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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



Terminski plan

prosinac 2021

Q2 Q Q4

ožujak 2022 

Q1 Q2 Q3 Q4

travanj 2022

Q1 Q2 Q3 Q4

RS1 Nacrt prijedloga 
nacionalnog plana 
otvorene znanosti 

Prijedlog odredbi vezanih uz OZ za 
novi zakon koji uređuje pitanja 
znanstvene djelatnosti 

RS1 Predložak politike otvorene 
znanosti za ustanove iz sustava 
znanosti i visokog obrazovanja

RS1

Završna verzija 
nacionalnog plana 
otvorene znanosti 

RS1



Članovi

1) dr. sc. Lovorka Barać Lauc, Hrvatska zaklada za znanost
2) dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
3) prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Sveučilište u Rijeci
4) dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku
5) dr. sc. Bojan Macan, Institut Ruđer Bošković (suvoditelj)
6) izv. prof. dr. sc. Sven Maričić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
7) doc. dr. sc. Teo Matković, Institut za društvena istraživanja
8) izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

(suvoditelj)
9) dr. sc. Kristina Romić, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu
10) izv. prof. dr. sc. Goran Sedmak, Hrvatski institut za istraživanje mozga
11) izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru
12) prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
13) prof. dr. sc. Marko Tadić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
14) prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, Sveučilište u Splitu



Sastanci

• Održani sastanci:
• 5. studenoga 2021. – prisutno 13 članova
• 8. prosinca 2021. – prisutno 8 članova

• članovi RS su se izjasnili na kojom aktivnostima RS će dati veći 
doprinos

• samostalni rad na draftu 



Plan i status aktivnosti – izrada prijedloga 
odredbi o otvorenoj znanosti za novi zakon

• Plan aktivnosti:
• rok za izradu 1. drafta: 22.11.2021.
• rok za komentiranje 1. drafta: 28.11.2021.
• sastanak RS: u tjednu od 29.11. do 3.12.2021. - dovršetak 2. drafta do 

sastanka
• rok za izradu konačne verzije prijedloga odredbi: 13.12.2021.

• Status aktivnosti:
• krenuli smo od starog prijedloga Zakona o znanosti i visokom obrazovanju koji 

nije usvojen i odredbi koje se u tom prijedlogu tiču otvorene znanosti
• nismo uspjeli doći do aktualne verzije prijedloga novog Zakona – dobili 

informaciju da će biti koncipiran minimalistički, dok bi se većina pitanja tebala
definirati u pravilnicima

• 2. verzija drafta – potrebno još malo doraditi, uskladiti s aktualnim prijedlogom 
Zakona (ako ga uspijemo nabaviti) te prihvatiti na RS završnu verziju prijedloga 
odredbi



Plan i status aktivnosti – izrada prijedloga 
nacionalnog plana otvorene znanosti

• Plan aktivnosti:
• rok za izradu 1. drafta: 13.12.2021.
• rok za komentiranje 1. drafta: 2.1.2022.
• rok za izradu 2. drafta: 28.1.2022.
• komentiranje 2. drafta, sastanak RS i rasprava: u tjednu od 7.2. do 11.2.2022.
• rok za izradu nove verzije: 28.2.2022.
• rok za izradu konačne verzije: kraj ožujka 2022.

• Status aktivnosti:
• prikupili primjere nacionalnih planova otvorene znanosti raznih zemalja iz EU –

članovi RS dobili na čitanje
• draft organizacije sadržaja po uzoru na grčki primjer



Plan i status aktivnosti – Izrada predložaka 
politike otvorene znanosti za ustanove iz 
sustava znanosti i visokog obrazovanja

• Plan aktivnosti:
• ožujak/travanj 2022.

• Status aktivnosti:
• imamo predloške politika na razini ustanova i tijela koja financiraju znanstvena 

istraživanja koja je napravio OpenAIRE – potrebno ih je prilagoditi hrvatskim 
specifičnostima


