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Predmet: Upozorenje na (ne)zakonitost Odluke Gradskog vijeća 
 - dostavlja se  

 
 
Poštovani gospodine predsjedniče, 
 

Gradsko vijeće grada Vinkovaca je na svojoj 3. sjednici koja se održala dana 9. srpnja 
2013. godine, pod točkom 7. dnevnog reda, usvojilo Odluku o nerazvrstanim cestama na 
području grada Vinkovaca. Ista je usvojena na gradonačelnikov prijedlog, a na temelju 
priloženog nacrta i održane rasprave što je zapisnički valjano konstatirano i potvrđen Vašim 
potpisom. 

 
Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Vinkovaca objavljena je u 

„Službenom glasniku“ grada Vinkovaca broj 5 od 18. srpnja 2013. godine na stranicama 407. do 
411. Ovim Vas putem želimo upozoriti, na nesukladnost teksta koji je usvojen na 3. sjednici 
Gradskog vijeća i teksta koji je objavljen u spomenutom „Službenom glasniku“.  

 
Naime, u članku 23. Prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada 

Vinkovaca, koji je uručen gradskim vijećnicima kao radni materijal stoji ...““Danom stupanja na 
snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Vinkovaca 
(„Službeni glasnik Grada Vinkovaca 2/93.)....“  

 
Na stranici 411. „Službenog glasnika“ grada Vinkovaca br. 5/2013. članak 23. usvojene 

Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Vinkovaca glasi: ....“Danom stupanja na 
snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Vinkovaca. 
(„Službeni vjesnik“ Županije Vukovarsko-srijemske  2/93.)....“ 

 
Kako se radi dakle o materijalno-pravnoj neusklađenosti glede publiciranih izvorišta same 

Odluke, što je suprotno odredbama članka 18. stavka 1. točkama 7. i 8. Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća grada Vinkovaca, te posebice članka 61. istog, to se objavljena Odluka o 
nerazvrstanim cestama na području grada Vinkovaca, ukazuje nezakonitom.  Slijedom toga i sve 
naredne odredbe - članci narečene Odluke imaju se u pravnom smislu smatrati pro non scripto 
(kao da nisu niti napisane)!   
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Nadalje, primjer leksičke ignorancije je članak 25. iste Odluke, objavljenom na istoj 
stranici narečenog „Službenog glasnika“, koji glasi: ....“Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca....“, ukazuje na jezično 
ponavljanje i pravnu nejasnoću. Ovo se ogleda u konkretnoj činjenici; naime, narečena Odluka je 
donesena 9. srpnja 2013. godine, objavljena je (javno publicirana), kako stoji u zaglavlju 
„Službenog glasnika“ broj 5/2013., dana 18. srpnja 2013. godine, a vijećnici SDP-a, a vjerujemo i 
svi ostali dobili su tu Odluke najranije 21. kolovoza 2013. godine, kako je na našim primjercima 
„Službenog glasnika“ vidljivo iz čitko otisnutog faksimila poštanskog žiga pošte 32100 Vinkovci!!!  

 
Na ovo Vam ukazujemo, s obzirom na nepotrebni vakuum od donošenja do javne objave 

Odluke od preko mjesec i pol dana, no i kao tehnički vid normativnog nefunkcioniranja pače i  
nezakonitosti u postupanju po ovoj Odluci u segmentu rada izvršnih službi grada Vinkovaca. No, 
s obzirom na vicioznost donesene Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada 
Vinkovaca, pozivamo Vas da je uklonite na način da se to ispravi na prvoj narednoj sjednici 
Gradskog vijeća grada Vinkovaca te konvalidiraju svi nužni postupci odgovornih osoba u 
primjeni ove Odluke do tada! 
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