
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA 
ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 

 
I. 
 

  Za člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora bira se 
 

MARIJAN KUSTIĆ. 
 

II. 
 

  Dana 04. veljače 2016. dužnost člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora prestao je 
obnašati BOŽIDAR KALMETA, zbog mirovanja zastupničkog mandata. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13.)  propisano 
je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje 
Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u 
pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova 
radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, 
odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 78. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za turizam 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova, a još tri člana imenuju se i 
to: jedan predstavnik Hrvatske turističke zajednice i dva člana iz reda javnih, znanstvenih i stručnih 
djelatnika.  
  Odlukom o izboru potpredsjednika i članova Odbora za turizam Hrvatskoga sabora 
(„Narodne novine“, br. 9/16.) zastupnik Božidar Kalmeta  izabran je za člana u navedeni Odbor. 
  Odlukom o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru, od 05. veljače 2016., utvrđeno je da 
je dana 04. veljače 2016. započelo mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Božidara Kalmete te  
je s navedenim datumom prestao obnašati dužnost člana u Odboru za turizam Hrvatskoga sabora.   
  Obzirom na navedeno, a u skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika, Klub 
zastupnika HDZ-a dopisom od 10. veljače 2016., predložio je da se za člana Odbora za turizam 
Hrvatskoga sabora izabere zastupnik Marijan Kustić.   

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 3. sjednici 
održanoj 11. veljače 2016. u skladu s člankom 46. stavkom 3., člankom 78., člankom 105., stavkom 1., 
podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga sabora jednoglasno 
utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
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