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IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA SABORSKIH DUŽNOSNIKA
| Arhiva izvješća |
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu prigodno obilježio Svjetsku godinu fizike
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(Zagreb, 14. prosinca 2005.) U sklopu sjednice Odbora za obrazovanje, znanost i
kulturu održan je sastanak s predstavnicima Hrvatskog fizikalnog društva. Na sastanku
je sudjelovao predstojnik Katedre za fiziku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Marijan Šunjić i predstavnici ostalih relevantnih akademskih institucija. Sastanak je
održan povodom Svjetske godine fizike 2005. i stogodišnjice objavljivanja nekoliko
najvažnijih znanstvenih radova Alberta Einsteina.
Predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva prof. dr. sc. Amir Hamzić istaknuo je da je
Hrvatska bila supredlagatelj UN-ove rezolucije kojom je 2005. godina proglašena
međunarodnom godinom fizike. Time je zaokružena višegodišnja inicijativa pod
imenom Svjetska godina fizike 2005., koju je pokrenulo Europsko fizikalno društvo (EPS), a podržao UNESCO. Ova
akcija je provedena u više od 80 zemalja, a u Hrvatskoj je akcije koordiniralo Hrvatsko fizikalno društvo. Ciljevi akcije bili
su isticanje značenja fizike i njezine prisutnosti u svakodnevnom životu, mijenjanje stereotipa o toj znanstvenoj disciplini i
nastojanje da fizika bude što prisutnija u medijima. U sklopu projekata po školama i fakultetima zabilježen je velik odziv
učenika i studenata, te je izražena potreba da ovakve vrste akcija budu stalne aktivnosti HFD-a. Amir Hamzić je zaključio
da je zadovoljan obilježavanjem Svjetske godine fizike, ali je istaknuo izostanak financijske potpore državnih institucija i
sponzora.
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Marijan Šunjić prezentirao je članovima Odbora razvoj fizike u svijetu i Hrvatskoj od početaka 20. st. do danas te se
posebno osvrnuo na trenutno stanje fizike kao znanosti u Hrvatskoj. Istaknuo je potrebu jačanja interdisciplinarnosti
unutar sveučilišta kao i njihovu decentralizaciju te je naglasio da Hrvatska mora izraditi i provoditi odgovarajuću strategiju
razvitka koja će obuhvaćati razvoj fizike, uvažavajući kriterije struke.
Dekan PMF-a prof. dr. sc. Dragutin Feletar zahvalio je na primanju članovima Odbora te je rekao da se održava sve više
konferencija o društvu znanja, a sve manje se izdvaja za znanost. Članovi Odbora s gostima su se složili da Hrvatskoj
nedostaje mladih znanstvenika, zbog čega je nužno poticati istraživačke programe i jačanje doktorskih studija kao i
popularizirati znanosti u svim segmentima društva.

Jandroković primio veleposlanika Irana Jafara Shamsiana
(Zagreb, 12. prosinca 2005.) Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gordan
Jandroković primio je veleposlanika Islamske Republike Iran Jafara Shamsiana.
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Na sastanku se razgovaralo o bilateralnim odnosima dviju zemalja, te je konstatirano
da su oni vrlo dobri i da nema otvorenih pitanja. Situacija na gospodarskom planu je
također dobra, pa je Jandroković izrazio želju za još boljom suradnjom u budućnosti.
Veleposlanik Shamsian smatra da Hrvatska ima mnogo kapaciteta u gospodarskom
smislu i da predstavlja važno tržište. Jandroković se osvrnuo na početak pregovora sa
EU, a veleposlanik Irana je izrazio svoje čestitke Hrvatskoj.
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Razgovaralo se još o situaciji u regiji, te je Gordan Jandroković rekao da Hrvatska sa
velikom pozornošću prati sva zbivanja. Na kraju sastanka obje strane su izrazile želju
za što boljom suradnjom dviju zemalja u budućnosti.

Šime Prtenjača primio voditelja Misije MMF-a u Republici Hrvatskoj
(Zagreb, 9. prosinca 2005.) Voditelj misije Međunarodnog monetarnog fonda u Republici Hrvatskoj D. Demekas sastao
se s predsjednikom Odbora za financije i državni proračun Šimom Prtenjačom i predsjednikom Odbora za gospodarstvo,
razvoj i obnovu Dragutinom Puklešom. Sastanku su bili nazočni stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u
Hrvatskoj A. Vamvakidis i predstavnik Hrvatske narodne banke M. Faulend.
Teme sastanka su bile trenutno stanje vezano uz postojeći stand-by aranžman između Republike Hrvatske i MMF-a, te
preliminarne ocjene gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj i projekcijski planovi za 2006. godinu.
D. Demekas je na početku naglasio važnost uloge Parlamenta u praćenju i realizaciji stand-by aranžmana. Trenutno
MMF provodi fazu drugog pregleda stand-by aranžmana prateći kretanje njegove provedbe. Voditelj misije je prisutne
upoznao s preliminarnim ocjenama gospodarske situacije. Rekao je da Hrvatska ostvaruje zadovoljavajuć rast BDP-a i
dosta nisku stopu inflacije koja je uvjetovana rastom cijena nafte na svjetskom tržištu. Ovi pokazatelji su pozitivni, kao i
smanjenje deficita države što je vrlo ohrabrujuće. Međutim, smanjenje državnog deficita nije dovoljno za smanjivanje vrlo
visokog javnog duga. Zaduživanje privatnog sektora u inozemstvu raste, dovodeći Hrvatsku do značajnog deficita tekuće
bilance i povećavanja inozemnog zaduživanja. Stopa rasta vanjskog duga je smanjena, ali on u budućnosti predstavlja
rizik za hrvatsku ekonomiju. Glavni zadatak MMF-a jest zaustavljanje njegovog rasta, odnosno smanjivanje u
budućnosti. Instrumenti koje može koristiti Republika Hrvatska u rješavanju problema jesu destimulacija zaduživanja
privatnog sektora u inozemstvu koju provodi HNB i reforma fiskalne politike. Trošak države u odnosu na BDP je najveći
među zemljama regije, te je D. Demekas sugerirao nižu potrošnju koja se prvenstveno odnosi na mirovine i ostala
socijalna davanja, a iznose do 50 posto ukupne potrošnje. Također su spomenute i prevelike državne subvencije HŽ-u i
brodogradnji. Na kraju svog izlaganja D. Demekas je zaključio da je općenita makroekonomska slika dobra, ali je nužno
snižavanje vanjskog duga kroz smanjenje troškova države posebno u području socijalnih davanja.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Pukleš je izrazio zadovoljstvo gospodarskim kretanjima, posebno
u predzadnjem kvartalu, kada se bilježi rast industrijske proizvodnje i povećavanje izvoza, te očekuje da će se taj trend
nastaviti. Ukazao je na potrebu većeg ulaganja u proizvodne djelatnosti nego što je to do sada bio slučaj.
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Na kraju sastanka predsjednik Odbora za financije i državni proračun Šime Prtenjača je istaknuo da nema univerzalnog
rješenja za ekonomske probleme. Kao najveći problem naveo je strukturalne poremećaje u hrvatskom gospodarstvu, a
kao riješenje istaknuo nužnost povećavanja proizvodnje, poticanje razvojnih projekata i smanjivanje stope
nezaposlenosti.

Otkazana sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
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(Zagreb, 7. prosinca 2005.) Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove sazvan za 7. prosinca, trebao je između
ostalog raspraviti i inicijative za izmjenu Odluke o naknadama za putne troškove zastupnika, koje bi trebalo uskladiti s
realnim porastom troškova putovanja.
Naknade za troškove putovanja zastupnika do sada su isplaćivane na temelju točke 6. Odluke o uvjetima korištenja
službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava
reprezentacije (NN br 128/00 i 20/01) te zaključka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora od
12. travnja 2002., koji kao naputak i tumačenje ne iziskuju suglasnost Predsjedništva Hrvatskoga sabora. Na temelju te
Odluke i zaključka od 12. travnja 2002, isplaćivane su naknade za putne troškove zastupnicima (uključujući i bivši saziv
Sabora) i nije bilo primjedaba od strane Državne revizije koja nadzire zakonitost trošenja sredstava iz proračuna
Republike Hrvatske.
Iznosi troškova s ove osnove, koji se spominju u medijima, višestruko nadmašuju stvarne iznose koji bi nastali ukoliko bi
se tražene izmjene spomenute Odluke i prihvatile. Maksimalni iznos povećanja troškova za naknade putnih troškova
iznosio bi 150 000 kuna godišnje što je daleko manje od spominjanih 500 000 kn. Zahtjevi zastupnika da Odbor za izbor,
imenovanja i upravne poslove izmijeni postojeću Odluku idu za tim da sredstva namijenjena za naknade putnih
troškova saborskih zastupnika budu ravnomjernije raspoređena s ciljem izjednačavanja materijalnih prava zastupnika
(Odluka se odnosi na prava 16 zastupnika).
Sjednica Odbora za izbor, imenovanja j upravne poslove Hrvatskoga sabora sazvana za 7. prosinca otkazana je
odlukom predsjednice Odbora, Nevenke Majdenić koja je zatražila dodatne podatke iz stručnih služba Sabora.

Potpredsjednica Sabora primila veleposlanike susjednih zemalja
(Zagreb, 5. prosinca 2005.) Potpredsjednica Hrvatskoga sabora prof. dr. sc. Vesna
Pusić upriličila je danas u Hrvatskom saboru radni ručak za veleposlanike susjednih
zemalja.
Pozivu su se odazvali veleposlanik Mađarske Laszlo Mohai, veleposlanik Italije
Alessandro Grafini, otpravnica poslova a.i. Veleposlanstva Slovenije Bernarda
Gradišnik, otpravnik poslova a.i. Veleposlanstva Bosne i Hercegovine Đorđe Latinović,
te veleposlanik Srbije i Crne Gore Milan Simurdić kojem je to ujedno bio i oproštajni
susret prije odlaska na novu dužnost.
Tema razgovora bili su projekti prekogranične i regionalne suradnje u području obrazovanja, kao i suradnja na razmjeni
informacija o procesu pregovaranja za članstvo u Europskoj uniji. Tijekom susreta razmijenjena su mišljenja o pravu
kupovine nekretnina u Republici Hrvatskoj od strane stranih državljana, kao i o pravu kupovine nekretnina za hrvatske
državljane u Europskoj uniji.
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Hrvatski sabor 2006.
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