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Zagreb, 30. svibnja 2011. 

 

 

 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi čl. 30.  Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/10, u 

daljem tekstu: Zakon) te čl. 27. st. 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 25. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011, donijelo je sljedeći 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

Povjerenstvo će odluku u predmetu Željka Keruma, gradonačelnika Grada Splita, 

donesenu na 22. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. ožujka 2011., koja glasi:  

 

„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,“ 

 

objaviti bez odlaganja čim za to budu osigurana sredstva u Državnom proračunu, pod 

Glavom 01015 „Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa“, na poziciji 3233. 

 



 

 

 

Obrazloženje 

 

Na svojoj 22. sjednici, Povjerenstvo je donijelo odluku o utvrđivanju sukoba interesa 

dužnosniku Željku Kerumu, gradonačelniku Grada Splita, sa sadržajem kako je navedeno u 

dispozitivu ovog zaključka. 

Navedenu odluku dužnosnik je zaprimio 9. ožujka 2011. 

Budući da dužnosnik do 19. svibnja 2011. nije ispunio svoju obvezu u pogledu obveze javne 

objave integralnog teksta odluke na trošak dužnosnika u „Slobodnoj Dalmaciji“,  

Povjerenstvo je, sukladno čl. 45. st. 3. Zakona, donijelo zaključak kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. 
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                                                                                        Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 

 

 

 

 


