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Republika Hrvatska
Županijski sud u Zadru
Zadar, Ulica plemića Borelli 9

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

P R E S U D A

Županijski sud u Zadru, u vijeću sastavljenom od sudaca i to Mirjane Macure, 
predsjednice vijeća te Katije Hrabrov, članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Igora Delina, 
člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. V. iz Z., OIB:…, zastupanog po punomoćniku M. 
B., odvjetniku iz Z., protiv tuženika G. Z., OIB: …, zastupanog po zakonskom zastupniku 
gradonačelniku, radi utvrđenja prava vlasništva, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude 
Općinskog suda u Zadru, poslovni broj P-1051/12 od 30. studenoga 2015. godine, u sjednici 
vijeća održanoj dana 17. veljače 2016. godine,

p r e s u d i o   j e

Preinačuje se presuda Općinskog suda u Zadru, poslovni broj P-1051/12 od 30. 
studenoga 2015. godine  u dijelu pod toč. I. i III. izreke tako da se u tom dijelu sudi:

1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja M. V., koji glasi:
„Utvrđuje se da je tužitelj M. V. iz Z., OIB: …, stekao valjani pravni osnov za 

stjecanje prava vlasništva na nekretninama oznake - čest. zem. 3286/1 k.o. C. za cijelo, čest. 
zem. 3286/3 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/6 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/9 k.o. C. za 
cijelo, koje nekretnine su označene na Skici broj: 2/2 sudskog očevida od dana 20. srpnja 
2015. godine, poslovni broj: 61 P-1051/12, a koja Skica je sastavni dio ove presude, te dijela 
čest. zem. 3274/5 k.o. C. površine 680m2 na Skici broj 1/2 sudskog očevida od dana 20. 
srpnja 2015. godine, poslovni broj: 61 P-1051/12 označenog žutom bojom te likom i točkama: 
A-B-C-D-O-L-M-A, što je tuženik G. Z. dužan priznati i trpjeti da tužitelj temeljem ove 
presude, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru upiše svoje pravo vlasništva na 
nekretninama oznake - čest. zem. 3286/1 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/3 k.o. C. za cijelo, 
čest. zem. 3286/6 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/9 k.o. C. za cijelo, dijela čest. zem. 3274/5 
k.o. C. površine 680m2 na Skici broj 1/2 sudskog očevida od dana 20. srpnja 2015. godine, 
poslovni broj: 61 P-1051/12 označenog žutom bojom te likom i točkama: A-B-C-D-O-L-M-
A, u svoje ime za cijelo, uz istovremeni upis brisanja prava vlasništva upisanog u korist 
tuženika, sve po pravomoćnosti ove presude.“

2. Nalaže se tužitelju M. V. da tuženiku G. Z. naknadi parnični trošak u iznosu od 
1.180,00 kuna, u roku od 15 dana.

     Obrazloženje

Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je:
„I. Utvrđuje se da je tužitelj M. V. iz Z., OIB:…, stekao valjani pravni osnov za 

stjecanje prava vlasništva na nekretninama oznake - čest. zem. 3286/1 k.o. C. za cijelo, čest. 
zem. 3286/3 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/6 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/9 k.o. C. za 
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cijelo, koje nekretnine su označene na Skici broj: 2/2 sudskog očevida od dana 20. srpnja 
2015. godine, poslovni broj: 61 P-1051/12, a koja Skica je sastavni dio ove presude, te dijela 
čest. zem. 3274/5 k.o. C. površine 680m2 na Skici broj 1/2 sudskog očevida od dana 20. 
srpnja 2015. godine, poslovni broj: 61 P-1051/12 označenog žutom bojom te likom i točkama: 
A-B-C-D-O-L-M-A, što je tuženik G. Z. dužan priznati i trpjeti da tužitelj temeljem ove 
presude, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru upiše svoje pravo vlasništva na 
nekretninama oznake - čest. zem. 3286/1 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/3 k.o. C. za cijelo, 
čest. zem. 3286/6 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/9 k.o. C. za cijelo, dijela čest. zem. 3274/5 
k.o. C. površine 680m2 na Skici broj 1/2 sudskog očevida od dana 20. srpnja 2015. godine, 
poslovni broj: 61 P-1051/12 označenog žutom bojom te likom i točkama: A-B-C-D-O-L-M-
A, u svoje ime za cijelo, uz istovremeni upis brisanja prava vlasništva upisanog u korist 
tuženika, sve po pravomoćnosti ove presude. 

II. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na dio čest. zem. 
3274/1 k.o. C. površine 121m2 na Skici broj 1/2 sudskog očevida označenog žutom bojom, te 
likom i točkama: D-E-F-G-H-N-O-D, dijelu čest. zem. 3274/2 k.o. C. površine 45m2 na Skici 
broj 1/2 sudskog očevida označenog žutom bojom te likom i točkama: H-J-K-N-H kao i dijelu 
čest. zem. 3274/3 k.o. C. površine 73m2 na Skici broj 1/2 sudskog očevida označenog žutom 
bojom te likom i točkama: L-O-N-K-L.  

III. Svaka stranka snosi svoj trošak.“ 
Protiv citirane presude u dijelu pod toč. I. i III. izreke žalbu je izjavio tuženik 

pobijajući je zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno 
utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se 
žalba uvaži, presuda u pobijanom dijelu preinači na način da se odbije tužbeni zahtjev 
tužitelja, podredno da se ista presuda ukine i predmet vrati u tom dijelu sudu prvog stupnja na 
ponovno suđenje. U žalbi ističe da je sud prvog stupnja pri donošenju presude u pobijanom 
dijelu počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. Zakona o 
parničnom postupku, budući da ista ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. Smatra da 
utvrđenje suda prvog stupnja da je tužitelj dokazao valjani pravni osnov stjecanja prava 
vlasništva – agrar i pravni slijed do sebe ne proizlazi iz izvedenih dokaza, budući da tužitelj 
nije priložio agrarnu odluku ni dokazao slijed od obrađivača B. P. pok. N., Š. V. pok. Š. i A. 
V. pok. M.. Utužene nekretnine da su upisane u tri različita zemljišnoknjižna tijela pa imaju i 
različitu sudbinu, a činjenica da su na nekima kmetovi bile osobe prezimena V. ne znači i da 
su to prednici tužitelja. Tužitelj da A. V. i njegove nasljednike suprugu Š. i sinove N. i D. 
navodi kao prednike koji su navedeno zemljište prepustili njegovom djedu 1968. godine i to 
dokumentira priloženim pismom, s tim da se prvostupanjski sud uopće ne osvrće na izvadak 
iz knjige optanata iz kojeg slijedi da su P. V. i nasljednici A. V. i to Š., D. i N. optanti. Sve i 
da su navedene osobe bile vlasnici zemljišta, iako otac tužitelja R. V. svjedoči suprotno, 
njihovo pravo vlasništva je prestalo 1954. godine te ga nisu mogli prenijeti na prednike 
tužitelja. Ističe se i činjenica da utužene nekretnine nisu evidentirane ni kao njihov posjed i to 
ne samo 1945. godine nego ni pri slijedeće dvije revizije katastarskog stanja, a nisu ušle ni u 
ostavinsku masu iza smrti prednika tužitelja.

Na žalbu nije odgovoreno.
Žalba je osnovana.
Po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, sud prvog stupnja nije počinio bitnu povredu 

odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku 
("Narodne novine", 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje ZPP), na koju u žalbi 
ukazuje tuženik, budući da pobijana presuda ima razloga o odlučnim činjenicama, dani razlozi 
su jasni i neproturječni, a o odlučnim činjenicama ne postoji proturječnost između onoga što 
se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava i samih tih isprava, slijedom čega se ista 
može ispitati.
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Prvostupanjski sud nadalje, nije počinio niti bitne povrede odredaba parničnog 
postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 2., 4., 8., 9., 13. i 14. ZPP, na koje ovaj drugostupanjski sud pazi 
po službenoj dužnosti, temeljem čl. 365. st. 2. istoga Zakona. 

Predmet spora u ovoj fazi postupka je zahtjev tužitelja da se utvrdi da je stekao valjani 
pravni osnov za stjecanje prava vlasništva na nekretninama oznake - čest. zem. 3286/1 k.o. C. 
za cijelo, čest. zem. 3286/3 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 3286/6 k.o. C. za cijelo, čest. zem. 
3286/9 k.o. C. za cijelo, te dijela čest. zem. 3274/5 k.o. C. površine 680m2 na skici sudskog 
očevida od 20. srpnja 2015. godine, označenog žutom bojom te likom i točkama: A-B-C-D-O-
L-M-A, temeljem darovanja od svog oca R., a ovaj darovanjem od svog oca J., koji je iste 
stekao nasljeđivanjem iza smrti svoga oca te ustupom sunasljednika odnosno njihovih 
slijednika, te dosjelošću osobno i putem svojih prednika kao kvalificirani posjednik u trajanju 
od dvadeset godina, što je tuženik dužan priznati i trpjeti da tužitelj temeljem donesene 
presude u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru upiše svoje pravo vlasništva uz 
istovremeni upis brisanja toga prava s imena tuženika.

Sud prvog stupnja je, na temelju izvedenih dokaza, utvrdio da je prednik tužitelja M. 
V. pok. A., na čijem imenu se nalazi upis kmetskog prava u zemljišnim knjigama u zk. tijelu 
203, pravo vlasništva predmetnih nekretnina stekao razrješenjem agrarnih odnosa 1946. 
godine, a kako je tužitelj dokazao valjani pravni slijed stjecanja svog prava vlasništva od pok. 
M. V. pa do sebe i to temeljem pravnih poslova (darovanja), nasljeđivanja i ustupa, to je 
pozivom na odredbe čl. 115. st. 1. i 2. Zakona o vlasništvu  i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine", broj 81/15 - pročišćeni tekst - dalje ZVDSP) udovoljio postavljenom 
tužbenom zahtjevu tužitelja.

Prvenstveno je u odnosu na tvrdnje tužitelja i zaključak suda prvog stupnja prema 
kojem su pravni slijednici pok. A.-T. V. (brata djeda tužitelja pok. J. V.) svoj nasljedni dio na 
predmetnim nekretninama koji je njihov otac stekao iza smrti svoga oca pok. M. V., kao i 
sestra pok. J. V. i to P. V., ustupili djedu tužitelja J. V., za istaći da su D. V. i N. V. (djeca 
pok. A.-T.), Š. V. (supruga pok. A.-T.) te P. V. (sestra pok. J. i pok. A.-T.) evidentirani u 
knjizi optanata, kako to proizlazi iz podataka Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za 
pravne i inspekcijske poslove, Službe za državljanstvo (l.s. 78 i 79). 

Pitanja imovine osoba koje su optirale u talijansko državljanstvo definirana su 
Ugovorom s Italijom od 15. rujna 1947. godine, Sporazumom između Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o definitivnom reguliranju svih uzajamnih 
obveza ekonomskog i financijskog karaktera koja proističu iz Ugovora o miru i sukcesivnih 
Sporazuma od 18. prosinca 1954. godine („Službeni list FNRJ“, broj 2/56) i Sporazumom 
između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o primjeni 
Sporazuma od 18. prosinca 1954. godine („Službeni list FNRJ“, broj 8/65), na način da je 
optantska imovina prešla u državno vlasništvo. 

Sporazumom o primjeni Sporazuma od 18. prosinca 1954. godine i to čl. 1. slobodna 
optantska imovina, izuzev dobara navedenih u prilogu „A“ Sporazuma, koja ostaje u 
vlasništvu optanata u okviru jugoslavenskog zakonodavstva prešla je u društveno vlasništvo s 
danom zaključenja Sporazuma iz 1954. godine, konkretno s danom 18. prosinca 1954. godine.

Prema tome, kako je do prijelaza optantske imovine u državno vlasništvo prema 
navedenom Ugovoru i Sporazumima došlo najkasnije 18. prosinca 1954. godine, to pravni 
slijednici pok. A.-T. V. 1968. godine, kao godine za koju tužitelj tvrdi da su mu predmetne 
nekretnine ustupljene, nisu bili vlasnici istih pa ih nisu niti mogli prenijeti u nečije vlasništvo.

U odnosu na P. V. tužitelj ne precizira kada mu je ista ustupila svoj dio na predmetnim 
nekretninama, a niti tijekom postupka ičim dokazuje da ukoliko je do takvog ustupa i došlo da 
je do toga došlo prije 18. prosinca 1954. godine. Također, niti u odnosu na R. V. tužitelj nije 
dokazao ustup učinjen u svoju korist te, iako saslušani svjedok A. V. u svom iskazu navodi da 
mu je R. u razgovoru znao reći da svoj dio ostavlja bratu J., iskaz tog svjedoka je u tom 
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pravcu neprecizan jer ne govori kada je do tog ustupa došlo, na koji način te mu nije poznato 
je li između njih sastavljena pisana isprava.

Međutim, i bez obzira na navedeno, R. V. i P. V. predmetne nekretnine nisu mogli 
steći temeljem Zakona o ukidanju agrarnih odnosa feudalnog karaktera na području Dalmacije 
i Hrvatskog Primorja („Narodne novine“ broj 138/46 i 111/47), budući da iz iskaza oca 
tužitelja R. V. proizlazi da je P. V. još 1943. godine otišla u Italiju i nikada se više nije vratila, 
kao i R. V. koji je u Italiju otišao sa 17 godina (rođen otprilike 1903. godine), dakle, prije 
stupanja na snagu navedenog Zakona.

Također, a s obzirom da iz iskaza saslušanog svjedoka A. V. proizlazi da je pok. M. 
V., pradjed tužitelja, umro prije Drugog svjetskog rata, a što tužitelj ničim nije osporio, to je 
pogrešan zaključak suda prvog stupnja da je isti pravo vlasništva predmetnih nekretnina 
mogao steći razrješenjem agrarnih odnosa 1946. godine odnosno temeljem Zakona o ukidanju 
agrarnih odnosa feudalnog karaktera na području Dalmacije i Hrvatskog Primorja. 

Temeljem čl. 1. navedenog Zakona ukinuti su svi agrarni odnosi feudalnog karaktera 
na području Dalmacije i Hrvatskog Primorja i zemlja je prešla u slobodno vlasništvo 
obrađivača pa je tužitelj tijekom postupka bio dužan dokazati da je njegov djed bio obrađivač 
u smislu odredaba Zakona o ukidanju agrarnih odnosa feudalnog karaktera na području 
Dalmacije i Hrvatskog Primorja odnosno u agrarnom odnosu prema vlasniku predmetnog 
zemljišta, kao i da mu je za obrađivanje plaćao dohodak, a što je osnovna pretpostavka 
stjecanja prava vlasništva temeljem navedenog Zakona. 

U konkretnom slučaju iz spisa predmeta ne proizlazi, a niti tužitelj ukazuje da je 
njegov djed J. bio u kmetskom odnosu prema ranijem vlasniku zemljišta, a niti u tom pravcu 
ukazuje na eventualno postojanje agrarne prijave. 

Tužitelj u tužbi tijekom postupka ističe dosjelost kao osnov stjecanja prava vlasništva 
svojih prednika na spornim nekretninama, u kom pravcu je bio dužan dokazati da su uvjeti za 
stjecanje prava vlasništva dosjelošću bili ispunjeni do 6. travnja 1941. godine, u smislu 
pravnog pravila iz paragrafa 1472. Općeg građanskog zakonika (dalje OGZ), koja pravila se 
primjenjuju temeljem Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 
1941. god. („Narodne novine“ broj 73/91), prema kojoj odredbi rok dosjelosti na 
nekretninama u državnom vlasništvu iznosi 40 godina. 

U konkretnom slučaju teret dokaza stjecanja prava vlasništva dosjelošću njegovih 
prednika bio je na tužitelju, koji je tijekom trajanja predmetnog parničnog postupka predložio 
provođenje dokaza (saslušanje svjedoka i očevid na licu mjesta) radi utvrđenja posjedovanja 
sporne nekretnine tijekom 40 godina do 6. travnja 1941. godine, koje ovaj drugostupanjski 
sud ocjenjuje nedovoljnima za utvrđenjem od kada je točno taj posjed trajao. Naime, djed 
tužitelja pok. J. V. rođen je 1915. godine, kako to proizlazi iz rješenja o nasljeđivanju 
donesenog iza njegove smrti i nije mogao dosjelošću po odredbama OGZ steći pravo 
vlasništva na predmetnim nekretninama, dok saslušani svjedoci B. V. (za kojega  u spisu 
nema podataka kada je rođen) i J. K. (rođ. 1947. godine) iskazuju da su viđali da predmetne 
parcele obrađuju djed i baka tužitelja odnosno otac tužitelja, dok svjedok A. V. (rođ. 1931. 
godine) iskazuje da su predmetne nekretnine nekada bile od pok. M. V., pradjeda tužitelja, ali 
da ga ne pamti, pa kako iz njegovog iskaza ne proizlazi da ima saznanja, a niti s obzirom na 
svoju dob može imati neposredna saznanja o vremenu i načinu obrađivanja predmetnih 
nekretnina od strane pradjeda tužitelja, to je ocjena ovog drugostupanjskog suda da tužitelj 
nije dokazao stjecanje prava vlasništva dosjelošću po pravnim pravilima OGZ.

Niti dosjelošću po odredbama čl. 159. st. 1., 3. i 4. ZVDSP, tužitelj putem svojih 
prednika nije mogao steći pravo vlasništva predmetnih nekretnina, budući da je odredbom čl. 
159. st. 4. ZVDSP propisano da samostalni posjednik stvari u vlasništvu Republike Hrvatske, 
županija i jedinica lokalne samouprave i uprave i s njima izjednačenih pravnih osoba, kao i 
stvari u vlasništvu crkve ili drugih pravnih osoba koje ne traže za sebe dobitak nego služe za 
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dobrotvorne ili druge općekorisne svrhe, steći će dosjelošću vlasništvo tih stvari pošto je 
njegov zakonit, istinit i pošten, ili barem pošten, samostalni posjed neprekidno trajao 
dvostruko vrijeme od onoga iz st. 2. i 3. ovoga članka.

Posjed je zakonit ako posjednik ima valjani pravni temelj toga posjedovanja (pravo na 
posjed) kako je to propisano čl. 18. ZVDSP odnosno posjed je zakonit ako se zasniva na 
pravovaljanoj pravnoj osnovi koja je potrebna za stjecanje prava vlasništva i ako nije 
pribavljena silom, prijevarom ili zloupotrebom povjerenja.

Tužitelj u tužbi i tijekom postupka tvrdi da je pravo vlasništva predmetnih nekretnina 
stekao darovanjem od svog oca R. V., koji je vlasništvo istih stekao usmenim darovanjem od 
svog oca J. V., a ovaj nasljeđivanjem svoga oca M. i ustupom brata R. i sestre P. te 
nasljednika brata A.-T..

Ugovor o darovanju od 13. svibnja 2009. godine sačinjen između tužitelja, kao 
daroprimatelja i R. V., kao darodavatelja, koji nije bio vlasnik spornih nekretnina, budući da 
iste nije mogao steći usmenim darovanjem od svog oca J. V. jer isti također nije bio vlasnik 
spornih nekretnina, kako je to već ranije obrazloženo, ne predstavlja pravni posao koji bi bio 
valjani pravni temelj posjedovanja spornih nekretnina od strane prednika tužitelja R. V. 
odnosno J. V. odnosno ne predstavlja pravni posao koji bi tužitelju odnosno njegovim 
prednicima davao pravo na posjed i po kojoj bi pravnoj osnovi tužitelj mogao steći  pravo 
vlasništva redovnom dosjelošću na istim nekretninama po odredbama čl. 159. st. 1 i 3. 
ZVDSP, kao što nisu ispunjeni zakonski uvjeti za izvanrednu dosjelost jer samostalan posjed 
tužitelja nije trajao neprekidno dvostruko vrijeme od onoga iz st. 3. navedenog članka.

Slijedom iznesenog valjalo je, temeljem čl. 373. toč. 3. ZPP, preinačiti presudu suda 
prvog stupnja u dijelu pod toč. I. i III. izreke te u tom dijelu odlučiti kao u izreci ove 
drugostupanjske presude.   

Odluka o troškovima postupka temelji se na odredbi čl. 154. st. 1. u vezi čl. 166. st. 2. 
ZPP, u koji trošak je tuženiku priznat trošak plaćene sudske pristojbe na ime odgovora na 
tužbu u iznosu od 1.180,00 kuna.

U nepobijanom dijelu pod toč. II. izreke presuda suda prvog stupnja ostaje 
neizmijenjena. 

U Zadru 17. veljače 2016. godine

       PREDSJEDNICA VIJEĆA

        Mirjana Macura


		2021-03-01T13:53:13+0100
	Županijski sud u Zadru




