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PREDMET:

Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši
u Splitu (158. brigada Hrvatske vojske)

PRAVNI TEMELJ:

Članak 9. st. 1. Zakona o naseljima ( "Narodne novine~, broj
54/88 ) i članak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik
Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 pročišćeni tekst)

SREDSTVA ZA
PROVOĐENJE

ODLUKE:

NADLEŽNOST:

Gradsko vijeće Grada Splita

STRUĆNA OBRADA:

Ured Grada, Odsjek za rad Gradskog vijeća

IZVJESTITELJ:

Tomislav Alujević Grgas, predsjednik Komisije za imena ulica i
trgova i za spomenike

Sukladno članku 8. stavku 1. podstavku 2. Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća
("Službeni glasnik Grada Splita", 3/16), Komisija Gradskoga vijeća Grada Splita za imena
ulica i trgova i za spomenike je na 9. sjednici, održanoj 28. rujna 2016. godine, utvrdila
Prijedlog rješenja o određivanju
imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu, te ga dostavlja
Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i odlučivanje.
PREDSJEDNIK

Tomislav

KOMISIJE

AIUjev~

-r ~

I

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima ( nNarodne novine", broj 54/88 ) i
članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13,
39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst ), Gradsko vijeće Garda Splita na _
sjednici, održanoj
________

2016. godine, donosi

RJEŠENJE
o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu

I.

Određuje se ime ulice na predjelu Mejaši u Splitu:

REDNI NOVOIME

SKRAĆENO

OPIS

IME

BROJ

1. Ulica 158. brigade

158. brigade

Hrvatske vojske

nova ulica od rotora kod
prodajnog centra ftMallof Split"
sjeverno od Ulice Josipa Jovića
oko 330 metara do planirane
ulice Put Smokovika

II.

Na ploči s oznakom imena ulice pisat će puno ime, dok će skraćeno ime pisati na
pločicis brojem zgrade.
III.

Ovo će Rješenje biti objavljeno u ftSlužbenom glasniku Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Mr. sc. Boris Ćurković, dipl. iur.

o b r a z lož

e nj e

Komisija Gradskoga vijeća Grada Splita za imena ulica i trgova i za spomenike
zaprimila je zahtjev Udruga veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske
pukovnije HV kojim je predložila određivanje imena dvije ulice u Gradu Splitu imenom 158.
brigade i 6. domobranske pukovnije HV. Inicijativu za određivanje imena ulicama u Gradu
Splitu imenima ovih postrojbi pokrenuo je i gradski vijećnik Ivica Grubišić te je Gradskome
vijeću predložio određivanje imena ulica na predjelu Mejaši u Splitu.

Sukladno članku 9. st. 1. Zakona o naseljima
zatraženo je mišljenje Gradskog kotara "Mejaši".

( nNarodne novine",

broj 54/88 )

Temeljem navedenog, na 9. sjednici, održanoj 28. rujna 2016. godine, Komisija za
imena ulica i trgova i za spomenike utvrdila je Prijedlog Rješenja o određivanju imena ulice
na predjelu "Mejaši" imenom 158. brigade Hrvatske vojske. Formira se nova ulica od rotora
kod prodajnog centra "Mall of Split" sjeverno od Ulice Josipa Jovića oko 330 metara do
planirane Ulice put Smokovika.

Prijedlog Rješenja dostavlja se Gradskome vijeću na raspravu i odlučivanje.

POVJESNICA

158. BRIGADE I 6. DOMOBRANSKE

PUKOVNIJE

HV

Temeljem Odluke Predsjednika RH i Vrhovnog zapovjednika OSRH od prosinca
1991. godine, u siječnju 1992. godine započeo je ustroj 158. brigade HV-Split. Brigada je
formirana mahom od zapovjednika i pripadnika 1. bojne 114. brigade, poznatije kao
"škverske" bojne, ustrojene 18. 03. 1991. godine kao postrojbe pričuvnog sastava MUP.
Brigada u travnju 1992. godine dobiva zadaću osiguranja državne granice na širem području
Buškog blata i planine Kamešnice na livanjskoj bojišnici, a zbog mogućeg neprijateljskog
proboja livanjske bojišnice. U srpnju 1992. godine brigada dobiva zadaću na južnom bojištu i
sudjeluje u operaciji oslobađanja prostora dubrovačkog zaleđa i formiranja crte obrane iznad
Popova polja. Krajem listopada 1992. godine postrojba se vraća u Split te sukladno procesu
preustroja OSRH od pripadnika 158. brigade formira se 6. domobranska pukovnija Split. U
snažnim borbenim djelovanjima na južnom bojištu postrojba je imala dva poginula i desetke
ranjenih pripadnika.
Obzirom na borbeno iskustvo dragovoljaca koji su 1991. i 1992. godine sudjelovali u
borbenim djelovanjima na drniškom, južnom j sinjskom bojištu, prva zadaća 6. domobranske
pukovnije dodijeljena je 1. bojni koja u veljači 1993. godine zauzima položaje na prostorima
drniške bojišnice od Moseća do Svilaje, kada je bojišnica bila aktivna i učestalo su se
provodila borbena djelovanja. U ljeto 1993. godine mobilizira se 2. bojna koja preuzima dio
bojišnice na Svilaji. Podršku postrojbama na prvoj crti bojišnice pružala je mješovita topnička
bitnica koja je u rujnu 1994. godine preustrojena u topničko raketni divizijun.
Godine 1994., u sastav pukovnije ustrojava se kamp za obuku borbenih postrojbi u
mjestu Ogorje koji je 1995. godine dislociran na prostore Kamešnice.

Pripadnici 6. dp krajem 1994. godine aktivno sudjeluju u potpori operaciji "Zima 94~
kada se zona odgovornosti postrojbe proširuje i 1. bojna preuzima položaje od 3. bojne 126.
dp Sinj na području Peručkog jezera i padina Dinare. Početkom 1995. godine pukovnija se
popunjava mobiliziranjem 3. pješačke bojne te broji preko 2 100 pripadnika. U tom vremenu
slijedi intenzivna obuka te ustrojavanje 4. interventne bojne u čiji zapovjedni sustav ulaze
mahom provjereni i iskusni pripadnici 1. bojne.
Dobro pripremljena i uvježbana 6. dp sudjeluje u operacijama .Ljeto 95~ i "Oluja~ te
snažnim borbenim djelovanjem prilikom zaustavljanja neprijateljskog proboja položajima HV
na prostorima Bosanskog Grahova ( prijevoj Derale ) 12. i 13. kolovoza 1995. kao i u
operacijama .Maestral~ i oslobađanju grada Drvara, a svoj ratni put završava dajući potporu
snagama u operaciji "Južni potez".
U studenom 1995. godine od odabranih pripadnika 6. dp formira se ojačana satnija
koja se podređuje zapovjedniku ZP Knin generalu Anti Gotovina za moguće intervencije na
cjelokupnom prostoru RH, sukladno zapovijedi Načelnika glavnog stožera OSRH.
Završetkom borbenih djelovanja krajem 1995. godine postrojba se vraća u Split, kada
je uslijedila demobilizacija većeg dijela postrojbe.
Tijekom ratnog puta, kroz sastav 6. domobranske pukovnije prošlo je preko 4 800
pripadnika, 16 pripadnika dalo je život u obrani Domovine, a jedan pripadnik se vodi
nestalim.
Postrojba je prestala aktivno djelovati 2003. godine.

U ratnim djelovanjima 158. brigada i 6. domobranska pukovnija imale su 19 poginulih
i jednog nestalog pripadnika.
Neka im je vječna slava i hvala što su položili živote na oltar Hrvatske Domovine.

(Izvor: Internetska stranica Udruge veterana 158. br i 6. dp HV)

REPUBLIKA HRVATSKA
Grad S lit

1~.7.2016.

rimijeno

Or ed
09.02

Klasifikaci sk!!. oznaka

015-08112..01100012

SPLITSKO DALMATINSKA ZUPANIJA
GRAD SPLIT
GK MEJAŠI
URBROJ: 2181/01-14-01-27-16-24
Split. 15.07.2016.

Urud.tbeni bro

2181101.18.14

Pril

O

VrI

0,00

GRAD SPLIT
Gradsko vijeće
Komisija za imena ulica i trgova
i za spomenike
nJr predsjednika gradskog vijeća
Mr. sc. Boris Ćurković dipl. iur.

PREDMET: Mišljenje o prijedlogu imenO\!anja ulica

Vijeće GK Mejaši na svojoj 19. sjednici. održanoj dana 14.07.1016. godine. pod ločkom 2 dm:vnog
reda. donijelo je prijedlog tješenja o određivanju imena ulica: Ulica 6. domobranske pukovnije [IV i
Ulica 158. brigade HV.
Nakon ra.;;prave vijećnika. jednoglasno se donosi odluka:
Vijećnici GK Mejaši prihvaćaju prijedlog rješenja da se na području GK Mejaši imenuju navedene
ulice.

S poštovanjem.

NA ZNANJE:
l. Službi za mjesnu samoupravu. zaštitu i spašavanje

2M.Predsjedni~vijeća GK Mejaši
Mr.sc. Vice Mihanović

)

UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA 158BR I 6.DP HV

•

Udruga veterana Domovinskog

rata

158.br i 6. dp HV
Šimićeva 30
21000 Split
Split, 02. lipnja 2016.
GRAD SPLIT
Komisija Gradskog vijeća Grada Splita za
imenovanja ulica i trgova iza spomenike

Poštovana gospodo,
Sukladno našim dopisima, a vezano za imenovanje jedne ulice po nazivu splitske
ratne postrojbe 6. domobranske pukovnije, te sporosti II rješavanju navedenog predmeta,
dopunjamo naše prethodne prijedloge te molimo da se II cijelosti riješi neopravdan "dug"
prema dvije "fetive" splitske ratne postrojbe 158. brigadi i 6. domobranskoj pukovniji kroz
koje je prošlo preko 6.000 mahom građana Grada Splita.

Sukladno navedenom predlažemo da se jedna od ulica na području GK Mejaši nazove po
158. brigadi HV a još uvijek neizgrađena buduća ulica koja će se biti odvojak iz
Domovinskog rata prema trgovačkom centru Mall of Split nazove po 6. domobranskoj
pukovniji HV (prijedlog sadašnjeg Gradonačelnika). Molimo Vas da se ovo stavi u žurnu
proceduru.

Prilozi:
- dopis od 20. studenoga 2012.
- odgovor Komisije za imenovanje .... od 11. veljače 2013.
- dopis od 13. ožujka 2013.
- dopis od 12. srpnja 2014.
- dopis Gradonačelniku od 27. siječnja 2016.

Kontakt osoba: bojnik Ivica Bubić mob. 098 733 001

S poštovanjem,

OIB: 14994678204

MB: 2582830 ŽiRO RAČUN: HR 632390001-1100374497
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