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Formiranje radne skupine

• na konstituirajućoj sjednici Vijeća HR-OOZ-a 3. rujna 2021. donesena 
odluka o formiranju radne skupine

• prijedlozi za članove RS prikupljani do 10.rujna, nakon čega je oformljena radna 
skupina s 14 članova:

• dr. sc. Lovorka Barać Lauc, Hrvatska zaklada za znanost

• dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)

• prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Sveučilište u Rijeci -> od ožujka 2022. Lea Lazzarich

• dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku

• dr. sc. Bojan Macan, Institut Ruđer Bošković (suvoditelj)

• izv. prof. dr. sc. Sven Maričić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

• doc. dr. sc. Teo Matković, Institut za društvena istraživanja

• izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet (suvoditelj)

• dr. sc. Kristina Romić, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu

• izv. prof. dr. sc. Goran Sedmak, Hrvatski institut za istraživanje mozga

• izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru

• prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike

• prof. dr. sc. Marko Tadić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

• prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, Sveučilište u Splitu
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Očekivani rezultati

• Izraditi prijedlog nacionalnog plana 
otvorene znanosti.

• Izraditi prijedlog odredaba zakona 
koji uređuju znanstvenu djelatnost 
u dijelu koji se odnosi na temu 
otvorene znanosti.

• Izraditi predložak politike otvorene 
znanosti koje ustanove iz sustava 
znanosti i visokog obrazovanja 
mogu, po potrebi, doraditi i usvojiti.

• Mapiranje aktivnosti, inicijativa, 
projekata, dionika i usluga relevantnih 
za otvorene znanosti u Hrvatskoj

• Prikupljanje informacija o nacionalnim 
planovima i zakonskim odredbama 
vezanim uz otvorenu znanost država 
članica EU te prikupljanje drugih 
smjernica relevantnih za ispunjavanje 
ciljeva

• Izrada prijedloga nacionalnog plana 
otvorene znanosti i prijedloga odredbi 
za novi zakon

• Praćenje usvajanja politika otvorene 
znanosti

• Prijedlog nacionalnog plana 
otvorene znanosti (nacrt - prosinac 
2021., konačna verzija - ožujak 
2022.)

• Prijedlog odredbi vezanih uz 
otvorenu znanost za novi zakon koji 
uređuje pitanja znanstvene 
djelatnosti (prosinac 2021.)

• Predložak politike otvorene znanosti 
za ustanove iz sustava znanosti i 
visokog obrazovanja (travanj 2022.)

Ciljevi Aktivnosti
Rezultati / 

terminski plan
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Izrada prijedloga odredbi o otvorenoj znanosti 
za novi zakon
• početak rada na izradi prijedloga odredbi o otvorenoj znanosti za novi 

zakon bez uvida u draft novog zakona i samu strukturu dokumenta

• kao polazišna točka uzeta posljednja verzija prijedloga starog Zakona o 
znanosti i visokom obrazovanju koji nije usvojen

• 24. prosinca 2021. – Vijeću HR-OOZ-a dostavljen prijedlog odredbi

• 5. siječnja 2022. – RS dobila povratne komentare na dostavljeni prijedlog odredbi

• 18. siječnja 2022. – Vijeću HR-OOZ-a dostavljena nova verzija prijedloga odredbi

• 19. siječnja 2022. – prijedlog odredbi o otvorenoj znanosti poslan u MZO

• ožujak 2022. – u nacrtu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti 
‘otvorena znanost’ se spominje samo na jednom mjestu u čl. 2, st. 4.
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Izrada prijedloga nacionalnog plana otvorene 
znanosti
• prikupljeni i analizirani primjeri nacionalnih planova otvorene znanosti u EU 

zemljama

• odabran načelni model po kojem će se krenuti s izradom hrvatskog dokumenta

• sadržaj nacionalnog plana podijeljen u 3 velika dijela + uvod

• otvorena znanost kao osnovni model provođenja znanosti (koordinator grupe: dr. sc. 
Jadranka Stojanovski)

• otvoreni pristup rezultatima znanstvenih istraživanja (koordinator grupe: dr. sc. Bojan Macan)

• istraživačke infrastrukture i e-infrastruktura za otvorenu znanost (koordinator grupe: dr. sc. 
Zoran Bekić)

• unutar svakog poglavlja podjela na potpoglavlja, dio u kojem je definirana
politika, ciljevi, rezultati (?) i akcije
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Izrada prijedloga nacionalnog plana otvorene 
znanosti
• kao pridruženi članovi RS pozvani dodatni stručnjaci za pomoć u pisanju 

pojedinih poglavlja:

• dr. sc. Davor Davidović (infrastruktura)

• Marijana Glavica (infrastruktura)

• Iva Melinščak Zlodi (otvoreni pristup)

• Slaven Mihaljević (otvorena znanost i infrastruktura)

• po završetku prvih verzija pojedinih poglavlja kreće se u njihovo 
ujednačavanje i usuglašavanje oko konačne verzije dokumenta
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Izrada predloška politike otvorene znanosti za 
ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja 

• aktivnost kojom će se RS baviti nakon donošenja prijedloga nacionalnog 
plana otvorene znanosti

• OpenAIRE je izradio predloške politika otvorene znanosti za znanstvene 
ustanove i tijela koja financiraju znanost:

• Model Policy on Open Science for Research Performing Organisations (RPOs)

• Model Policy on Open Science for Research Funding Organisations (RFOs)

• spomenuti predlošci će poslužiti kao polazišna točka za izradu hrvatskih 
predložaka politike otvorene znanosti
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