
Odlukom ravnatelja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem 
tekstu: Centar) objavljuje se 

 
JAVNI POZIV 

za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature 
u školskoj godini 2009./2010. 

 
 I. 

 
Pozivaju se nastavnici četverogodišnjih srednjih škola i nastavnici visokih učilišta u Republici 
Hrvatskoj da se prijave za vrjednovanje zadataka otvorenoga tipa ispita državne mature 
(„ocjenjivači“) u školskoj godini 2009./2010. čija je zadada da prema ključevima za odgovore 
kodiraju učeničke uratke za ove predmete: 
 

– Hrvatski jezik 

– Engleski jezik 

– Njemački jezik 

– Francuski jezik 

– Talijanski jezik 

– Španjolski jezik 

– Grčki jezik 

– Latinski jezik 

– Češki jezik (materinski) 

– Mađarski jezik (materinski) 

– Srpski jezik (materinski) 

– Talijanski jezik (materinski) 

– 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 ove uvjete: 

 završen odgovarajudi fakultet 

 zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u četverogodišnjoj srednjoj školi u 
Republici Hrvatskoj uz uvjet da zadnje 2 godine rade u srednjoj školi u nastavi predmeta 
za koji se prijavljuju.  

 
III. 

 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti izjavu ravnatelja škole u kojoj su zaposleni da je suglasan s 
prijavom nastavnika i njegovim sudjelovanjem u svim aktivnostima ocjenjivanja prema odluci 
Centra.  

 
IV. 

 
Ocjenjivače na temelju javnoga poziva i prijedloga Povjerenstva za odabir imenuje ravnatelj 
Centra.  
Broj osoba koje de imenovati za svaki ispit Centar de odrediti na temelju broja prijavljenih 
učenika ili pristupnika za polaganje ispita. 
Odluke o imenovanjima bit de objavljene na mrežnim stranicama Centra po završetku postupka 
imenovanja. 
 

V. 
 

Članovi ocjenjivačkih skupina imaju pravo na novčanu naknadu koja de se utvrditi posebnom 
odlukom. Odluke o visinama naknada za poslove vrjednovanja Centar de objaviti na mrežnim 
stranicama do 1. veljače 2010. godine. 
 
 
 

VI. 
 
Postupak vrjednovanja obavljat de se u Zagrebu prema rasporedu koji de tijekom veljače biti 
objavljen na mrežnim stranicama Centra. 

VII. 
 

Na javni poziv mogu se javiti sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima, 
neovisno o tome jesu li dosada sudjelovali u poslovima vrjednovanja ispita, a prednost pri 
odabiru imat de kandidati: 

– koji su sudjelovali u dosadašnjem vrjednovanju ispita koje je provodio Centar  

– koji se prijavljuju za predmete obveznoga dijela državne mature, a koji su sudjelovali na 

obuci za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa organiziranoj tijekom studenoga i 

prosinca na županijskim stručnim vijedima. 

 
 
 



 
 

VIII. 
 
 
 
Pozivaju se svi zainteresirani da u roku 30 dana od dana objave ovoga poziva podnesu prijavu 
Centru na adresu: 
 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 
Trg Marka Marulića 18 
10 000 Zagreb 
 
s naznakom: javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina. 
 
Kandidati koji se prvi put prijavljuju uz prijavu dostavljaju: 

 životopis 
 izjavu ravnatelja 
 potvrdu o položenome stručnome ispitu (samo za nastavnike koje zakon obvezuje) 
 potvrdu o sudjelovanju na obuci za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa  

(studeni, prosinac 2009.).  
 
Kandidati koji su već sudjelovali u poslovima vanjskoga vrjednovanja uz prijavu dostavljaju: 

 izjavu ravnatelja 
 potvrdu o sudjelovanju na obuci za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa  
(studeni, prosinac 2009.).  

 
Nepravodobne i nepotpune prijave ne de se razmatrati. 
 
               
                                                                                            
                                                                                             Ravnatelj: 
                                                                                      
                                                                                             Goran Sirovatka, dipl. ing.        


