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Program radionice 

ZEMLJIŠNE KNJIGE – NAČINI USKLAĐENJA 
SA STVARNIM STANJEM 

 

Vrste postupaka 
Kojim putem ići? 

Nekretnine od posebnog interesa 

Zagreb, Ilica 15/1,  14. veljače 2020. u 9:30 sati 

 

 
Predavači: Ana Marija Končić, Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama 

Ivo Đuratović, sudac i Predsjednik Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Novom 

Zagrebu 
 

Voditeljica radionice: Davorka Foretić, dipl. iur., urednica 
 

 
09:00 – 09:30 

 
Prijam sudionika 

 
 
 

09:30 – 10:45 

   

  Ana Marija Končić, Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama 

 
• Razlozi nesređenosti zemljišnih knjiga i primjeri neusklađenosti sa stvarnim stanjem 

• Mogućnosti usklađenja kroz redoviti zemljišnoknjižni postupak po općim pravilima ZZK  

10:45 – 12:00 

Ivo Đuratović, sudac i Predsjednik Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Novom 

Zagrebu 

 
• Pojedinačni ispravni postupak kao instrument usklađenja zemljišnoknjižnog stanja sa 

stvarnim stanjem 

 

 12:00 – 12:30 Stanka 

 12:30 – 13:30 

 
Ana Marija Končić, Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama  

 
• Obnavljanje zemljišne knjige – kada se provodi i prednosti postupka. 
• Pravila sastavljanja novih zemljišnoknjižnih uložaka. 

 

http://www.ts-seminari.hr/


  

 13:30 – 14:30 

Ivo Đuratović, sudac i Predsjednik Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Novom 

Zagrebu 

 

  Ana Marija Končić, Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama 

 
• Posebna pravila usklađenja za nekretnine od javnog interesa (Zakon o cestama, Zakon o 

komunalnom gospodarstvu, Zakon o željeznici).  

 

 14:30 – 15:00 Rasprava i odgovori na pitanja 

 
 

Naknada za radionicu iznosi 875,00 kn (PDV uključen) po sudioniku. 
 

Pogodnost za polaznike iz iste tvrtke: 

Prijavljeni sudionici iz iste tvrtke imaju pravo na popust od 10% po sudioniku, te plaćaju kotizaciju u iznosu 
od 787,50 kn (PDV uključen) po sudioniku 

 

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Town Sight j.d.o.o. broj HR20 240700 011005 24542 
poziv na broj: HR00 140220 – OIB TVRTKE, najkasnije dan prije održavanja radionice. 

 

Naknada uključuje: 

sudjelovanje na radionici, tiskani program, radni materijal i pribor, tiskana izlaganja predavača, potvrdu o 
sudjelovanju, napitak i brunch za vrijeme stanke  

 

Dodatne informacije: 

tel: 01/88-97-936 
mob: 095/8017-840 

mail: info@ts-seminari.hr 

web: www.ts-seminari.hr 

mailto:info@ts-seminari.hr
http://www.ts-seminari.hr/

