ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 13. 10. 2017.g.

Z A P I S N I K
22. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 11.10.2017. u prostorijama GK Spinut s početkom u
19:30 sati.

Prisutni: Maja Planinić, Stipe Krželj, Andrija Čaljkušić i Zoran Sambol
Odsutni: Mira Vuković, Ranko Britvić i Tea Vrgoč (opravdano)
Predsjednik Vijeća GK Spinut Zoran Sambol predložio je sljedeći

D N E V N I

R E D

1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Vijeća
2. Izvještaj o aktivnostima u prethodnom razdoblju
3. Odluke vijeća
4. Aktivnosti u sljedećem razdoblju
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 21. sjednice vijeća održane 13.9.2017.
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Ad 2.
2.a
Vijeće gradskog kotara Spinut raspravilo je aktivnosti u svezi uređenja zemljišta i prostornog
planiranja i dokumentacije na području Poljuda.
1)
Svi suvlasnici zemljišnih čestica na prostoru omeđenom Bakotićevom, Spinutskom,
Mediteranskih igara i Kaštelanskom ulicom dobili su pisanu preporuku da svoja zemljišta
dovedu u prikladno stanje. Pismena su poslana ukupno pedeset i dvjema (52) fizičkim
osobama.
Vlasnicima obitelji Tvrdić, koja je već sredila svoju zemlju, na inicijativu Rate Tvrdića
(voditelja radova u ime 7 suvlasnika), poslane su preporuke uz zahvalu za pravodobno i
kvalitetno sređivanje zemljišta.
Vijeće je uspostavilo i potvrdilo kontakte prema vlasnicima obitelji Braović i Kragić s obitelji
Tvrdić kako bi se troškovi uređenja susjednih zemljišta smanjili/podijelili.

2)
Vijeće GK Split izražava veliko nezadovoljstvo načinom na koji je Protokol Grada Splita
izvršio slanje pismena preporuka vlasnicima zemlje na Poljudu. Pismena nisu poslana u
zatvorenim kuvertama i poštanskom službom (nedostajala je poštanska markica i/ili pečat) niti
je oznaka Klase i Urudžbenog broja bila na pismenima.
Time su se Grad i Vijeće GK Spinut doveli u "neugodnu i neprofesionalnu" situaciju, posebice
radi toga što su pismena bila ubacivana od nepoznate (neslužbene!) osobe u nedjelju oko
podne. Potpis predsjednika vijeća i pečat kotara bio je na svim pismenima.
Smatramo da se sva službena papirnata prepiska treba odvijati preko ovlaštenih poštanskih
službi jer se time povećava ozbiljnost ("image") i Grada i kotareva. Osoba koja se je požalila
bila je iznimno ljuta radi ovakve neprofesionalne službene komunikacije.
Molimo lijepo (Grad Split), za dostavljanje službene korespondencije gradskih kotareva i
mjesnih odbora prema fizičkim i pravnim osobama, koristite isključivo usluge poštanske
službe.

3)
Na upit o statusu Gradskog Projekta Poljud (GP Poljud) dobiven je odgovor od "Službe za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša" Grada Splita.
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Odgovor je dostupan na službenim Web i Facebook stranicama kotara Spinut:
http://www.zaspinut.com/images/GPPoljudOdgovorZaGKSpinut.pdf te je objavljen na
oglasnoj ploči u prostorima kotara (Matoševa 29, Split).

4)
Od ovlaštenog Pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo dobiven je
odgovor o statusu prostora južno od stadiona Poljud. Negdašnji prometni poligon autoškola
pripao je Hajduku temeljem koncesije i dobivena je dozvola za dva manja travnata terena na
staroj lokaciji.
Stoga je Grad privremeno dodijelio Auto klubu Split (član Hrvatskog Autokluba) prostor
gornjeg platoa na godinu dana za organizaciju prometnog poligona. Na prostoru je iscrtana
horizontalna signalizacija. Kada se zona stadiona zaokruži u potpunosti kao sportsko područje
poligon će se premjestiti.

2.b
Razmotrivši problem parkiranja u Mandalinskoj i Gajevoj ulici, vijeće kotara poslalo je upit
Službama i Javnom poduzeću "Split parking" o mogućnosti dobivanja mjesečne pretplatne
karte za stanovnike Spinuta na javnom parkiralištu u Plinarskoj ulici (Kragića poljana).
Dobiven je odgovor od "Službe parkirališta" Split Parkinga doo kako na navedenoj lokaciji
trenutačno nema raspoloživih parkirnih mjesta za izdavanje mjesečnih pretplata. Formirane su
liste čekanja te je moguće podnijeti zahtjev u uredu Pravne službe na adresi Boškovićeva 28.

2.c
Vijeće je prema zaključku 21. sjednice, točka 3.c uputilo pismena predstavnicima suvlasnika
Rendićeve 20-26 u svezi ankete kojom bi se odredio status prostora sjeverne strane zgrade.
Do održavanja sjednice 11.10.2017. ni jedno pismeno nije dobiveno te će na sljedećoj sjednici
Vijeće raspraviti preporuke za uređenje toga prostora i uputiti ih Službama Grada Splita.

2.d
Predsjednik vijeća poslao je 14. rujna 2017. godine elektronički upit prema privremenom
Pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti u svezi odluke Župana SplitskoDalmatinske županije o statusu ordinacije primarne zdravstvene zaštite u Domu Zdravlja
Spinut.
Kako odgovor nije dobiven vijeće je donijelo odluku o slanju pismena (pisani upit) prema
Pročelniku/Županu.

3

2.e
Vijeće je izviješteno o aktivnostima manjih komunalnih zahvata u svezi prometne
infrastrukture. Izvršeno je stavljanje ogledala kod Lidla u Jobovoj ulici, iscrtavanje pješačkog
prijelaza u Jobovoj 12 te dodatno označavanje opasnog pješačkog u Matoševoj ulici.
Vijeće nastavlja aktivnosti prema prioritetima u svrhu poboljšanja sigurnosti prometa.
2.f
Ravnateljica OŠ Spinut izvijestila je Vijeće o aktivnostima promjene koševa na školskom
igralištu. Vijećnici dobili na uvid narudžbenicu i ponudu koja će biti poslana Gradu kao žurna
intervencija. Izvedba se očekuje s novim proračunom za 2018. godinu.
Obnova koševa u suradnji s OŠ Spinut točka je 3. Plana manjih komunalnih zahvata za 2017.
godinu.
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Ad 3.
3.a
Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku o nabavi 40 novih uredskih sjedalica za korištenje u
prostorima kotara. Stolice (oprema) nabavljaju se iz vlastitih prihoda Kotara od najma
prostorija.
Vijeće zadužuje tajnika kotara za dobivanje ponuda i provedbu procedure u suradnji sa
Službom za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje.
3.b
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o opremanju prostora kotara s dva nova klima uređaja.
Potpredsjednik Čaljkušić zadužen je za dobivanje ponuda i provedbu nabave.
3.c
Vijeće kotara jednoglasno je donijelo odluku o planu postavljanja novih koševa za otpad u
svrhu povećanja čistoće kotara.
Na službenoj površini za išetavanje pasa u Rendićevoj ulici 14-18 potrebno je postaviti dva
kontejnera za pseći izmet.

Karta 1 Prikaz rasporeda betonskih koševa
Betonske koševe (7 komada) za otpad valja postaviti na ove lokacije:
A) Sjeverna strana Rendićeva 24 prema zelenoj površini
B) Južna strana Rendićeva 16
C) Južna strana Plančićeva 14 kod skladišta Crvenog križa
D) U voltu Plančićeva 4 kod trgovine Spin
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E) U voltu Rendićeva 13 (križanje s Teslinom) gdje je jednom postavljeni betonski koš
uništen
F) U Gajevoj ulici kod OŠ Marjan pored klupe nasuprot kapije škole
G) U Teslinoj ulici na spoju s prolazom iza Jobove pored kioska gdje je jednom
postavljen metalni koš uništen.
3.d
Vijeće je donijelo odluku za pokretanje postupka javne nabave za popravak padine kod
Arheološkog muzeja (Plančićeva 2).

Karta 2 Prikaz opasne padine
Istodobno s popravkom padine vijeće je predložilo izvedbu parkirnih mjesta na spomenutoj
mikrolokaciji s južne strane prometnice, s istočne strane skala. Fotografija prikazuje mjesto za
nova parkirna mjesta jer spomenuti pločnik pješaci ne koriste.

Fotografija 1 Prostor za parkirna mjesta
Kako je riječ o radovima čiji iznos iznosa je procijenjen na više od 20 tisuća kuna s PDVom,
prema Planu manjih komunalnih zahvata za 2017. godinu, potrebna je javna nabava.
Komunalni zahvat je uvršten u Plan javne nabave za 2017. godinu.
Za aktivnosti na izvedbi ovog komunalnog zahvata zadužen je potpredsjednik vijeća g.
Čaljkušić.
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3.e
Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se krene u postupak izvedbe podnožja za kontejnere
u Rendićevoj ulici br. 7-11. Radovi su dio Programa manjih komunalnih zahvata GK Spinut
za 2017. godinu i uvršteni su u Plan javne nabave za 2017. godinu.

Fotografija 2 Kontejneri Rendićeva stanje kolovoz 2011.
Podnožje za kontejnere izmjestiti s prometnice tako da se podnožje izvede uz najmanje
moguće uništenje zelene površine, bez uništavanja postojećeg grmlja.
Radi višekratnih (svakotjednih) intervencija Čistoće na uklanjanju glomaznog otpada na
službenom prostoru za istrčavanje pasa u Teslinoj ulici, vijeće GK Spinut donijelo je odluku o
izradi prikladnog podnožja za kontejnere.

Fotografija 3 Prostor za kontejnere Teslina
Kontejnere treba postaviti u dva reda okomito na površinu i prikladno ih osigurati kako bi se
izgubilo što manje parkirnih mjesta. Postavljenim stupovima valja osigurati vozilu
komunalnog poduzeća prilaz i izlaz s parkirališta.

3.f
Vijeće GK Spinut jednoglasno je donijelo odluku o iscrtavanju prometne horizontalne
parkirne signalizacije (parkirna mjesta) na parkiralištu u Karamanovoj ulici br. 8.
Radovi su dio Programa manjih komunalnih zahvata GK Spinut za 2017. godinu i uvršteni su
u Plan javne nabave za 2017. godinu.
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Potrebno je na betonskom parkiralištu iscrtati parkirna mjesta vodeći računa o potrebnom
broju mjesta za osobe s invalidnosti. Trenutačno su takva tri mjesta i taj broj valja povećati
tako da ih bude najmanje 10 posto svih novoiscrtanih mjesta.
Valja i iscrtati horizontalnu signalizacijsku oznaku H57 ispred kontejnera sa sjeverne strane
parkirališta za osiguranje normalnog prilaz kontejnerima te se napravila priprema za izradu
postolja za kontejnere ili postavljanje reciklažnog dvorišta (prijedlog prošle godine poslan
Čistoći).

3.g
Temeljem zamolbe Udruge Vaterpolo Klub "Stari Mornar" (amaterski sportski klub koji
djeluje na području kotara Spinut; Mornarov morski bazen) vijeće je jednoglasno donijelo
odluku o donaciji klubu u iznosu od 1000,00 (tisuću) kuna.
Sredstva se daju iz proračuna kotara; s konta za tekuće donacije.

3.h
Vijeće kotara jednoglasno je odobrilo kratko obraćanje predstavnicima udruge "Zeleni
Dalmacije" na sjednici vijeća u studenome 2017. godine. Udruga će biti pravodobno
obaviještena o terminu sjednice.
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Ad 4.

4.a
Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike o predstojećim intenzivnim aktivnostima
Protupožarnih preventivnih aktivnosti na području GK Spinut".
Prezentirana je "Analiza vatrogasnih pristupa na visokim objektima GK Spinut" i "Plan
preventivno-edukativnih aktivnosti dionika sustava zaštite od požara".
U aktivnosti se uključuju redom; upravitelji zgrada, predstavnici suvlasnika, građani,
preventivno-operativni odjel Javne Vatrogasne Postrojbe Grada Splita, Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo i redarstvo, komunalne firme, vijeće GK Spinut i Grad Split.
Prvi sastanak održat će se 16. listopada 2017. godine u prostorima kotara u 18:00 sati.
Zadatak tajnika je obavještavanje svih dionika, posebice predstavnika suvlasnika 11 visokih
zgrada (Karamanova 1-11, 4, 6 i 8, Plančićeva 2-14, Rendićeva 14-26, Jobova 1 i 3,
Kaštelanska 2,6 i 8).

4.b
Na prijedlog Voditelja Odsjeka za zaštitu i spašavanje, Vijeće je donijelo odluku kako će se
"smotriranje" Postrojbe Civilne zaštite GK Spinut održati 8. studenoga (srijeda) 2107. godine
u 18:00 sati.
Voditelju Odsjeka je upućena elektronička poruka u kojoj se traže naputci te izvještaji o
mogućem razvoju i kapacitetima postrojbe, opremi kojom postrojba raspolaže, planiranim
nabavkama, potrebnim i planiranim obukama ljudstva te predloženim linijama obavještavanja.
4.c
Vijeće je razmotrilo moguće projekte za "Plan komunalnih zahvata koji idu iz zajedničkih
sredstava Mjesne Samouprave".
Predloženi su sljedeći komunalnih zahvati:




Obnova parka između Kaštelanske 6 i 8
Izrada rasvjete školskog igrališta i
Sređivanje Perivoja Gajeve ulice

Trenutačno ne postoje valjani (potpuni) planovi za ove komunalne zahvate te će Vijeće GK
Spinut zatražiti od stručnih službi Grada Splita pripremu potrebne dokumentacije za izvedbu
ovih zahvata.
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4.d
Vijeće je donijelo zaključak kako će napraviti jednostavan plakat formata A4 s potrebnim
informacijama o komunalnom redu i kontaktima prema javnim gradskim
poduzećima/službama.
Plakat će se podijeliti predstavnicima suvlasnika te staviti na oglasne ploče po ulazima
zgrada. Cilj je povećati svjesnost i informiranost građana o komunalnom redu.
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Ad 5.
5.a
Vijećnici su razmotrili novi "Protokol o postupanju u nadzoru komunalnog reda i komunalne
infrastrukture na javnim površinama administrativnih tajnika GK/MO".
Vijeće je pohvalilo Protokol i pozdravilo nove zadaće tajnika kotara uz napomenu kako je
nužno osigurati službene telefone s kamerama, izvršiti obuku tajnika i pojednostavniti
proceduru prijave.
Umjesto slanja prijava običnom elektroničkom poštom (emailom) valjalo bi napraviti web
aplikaciju s mogućnosti pohrane (upload) fotografija. Zadovoljavajuće rješenje bila bi i web
stranica napravljena i kao obična "Google Forms" stranica.
Kako bi rezultati ovih aktivnosti tajnika bili vidljivi potrebno je u proceduru dodati i
izvještavanje (u razumnom vremenu) tajnika i vijeća o obavljenim komunalnim
radovima/aktivnostima.
Za sada to vidimo kao najveći nedostatak "Protokola" jer ne znamo (ne možemo pratiti) što je
od prijavljenoga i odrađeno.

5.b
Nakon zahtjeva voditelja održavanja Parkova i Nasada da se treći "zeleni otok" od OŠ Marjan
u Gajevoj ulici ogradi betonskom ogradom i konzultacija s građanima vijeće donosi sljedeću
preporuku.
Uređenje postojećih i postavljanje novih zelenih površina u perivoju Gajeva ulica valja
razmotriti tek nakon planirane izrade javnog parkirališta u Gajevoj ulici (kapaciteta 110
mjesta; Izvještaj prometne ophodnje 14. kolovoz 2017.) i istodobno s ukupnim prometnim
uređenjem Gajeve ulice.

5.c
Predsjednik vijeća izvijestio je vijeće o statusu radova na igralištu OŠ Marjan. Kontaktirani su
predstavnici gradske uprava, Ravnateljica OŠ te sam izvođač.
Radovi kasne uslijed lošeg planiranja (pocinčavanje postojeće ograde; jedina firma koja
izvodi radove pocinčavanja bila je na kolektivnom godišnjem odmoru) i sporosti javne
nabave.
Iskazujemo nezadovoljstvo time što su osnovnoškolci ostali bez potrebnog prostora za
izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture.
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Molimo Gradske službe neka ubuduće u sve ugovore s izvođačima stave stavke o penalima u
slučaju kašnjenja izvođenja radova. Riječ je investicijama iz proračuna Grada; javnim
novcima.

5.d
Vijeće je donijelo odluku upućivanju službenog dopisa (pismeno) Ministarstvu imovine u
svezi natječaja za zakup javne površine u Boninoj 8. Odgovor na elektroničku poruku od 21.
rujna 2017. godine nismo dobili.
Riječ je o zakupu javne površine u vlasništvu RH kojim se izravno utječe na kvalitetu života
građana Fra Bonine 6 i 8.

Vijeće je završilo s radom u 20:45

Zapisnik sastavio:
Zoran Sambol
predsjednik vijeća GK
MP
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