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Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (NN RH br. 92/05, 142/06, 
7/07, 107/07, 27/08) ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo raspisuje 
 
 

JAVNI  NATJEČAJ 
 
 
za prijam u državnu službu u 
Državni zavod za intelektualno vlasništvo 
 
 
Sektor za potporu poslovnim procesima 
Odjel za poslovanje Zavoda 
Odsjek za upravljanje dokumentima 
 
1. Voditelj Odsjeka - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme 

 
Uvjeti: 

- VSS, društvene ili tehničke struke, 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- položen državni stručni ispit, 
- znanje uredskog poslovanja, 
- poznavanje engleskog jezika, 
- znanje rada na računalu. 

 
 
Tajništvo žalbenih vijeća 
 
2. Načelnik - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme 

 
Uvjeti: 

- VSS, pravne struke, 
- položen državni stručni ispit, 
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- znanje engleskog jezika; poznavanje njemačkog ili francuskog jezika je 

prednost, 
- znanje rada na računalu. 

 
 
 



Sektor za patente 
Odjel specijalista za područja tehnike 
Odsjek za kemiju i kemijsku tehnologiju 
 
3. Vježbenik I. vrste - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme 

 
radi osposobljavnja za rad na radnom mjestu samostalni upravni referent 

Uvjeti: 
- VSS, kemijske, kemijsko tehnološke, biološke ili biotehnološke 

struke, 
- bez radnog iskustva, 
- znanje rada na računalu, 
- znanje engleskog jezika. 

 
 
Sektor za potporu poslovnim procesima 
Odjel za informacijsku tehnologiju 
Odsjek za ICT infrastrukturu 
 
4. Viši informatički referent - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme 

 
Uvjeti: 

- VŠS, informatičke ili elektrotehničke struke, 
- položen državni stručni ispit, 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- znanje engleskog 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. 

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


 
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, 
- 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. 
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