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Program radionice 

Novi Zakon o zemljišnim  knjigama 
Novi instituti i procesna pravila 

Zagreb, 30. rujna 2019. u 9:30 sati 
Ilica 15/1, Zagreb 

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

Andrea Simić Rukavina, Viša upravna savjetnica, specijalistica  u Sektoru za 

zemljišnoknjižna i  stvarna prava, Uprave za građansko, trgovačko pravo i upravno pravo  
Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske 

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 – 10:15 

   

  Ana Marija Končić, Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama 

 
• Razlozi  donošenja novog Zakona o zemljišnim knjigama 

• Novi instituti u Zakonu 

• Sastav glavne knjige i sadržaj zemljišnoknjižnog uloška 

• Zbirka isprava i uvid u zemljišnu knjigu 

• Zemljišnoknjižni postupak – uz osvrt na elektroničko podnošenje prijedloga 

 

10:15 – 11:15 

Andrea Simić Rukavina, Viša upravna savjetnica, specijalistica  u Sektoru za 

zemljišnoknjižna i  stvarna prava, Uprave za građansko, trgovačko pravo i upravno pravo  
Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske 

 
• Vrste upisa u novom Zakonu o zemljišnim knjigama 
• Uknjižba i predbilježba 
• Zabilježba s osvrtom na brisanje zabilježbe spora  
• Novi institut zabilježbe kao izvanrednog pravnog lijeka  
• Odlučivanje i provedba upisa 
• Pojedinačno preoblikovanje zemljišne  knjige 
• Prijelazne i završne odredbe 

 

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


  

11:15 – 12:15 

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

Zagrebu 

 

Novi Zakon o zemljišnim knjigama 

 
• Ispravak pogrešnog upisa 
• Amortizacija stare hipotekarne tražbine 
• Pravni lijekovi u redovitom zemljišnoknjižnom postupku 

 

 12:15 – 12:45 Stanka 

 12:45 – 13:30 

 
Ana Marija Končić, Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama  

 
• Postupak osnivanja i obnove  zemljišne knjige– sastavljanje uložaka 
• Obnova zemljišnoknjižnog uloška 

 

 13:30 – 14:30 

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

Zagrebu 

 
• Pojedinačni ispravni postupaka 
• Ispravni postupak u postupku osnivanja i obnove 
• Dopuna zemljišne knjige 

 

 14:30 – 15:30 

Andrea Simić Rukavina, Viša upravna savjetnica, specijalistica  u Sektoru za 

zemljišnoknjižna i  stvarna prava, Uprave za građansko, trgovačko pravo i upravno pravo  
Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske 

 
• Prva iskustva u primjeni novog ZZK-a i zakonodavne aktivnosti nakon donošenja ZZK-a  

 

 15:00 – 16:00 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 300919 – 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/

