REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 023-01/15-01/00004
URBROJ: 2181/01-01-15-05
Split, 9. travnja 2015. godine
GRADSKO

VIJEĆE

GRADA SPLITA

nlr predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o određivanju 30. svibnja
Danom hrvatskih branitelja Grada Splita
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (~Stužbeni glasnik Grada Splita~ broj
17/09, 11110, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 9.
travnja 2015. godine, utvrdio je

Prijedlog odluke o određivanju 30. svibnja
Danom hrvatskih branitelja Grada Splita
te je prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Sukladno članku 49. stavku 3. Statuta Grada Splita (~Službeni glasnik Grada Splita"
broj 17/09, 11110, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), predlaže se predsjedniku
Gradskoga vijeća da Prijedlog odluke određivanju 30. svibnja Danom hrvatskih branitelja
Grada Splita dostavi Odboru za statut i poslovnik i propise u pogledu usklađenosti s
Ustavom, zakonom i drugim propisima, te u pogledu njene pravne obrade i o tome da
mišljenje i prijedloge Gradskome vijeću.
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Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita.u!!'dl1je1$e;l
oBaldasar,
gradonačelnik Grada Splita.
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U prilogu: Prijedlog odluke ...

DOSTAVITI:
l1} Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Gradonačelniku lvi Baldasaru, ovdje
3. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku Zdravku
Parčini, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

REPUBLIKA

HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT

Služba za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama
KLASA: 023.01115-01/00004
URBROJ: 21 Bl/01.18-00101.15-4
Split, 08.travnja 2015. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA
.OVDJE.

PREDMET:

Prijedlog Odluke o određivanju 30. svibnja Danom hrvatskih branitelja
Grada Splita

PRAVNI TEMELJ:

Na temelju članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik Grada
Splita" broj 17109, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 • pročišĆ€nllekst)

STRUČNA OBRADA:

Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama

NADLEŽNOST:

Gradsko vijeće

IZVJESTITELJ:

Gradonačelnik

IZRAĐiVAČ AKTA

PROČ LN IK

L"-...

UJ~

Zdravko Parčma, dipl.iur.

KLASA: 023.01/15-01/00004
URBROJ:
Split, _2015.

39/13

donosi

j

godine

Na temelju članka 36. Statuta Grada Spilla (.Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 11/10, 18/13,
46/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijete Grada Splita na _
sjednici, održanoj __
2015. godine,

ODLUKU
O ODREĐiVANJU 30, SVIBNJA DANOM HRVATSKIH
BRANITELJA GRADA SPLITA

1. Ovom odlukom određuje se Dan hrvatskih branitelja Grada Splita u spomen na Domovinski ral
i branitelje Grada Splita.
2. Dan hrvatskih branitelja Grada Splita obilježava se 30.svibnja,
3. Ovo Odluka stupa na snagu danom objave u .Službenom glasniku" Grada Splita.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

mr.SC. Boris Ćurković, diplJur.

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.

Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama
Pročelnik. Zdravko Parčina, dipl.iur., ovdje
Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama
Ivan Bežovan, dipl.iur., ovdje
Odsjek za odnose s javnoŠĆu j protokolarne poslove, ovdje
Uredništvu .Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
Pismohrani, ovdje
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OBRAZLOŽENJE

Dana 08.travnja 2015.god. zaprimljena je inicijativa Koordinacije braniteljskih udruga
proisteklih iz Domovinskog rata Grada Splita za proglašenje 30.svibnja Danom hrvatskih
branitelja Grada Splita. U obrazloženju inicjative Koordinacija braniteljskih udruga navodi se
da su mjesec svibanj obilježili brojni značajni događaji vezani za početak Domovinskog rata i
sudjelovanja građana Grada Splita u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (prosvjedi pred
nBanovinom" odnosno tadašnjim zapovjedništvom VPO, postrojavanje postrojbi ZNG na
stadionu u Kranjčevićevoj, dolazak prvih pripadnika ZNG.a u Split). U mjesecu svibnju dolazi
do ustrojavanja prve pričuvne brigade ZNG R 114. brigade sa sjedištem u Splitu te formiranja
naoružanih dragovoljačkih odreda iz kojih se kasnije rađa 141. brigada HV, ali i mnoge druge
ratne postrojbe sa sjedištem u Splitu. Smatraju da su navedene činjenice dostatne da bi
datum 30. svibnja proglasili Danom hrvatskih branitelja Grada Splita.
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GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA

POTPORA INICIJATIVI ZA PROGLAŠENJE 30. SVIBNJA
DANOM HRVATSKIH BRANITELJA GRADA SPLITA
Mjesec svibanj obilježili su brojni značajni događaji

u novijoj povijesti, od prosvjeda

pred Banovinom, zatim prvog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na
stadionu u Kranjčevićevoj, pa do 30. svibnja, kojeg smo deset godina do 2001.,
obilježavali kao Dan državnosti, a danas na taj dan obilježavamo
kao Dan
Hrvatskog sabora.
U mjesecu svibnju 1991., u gradu Splitu počelo je i ustrojavanje prve pričuvne
brigade ZNG R 114.brigade, a kao dan njenog formiranja obilježavamo 01. lipnja
1991.
Malo je poznato da je dana 30. svibnja 1991., u naš Grad Split pristigla i prva skupina
pripadnika Zbora narodne garde RH.
Bila je to jedna od postrojbi koje su dva dana prije 28. svibnja 1991., sudjelovala na
povijesnom postrojavanju snaga ZNG-a na igralištu NK Zagreb.
Skupinu je sačinjavalo 117 gardista pristiglih iz "postrojbe za posebne namjene
Kumrovec. Ti gardisti imali su potpisane ugovore o pristupanju postrojbama ZNG i
svjesno su odabrali Grad Split kao mjesto u koji će biti raspoređeni. Gardisti su bili
među prvim pripadnici 4. brigade ZNG, nakon čega je krenulo osnivanje i drugih
postrojbi Hrvatske vojske u gradu Splitu, posebno se to odnosi na formiranje
naoružanih dragovoljačkih odreda grada Splita iz kojih se rađa 141. brigade HV, te
navedene činjenice smatramo dostatnim da bi datum 30. svibnja proglasili "Danom
hrvatskih branitelja Grada Splita".
Radi razumijevanja cjelovitog konteksta važno je istaknuti, kako su pripadnici
Hrvatske vojske i MUP, posebno Specijalne policije u gradu Splitu uz potporu
naoružanih odreda Narodne zaštite, bili temelj obrane i opstojnosti mlade Hrvatske
države, kojoj veći dio Svijeta i Europe nije davao velike izglede u srazu sa
velikosrpskom ideologijom i JNA.
Upravo zbog toga što je ovaj datum duboko urezan u srca našeg naroda, a posebice

hrvatskih branitelja koji su važan, nezaobilazan i najzaslužniji dio naših građana što
smo izborili slobodu i neovisnost, podržavamo prijedlog dostavljen Gradskom vijeću
Grada Splita da se ovaj neosporno značajni i povijesni događaj proglasi i
primjereno obilježava kao Dan hrvatskih branitelja Grada Splita.
Ovaj događaj, kao i sve druge hrvatske blagdane potrebno je pnmJerenije i
dostojanstvenije obilježavati uz organiziranje prigodne manifestacija u što je potrebno
uključiti sve braniteljske udruge i građane Splita.

---------

Na ovaj dan s dubokim poštovanjem i pijetetom trebamo se prisjetili i odali počast
svim poginulim i nestalim hrvalskim braniteljima koji su svoje živole trajno utkali u
slobodu i neovisnost samostalne nam i suverene Republike Hrvatske, jer upravo
njima j njihovim obiteljima dugujemo najviše i ovaj dan posvećujemo uspomeni na
njih

Udruge veterana ratnih postroJbi:

