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Inicijativa za HR-OOZ 

Zagreb, 8. rujna 2021.  
- NACRT  - 

Z A P I S N I K 

1. SJEDNICE VIJEĆA INICIJATIVE ZA HR-OOZ 

Datum:  petak, 3. rujna 2021. godine 

Mjesto: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ul. Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 

Vrijeme: 12:00 - 13:00 sati  

Prisutni:  

 izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić, Hrvatska zaklada za znanost 
 dr. sc. David Matthew Smith, Institut Ruđer Bošković 
 dr. sc. Iva Niemčić, Institut za etnologiju i folkloristiku 
 dr. sc. Hrvoje Meštrić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
 prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 
 doc. dr. sc. Kristina Feldvari, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 
 izv. prof. dr. sc. Sven Maričić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 prof. dr. sc. Anica Hunjet, Sveučilište Sjever 
 izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, Sveučilište u Dubrovniku 
 prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Sveučilište u Rijeci 
 prof. dr. sc. Antun Stoić, Sveučilište u Slavonskom Brodu 
 prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, Sveučilište u Splitu 
 prof. dr. sc. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru 
 prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Sveučilište u Zagrebu 
 prof. dr. sc. Gordan Gledec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva 
 prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
 prof. dr. sc. Božo Krušlin, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 
 Ivan Marić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce) 
 Draženko Celjak, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar 

(Srce). 

Sastanak vodio: Ivan Marić 

Zapisnik vodio:  Draženko Celjak 

DNEVNI RED 

1. Uvod 

2. Poslovnik i terminski plan rada Vijeća 

3. Izbor predsjednika i dva zamjenika predsjednika Vijeća 

4. Kriteriji za pristupanje Inicijativi za HR-OOZ 

5. Formiranje radnih skupina: 

- Radna skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene 
znanosti 

- Radna skupina za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a 

6. Raspored sjednica Vijeća 

7. Razno  
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Inicijativa za HR-OOZ 

Ad 1. Ivan Marić (Srce) zaželio je dobrodošlicu prisutnima te predstavio prijedlog dnevnog 
reda sjednice koji je jednoglasno usvojen. Dalje je u uvodnom izlaganju pojasnio 
ulogu Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (dalje u tekstu Vijeće) 
te istaknuo važnost pokrenute Inicijative kojoj je cilj stvoriti preduvjete za 
implementaciju, ostvarivanje i promociju otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj.  

Ad 2. Draženko Celjak (Srce) predstavio je nacrt Poslovnika o radu Vijeća kojim se 
uređuje način rada Vijeća i njegovih tijela, a koji je, prema Sporazumu o Inicijativi 
za HR-OOZ, potrebno donijeti u roku od mjesec dana od formiranja Vijeća.  

Zaključak Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili nacrt Poslovnika o 
radu Vijeća. 

Ad 3. Kako bi se u predsjedanju Vijećem ocrtavala uključenost tri kategorije ustanova 
ključnih za funkcioniranje sustava znanosti – donositelje politika i financijere, 
provoditelje znanstvene djelatnosti te pružatelje usluga, za predsjednika Vijeća 
predložen je ravnatelj Srca Ivan Marić, a za zamjenike predsjednika izvršna 
direktorica Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) izv. prof. dr. sc. Irena Martinović 
Klarić te ravnatelj Instituta Ruđer Bošković (IRB) dr. sc. David Matthew Smith.  

Zaključak Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene kandidate 
za predsjedništvo Vijeća: 

- za predsjednika Vijeća izabran je Ivan Marić, ravnatelj Srca 
- za zamjenike predsjednika Vijeća izabrani su prof. dr. sc. 

Irena Martinović Klarić, izvršna direktorica HRZZ-a i 
dr. sc. David Matthew Smith, ravnatelj IRB-a. 

Ad 4. Ivan Marić (Srce) predstavio je prijedlog kriterija za pristupanje Inicijativi za HR-
OOZ te naglasio kako će nove članice u svojim pravima biti izjednačene s inicijalnim 
ustanovama članicama. Članovi Vijeća predložili su izmjenu točke 3. Kriterija na 
način da se tekst „druge pravne osobe vezane uz funkcioniranje sustava znanosti i 
visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj“ zamjeni s tekstom „druge pravne osobe 
vezane uz znanost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj“. 

Zaključak Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog kriterija za 
pristupanje Inicijativi za HR-OOZ uz odluku da točka 3. Kriterija 
glasi „druge pravne osobe vezane uz znanost i visoko 
obrazovanje u Republici Hrvatskoj“. 
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Inicijativa za HR-OOZ 

Ad 5. Za ostvarivanje pojedinih ciljeva Inicijative za HR-OOZ raspravljen je prijedlog za 
formiranje dviju radnih skupina: Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog 
plana i politika otvorene znanosti i Radne skupine za definiranje strukture i načela 
HR-OOZ-a. Shodno prijedlogu, u radne skupine se imenuje minimalno tri člana 
Vijeća te vanjski stručnjaci. Članovi Vijeća suglasni su s formiranjem navedenih 
radnih skupina i dostavom prijedloga za članove radnih skupina  do 10. rujna 2021. 
na elektroničku adresu hr-ooz@srce.hr. 

Zaključak Članovi Vijeća jednoglasno su podržali formiranje dviju 
radnih skupina: 

- Radna skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana i 
politika otvorene znanosti 

- Radna skupina za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a. 

Članovi Vijeća dostavljaju prijedloge za članove radnih skupina 
do 10. rujna 2021. na e-mail adresu hr-ooz@srce.hr .  

Ad 6. U skladu s  Poslovnikom koji predviđa da redovito održavanje sjednica jednom u tri 
mjeseca, članovi Vijeća podržali su prijedlog da se sljedeće tri sjednice Vijeća održe 
u prosincu 2021., ožujku 2022. i lipnju 2022. godine, pri čemu prednost imaju  dani 
utorak, srijeda i četvrtak te vremenski termin od 10:00 do 14:00 sati.  

Zaključak Članovi Vijeća podržali su predložene okvirne termine 
sljedećih sjednica Vijeća: 

- prosinac 2021. godine 
- ožujak 2022. godine 
- lipanj 2022. godine. 

Točni datumi održavanja sjednica utvrdit će se putem alata 
Doodle tijekom narednih 10 dana. 

 
Ad 7.  S obzirom  na to da nije bilo drugih pitanja predsjednik Vijeća, Ivan Marić, zatvara 
sjednicu. 
 
 
 
 
 

            Zapisnik vodio:  Predsjednik Vijeća Inicijative za HR-OOZ 

 

          Draženko Celjak   Ivan Marić 

 

 

 


