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1. Mali vremeplov kroz 2020. u lijepoj našoj i okolici 

2. Tužbe za upis vlasništva u zemljišnim knjigama 

3. Javna nabava u EU projektima, webinar, 09.12.2020.  
 

 

1. Mali vremeplov kroz 2020. u lijepoj našoj i okolici 
 

2020. godina je prva godina desetljeća 2020-ih, dvadeseta godina 
trećeg tisućljeća i ona je prijestupna godina po Gregorijanskom 
kalendaru. Započela je u srijedu, a završit će u četvrtak, 31. 
prosinca.  
 
I na prvi pogled, malo bi se toga imalo za reći za 2020., ali ipak - 
to je jedna godina u našim životima koju smo proživjeli i 

profesionalno i u ostalim područjima koji zaokupljaju našu pozornost. Ono što ju je obilježilo 
svakako su specifični uvjeti u kojima smo živjeli i radili. Nikako se za te uvjete ne bi moglo 
reći da su bili dobri i/ili optimalni, ali bili su zadani, bili su dio nas i zato ih se trebamo 
prisjetiti, osvijestiti ih kako bi bolje znali kako dalje. 
 
01 siječnja 2020. navršilo se 26 godina primjene Zakona o 
trgovačkim društvima. U zemljama stabilnih sustava, prije 
svega pravnih sustava, to i nije tako puno, ali za našu zemlju to 
je više od četvrt stoljeća, u kojoj se pokazalo funkcioniranje 
jednog značajnog segmenta pravnog sustava, koji je pravni 
okvir poduzetništva i gospodarske osnove društva. Republika 
Hrvatska je propise tog područja uskladila s pravnom 
stečevinom Europske unije, ali pri tome moramo gledati i što se 
događa i izvan dvorišta Europske unije. Ne smijemo imati 
zaključane poglede. 
 
Osobito kako trenutni pravni okvir zadovoljava potrebe svih segmenata društva od  
poduzetnika, preko radnika do društva u cjelini. Samo dobar balans navedenog u primjeni i 
kontinuirana svijest o potrebi takvog balansa osigurati će održivi razvoj. 
 
 
 
 
 
 
 

https://hr.wikipedia.org/wiki/2020-ih
https://hr.wikipedia.org/wiki/Prijestupna_godina
https://hr.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_kalendar
https://hr.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_kalendar
https://hr.wikipedia.org/wiki/31._prosinca
https://hr.wikipedia.org/wiki/31._prosinca


15. siječnja 2020. službeno obilježen početak predsjedanja Hrvatske Vijećem Europe, koje 
predsjedanje je ubrzo uvelike otežala pandemija koronavirusa i smanjilo moguće povoljne 
efekte predsjedanja na Republiku Hrvatsku. 

 
 
31. siječnja 2020. - Ujedinjeno Kraljevstvo izašlo iz Europske unije. 
 

01. veljače 2020. Rijeka postala prvi hrvatski grad koji je dobio naslov 

Europske prijestolnice kulture, predstavljajući se kao Luka 

različitosti.ali i tu je pandemija koronavirusa  smanjila moguće 

turističke, financijske, ali i efekte dodate prepoznatljivosti Rijeke i 

Republike Hrvatske. 

 
25. veljače 2020. službeno potvrđen prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj, u gradu Zagrebu. 
 
22. ožujka 2020. glavni grad Hrvatske Zagreb u 6:24, 7:00 i 7:41 sati pogađaju snažni 
potresi, najveći magnitude 5,3 stupnjeva po Richteru u 6:24 sati. Oštećene su starije 
građevine na području Donjeg grada, među kojima i južni toranj Zagrebačke katedrale te 
zgrada Hrvatskog sabora, Saborska palača. Ozlijeđeno je 27 osoba, a djevojčica u dobi od 
15 godina smrtno je stradala. 
 
31. ožujka 2020. službeno zabilježen koronavirus u svim hrvatskim županijama, zaključno s 
Virovitičko-podravskom i Požeško-slavonskom županijom. 
28. travnja 2020. početak ublažavanja preventivnih mjera u Hrvatskoj. 
23. svibnja 2020. prvi put nakon izbijanja koronavirusa i proglašene karantene u Hrvatskoj 
zabilježeno 0 slučajeva novozaraženih i umrlih. 
30. lipnja 2020. preminuo Ivo Banac hrvatski povjesničar, pisac, političar i polemičar. 
22. srpnja 2020. konstituiran deseti saziv Hrvatskoga sabora. 
25. srpnja 2020. Zagreb pogodila velika poplava koja je negdje ostavila znatnije materijalne 
štete. To je najveća poplava u posljednjih 100 koja je pogodila taj grad. 
11. kolovoza 2020. preminuo Tonko Maroević hrvatski pjesnik, književnik i akademik, a 15. 
kolovoza 2020.Josip Kregar, hrvatski sociolog, pravnik i političar. 
05. rujna 2020. preminuo Žarko Domljan, hrvatski političar, predsjednik 1. saziva Hrvatskoga 
sabora 
25. listopada 2020. preminuo Slaven Letica hrvatski sociolog, publicist, političar i 
sveučilišni profesor i 29. listopada 2020. Slaven Zambata, hrvatski nogometaš. 
01. studenog 2020. potres magnitude 4,9 stupnjeva po Richteru pogodio šire područje Like i 
Dalmacije s epicentrom 17 km sjeverno od Posedarja. 
28. i 29. prosinca 2020. potresi kod Petrinje, najsnažniji 29. prosinca 2020. u 12:20 sati. 

Hrvatska seizmološka služba procijenila je jačinu potresa na 6,2 po Richteru. Petrinja je u 

ruševinama, stanje je dramatično, stotine ljudi ostale su bez doma. Hipocentar potresa bio je 

u dubini od 10 kilometara, s epicentrom devet kilometara od Siska, a 46 kilometara od 

Zagreba. 
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Žao mi je što u ovim djelomičnim nabrajanjima ima puno toga tužnog, ali sjetite se početka 
teksta, upravo zato navedeno treba osvijestiti kao tužno, kao nešto što treba izmijeniti i stvarati 

bolje uvjete za događaje u 
budućnosti. Od malo toga 
izvanjskog se možemo 
poći i sve nas, ako želimo 
spoznati, upućuje na naša 
osobna razmišljanja i 
djelovanja. Ako želimo 
kreirati veseliju i bolju 
budućnost, počnimo od 
sebe i svojih aktivnosti ka 
tome. Zato Vam na tom 
putu želim puno uspjeha, 
kao što je uresa na slici 
ovog velikog i velebnog 
bora. 

 

Vidimo se, družimo se i razmjenjujmo iskustva tijekom 2021. 

Pripremila: Gordana Štafel, dipl.iur., Končar – Elektroindustrija, d.d. 

 

 

2. Javna nabava u EU projektima, webinar, 09.12.2020.  
 

U organizaciji Udruženja pravnika HGK održan je 09.12.2020. webinar na temu Javne 
nabave u EU projektima.  
Nakon pozdravnih riječi predsjednice Udruženja pravnika Marine Kralj Miliša o Javnoj 

nabavi u EU projektima govorile su mr. sc. Danijela Ćenan, direktorica Centra za inovacije 

i EU projekte Hrvatske gospodarske komore i Nikolina Udovičić, voditeljica Odjela za 

praćenje i izvještavanje na EU projektima, Centar za inovacije i EU projekte Hrvatske 

gospodarske komore. 

Sadržaj webinara:  

 Pragovi za pojedini postupak nabave za NOJN-ove 

 Pravila nabave na EU projektima za NOJN-ove i zabrana cijepanja nabava 

 Pravila nabava s obvezom javne objave (javno nadmetanje) u okviru EU projekata 

sufinanciranih iz OPKK 

 Pravila nabava s obvezom javne objave (javno nadmetanje) u okviru EU projekata 

sufinanciranih iz programa prekogranične suradnje 

 Najčešće pogreške 

Prezentacije koje su bile na webinaru biti će u novoj 2021. godini objavljene na stranici 

Udruženja pravnika HGK. 

 



 

 

3. Tužbe za upis vlasništva u zemljišnim knjigama 

U organizaciji Novog informatora 10.12.2020. održan je webinar s 

temom stjecanje prava vlasništva na nekretninama, tužbe za upis i nova sudska praksa na 

kojem je predavač bio Tomislav Aralica, sudac Županijskog suda u Zagrebu. 

Najveći dio predavanja odnosio se da različite vrste tužbi za upis prava vlasništva ovisno o 

titulusu stjecanja vlasništva uz primjere iz novije sudske prakse. 

Obuhvaćene su slijedeće vrste tužbi: 

 Tužbe radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama stečenog temeljem pravnog 

posla 

 Tužbe radi uknjižbe prava vlasništva stečenog na temelju zakona, posebno dosjelošću 

 Tužbe za upisom vlasništva na fizički odijeljenom dijelu katastarske čestice 

 Tužbe radi stjecanja vlasništva na nekretninama koje su nekoć bile u društvenom vlasništvu 

 

Tijekom webinara napravljen je kratki osvrt na svaku vrstu tužbe, istaknute su neke česte 

pogreške prilikom sastava tužbi  te neka nova pravna shvaćanja Županijskih sudova i 

Vrhovnog Suda RH. 

 

U nastavku teksta ukratko navodim neke od tih osvrta:  

 

I. Tužbe radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama stečenog temeljem 

pravnog posla 

Kao česta greška prilikom postavljanja tužbenog zahtjeva istaknuto je da kod stjecanja 

temeljem pravnog posla, ne smijemo u tužbenom zahtjevu tražiti da se utvrđuje kako je 

tužitelj „stekao vlasništvo”. S takvim zahtjevom ćemo biti odbijeni jer se vlasništvo stječe 

temeljem pravnog posla tek časom upisa u zk, a mi tek zahtijevamo upis – nismo još upisani. 

Izuzetak  

Ovaj izuzetak nastao je u okolnostima primjene pravnih pravila OGZ i teško zapuštenih i 

nesređenih zemljišnih knjiga. 

“...Prema pravnim pravilima OGZ vlasništvo na nekretninama temeljem pravnog posla moglo 

se steći i bez upisa u zemljišne knjige ako je ugovor izvršen...“ VSRH Rev-x 181/10 od 12. 

ožujka 2013. Ovo shvaćanje ne vrijedi na ugovore zaključene nakon stupanja na snagu ZV 

1. siječnja 1997. Dvojbeno je da li vrijedi na one zaključene za vrijeme važenja ZOVO 

(1980.-1996.) iako preteže shvaćanje da vrijedi na ugovore zaključene do 1980. 

Izdavanje tabularne isprave je činidba i to tražimo samo od pasivno legitimirane osobe s 

kojom smo u ugovornom odnosu. 

Od svih drugih pasivno legitimiranih osoba tražimo samo trpljenje upisa tužiteljevog 

vlasništva u zk. 

 

II.  Tužbe radi uknjižbe prava vlasništva stečenog na temelju zakona, posebno 

dosjelošću 



Deklaratorni dio kojim se traži utvrđenje kako je vlasništvo stečeno temeljem zakona, dakle 

ne tražimo izdavanje tabularne isprave jer nismo u nikakvom obveznopravnom odnosu. 

Kondemnatorni dio kojim se traži od tuženika trpljenje da se umjesto njega u zk uknjiži tužitelj 

kao vlasnik. 

Posjed možemo dokazati i putem katastra 

Adekvatno sredstvo je i potvrda katastra o evidenciji posjeda .Takva potvrda je javna isprava 

i za nju vrijedi predmnjeva istinitosti propisana čl. 230. st. 1. ZPP. Ako tužitelj može takvom 

potvrdom dokazati svoj i posjed prednika, te potrebno vrijeme, onda se teret dokaza u 

suprotno prebacuje na tuženika. To je za tužitelja vrlo povoljna procesna situacija. 

Prekid poštenja zbog sudjelovanja u obnovi zk 

Činjenica da je tužitelj sudjelovanjem u postupku preoblikovanja zemljišne knjige njegov 

pošten posjed time je prekinut jer se ne može smatrati da od tog trenutka i dalje nije znao ili 

mogao znati da mu ne pripada pravo na posjed.” (VSRH, Rev 1030/14 od 15. svibnja 2018.) 

Poštenje posjednika ne prestaje časom saznanja da je drugi upisan u zk 

Sama činjenica da je u zemljišnoj knjizi upisano vlasništvo druge osobe, u konkretnom 

slučaju općenarodna imovina, odnosno Republika Hrvatska, ne znači nužno da je posjednik 

nesavjestan, odnosno nepošten. Nepoštenje posjeda treba dokazivati (Vrhovni sud 

Republike Hrvatske odluke poslovni broj Rev 1519/09 od 23. III. 2011, Rev-x 76/14 od 21. X. 

2014., i druge).” (ŽSZ, Gž-5707/2018 od 2. VII. 2019.) 

III. Tužbe za upisom vlasništva na fizički odijeljenom dijelu katastarske čestice 

Za tajne diobe provedene do 1.1.1997. 

Pozivom na izraženi stav VSRH u odluci Rev x - 1075/12, ako je do stjecanja dosjelošću 

došlo po materijalno pravnim pravilima prema kojima je takvo stjecanje bilo moguće (dio 

neizgrađenog građevin. zemljišta, prije stupanja na snagu ZV, čl. 388. st. 2. ZV) 

Potajno podijeljeni dio može se u tužbi identificirati: 

 - precizno grafički individualiziranjem prema skici lica mjesta,  

 primjerice točkama A-B-C-D, 

 - geodetskim parcelacijskim elaboratom koji nije potvrđen od strane  

 nadležnog ureda za katastar. 

Ako takav tužbeni zahtjev bude prihvaćen, stjecatelj je ovlašten zahtijevati provedbu 

parcelacije predmetnog zemljišta prema granicama stečenog prava vlasništva.  

Na temelju pravomoćne presude i potvrđenog parcelacionog elaborata stjecatelj je ovlašten 

zahtijevati upis prava vlasništva u zemljišne knjige. 

IV. Tužbe radi stjecanja vlasništva na nekretninama koje su nekoć bile u društvenom 

vlasništvu 

Nakon što citira pravno shvaćanje ESLJP iz predmeta Trgo, koje prihvaća, VSRH dodaje: 

„Stoga je ovaj sud glede pitanja ”Treba li u rok dosjelosti računati vrijeme prije 8. listopada 

1991. u slučaju kad i prije toga dana traje zakonit, pošten i istinit posjed u korist prednika 

tužitelja i tuženika?” zauzeo pravno shvaćanje: Kod stjecanja prava vlasništva dosjelošću na 

stvarima koje su prije 8. listopada 1991. bile u društvenom vlasništvu treba u vrijeme 

dosjelosti računati i vrijeme prije 8. listopada 1991., ako se time ne vrijeđaju vlasnička prava 



osoba koja ta prava nisu stekla na temelju odredbe čl. 388. st. 4. ZV (misli se na zahtjeve za 

naknadom oduzete imovine) , nego na temelju drugih odredaba tog zakona. Rizik bilo kakve 

greške koju su počinila državna tijela, mora snositi država i ne smiju se ispravljati na teret 

pojedinca koji je stekao pravo vlasništva dosjelošću na temelju zakonske odredbe koju je 

ustavni sud RH naknadno ukinuo, posebice u onom slučaju kada ne postoji drugi 

suprotstavljeni privatni interes trećih osoba.”  

(VSRH, Rev x 974/2017 od 7. svibnja 2019.) 

Pripremila: Iva Prša, dipl.iur., Končar – Elektroindustrija, d.d. 

 

U Zagrebu, prosinac 2020. 
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