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                REPUBLIKA HRVATSKA 

        OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU 
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI ODJEL JASTREBARSKO 

           Braće Kazić 6 
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
R J E Š E NJ E 

i 
O G L A S 

 
Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno knjižni odjel Jastrebarsko, po sucu Darku 
Župančiću, kao sucu pojedincu, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja 
ZVJEZDANE VRČKOVIĆ KEČKEŠ iz Zagreba, Ulica Nikole Tesle 16, OIB: 
58927620104 i DRAGUTINA ILIJANIĆA iz Krašića, Krašić 18, OIB: 68678219699, 
zastupani po punomoćniku Karlu Radoševiću, odvjetniku u Jastrebarskom, povodom 
prijedloga predlagatelja za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka, dana 21. rujna 
2022. godine 
 

r i j e š i o   j e 
I. Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak na nekretninama upisanim u z.k. ul. 
2165 k.o. Krašić i to na k.č. br. 849/1 livada sjenokoša Balasanka površine 4434 m2 i k.č. 
br. 850/1 livada sjenokoša Balasanka površine 89 m2, u kojem ulošku je upisano pravo 
vlasništva za korist: Penić Ivan, ost., Krašić 35 u 8/48 dijela, Penić Marija, Krašić 16 u 
4/48 dijela, Šelebaj Ankica, Kostel Pribički bb u 2/48 dijela, Jakšić Silvio, Karlovac, 
Zagrebačka 38 u 1/48 dijela, Jakšić Sanja, Karlovac, Zagrebačka 38 u 1/48 dijela, 
Vrčković Kečkeš Zvjezdana, Zagreb, Nikole Tesle 16 u 24/48 dijela i Ilijanić Marija, Krašić 
18 u 8/48 dijela.  

II.  Predlagatelji predlažu da se u z.k. ul. 2165  k.o. Krašić, provedu slijedeći upisi:  
„Temeljem Geodetskog elaborata 4/2022 k.o. Krašić potvrđenog po Odjelu za katastar 
nekretnina Jastrebarsko Klasa: 932-06/22-02/305 Ur.broj: 541-12-05/8-22-3 od 04. srpnja 
2022. godine dopušta se u z.k. ul. 2165 k.o. Krašić na nekretnini u vlasništvu Penić Ivan, 
ost., Krašić 35 u 8/48 dijela, Penić Marija, Krašić 16 u 4/48 dijela, Šelebaj Ankica, Kostel 
Pribički bb u 2/48 dijela, Jakšić Silvio, Karlovac, Zagrebačka 38 u 1/48 dijela, Jakšić 
Sanja, Karlovac, Zagrebačka 38 u 1/48 dijela, Vrčković Kečkeš Zvjezdana, Zagreb, Nikole 
Tesle 16 u 24/48 dijela i Ilijanić Marija, Krašić 18 u 8/48 dijela, koja se sastoji od  k.č. br. 
849/1 livada sjenokoša Balasanka površine 4434 m2 i k.č. br. 850/1 livada sjenokoša 
Balasanka površine 89 m2, izmjena oblika i površine k.č. br. 849/1 sada livada Balasanka 
površine 2256 m2 i k.č. br. 850/1 livada Balasanka površine 2256 m2, zatim otpis k.č. br. 
849/1 sada livada Balasanka površine 2256 m2 i prijenos u novi z.k. ul. ______ k.o. Krašić 
uz uknjižbu prava vlasništva za korist: 
 
ZVJEZDANE VRČKOVIĆ KEČKEŠ iz Zagreba, Ulica Nikole Tesle 16, OIB: 
58927620104, zatim 
 
na preostaloj k.č. br. 850/1 livada Balasanka površine 2256 m2, uknjižba prava vlasništva 
za korist: 
 
DRAGUTINA ILIJANIĆA iz Krašića, Krašić 18, OIB: 68678219699.". 
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III. O provođenju pojedinačnog ispravnog postupka objavit će se oglas na  e-oglasnoj 
ploči Općinskog suda u Novom Zagrebu, oglasnoj ploči Odjela za katastar nekretnina 
Jastrebarsko i Općine Krašić.  
 
IV.  Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom, objavljuje da je u 
zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja ZVJEZDANE VRČKOVIĆ KEČKEŠ iz 
Zagreba, Ulica Nikole Tesle 16, OIB: 58927620104 i DRAGUTINA ILIJANIĆA iz Krašića, 
Krašić 18, OIB: 68678219699, zastupani po punomoćniku Karlu Radoševiću, odvjetniku 
u Jastrebarskom, povodom prijedloga predlagatelja za pokretanje pojedinačnog 
ispravnog postupka na nekretninama upisanim u z.k. ul. 2165 k.o. Krašić i to na k.č. br. 
849/1 livada sjenokoša Balasanka površine 4434 m2 i k.č. br. 850/1 livada sjenokoša 
Balasanka površine 89 m2, u kojem ulošku je upisano pravo vlasništva za korist: Penić 
Ivan, ost., Krašić 35 u 8/48 dijela, Penić Marija, Krašić 16 u 4/48 dijela, Šelebaj Ankica, 
Kostel Pribički bb u 2/48 dijela, Jakšić Silvio, Karlovac, Zagrebačka 38 u 1/48 dijela, 
Jakšić Sanja, Karlovac, Zagrebačka 38 u 1/48 dijela, Vrčković Kečkeš Zvjezdana, Zagreb, 
Nikole Tesle 16 u 24/48 dijela i Ilijanić Marija, Krašić 18 u 8/48 dijela, otvoren pojedinačni 
ispravni postupak kojim predlagatelji zahtijevaju da se u navedenim z.k. ulošcima ispravi 
upis na slijedeći način:  
 
„Temeljem Geodetskog elaborata 4/2022 k.o. Krašić potvrđenog po Odjelu za katastar 
nekretnina Jastrebarsko Klasa: 932-06/22-02/305 Ur.broj: 541-12-05/8-22-3 od 04. srpnja 
2022. godine dopušta se u z.k. ul. 2165 k.o. Krašić na nekretnini u vlasništvu Penić Ivan, 
ost., Krašić 35 u 8/48 dijela, Penić Marija, Krašić 16 u 4/48 dijela, Šelebaj Ankica, Kostel 
Pribički bb u 2/48 dijela, Jakšić Silvio, Karlovac, Zagrebačka 38 u 1/48 dijela, Jakšić 
Sanja, Karlovac, Zagrebačka 38 u 1/48 dijela, Vrčković Kečkeš Zvjezdana, Zagreb, Nikole 
Tesle 16 u 24/48 dijela i Ilijanić Marija, Krašić 18 u 8/48 dijela, koja se sastoji od  k.č. br. 
849/1 livada sjenokoša Balasanka površine 4434 m2 i k.č. br. 850/1 livada sjenokoša 
Balasanka površine 89 m2, izmjena oblika i površine k.č. br. 849/1 sada livada Balasanka 
površine 2256 m2 i k.č. br. 850/1 livada Balasanka površine 2256 m2, zatim otpis k.č. br. 
849/1 sada livada Balasanka površine 2256 m2 i prijenos u novi z.k. ul. ______ k.o. Krašić 
uz uknjižbu prava vlasništva za korist: 
 
ZVJEZDANE VRČKOVIĆ KEČKEŠ iz Zagreba, Ulica Nikole Tesle 16, OIB: 
58927620104, zatim 
 
na preostaloj k.č. br. 850/1 livada Balasanka površine 2256 m2, uknjižba prava vlasništva 
za korist: 
 
DRAGUTINA ILIJANIĆA iz Krašića, Krašić 18, OIB: 68678219699.". 
 
V. Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi 
način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije 
predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, da stave zemljišnoknjižnom 
sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore u roku od 30 dana od 
objave ovog oglasa na e-oglasnoj ploči suda, koji počinje teći dana 22. rujna 2022. 
godine i završava 22. listopada 2022. godine (rok za ispravak). 
 
VI. Ako u ostavljenom roku za ispravak sud ne zaprimi prijave i prigovore, a stanje 
spisa i zemljišne knjige upućuje na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku 
bez održavanja rasprave. 
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VII. Određuje se upis zabilježbe pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka 
na nekretninama upisanim u z.k. ul. 2165 k.o. Krašić i to na k.č. br. 849/1 livada sjenokoša 
Balasanka površine 4434 m2 i k.č. br. 850/1 livada sjenokoša Balasanka površine 89 m2. 

VIII.    Određuje se zabilježba prijave upisa predlagatelja  ZVJEZDANE VRČKOVIĆ 
KEČKEŠ iz Zagreba, Ulica Nikole Tesle 16, OIB: 58927620104 i DRAGUTINA 
ILIJANIĆA iz Krašića, Krašić 18, OIB: 68678219699, radi uknjižbe prava vlasništva na 
nekretninama upisanim u z.k. ul. 2165 k.o. Krašić i to na k.č. br. 849/1 livada sjenokoša 
Balasanka površine 4434 m2 i k.č. br. 850/1 livada sjenokoša Balasanka površine 89 
m2. 
 
IX. Provedba se nalaže zemljišnoknjižnom odjelu ovoga suda. 

 
Obrazloženje 

 

U uvodu pobliže označenoj zemljišnoknjižnoj pravnoj stvari predlagatelji Zvjezdana 
Vrčković Kečkeš i Dragutin Ilijanić (dalje: predlagatelji) u prijedlogu navode su stvarni 
vlasnici i posjednici predmetnih nekretnina. U zemljišnim knjigama zemljišno-knjižnog 
odjela Jastrebarsko kao vlasnici upisanu su Penić Ivan, ost. Krašić 35, Penić Marija, 
Krašić 16, Šelebaj Ankica, Kostel Pribički bb, Jakšić Silvijo i Sanja iz Karlovca, 
Zagrebačka 38, Ilijanić Marija, majka predlagatelja, Krašić 18 i predlagateljica Vrčković 
Kečkeš Zvjezdana, u nejednakim omjerima. U katastarskom operatu, u Posjedovnom 
listu br. 990 k.o. Krašić II, upisane su iste osobe u istim omjerima, a što je sve 
evidentirano i u priloženom geodetskom elaboratu. Međutim, zemljišno-knjižno stanje 
opisano u toč. I prijedloga protivno je faktičnom stanju stvari. Naime, predlagatelji su 
jedini i isključivi vlasnici nekretnina opisanih pod toč. I ovog prijedloga, odnosno 
predlagatelj Vrčković Kečkeš Zvjezdana posjeduje u naravi jednu polovinu, kao i Ilijanić 
Dragutin. Prijedlogu je priložen Geodetski elaborat od 04. Svibnja 2022.g. izrađen po 
ovlaštenom geodetu, a koji je elaborat potvrđen od strane Državne Geodetske Uprave, 
Područni ured za katastar zagreb, Odjel katastar nekretnine dana 04. Srpnja 2022.g, 
pod poslovnim brojem Klasa: 932-06/22-02/305, ur.broj: 541-12-05/8-22-3. U postupku 
koji je prethodio parcelaciji odnosno izradi elaborata svi posjednici su nastavno bili 
obaviješteni o novoj katastarskoj promjeni u skladu sa zakonom, te se nitko od 
navedenih suvlasnika odnosno suposjednika nije protivio predloženim promjenama, 
odnosno formiranju novih katastarskih čestica i promjena posjednika. Tako je ovjerenim 
geodetskim elaboratom, izvršena promjena oblika i površina katastarskih čestica, a sve 
u skladu sa evidentiranim stvarnim položajem već evidentiranih čestica, te 
predlagateljima treba pripasti u vlasništvo i samostalan posjed i to: Vrčković Kečkeš 
Zvjezdani nekretnina kčbr 849/1 Livada Balasanka sa 2256 m2 Ilijanić Dragutinu 
nekretnina kčbr 850/1 Livada Balasanka sa 2256 m2 Pravo na uknjižbu prava vlasništva 
na predloženim nekretninama oba su predlagatelja stekli nasljeđivanjem od svojih 
prednika odnosno kupoprodajom, te njihovo vlasništvo i posjed nije nikada bilo sporno, 
niti su od bilo koga ikada ometani u svojem vlasništvu i posjedu. U pogledu ovih 
činjenica, predlaže se po potrebi saslušati z.k. vlasnike odnosno posjednike, iako su isti 
kako je već navedeno, o svim promjena bili obaviješteni i upoznati prije ovjere 
geodetskog elaborata što je nužna pretpostavka radi ovjere istoga. Stoga predlažu 
otvoriti pojedinačni ispravni postupak i po provedenom postupku dopustiti provedbu 
prijavnog lista i uknjižbu prava vlasništva u korist predlagatelja, kako je to navedeno u 
točci II. izreke ovog rješenja. 
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Kako predlagatelji nemaju isprave temeljem koje bi izvršili uknjižbu prava vlasništva u 
svoju korist, a predlagatelji su učinili vjerojatnim da im pripada pravo vlasništva na 
predmetnim nekretninama budući su prijedlogu priložili geodetski elaborat o formiranju 
predmetnih k.č. br. 849/1 i 850/1, da se I. predlagateljica vodi upisana kao suvlasnica 
tih nekretnina u ½ dijela, te da spisu prileže izjave upisanih posjednika i suvlasnika 
Ankice Šelebaj i Marije Ilijanić kojima potvrđuju da se predmetne nekretnine nalaze u 
posjedu predlagatelja i dozvoljavaju da se isti upišu kao vlasnici, to postoji opravdani 
razlog temeljem čl. 208. st. 1. i st. 3., čl. 209. st. 7. i 8, čl. 210. st. 1., čl. 211. st. 1., 2 i 3. 
Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19, dalje: ZZK-a), te odredbi 
čl. 112. st.1. i 4. i čl. 113. st. 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga 
i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni 
poslovnik, »Narodne novine«, br. 81/97., 109/2002., 123/2002., 153/2002., 14/2005., 
60/2010. i 55/2013.) za provođenje pojedinačnog ispravnog postupka, pa je odlučeno 
kao u izreci rješenja, točke I. do IX. 
 

U Samoboru, dana 21. rujna 2022. godine 
 

Sudac:   
 

 Darko Župančić  
 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:      
Protiv ovog rješenja nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni 
interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili 
prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku 
pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude 
zaključen. 

          
I. RJEŠENJE DOSTAVITI: 

1. Predlagatelji po punomoćniku Karlu Radoševiću, odvj. 
2. E-oglasna ploča suda – dana 22. 09. 2022. godine i završava 22. 10. 2022. 
3. Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko, radi objave Oglasa 
4. Općina Krašić, radi objave Oglasa 
5. Protustranke Šelebaj Ankica, Kostel Pribički 19  
6. Jakšić Silvio, Karlovac, Zagrebačka 38, 
7. Jakšić Sanja, Karlovac, Zagrebačka 38,  
8. Ilijanić Marija, Krašić 18 

 
II. Rasprava i očevid za dan: 02. studenog 2022. u 11,30 sati 
  
III. Zovi: 

1. Predlagatelji po pun. 
2. Svjedoci – zovi predlagatelja 
3. vještak Hrvoje Aleksić 
4. protustranke  

IV. Cal. do očevida  



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički informacijski 
sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

KIDCA, AKD d.o.o., HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

26.09.2022 08:14 Serijski broj certifikata 3937678467916740706

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z1423844624e7bf17

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, nadležni sud potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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