REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Klasa: 112-01/07-010/04
Urbroj: 559-02/1-07-001
Zagreb, 04. travnja 2007.
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (NN RH br. 92/05, 142/06)
ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu u
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Kabinet ravnatelja
Viši stručni referent - poslovni tajnik - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- VŠS, ekonomske, pravne i druge društvene struke,
- položen državni stručni ispit,
- 14 mjeseci radnog staža u struci,
- dobro znanje rada na računalu (MS Office, Word, Excel, Power Point),
- znanje engleskog jezika (u govoru i pismu),
- komunikativnost, snalažljivost u svakodnevnim raznovrsnim poslovima.
Odjel za nadzor, klasificiranje i arhiviranje dokumenata
Viši stručni referent na pohrani dokumenata i uredskom poslovanju - 1
izvršitelj, neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- VŠS, upravne ili informatičke struke,
- položen državni stručni ispit,
- 14 mjeseci radnog staža u struci,
- položen poseban ispit za obavljanje poslova pismohrane sukladno posebnom
propisu,
- dobro poznavanje rada na računalu,
- znanje jednog od vodećih stranih jezika.

Odjel za razvoj razvoj primjene informacijske tehnologije
Odsjek za aplikacije RDBMS, uredskog poslovanja i statistike
Vježbenik II. vrste - 2 izvršitelja, neodređeno vrijeme
radi osposobljavnja za rad na radnom mjestu viši informatički referent
Uvjeti:
- VŠS, informatičke ili elektrotehničke struke,
- bez radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika.
Odjel za informacije i suradnju s okruženjem u području intelektualnog vlasništva
Viši stručni savjetnik za promotivne aktivnosti i suradnju s tijelima državne
uprave i javnim institucijama i organizacijama - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- VSS, tehničke struke,
- položen državni stručni ispit,
- 10 godina radnog staža u struci,
- znanje jednog svjetskog jezika,
- napredno korištenje informacijske tehnologije,
- komunikacijske sposobnosti.
Odjel za unapređenje i ostvarivanje sustava intelektualnog vlasništva, te SSP
Stručni savjetnik za istraživanje tržišta - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- VSS, ekonomske struke,
- položen državni stručni ispit,
- 5 godina radnog staža u struci,
- dobro poznavanje rada na računalu,
- znanje jednog od vodećih stranih jezika.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 48. Zakona o
državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz
članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na web stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr.)
navedeni su opisi poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju, način na
koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za
pripremanje kandidata za testiranje.
Na web stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr.) i na
oglasnoj ploči Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo objavit će se vrijeme

održavanja testiranja, najmanje osam dana prije testiranja, za kandidate koji
ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni
natječaj.
Kandidati se primaju u državnu službu za rada mjesta službenika uz obvezni probni
rad od 6 mjeseci, a za radna mjesta vježbenika uz obvezni probni rad od 12 mjeseci.
Kandidati za radna mjesta službenika 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 za radna mjesta vježbenika koji zadovolje na probnom radu dužni su 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.
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.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne
smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u “Narodnim
novinama”.
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”).
O rezultatu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

