihoda; pripremanje izvješća o poslovanju.
Uvjeti:
- VSS, ekonomske struke,
- položen državni stručni ispit,
- 5 godina radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računalu,
- poznavanje jednog svjetskog jezika.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 48. Zakona o
državnim službenicima.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će
se testiranje radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta na koje se prima, poznavanja sustava državne uprave i službeničkih
odnosa.
Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a zadovolje na probnom radu
dužni su, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni
stručni ispit.
Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom
zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam nalaze se na web stranici
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr.).
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz
članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.
Isprave koje kandidati trebaju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta su:
- preslik diplome,
- preslik radne knjižice,
- preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,
- uvjerenje kojim se dokazuje da se ne vodi kazneni postupak,
- preslik domovnice,
- životopis.
Prijave na javni natječaj, sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
(sa naznakom “Za javni natječaj”).
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 15 dana od dana objave u “Narodnim
novinama”.
O rezultatu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

