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Odluka Znanstvenog vijeća o izboru kandidata/inja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa za radna mjesta STRUČNI/A SURADNIK/ICA-ISTRAŽIVAČ/ICA, 

STRUČNI/A SURADNIK/ICA-DOKUMENTARIST/ICA i DIPLOMIRANI/A 

KNJIŽNIČAR/KA 

 

 

Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21. ožujka 2016. i mrežnim stranicama 

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Ulica grada Vukovara 68 www.ipu.hr objavljeni su oglasi 

potrebe za radnicima, prema Programu i Mjerama za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa, za sljedeća radna mjesta: STRUČNI/A SURADNIK/ICA-ISTRAŽIVAČ/ICA u 

sjedištu Instituta u Zagrebu – 3 kandidata/kinje, STRUČNI/A SURADNIK/ICA-ISTRAŽIVAČ/ICA u 

podružnici Instituta za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu – 1 kandidat/kinja, 

STRUČNI/A SURADNIK/ICA-DOKUMENTARIST/ICA – 1 kandidat/kinja, DIPLOMIRANI/A 

KNJIŽNIČAR/KA – 1 kandidat/kinja, 

 

U roku za dostavu prijava na natječaj: srijeda, 20. travnja 2016., na natječaj su pristigle: 

– 23 prijave za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/ICA-ISTRAŽIVAČ/ICA u sjedištu Instituta u 

Zagrebu, od kojih 3 prijave ne zadovoljavaju uvjete natječaja po pitanju razine obrazovanja, stručne 

spreme i/ili cjelovitosti natječajne dokumentacije, a 3 kandidata/inje povuklo je u međuvremenu svoje 

prijave ili nisu pristupili razgovoru pred natječajnim odborom, pa je valjanih 17 prijava. 

– 5 prijava za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/ICA-ISTRAŽIVAČ/ICA u podružnici Instituta 

za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu, od kojih 1 prijava ne zadovoljava uvjete 

natječaja po pitanju razine obrazovanja, stručne spreme i/ili cjelovitosti natječajne dokumentacije, pa 

su valjane 4 prijave. 

– 7 prijava za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/ICA DOKUMENTARIST/ICA, od kojih 1 

prijava ne zadovoljava uvjete natječaja po pitanju razine obrazovanja, stručne spreme i/ili cjelovitosti 

natječajne dokumentacije, a 2 kandidata/inja povuklo je u međuvremenu svoje prijave ili nisu 

pristupili razgovoru pred natječajnim odborom pa su valjane 4 prijave. 

– 2 prijave za radno mjesto DIPLOMIRANI/A KNJIŽNIČAR/KA, od kojih 1 prijava ne zadovoljava 

uvjete natječaja po pitanju razine obrazovanja, stručne spreme i/ili cjelovitosti natječajne 

dokumentacije, pa je valjana 1 prijava. 

 

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 8. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine 

donijelo je odluku da se za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Institutu 

za povijest umjetnosti, u trajanju od 12 mjeseci, izaberu: 

http://www.ipu.hr/
http://www.ipu.hr/


– za STRUČNOG/U SURADNIKA/ICU-ISTRAŽIVAČA/ICU u sjedištu Instituta u Zagrebu 

1. Jelena Mayer, diplomirana filozofkinja i povjesničarka umjetnosti, iz Zagreba, diplomirala 2014. 

godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

2. Jelena Mičić, magistra francuskog jezika i književnosti i magistra povijesti umjetnosti, s Hvara, 

diplomirala 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

3. Nevenka Šarčević, magistra povijesti umjetnosti, iz Pleternice, diplomirala 2013. godine na 

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

– za STRUČNOG/U SURADNIKA/ICU-ISTRAŽIVAČA/ICU u podružnici Instituta za povijest 

umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu 

4. Jure Roić, magistar povijesti i magistar edukacije povijesti umjetnosti, iz Splita, diplomirao 2012. 

godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 

– za DIPLOMIRANOG/U KNJIŽNIČARA/KU u sjedištu Instituta u Zagrebu 

5. Ana Perčinlić, iz Zagreba, magistra bibliotekarstva i magistra komparativne književnosti, 

diplomirala 2016. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistra dramaturgije, 

diplomirala 2015. godine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. 

– za STRUČNOG/U SURADNIKA/ICU-DOKUMENTARIST/ICU odlučeno je da se u ovom 

natječajnom ciklusu ne izabere niti jedan kandidat/inja.  
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