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

R J E Š E NJ E

Županijski sud u Rijeci, po sucu Darku Lupi, u ostavinskom postupku iza pok. N. S., 
OIB: …, sina D., iz Z., rođenog …,a umrlog …, odlučujući o žalbi zakonskih nasljednika 
ostavitelja 1. Z. S. iz B., R. S., 2. S. S. iz Z., OIB …,3. D. S. iz Z., OIB …, koje zastupaju 
punomoćnici, odvjetnici iz Odvjetničkog društva M., J. i M. d.o.o. Z. izjavljenoj protiv 
rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj O-9848/2016-6 od 31. kolovoza 
2017., dana 17. prosinca 2019., 

r i j e š i o j e

Odbija se žalba kao neosnovana i rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
poslovni broj O-9848/2016-6 potvrđuje.

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor zakonskih 
nasljednika Z. S., S. S. i D. S. te je održano na snazi rješenje o nasljeđivanju doneseno od 
strane javnog bilježnika K. M., kao povjerenika Općinskog građanskog suda u Zagrebu, posl. 
br. O-9848/2016, UPP/OS-02/2017 od dana 28. ožujka 2017.

Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnijeli su nasljednici Z. S., S. S. i D. S., svi 
zastupani po punomoćnicima, odvjetnicima iz Odvjetničkog društva M., J. i M. d.o.o. Z. 
osporavajući isto iz svih zakonom propisanih razloga sukladno čl. 179. st. 2. Zakona o 
nasljeđivanju u vezi čl. 348., 353. i 378. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ 
broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 
25/13, 28/13, 89/14 i 70/19 – dalje: ZPP).

Ustvrđuju da je sud prvog stupnja pogrešno utvrdio činjenično stanje, na tako 
pogrešno činjenično stanje primijenio odredbe Zakona o nasljeđivanju na pogrešan način a što 
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je rezultiralo donošenjem nezakonitog rješenja kojim se potvrđuje također neosnovano 
potvrđuje rješenje javnog bilježnika kao povjerenika suda. 

Ističu da je pogrešan zaključak suda prvog stupnja kako u predmetnoj ostavinskoj 
stvari nije bilo uvjeta za primjenu odredbe čl. 222. Zakona o nasljeđivanju jer po žaliteljima, 
proizlazi iz stanja predmeta, kako je sastav ostavine odnosno veličina nasljednog dijela kao i 
uračunavanje u nasljedni dio, sporan.

Pojašnjavaju da iz stanja spisa proizlazi da je ostavitelj za života raspolagao 
nekretninama koje se u javnim očevidnicima vode kao vlasništvo ostavitelja u cijelosti, i to 
odgovarajućem suvlasničkim dijelom za zk.č. br. 4589/2 Stambeno poslovni toranj, popisni 
broj 20819 sa 19. katova u Z., površine 467 m2 trajno i neodvojivo povezano s vlasništvom 
stana broj 4, četverosobni stan s nusprostorijama na 17. katu površine 107,03 m2. stečen 
temeljem Ugovora o kupoprodaji stana od 7. listopada 1997. između ostavitelja i Republike 
Hrvatske, zatim i nekretninama koje predstavljaju izvanknjižno vlasništvo ostavitelja, garaže 
površine 14,25 m2, koja leži u boksu garaža br.2 koja se nalazi u sklopu skupnih garaža V. 
ispod višekatne kuće koju je ostavitelj stekao temeljem Ugovora o kupoprodaji garaže od 30. 
lipnja 1994. sklopljenog između B. V. iz Z. kao prodavatelja i ostavitelja kao kupca te garaže 
površine 14,25 m2 koja leži u boksu garaža broj 203 (gornja etaža) u sklopu skupnih garaža 
Vrbnik a koju je ostavitelj stekao temeljem Ugovora o kupoprodaji garaža od 1. srpnja 1999. 
koji je sklopljen između D. S. kao prodavatelja i ostavitelja kao kupca, te sa pokretninama 
koje se nalaze u prethodno navedenim nekretninama, a sve temeljem Ugovora o doživotnom 
uzdržavanju sklopljenim dana 13.ožujka 2012. godine sa prvo nasljednicom ostavitelja I. S., 
ujedno njegovom drugom suprugom .

Žalitelji ističu da su se tijekom ostavinskog postupka, u nasljedničkim izjavama 
očitovali o predmetnim raspolaganjima ostavitelja ukazujući da on nije mogao raspolagati 
navedenom imovinom – nekretninama jer da se radi o imovini koja je stečena za trajanja 
braka ostavitelja i njegove prve supruge, ujedno majke 2. – 5. nasljednika, pokojne D. S. koja 
je umrla … pa proizlazi da je sud pogrešno primijenio materijalno pravo jer o tom prigovoru 
nasljednika nije odlučivao. 

Nastavno ističu da su podnijeli tužbu prvostupanjskom sudu poradi utvrđenja bračne 
stečevine na imovini kojom je ostavitelj raspolagao za života. 

Nastavno, ustvrđuju da sud nije uzeo u obzir ni činjenicu o postojanju imovine 
ostavitelja u B., R. S. kojom je raspolagao za života, te da je sud prvog stupnja pogrešno, 
protivno pravilima ZPP-a koji se primjenjuje u ostavinskom postupku obrazložio da se dokazi 
o navedenom ne nalaze u spisu te da sadržaju zapisnika javnog bilježnika o provedenom 
postupku , nije prigovoreno. 

Ističu da suprotno utvrđenju suda navedene prigovore istakli u postupku pred javnim 
bilježnikom kao povjerenikom suda na ostavinskoj raspravi kao i u prigovoru protiv rješenja o 
nasljeđivanju. 

Ustvrđuju da se imovina temeljem Ugovora o darovanju nekretnina kojeg su 29. rujna 
2010. sklopili ostavitelj i drugonasljednik T. S. nije uzela u obzir prilikom ostavinskog 
postupka kako bi se mogla utvrditi vrijednost dara te uračunavanje istog 2. nasljedniku u 
njegov nasljedni dio a čime da su povrijeđene odredbe čl. 89., 91. i 95. Zakona o 
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nasljeđivanju („Narodne novine“ broj 52/71, 47/78, 71/91, 37/94, 56/00, 48/03, 81/03, 
163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19 – dalje: ZN). 

Nastavno, ustvrđuju da je protučinidba temeljem Ugovora o doživotnom uzdržavanju 
od strane prvonasljednice izostala, te da sve nekretnine kojima je ostavitelj raspolagao u 
cijelosti predstavljaju 1/2 dijela vlasništvo prve supruge ostavitelja pok. D. S.. 

Zaključno, da suprotno utvrđenju suda, u predmetnom ostavinskom postupku ispunili 
su se uvjeti za prekid i upućivanje stranaka u parnicu kako bi se sporne činjenice obrazložile i 
na nesporan način utvrdila ostavinska masa ostavitelja kao i nasljedni dio svakog pojedinog 
nasljednika te uračunali darovi nasljedniku u njegov nasljedni dio predlažući da nadležni sud 
drugog stupnja postupi sukladno čl. 187. ZN-a i preinači pobijano rješenje na način da će 
ukinuti rješenje o nasljeđivanju javnog bilježnika poslovni broj O-9848/2016, UPP/OS-
02/2017 od 28. ožujka 2017., prekinuti ostavinski postupak u predmetnoj pravnoj stvari i 
stranke uputiti u parnicu poradi razjašnjenja spornih činjenica o kojima ovisi ostavina, 
veličina nasljednog dijela i uračunavanje darova nasljednika. 

U privitku prilažu tužbu podnesenu protiv tuženice I. S. radi utvrđenja ništetnosti 
ugovora i utvrđenja bračne stečevine a koja je na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 
zaprimljena 25. travnja 2017.

U odgovoru na žalbu prvo nasljednica I. S. osporila je osnovanost svih žalbenih 
navoda predlažući da nadležni sud odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi prvostupanjsko 
rješenje. 

Žalba nije osnovana. 

Nisu ostvareni razlozi na koje sud drugog stupnja pazi po službenoj dužnosti sukladno 
odredbi čl. 365. st. 2. ZPP-a u vezi čl. 21. st. 1. Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ 
broj 48/03, 81/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19 – dalje: ZN) što će se obrazložiti u 
nastavku. 

Iz stanja u spisu proizlazi da je provedba ostavinskog postupka iza pok. N. S. umrlog 
26. prosinca 2016. povjerena javnom bilježniku K. M. kao povjereniku suda, da su u tom 
postupku kao zakonski nasljednici prvog nasljednog reda utvrđeni supruga I. S. te djeca Z. S., 
D. S., T. S. i S. S..Nastavno, da je rješenjem o nasljeđivanju od 28. ožujka 2017. javni 
bilježnik utvrdio ostavinsku imovinu ostavitelja, nekretninu upisanu u z.k. ul. 4287 a k.o. T., 
novčana sredstva na računima otvorenim kod Z. b. d.d. i R. A. d.d., poslovni udio u 
trgovačkom društvu D. d.o.o. te potraživanja prema HZMO I HZZO te raspodijelio utvrđenu 
ostavinsku imovinu svakom od utvrđenih nasljednika u 1/5 dijela. 

Nastavno, proizlazi da su protiv rješenja o nasljeđivanju javne bilježnice K. M. 
pravovremeni prigovor podnijeli zakonski nasljednici Z. S., D. S. i S. S. u kojem su u bitnom 
istaknuli da je u postupku pred javnim bilježnikom naveli da u ostavinsku imovinu ostavitelja 
nisu uključene i nekretnine koje su bile predmetom Ugovora o doživotnom uzdržavanju 
između ostavitelja i nasljednice I. S. a za koje podnositelji prigovora ističu da nisu mogle biti 
predmetom Ugovora jer da iste predstavljaju bračnu stečevinu prve supruge ostavitelja D. S. i 
ostavitelja i kao takve trebale biti dio ostavinske imovine. Nastavno, da su na ostavinskoj 
raspravi prijavili kao ostavinsku imovinu i imovinu ostavitelja izvan Republike Hrvatske 
kojom da je ostavitelj raspolagao na način da je istu darovao nasljedniku T. S. te su tražili 
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uračunavanje navedenog dara nasljedniku T. S. ali da predmetne izjave i činjenice javni 
bilježnik nije evidentirao u zapisniku. Smatraju da kod takvog stanja stvari kada je tijekom 
postupka postao sporan sastav ostavinske imovine kao i uračunavanje dara jednom od 
nasljednika ,bilo potrebno nasljednike uputiti na pokretanje parnice a ne donijeti rješenje o 
nasljeđivanju. 

Nastavno, proizlazi da je pobijanim rješenjem suda prvog stupnja prigovor zakonskih 
nasljednika ostavitelja sinova Z. S., S. S. i D. S. odbijen kao neosnovan obzirom da 
prvostupanjski sud nije utvrdio da bi donošenjem naprijed citiranog rješenja o nasljeđivanju 
javne bilježnice K. M. bila ostvarena neka od bitnih povreda odredaba postupka iz odredbe čl. 
354. st. 2. t. 2., 4., 8., 9. 11., 13. i 14. ZPP-a na koje sud u žalbenom postupku pazi po 
službenoj dužnosti prema odredbi čl. 365. st. 2. u vezi čl. 175. st. 2. ZN-a ali jednako tako da 
nisu ostvarene ni pretpostavke žalbenih razloga pogrešne primjene materijalnog prava i 
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. 

Utvrđenja suda prvog stupnja o neosnovanosti prigovora protiv rješenja o 
nasljeđivanju u predmetnoj ostavinskoj stvari, su pravilna i zakonita a što će se obrazložiti u 
nastavku. 

Pravilno je sud prvog stupnja utvrdio, da kada se radi o predmetnom Ugovoru o 
doživotnom uzdržavanju, da u postupku pred javnim bilježnikom nasljednici nisu dostavili 
dokaz da je Ugovor od 13. ožujka 2012 raskinut, utvrđen ništenim ili da na bilo koji drugi 
način ne proizvodi pravne učinke te kako predmetni ugovor sadrži sve što je propisano iz 
odredbe čl. 579. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 
78/15 i 87/15 – dalje: ZOO) te je sklopljen u propisanom obliku prema odredbi čl. 580. ZOO-
a, da proizlazi da je ostavitelj N. S. raspolagao imovinom navedenom u Ugovoru, valjanim 
ugovorom o doživotnom uzdržavanju a koja imovina, u trenutku njegove smrti više nije 
predstavljala dio ostavine,u smislu čl. 5. st. 3. ZN-a, slijedom čega da osnovano, u postupku 
pred javnim bilježnikom kao povjerenikom suda nekretnine navedene u Ugovoru nisu 
utvrđene kao sastavni dio ostavinske imovine. 

Nastavno, sud prvog stupnja je pravilno zaključio da u postupku povodom prigovora 
protiv rješenja o nasljeđivanju javnog bilježnika nije bilo mjesta prekidu ostavinskog 
postupka i upućivanja stranaka u parnicu prema odredbi čl. 222. st. 1. ZN-a., stoga što 
sukladno odredbi čl. 222. st. 3. ZN-a pravna pitanja se raspravljaju u ostavinskom postupku. 
U tom smislu pravilno je utvrđenje suda prvog stupnja da navodi podnositelja prigovora 
kojima osporavaju valjanost i pravnu prirodu Ugovora o doživotnom uzdržavanju ne 
predstavljaju sporne činjenice u smislu čl. 222. st. 1. i 2. ZN-a već se radi o pravnom pitanju 
da li je Ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen između N. S. i I. S. 13. ožujka 2012. 
pravno valjan. 

Nastavno, sud prvog stupnja u pobijanom rješenju osnovano ustvrđuje da zakonski 
nasljednici mogu pokrenuti parnicu kojom će zahtijevati utvrđenje eventualne nevaljanosti 
predmetnog ugovora te da tek ukoliko uspiju u toj parnici tada bi u ostavinskom postupku iza 
pok. N. S. mogli zahtijevati zahtijevaju da se predmetna imovina rasporedi kao naknadno 
pronađena imovina. 

Nastavno, pravilno je sud prvog stupnja odlučio i glede dijela prigovora u kojem je 
istaknuto da su nasljednici na ostavinskoj raspravi 13. veljače 2017. prijavili kao ostavinsku 
imovinu i imovinu ostavitelja u R. S. u B. a s kojom je ostavitelj raspolagao na način da je istu 
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darovao nasljedniku T. S. te traže uračunavanje navedenog dara nasljedniku T. S. a o čemu 
javni bilježnik nije odlučio. 

 Iz stanja u spisu i razloga pobijanog rješenja proizlazi da je sud prvog stupnja 
pravilno utvrdio da navedene izjave zakonskih nasljednika, podnositelja prigovora nisu 
evidentirane u zapisniku o raspravi pred javnim bilježnikom od 13. veljače 2017. (list 19 
spisa) koji je potpisan od strane prisutnih nasljednika odnosno njihovih punomoćnika te da 
nije bilo prigovora na sadržaj zapisnika u smislu čl. 126. st. 2. ZPP-a.

Sud prvog stupnja zaključuje, kako zapisnik predstavlja javnu ispravu u smislu čl. 230. 
ZPP-a, a smatra se da javna isprava dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje ili 
određuje, obzirom da u zapisniku nema bilo kakve naznake izjava koje podnositelji prigovora 
ističu u prigovoru a niti je u zapisniku bilo njihovih prigovora u smislu čl. 126. st. 125 ZPP-a, 
da se u osnovi radi o novim činjenicama i novim dokazima koji sukladno čl. 352. st. 1. i čl. 
381. ZPP-a u vezi čl. 175. st. 2. ZN-a ne mogu se isticati u pravnom lijeku slijedom čega sud 
prvog stupnja iste nije ni razmatrao. 

Naprijed izneseno utvrđenje suda prvog stupnja o dokaznoj snazi zapisnika kao javne 
isprave te da proizlazi da na ročištu od 13. veljače 2017. predmetne činjenice nisu ni istaknute 
slijedom čega iste predstavljaju nove činjenice i nove dokaze koji se sukladno odredbama iz 
čl. 352 st. 1 i čl. 381 ZPP-a i vezi s čl. čl. 175. 2 ZN-a ne mogu isticati u pravnom lijeku te da 
ih sud , odlučujući o prigovoru nije ni razmatrao, je osnovano. 

Proizlazi da je sud prvog stupnja pravilno utvrdio činjenično stanje i na temelju istog 
pravilnom primjenom materijalno-pravnih odredbi Zakona o nasljeđivanju prigovor 
zakonskih nasljednika ostavitelja Z. S., S. S. i D. S., odbio kao neosnovan. 

Slijedom naprijed izloženog valjalo je na temelju odredbe iz čl. 368. st. 1. i čl. 381. 
ZPP-a u vezi čl. 175. st. 2. ZN-a odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje suda prvog 
stupnja kako je i odlučeno u izreci. 

U Rijeci 17. prosinca 2019.

Sudac

Darko Lupi
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Općinskom građanskom sudu u Zagrebu

Vraćamo vam spis s pet (5) istovjetnih primjeraka odluke suda drugog stupnja
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