
 
  
 

 
Petračićeva 4, Zagreb 
 
Klasa: 602-03/14-01/05 
Urbroj: 437/1-14-1     
Zagreb, 20. siječnja 2014. 
 

 
 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) 

objavljuje 

 

 

JAVNI POZIV 

za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature 

u školskoj godini 2013./2014. 

 

 

 I. 

 

Pozivaju se nastavnici četverogodišnjih srednjih škola i nastavnici visokih učilišta u Republici 

Hrvatskoj da se prijave za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u 

školskoj godini 2013./2014. čija je zadaća da prema ključevima za odgovore kodiraju učeničke 

uratke za sljedeće predmete: 

 

- Hrvatski jezik 

- Engleski jezik 

- Njemački jezik 

- Francuski jezik 

- Talijanski jezik 

- Španjolski jezik 

- Grčki jezik 

- Latinski jezik 

- Češki materinski jezik  

- Mađarski materinski jezik  

- Srpski materinski jezik   

- Talijanski materinski jezik  

- Matematika 

- Biologija 

- Etika 

- Filozofija 

- Fizika 

- Geografija 

- Glazbena umjetnost 

- Informatika 

- Kemija 

- Likovna umjetnost 

- Logika 

- Politika i gospodarstvo 

- Povijest 

- Psihologija 

- Sociologija 

- Vjeronauk 

 



                                                                                

 

II. 

 

Kandidati za članove ocjenjivačkih skupina trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili odgovarajući studij prema ranijim propisima 

- zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u četverogodišnjoj srednjoj školi/visokom učilištu 

u Republici Hrvatskoj uz uvjet da zadnje 2 godine rade u srednjoj školi/visokom učilištu u 

nastavi predmeta za koji se prijavljuju  

- suglasnost ravnatelja škole/dekana visokog učilišta za sudjelovanje u svim aktivnostima 

ocjenjivanja koje organizira i provodi Centar.  

 

 

III. 

 

Ravnatelj Centra imenuje ocjenjivače na prijedlog Povjerenstva za odabir ocjenjivača.  

Potreban broj ocjenjivača za svaki ispit određuje se na temelju broja prijavljenih učenika ili 

pristupnika za polaganje ispita. 

Odluka o imenovanju objavljuje se na mrežnim stranicama Centra po završetku postupka 

imenovanja. 

 

 

IV. 

 

Članovi ocjenjivačkih skupina imaju pravo na novčanu naknadu koja će se utvrditi posebnom 

odlukom.  

Odluka o visini naknade za poslove vrednovanja objavljuje se na mrežnim stranicama do 

1. ožujka 2014. godine.  

Plaćanje će biti izvršeno za ispravno popunjen list za odgovore. 

 

 

V. 

 

Postupak vrednovanja obavljat će se u Zagrebu. 

 

VI. 

 

Na javni poziv mogu se javiti sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju uvjetima, neovisno o tome 

jesu li do sada sudjelovali u poslovima vrednovanja ispita, a prednost pri odabiru imat će kandidati: 

 

- koji su sudjelovali u dosadašnjem vrednovanju ispita koje je provodio Centar  

- koji se prijavljuju za predmete obveznoga dijela državne mature, a koji su sudjelovali u 

edukaciji za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa koje je organizirao Centar. 



 

VII. 

 

Rok za prijavu je 30 dana (20. veljače 2014.) od dana objave ovoga poziva na mrežnoj stranici 

Centra . Prijave se podnose isključivo putem pošte na adresu: 

 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 

Petračićeva 4 

10000 Zagreb 

 

s naznakom: Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina. 

 

Uz prijavu  je potrebno dostaviti: 

 

- životopis 

- presliku diplome 

- suglasnost ravnatelja škole/dekana visokog učilišta o sudjelovanju kandidata u poslovima 

vrednovanja ispita državne mature u skladu sa zahtjevima Centra 

- presliku potvrde o položenom stručnom ispitu (samo za nastavnike koje zakon obvezuje)  

- presliku potvrde o sudjelovanju na obuci za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa koju je 

organizirao Centar (ukoliko su kandidati sudjelovali na obuci) 

- čitko i u cijelosti popunjen Obrazac prijave. 

 

Priložena dokumentacija se ne vraća. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Osobe koje su sudjelovale u vrednovanju ispita dužne su poslati samo popunjen Obrazac prijave 

za člana ocjenjivačke skupine za ispite državne mature u školskoj godini 2013./2014. 

Ostale dokumente nisu obvezni slati. 

              

                                                                                        

 v.d. ravnatelja:                                                                                                       

 

         mr.sc. Alenka Buntić Rogić 

                    

                                                                                                                                               

                                                                                        

 

                                                                                                            

 


