
 
Republika Hrvatska 

Općinski sud u Varaždinu 
Varaždin, Braće Radić 2 
Ured predsjednice suda 

Poslovni broj: 13 Su-315/2017-22 
Varaždin, 31. ožujka 2022. 
 
 

Na temelju čl. 186. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 
91/96, 68/98, 137/97, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 – 
ispravak, 108/2017) predsjednica Općinskog suda u Varaždinu Bosiljka Malnar 
objavljuje  
 
 

O G L A S  
 
 
 Dana 6. travnja 2022. otvorena je zemljišna knjiga za katastarsku općinu 
Sveti Ilija te se uvid u istu može izvršiti u Općinskom sudu u Varaždinu, 
Zemljišnoknjižnom odjelu, Varaždin, Braće Radić 2, dok se u katastarske 
planove, popise i drugo može izvršiti uvid u prostorijama Državne geodetske 
uprave, Područnog ureda za katastar Varaždin, Varaždin, Stanka Vraza 4. 
 
 Danom otvaranja zemljišne knjige za katastarsku općinu Sveti Ilija 
zatvara se dosadašnja zemljišna knjiga i ista se stavlja izvan upotrebe. 
 
 Od 6. travnja 2022. kao dana otvaranja zemljišne knjige za katastarsku 
općinu Sveti Ilija, samo će upisi u nju, glede nekretnina na kojoj se ta knjiga 
odnosi, proizvoditi one pravne učinke u vezi stjecanjem, promjenama, 
prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava, koji su 
zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige. 
 
 Danom objave ovog oglasa na e-Oglasnoj ploči otvoren je ispravni 
postupak glede zemljišne knjige katastarske općine Sveti Ilija, pa se sve osobe 
koje smatraju da bi u tu knjigu trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi 
trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, 
pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, 
odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u 
roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa na e-Oglasnoj ploči (rok za 
ispravak). 
 
 Dok ne istekne rok za prijave i prigovore 6. svibnja 2022. (30 dana od 
objave ovog oglasa na e-Oglasnoj ploči) ne smatra se da su upisi u zemljišnu 
knjigu za katastarsku općinu Sveti Ilija istiniti i potpuni. 
 



                                                                2           Poslovni broj: 13 Su-315/2017-22 
 

 

 O prijavama i prigovorima podnesenim nakon isteka roka za ispravak 
neće se raspravljati niti će se dokazivati njihova osnovanost. 
 
 Određeni rok za ispravak se ne može produživati, niti se nakon njegova 
isteka može dopustiti povrat u prijašnje stanje. 

 
Predsjednica suda 

Bosiljka Malnar 
 
 
 

 
 
  
Dostaviti: 

- e-Oglasna ploča 
- web stranica Općinskog suda u Varaždinu 
- oglasne ploče Općinskog suda u Varaždinu (zajedno sa Stalnim 

službama u Ivancu i Novom Marofu te Zemljišnoknjižnom odjelu u 
Ludbregu) 

- Područni ured za katastar Varaždin (radi objave na oglasnoj ploči) 
- Općina Sveti Ilija (radi objave na oglasnoj ploči) 
- Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske 
- Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
- IGEA, Varaždin, F. Supila 7b, n/r Željke Conar 
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