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U   I M E   R E P U B L I K E   H R V AT S K E

P R E S U D A

Županijski sud u Bjelovaru kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od suca 
Ranka Orozovića kao predsjednika vijeća, Vladimira Šestaka kao člana vijeća i suca 
izvjestitelja, te  Vladimira Ferenčevića kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice T. Š. iz Z., 
OIB:…, koju zastupa punomoćnik D. Đ., odvjetnik u K., protiv tužene V. Š. iz Z., OIB:…, 
koju zastupa punomoćnik B. K., odvjetnik u Z., …, radi iseljenja i predaje u posjed, 
odlučujući o žalbi tužiteljice protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj Ps-
185/16-7 od 30. studenoga 2016., u sjednici vijeća održanoj 13. prosinca 2018.,   

p r e s u d i o   j e

Žalba tužiteljice odbija se kao neosnovana i potvrđuje se presuda Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu, broj Ps-185/16-7 od 30. studenoga 2016.  

Obrazloženje

U izreci citiranom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za iseljenjem 
tužene iz stana na prvom katu i potkrovlju kuće u Z., upisane u zk. ul. broj … k. o. V. N., kao 
i za predajom tog stana slobodna od osoba i stvari u isključivi posjed tužiteljice (točka I. 
izreke), te je tužiteljica obvezana tuženoj nadoknaditi parnični trošak u iznosu 2.500,00 kn u 
roku od 15 dana (točka II. izreke). 

Protiv te presude žalbu podnosi tužiteljica po punomoćniku zbog bitne povrede 
odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne 
primjene materijalnog prava, te predlaže da se preinači i u cijelosti prihvati tužbeni zahtjev ili 
da se ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba nije osnovana.
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Suprotno neobrazloženim navodima žalbe izreka prvostupanjske presude je u skladu s 
razlozima o odlučnim činjenicama iznijetim u njezinu obrazloženju, koji su pak neproturječni 
i imaju podlogu u ispravama priloženim u spisu, a presuda nije opterećena ni nekim drugim 
nedostacima i njezina pravilnost može se ispitati. Zbog toga ona nije zahvaćena bitnom 
povredom odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom 
postupku ("Narodne novine", broj 148/11. - pročišćeni tekst, 25/13., 89/14., dalje: ZPP) na 
koju aludira žaliteljica, ali niti nekom drugom bitnom procesnom povredom na koju žalba ne 
ukazuje, a na čije postojanje ovaj sud drugog stupnja pazi po službenoj dužnosti primjenom 
odredbe čl. 365. st. 2. ZPP-a. 

No, neosnovani su i ostali žalbom istaknuti razlozi s obzirom da je prvostupanjski sud 
pravilno utvrdio sve odlučne činjenice i na njih pravilno primijenio materijalno pravo kada je 
u cijelosti odbio tužbeni zahtjev.

Naime, iz činjenična utvrđenja koje ni žaliteljica ne dovodi u sumnju proizlazi da je 
između tužiteljice kao prodavatelja s jedne strane te tužene i Ž. Š. kao kupaca s druge strane 
22. studenoga 2008. sklopljen predugovor o kupoprodaji nekretnine – u naravi stana na prvom 
katu i potkrovlju kuće u Z., …, da su kupci na ime kupoprodajne cijene isplatili tužiteljici 
iznos od 38.000,00 eura i danom sklapanja predugovora stupili u posjed tog stana, te da je 
tužena pisanom izjavom od 22. prosinca 2015. upućenoj tužiteljici raskinula predugovor o 
kupoprodaji nekretnine od 22. studenoga 2008., no da se i dalje nalazi u posjedu nekretnine 
koja je bila predmet tog predugovora.  

Polazeći od tako utvrđenih činjenica sud prvog stupnja je suprotno izraženom 
stajalištu žaliteljice pravilno osnovanim ocijenio po tuženoj istaknuti prigovor zadržanja 
stvari. Doduše, u pravu je žaliteljica kada tvrdi kako se tužena nakon raskida predugovora o 
kupoprodaji nekretnine od 22. studenoga 2008. u posjedu stana nalazi bez valjane pravne 
osnove. No, to ne isključuje pravo tužene kao poštena posjednika tuđe stvari (u posjed stana 
ušla uz suglasnost tužiteljice na temelju predugovora od 22. studenoga 2008.) da odbije 
predaju stana tužiteljici u situaciji kada tužena nakon raskida predugovora u smislu odredbe 
čl. 368. st. 2. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05., 41/08., 125/11., 
78/15., dalje: ZOO) spram tužiteljice ima dospjelo potraživanje na ime povrata jedne polovine 
dijela tužiteljici isplaćene kupoprodajne cijene stana u visini od 19.000,00 eura. Dakle, 
dospjelo potraživanje tužene je u vezi sa zadržanom stvari, pa je ona u smislu odredbe čl. 72. 
st. 1. ZOO-a i po ocjeni ovoga suda ovlaštena zadržati u posjedu tužiteljičinu nekretninu sve 
dok joj ne bude ispunjena tražbina. 

Slijedom prethodno navedenih razloga prvostupanjski je sud pravilno postupio kada je 
pozivom na odredbu čl. 72. ZOO-a u vezi čl. 163. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima ("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00, 114/01., 79/06., 
141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., dalje: ZVDSP) prihvaćanjem prigovora 
tužene koji odgađa predaju stana neosnovanim ocijenio i odbio tužbeni zahtjev za iseljenjem i 
predajom stana u posjed tužiteljice, pa je time suprotno navodima žalbe i materijalno pravo 
pravilno primijenjeno. 

S obzirom na uspjeh stranaka u sporu pravilnom se i na odredbi čl. 154. st. 1. u vezi čl. 
155. ZPP-a utemeljenom ukazuje odluka o troškovima parničnog postupka koju ni žaliteljica 
navodima žalbe ne dovodi u sumnju. 
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Zbog svega navedenoga valjalo je primjenom odredbe čl. 368. st. 1. ZPP-a žalbu 
tužiteljice odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku presudu, te odlučiti kao u izreci.

  
Bjelovar, 13. prosinca 2018. 

 
                                                                                                                Predsjednik vijeća

                                                                                                                 Ranko Orozović v.r.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik:
Božidar Štefanac
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