
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urbroj: 711-I-56-01-SI-58-10/11 
 
Zagreb, 3. ožujka 2011. godine 
 
 
 
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ( u daljem tekstu: Povjerenstvo ), sukladno 
odredbi čl. 17. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 
(Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10, u daljem tekstu: 
Zakon) te čl. 41. st.1. toč. 6. i stavka 4. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 
interesa o unutarnjem ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05 i 123/09, u daljem 
tekstu: Pravilnik), u predmetu dužnosnika Željka Keruma, gradonačelnika Grada Splita, 
na svojoj 22. sjednici, održanoj 2. ožujka 2011, donijelo je sljedeću 
 
 
 

 
 

ODLUKU 
 
 

1.Dužnosnik Željko Kerum, gradonačelnik Grada Splita, nije se očitovao na poziv 
Povjerenstva o navodima u novinskim napisima, koji se odnose na najavu  poduzetnika 
Igora Sapunara, dužnosnikova nećaka, gradnje poslovno-trgovačkog centra Koteks 
Dujmovača (Keri) na Kili  te s time povezanih pitanja eventualne promjene namjene 
zemljišta, kao i  o namjeri Fani Horvat, s dužnosnikom povezane osobe, da u park-šumi 
Marijan gradi ugostiteljski objekt, čime je zlouporabio posebno pravo i obvezu 
dužnosnika na sudjelovanje u postupku odlučivanja o sukobu interesa i ostvario 
zabranjeno djelovanje iz čl. 6. toč. c) Zakona te se time našao u situaciji sukoba interesa 
u smislu čl. 1. st. 2. Zakona u vezi s čl. 3. st. 3. i 4. Zakona. 
2.Dužnosniku iz toč. 1. izreke ove odluke kumulativno se izriču  sankcija obustave 
isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 20. 000,00 kn te sankcija javne objave 
integralnog teksta ove odluke na trošak dužnosnika u „Slobodnoj Dalmaciji“ u formatu 
primjerenom veličini teksta odluke. 
 

Obrazloženje 
 
 
 
Postupak odlučivanja o sukobu interesa dužnosnika Keruma pokrenut je na temelju odluke 
Povjerenstva, broj 711-I-20-01-SI-58-10/11, od 4. veljače 2011.  



Izreka navedene odluke glasi: 
 
 
„1.Pokreće  se postupak odlučivanja o sukobu interesa protiv dužnosnika Željka 
Keruma, gradonačelnika Grada Splita. 
2.Poziva se dužnosnik Željko Kerum da se očituje o svim navodima iz tekstova 
napisanih u Slobodnoj Dalmaciji, navedenim u obrazloženju ove odluke, te da 
Povjerenstvu dostavi cjelokupnu dokumentaciju, koja se odnosi na predmetni 
postupak.“ 
 
Dio obrazloženja navedene odluke, koja se odnosi na sadržaj izreke ove odluke, glasi: 
„Na  21. sjednici Povjerenstva održanoj 02. veljače 2011.donesen je zaključak da se proširi 
prijava, te da se postupak pokrene i u svezi  najave gradnje na Kili splitskog poduzetnika 
Igora Sapunara, nećaka gradonačelnika Željka Keruma, vezano uz navodnu odluku splitskog 
gradonačelnika Željka Keruma kojom je dio zemljišta u Dujmovači izgubio status javnog 
dobra i postao građevinsko zemljište za izgradnju poslovno-trgovačkog centra Koteks 
Dujmovača, (Keri), u svezi najave da će Fani Horvat, nevjenčana supruga gradonačelnika 
Grada Splita Željka Keruma  graditi kafić i restoran u park-šumi Marjan, te  u tom kontekstu 
eventualnih djelovanja dužnosnika protivno zakonu.“ 
 
Člankom 18. Zakona propisano je da će Povjerenstvo o pokretanju postupka izvijestiti 
dužnosnika te obvezno zatražiti njegovo očitovanje o navodima prijave, odnosno o svojoj 
odluci, koje je dužnosnik dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 15 dana od primitka pisanog 
zahtjeva. 
Dužnosnik je navedenu odluku Povjerenstva zaprimio 11. veljače 2011. te se niti nakon isteka 
zakonskog roka za očitovanje nije očitovao o gore citiranim navodima iz medija. 
Člankom 38. st. 4. Pravilnika propisano je da će Povjerenstvo nastaviti postupak i ako se 
dužnosnik ne očituje o navodima prijave. 
 
Člankom 18. st. 3. Zakona propisana je dužnost, i posebno pravo dužnosnika koje proizlazi iz 
činjenice obnašanja dužnosti, da sudjeluje u postupku odlučivanja o sukobu interesa. 
Prema čl. 3. st. 4. Zakona, koji propisuje da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem 
dužnosnika kao javnih osoba čime je ispitivanje postoji li situacija sukoba interesa u 
djelovanju dužnosnika u postupku pred Povjerenstvom utvrđeno kao javni interes, čija je 
prvenstvena svrha zaštita povjerenja u zakonitost rada javne vlasti, što je neposredna obveza 
zakonskih predstavnika  tih tijela javne vlasti, odnosno dužnosnika. 
Dužnosnik Kerum je stoga, onemogućujući Povjerenstvo u neposrednom provođenju 
dokaznog postupka u kojem Povjerenstvo, sukladno odredbama čl. 39. Pravilnika utvrđuje sve 
činjenice koje su važne za odlučivanje o tome je li dužnosnik prekršio odredbe Zakona, grubo 
prekršio načelo zakonitosti kao najvažniji konkretni aspekt  ostvarivanja javnog interesa, kao i 
propise kojima se regulira pravo na pristup informacijama i pravo na pravnu pomoć. 
 
Uzimajući u obzir prirodu dužnosti koju dužnosnik obnaša u smislu čl. 5. st. 2. Zakona te 
okolnosti utvrđenog sukoba interesa, Povjerenstvo drži primjerenim, prema čl. 19. st. 2. i 8. 
Zakona te čl. 41. st. 4. Pravilnika, dužnosniku izreći sankciju  obustave dijela neto mjesečne 
plaće u iznosu od 20.000,00 kn te sankciju javne objave ove odluke, kako je navedeno u izreci 
ovoga akta u roku od 30 dana od dana dostave odluke dužnosniku. 
 
 
 



 
 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ove odluke dužnosnik može, sukladno čl. 19. st. 11. Zakona, u roku od 30 dana od dana 
dostave izrečene sankcije, uputiti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode 
čovjeka i građanina Upravnom sudu Republike Hrvatske. 
Zahtjev Upravnom sudu Republike Hrvatske ne odgađa izvršenje odluke Povjerenstva. 
 
 
 
 
 
                                                                              PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                    Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 


