
 
Republika Hrvatska 

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

Poslovni broj: 13 Su-315/2017-26  
Varaždin, 4. siječnja 2023.  
 

Općinski sud u Varaždinu, OIB: 14828046348, po predsjednici suda Bosiljki 
Malnar, na temelju čl. 185.a st. 1. u svezi s odredbom čl. 180. 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, 60/13, 108/2017), u postupku obnove zemljišne knjige katastarske 
općine Beletinec, donosi 
 

O D L U K U  
o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Beletinec 

 
I. 
 

 Utvrđuje se da je u postupku obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu 
Beletinec, Općinski sud u Varaždinu sastavio sve zemljišnoknjižne uloške za 
katastarsku općinu Beletinec. 
 

II.  
 

 Zemljišna knjiga za katastarsku općinu Beletinec otvara se s danom 11. siječnja 
2023. te se s istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom 
obliku.  
 

III.  
 

 S danom otvaranja zemljišne knjige za katastarsku općinu Beletinec zatvara se 
dosadašnja zemljišna knjiga i ista se stavlja izvan upotrebe.  
 

IV. 
 

 Otvaranjem zemljišne knjige za katastarsku općinu Beletinec otvara se ispravni 
postupak za katastarsku općinu Beletinec, te će Općinski sud u Varaždinu kao 
nadležni zemljišnoknjižni sud otvaranje ispravnog postupka objaviti bez odgađanja 
oglasom po službenoj dužnosti na e-Oglasnoj ploči suda, oglasnim pločama u sjedištu 
suda i Stalnim službama u Ivancu i Novom Marofu, oglasnoj ploči Zemljišnoknjižnog 
odjela u Ludbregu, oglasnoj ploči Područnog ureda za katastar Varaždin, Općine Sveti 
Ilija te na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave sukladno Zakonu o 
zemljišnim knjigama. 
 

Predsjednica suda 
Bosiljka Malnar 
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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 

 



Broj zapisa: eb317-67077
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Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
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