
REPUBLIKA HRVATSKA 
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 
 
Klasa: UP/I-112-02/08-010/12 
Urbroj: 559-08/3-08-001 
U Zagrebu, 12. kolovoza 2008. 
 
 
 Na temelju članka 45. stavak 5. Zakona o državnim službenicima (NN RH br. 92/05, 
142/06, 77/07, 107/07, 27/08) i članka 19. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 
internog oglasa u državnoj službi (NN RH br. 8/06, 8/07, 13/08) donosim 
 
 

O D L U K U 
 

I. 
 

 Obustavlja se dio postupka prijama u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju za 
prijam u državnu službu od 06. lipnja 2008. (klasa: 112-01/08-010/09, urbroj: 559-02/1-08-001), 
objavljenom u “Narodnim novinama” broj 68 od 11. lipnja 2008., web stranici Središnjeg 
državnog ureda za upravu dana 13. lipnja 2008., web stranici Državnog zavoda za intelektualno 
vlasništvo dana 11. lipnja 2008., Jutarnjem listu od 14. lipnja 2008. i portalu Moj posao od 12. 
lipnja 2008. do 19. lipnja 2008., za sljedeća radna mjesta: 
 
Kabinet ravnatelja 
 

1. Viši stručni savjetnik - poslovni tajnik - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme 
 
 
 
 
Sektor za patente 
Odjel specijalista za područja tehnike 
 

6. Samostalni upravni referent - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme 
 
 
 
 
Sektor za žigove i industrijski dizajn 
Odjel za formalno-pravne, međunarodne i administrativne poslove 
Odsjek za međunarodne registracije 
 

8. Upravni referent - mlađi ispitivač za žigove - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme 
 
 



 
Sektor za žigove i industrijski dizajn 
Odjel za supstancijalno ispitivanje i prigovore 
Odsjek za supstancijalno ispitivanje 
 

9. Stručni suradnik - ispitivač za žigove, industrijski dizajn i zemljopisne oznake - 1 
izvršitelj, neodređeno vrijeme 

 
 
 
Sektor za potporu poslovnim procesima 
Odjel za informacijsku tehnologiju 
Odsjek za ICT infrastrukturu 
 

13. Vježbenik II. vrste - 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme 
 
radi osposobljavnja za rad na radnom mjestu viši informatički referent 
 
 

II. 
 

Ova odluka objavit će se na web stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 
www.dziv.hr i web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu www.uprava.hr. 
 
 

III. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
        R A V N A T E L J 
 
        Mr. sc. Željko Topić, dipl. oec. 
 
 
DOSTAVITI:        
1. Odsjek za kadrovske i opće poslove, 
2. Odsjek za ekonomske poslove 

(financije, računovodstvo i nabava), 
3. Odjel za promidžbu i izdavaštvo, 
4. Pismohrana, ovdje, 
5. Središnji državni ured za upravu. 
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