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Na temelju članka 22.a stavak 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 
internog oglasa u državnoj službi (NN RH br. 8/06, 8/07, 13/08) ravnatelj Državnog 
zavoda za intelektualno vlasništvo raspisuje 
 
 

JAVNI  NATJEČAJ 
 
 
za imenovanje rukovodećeg državnog službenika Državnog zavoda za intelektualno 
vlasništvo 

 
 

 
 
 
1. Radno mjesto - Pomoćnik ravnatelja za patente - 1 izvršitelj, neodređeno 

vrijeme 
 
Uvjeti: 

- sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij pravne, 
tehničke ili prirodoslovne struke, 

- odlično znanje pravne stečevine Europske unije (EU) u području patenata, 
naročito detaljno poznavanje Europske patenatne konvencije (EPC) i s njom 
povezanih propisa, 

- najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima u području zaštite patenata, od 
čega najmanje 3 godine na poslovima rukovođenja, 

- istaknuti rezultati u području od značaja za rad Zavoda, a osobito uspješno 
upravljanje upravnom organizacijom ili ustrojstvenom jedinicom tijela državne 
uprave, 

- znanje engleskog jezika, te poznavanje još jednog službenog jezika WIPO-a, 
- organizacijske i komunikacijske sposobnosti, 
- položen državni stručni ispit, 
- znanje rada na računalu. 

 
 
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 48. Zakona o 
državnim službenicima. 
 
Na gore navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje 
zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 



Javni natječaj za imenovanje pomoćnika ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno 
vlasništvo provodi komisija koju imenuje ravnatelj. 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju 
formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja 
njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. 
 
Razgovor (intervju) s kandidatima provodi ravnatelj Državnog zavoda za 
intelektualnog vlasništva ili osoba koju on za to ovlasti. 
 
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 razgovora (intervjua), najmanje osam dana prije održavanja razgovora 
(intervjua). 
 
Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) ravnatelj Državnog zavoda za 
intelektualno vlasništvo predložit će Vladi kandidata za imenovanje. Za predloženog 
kandidata provest će se sigurnosna provjera sukladno posebnim propisima. 
 
Na temelju prijedloga ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i 
rezultata sigurnosne provjere Vlada će rješenjem imenovati rukovodećeg državnog 
službenika. 
 
Na web stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr.) naveden 
je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava. 
 
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, 
- preslik domovnice, 
- životopis, 
- druge isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja. 
 
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”. 

http://www.dziv.hr/
http://www.dziv.hr/


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. 
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