OBJAVA ZA MEDIJE
PAMETNO TRAŽI PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA KONCESIJU NA BENAMA

Bene građanima Splita, a ne Željku Kerumu
Splitsko – dalmatinska županija treba poništiti natječaj za koncesiju na Benama i spriječiti
da tvrtka s 0 kuna prometa i 0 zaposlenih, povezana sa Željkom Kerumom, sljedećih 15
godina upravlja splitskom zelenom oazom u Park šumi Marjan, poručuju iz Pametno
Split, 5. ožujka 2018. – Uoči početka 8. sjednice Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske
županije, na kojoj bi se trebalo glasati o dodjeli koncesije za plažu Bene, stranka Pametno traži
povlačenje te točke s dnevnog reda i poništenje spornog natječaja.
- Umjesto da se poznata splitska plaža Bene, na dugih 15 godina, prepusti Željku Kerumu u koncesiju,
predlažemo poništenje cijelog natječaja. Pozivamo još jednom županijsku koaliciju HDZ-HGS na
moralnu, političku i građansku odgovornost i nudimo dvije opcije, obje vezane uz poništenje natječaja:
• povjerite Gradu Splitu mogućnost davanja koncesija na pomorskom dobru, ili
• stvarno omogućite drugim tvrtkama, nepovezanima sa Željkom Kerumom, da se jave na
natječaj,
– kaže Ante Renić, županijski vijećnik Pametno i pojašnjava – Naši će gradski vijećnici u
Gradskom vijeću predložiti da Grad Split preuzme upravljanje svojom plažom na Benama, koja je srce
splitskog Marjana. Poništenje natječaja i odustajanje od očitog nepotizma vratilo bi povjerenje građana
u smisao ovog natječaja. Ljudi su izgubili nadu, to je ono najgore što se dogodilo, jer su sve tvrtke,
koje su se javile na natječaj, povezane sa Željkom Kerumom.
U Pametno ne vide baš nikakvu korist za građane, gradski kao ni županijski proračun, koncesiju dati
tvrtci National d.o.o. koja ima 0 kuna na računu i 0 zaposlenih, a još se navodno obvezala preuzeti dug
tvrtke Uvala Bene d.o.o. koja je ostala dužna skoro milijun kuna.
- Nitko nije vidio taj famozni Ugovor o pristupu dugu niti zadužnicu, pa nije jasno zašto se to krije ako
je stvar od javnog interesa i dug je prema poreznim obveznicima. Zatražio sam taj Ugovor na uvid te da
to bude jedna od točaka sastanka Odbora za financije, ali je prijedlog odbijen – dodao je Renić i
zaključio – Da se vladajuća koalicija dalje ne bi sramotila ovakvim smišljanjem kojekakvih modela
zaštite naplate, najbolje da odustanu od očitog sukoba interesa i prepuste Gradu Splitu izdavanje
koncesija na marjanskom pomorskom dobru.

