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GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika
-ovdje-

PREDMET:

Prijedlog rješenja o određivanju imena ulica na predjelu
Neslanovac u Splitu

PRAVNI TEMELJ:

Članak 9. stavak 1. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj
54/88)

NOSITELJ IZRADE
I PREDLAGATELJ:
IZVJESTITELJ:

Komisija za imena ulica i trgova i za spomenike
Željko Jerkov, predsjednik Komisije za imena ulica i trgova i za
spomenike

Sukladno članku 8. stavku 1. podstavku 1. Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća
("Službeni glasnik Grada Splita", broj 8/93, 6/94 i 10/97), Komisija Gradskoga vijeća Grada
Splita za imena ulica i trgova i za spomenike je na 18. sjednici, održanoj 7. travnja 2009.
godine, utvrdila Prijedlog rješenja o određivanju imena ulica na predjelu Neslanovac u
Splitu te ga dostavlja Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i odlučivanje.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Željko Jerkov

KLASA:
URBROJ:
Split,
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/88) i
članka 33. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 33A/08 - pročišćeni
tekst i 26/06 - Vjerodostojno tumačenje), Gradsko vijeće Grada Splita na ____ sjednici,
održanoj ______________ 2009. godine, donosi

RJEŠENJE
o određivanju imena ulica na predjelu Neslanovac u Splitu

I.
Određuju se imena ulica na predjelu Neslanovac u Splitu:
__________________________________________________________________________
REDNI
BROJ

IME
ULICE

BROJ
NA GRAF.
PRIKAZU
_________________________________________________________________________________

1.

Put Mostina

2.

Ulica salonitanskih
mučenika

3.

Željezničarska
ulica

SKRAĆENO IME
ULICE

-

OPIS

postojeća ulica Put Mostina i
dio ulice Karepovac (Harakovac) od Solinske ulice na istok
i jugoistok oko 1600 m do Puta
Sv. Ižidora.

1

Salonitanskih
mučenika

od Puta Mostina istočno od željezničke pruge na sjever oko
330 m na području Grada Splita.
Ulica se nastavlja na području
Grada Solina još oko 170 m i završava na križanju s Matoševom
ulicom u naselju Solin.

2

Željezničarska

nova ulica od Zagorskog puta
(50 m južno od križanja s ulicom
RB 1.) na zapad oko 100 m do
željezničke pruge i dalje na
jugozapad južno od pruge oko
350 m do slijepoga kraja.

9

-2II.
Na ploči s oznakom imena ulice pisat će puno ime, dok će skraćeno ime pisati na
pločici s brojem zgrade.
IV.
Ovo će Rješenje biti objavljeno u "Službenome glasniku Grada Splita".
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Ante Kriletić
OBRAZLOŽENJE
Komisija Gradskog poglavarstva za formiranje ulica i trgova je pokrenula postupak za
određivanje imena devet ulica na predjelu Neslanovac u Splitu.
Komisija za imena ulica i trgova i za spomenike je ocijenila da je u ovom trenutku
moguće odrediti imena triju ulica, dok će ostale ulice dobiti imena naknadno. Naime, dio
preostalih ulica bit će drugačije formirane budućim prostornim planom toga dijela Neslanovca
u odnosu na trenutno stanje.
Komisija predlaže da ulica pod rednim brojem 1., koja se sada proteže do Kile, u
cijeloj dužini zadrži ime prema toponimu toga predjela: Put Mostina.
Kako se ulica pod rednim brojem 2. proteže na području Grada Solina i Grada Splita,
Komisija je Gradu Solinu predložila da se ulici odredi zajedničko ime i to Ulica salonitanskih
mučenika. Gradsko vijeće Grada Solina je Rješenjem o određivanju imena ulice na području
Mjesnog odbora Priko vode, klasa: 021-05/09-01/04, urbroj: 2180-02-01-09-10, od 1. travnja 2009.
godine, prihvatilo prijedlog.

Ulica pod rednim brojem 3. se cijelom dužinom proteže neposredno uz željezničku
prugu pa Komisija predlaže da se nazove Željezničarska ulica i time oda počast svim
željezničarima.
Prijedlog rješenja o određivanju imena ulica na predjelu Neslanovac u Splitu se
dostavlja Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i odlučivanje.
POBLIŽI PODACI O SALONITANSKIM MUČENICIMA

Ulica dobiva ime po starokršćanskim mučenicima koji su za vrijeme cara Dioklecijana
304. godine bili uhićeni i pogubljeni u Solinu, u Amfiteatru, na Kapljuču i nekim drugim
lokalitetima zbog svoje vjere. Bilo ih je više. Sedmorici se znaju imena: biskup Dujam,
svećenik Asterije, đakon Septimije te svjetovnjaci vjernici: Anastazije, Antiohijan, Gajan, Telije
i Paulijan.
Svi se oni radi svoje postojanosti i otvorenosti prema Bogu i čovjeku slave u Katoličkoj
crkvi kao sveci-mučenici. U Rimu im je, u lateranskoj bazilici sv. Ivana u 7. stoljeću podignuta
posebna kapela u kojoj se i danas časte, zajedno s drugim mučenicima iz hrvatskih krajeva,
iz Dalmacije i Istre.
Povijesni su zaštitnici, poglavito sv. Dujam i sv. Anastazije (Staš), grada Splita.
Istodobno su zaštitnici Splitsko-makarske nadbiskupije te grada Solina i pojedinih župa u
južnom dijelu naše domovine.
Sve su to bili razlozi da im se i u našem gradu da jedna ulica. Imenovana je izabrana i
prihvaćena, radi njezine povezanosti sa Solinom. Stari su Splićani u 7. stoljeću preko predjela
gdje se ona nalazi u procesijama prenijeli moći sv. Dujma u splitsku katedralu.

