
  

                       
            Republika Hrvatska 
        Općinski sud u Virovitici 
             Ured predsjednika 
         
 Broj 13 Su-403/2021-1 
       Virovitica, 10. prosinca 2021. 
 

 Na temelju članka 186. stavka 1. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne 

novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 

55/13., 60/13. i 108/17.), donosim 

O D L U KU 

o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Petrovac 

I. 

            Utvrđuje se da je u postupku obnove zemljišne knjige za k. o. Petrovac, 

Općinski sud u Virovitici sastavio sve zemljišnoknjižne uloške za k. o. Petrovac. 

II. 

            Danom 14. prosinca 2021. godine, otvara se zemljišna knjiga iz točke I. 

Odluke, te se s istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u 

elektroničkom obliku. 

III. 

           Danom otvaranja zemljišne knjige iz točke I. Odluke otvara se i ispravni 

postupak glede iste, koji će postupak Općinski sud u Virovitici, kao nadležni 

zemljišnoknjižni sud dužan, bez odgode po službenoj dužnosti objaviti oglasom na e-

Oglasnoj ploči Općinskog suda u Virovitici, oglasnoj ploči Općinskog suda u Virovitici, 

Područnog ureda za katastar Virovitica, Grada Virovitice i Virovitičko-podravske 

županije. 

       Sutkinja ovlaštena za obavljanje 
            poslova sudske uprave 

 
                     Željka Jurić 

 
                                                 

 
 



  

Dostaviti: 
1. Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, Zagreb 
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo 
     Sektor za zemljišnoknjižna i stvarna prava, Zagreb 
3. Državna Geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb 
4  IGEA d.o.o. Supilova 7/B,2 kat, Varaždin 
5.  Grad Virovitica 
6. Područni ured za katastar Virovitica  
7. Virovitičko-podravska županija  
8. e-Oglasna ploča 
9. Oglasna ploča Općinskog suda u Virovitici 
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