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Inicijativa za HR-OOZ 

Zagreb, 1.6.2022.  
- NACRT - 

Z A P I S N I K 

4. SJEDNICE VIJEĆA INICIJATIVE ZA HR-OOZ 

Datum:  srijeda, 1. lipnja 2022. 

Mjesto: Dvorana E, Sveučilišni računski centar Srce 

Vrijeme: 11:00 - 14:00 sati  

Prisutni:  

 dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)  
 dr. sc. Dejana Carić, Hrvatska zaklada za znanost, zamjena za članicu Vijeća 
 Draženko Celjak, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar 

(Srce), zamjenik člana Vijeća i suvoditelj Radne skupine za definiranje strukture i 
načela HR-OOZ-a 

 Karolina Holub, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, suvoditeljica Radne 
skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a  

 prof. dr. sc. Anica Hunjet, Sveučilište Sjever, zamjenica člana Vijeća 
 prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, članica 

Vijeća 
 Ivan Marić, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce), 

predsjednik Vijeća 
 dr. sc. David Matthew Smith, Institut Ruđer Bošković, zamjenik predsjednika 

Vijeća 
 dr. sc. Slaven Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce) 
 dr. sc. Kristina Posavec, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce) 
 prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, članica 

Vijeća 
 izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, Sveučilište u Dubrovniku, članica Vijeća 
 prof. dr. sc. Antun Stoić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, član Vijeća 
 dr. sc. Tvrtko Zebec, Institut za etnologiju i folkloristiku, zamjenik člana Vijeća 

Sastanak vodio: Ivan Marić 

Zapisnik vodili:  Kristina Posavec, Slaven Mihaljević 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s treće Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ 
2. Nacrt novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti  
3. Izvještaji Radnih skupina Inicijative za HR-OOZ 
4. Razno 

Ad 1. Ivan Marić (Srce) zaželio je dobrodošlicu prisutnima te je pozdravio sudionike 
sjednice. Ustanovljeno je da će zbog nedostatka kvoruma na sjednici Vijeća svi zaključci 
biti elektronički usvojeni nakon sjednice. 

Zaključak Usvajanje zapisnik s 3. sjednice obaviti elektronički 
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Ad 2. Ivan Marić (Srce) poveo je raspravu vezanu uz Nacrt novog Zakona o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je dostupan na poveznici za e-
savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20457. 
Raspravljene su tri mogućnosti postupanja Vijeća: ponavljanje prijedloga odredbi o 
otvorenoj znanosti za novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti 
od Inicijative za HR-OOZ, prijedlog prof. dr. sc. Diane Šimić s Fakulteta za 
organizaciju i informatiku te prijedlog Srca, koji minimizira odredbe o otvorenoj 
znanosti, ali ih ipak naglašava. Cilj je bio postići konsenzus Vijeća o konačnom 
prijedlogu koji će biti upućen u javnu raspravu. Pri tome je trebalo uzeti u obzir 
minimalistički stil pisanja postojećeg prijedloga Zakona kao i tendenciju da se u 
novom Zakonu velika većina specifičnosti riješi donošenjem podzakonskih akata 

Članovi vijeća raspravljali su i o nužnosti objave u otvorenom pristupu doktorskih 
disertacija i drugih završnih (ocjenskih) radova, te je zaključeno da u prijedlogu u 
Zakonu mora moći postojati mogućnost odgode objave, te da visoka učilišta trebaju 
imati svoje akte kojima se to omogućuje i unaprijed regulira.  

U formulaciji stavka 6. prijedloga Inicijative za HR-OOZ Ivanka Stričević (NSK) 
smatra da je problem pojam „otvoreno obrazovanje“ jer se taj pojam različito tumači 
u različitim okolnostima, pa smatra da ga je najbolje isključiti iz prijedloga odredbi. 
Zoran Bekić (Srce) smatra da bi trebalo otvoriti prostor i za nove metode i pristupe 
u obrazovanju, a posebno da je potrebno promijeniti prakse i kriterije vrednovanja 
znanstvenih doprinosa, koji se ne bi trebali temeljiti samo na vrsti časopisa u kojima 
se objavljuju radovi, nego i na procjeni šireg doprinosa istraživanja znanstvenom 
području, ali i društvu u cjelini, te na doprinosu otvorenoj znanosti, npr. objavi 
znanstvenih podataka u otvorenom pristupu.  

Srce je informiralo članove Vijeća da će u svojim komentarima na prijedlog zakona 
predložiti da se u novi Zakon uvrsti jedinstveni članak kojim će se propisati obaveza 
objave svih ocjenskih radova u roku od 30 dana u otvorenom pristupu, s 
mogućnošću odgode od godinu dana. 

Zaključak Prisutni članovi Vijeća Inicijative za HR-OOZ su došli do 
zajedničkog prijedloga o otvorenoj znanosti novog Zakona o 
visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji glasi: 

1. U članku 2., predlaže se brisanje alineje 2 te dodavanje 
stavka 6. koji glasi:  

(6) Djelatnost visokog obrazovanja te znanstvena i umjetnička 
djelatnost temelje se na načelima otvorene znanosti. 

1. Predlaže se dodavanje novog članka 82a Otvorena 
znanost koji glasi:  

1.       Znanstvena se istraživanja provode u skladu s načelima 
otvorene znanosti i temelje se na otvorenom i suradničkom 
procesu istraživanja, na otvorenom pristupu rezultatima 
znanstveno-istraživačkog rada (publikacijama, istraživačkim 
podacima, softveru i dr.) te otvorenoj i interoperabilnoj 
istraživačkoj infrastrukturi.  
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2.       Modalitete i instrumente podrške  i osiguravanja otvorene 
znanosti, kao i način donošenja i provedbe Plana za otvorenu 
znanost, ministar utvrđuje pravilnikom. 

 

Srce će gornje dostaviti elektroničkom poštom na listu Vijeća HR-
OOZ uz rok za komentare svih članova Vijeća do 2.6.2022. jer je 
rok za predaju komentara na nacrt novog Zakona 5.6.2022. 

Ad 3. Draženko Celjak (Srce)  izvijestio je Vijeće o aktivnostima i rezultatima Radne 
skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a. Predstavio je nacrt Pravilnika 
HR-OOZ-a te aktivnosti koje vode k uspostavi Kataloga usluga i resursa HR-OOZ-
a. Nacrtom pravilnika proširena je definicija HR-OOZ-a u odnosu na definiciju 
korištenu u Sporazumu Inicijative, definirana su četiri cilja HR-OOZ-a, načela HR-
OOZ-a, organizacijska i upravljačka struktura, katalog usluga i resursa, te 
financiranje i održivost HR-OOZ-a.  

Stav je RS da Katalog usluga i resursa HR-OOZ-a ne bi trebalo graditi kao novi, 
zasebni sustav, nego se osloniti na Informacijski sustav znanosti RH (CroRIS). RS 
u suradnji s CroRIS timom radi na definiranju proširenja elemenata opisa usluga u 
CroRIS-u kako bi opis usluge odgovarao potrebama Kataloga HR-OOZ-a. 
Navedena proširenja CroRIS-a bi trebala biti implementirana u rujnu 2022. pa je 
očekivani rok uspostave Kataloga listopad 2022. RS je pripremila popis od 
jedanaest usluga koje bi bile kandidati za uvrštavanje u Katalog i poziva članove 
Vijeća da radnoj skupini jave usluge za koje smatraju da imaju potencijala za 
Katalog. 

Zaključak Vijeće je suglasno s nacrtom Pravilnika uz dvije izmjene:  

1. u članku 6. potrebno je zamijeniti riječ etičko s etično 
2. u članku 27. potrebno je dio "...otvorenu objavu svih 

rezultata istraživačkog i obrazovnog rada" zamijeniti s 
"...otvorenu objavu rezultata istraživačkog rada kao i 
obrazovnih sadržaja".  

Pravilnik se, s navedenim izmjenama, može objaviti zajedno s 
dokumentom  Kriteriji uvrštavanja u katalog usluga i resursa HR-
OOZ-a.  

Nije bilo primjedbi na prezentirani način uspostave Kataloga usluga 
i resursa HR-OOZ-a. 

 

 
 
Ad 4.  Razno 

Nije bilo dodatnih komentara te je Ivan Marić (Srce) zaključio četvrtu sjednicu Vijeća 
Inicijative za HR-OOZ. 

Zapisnik vodio:  Predsjednik Vijeća Inicijative za HR-OOZ 
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Kristina Posavec, Slaven Mihaljević   Ivan Marić 


