
               
 

    Republika Hrvatska 

Općinski sud u Virovitici 

   Ured predsjednika suda 

Broj: 3 Su-104/2020-41 

Virovitica, 15. veljače 2021. 

 
Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", 

broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika 

("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 

34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19., 39/20. i 47/20), i Upute predsjednika 

Vrhovnog suda  Republike Hrvatske broj: Su-IV-315/20-1 od 2. studenoga 2020. o mjerama 

za sprječavanje širenja epidemije bolesti  COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2  

i organizaciji  rada prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova za vrijeme trajanja epidemije 

predsjednica Općinskog suda u Virovitici, Željka Jurić, donosi 

 

IZMJENU ODLUKE 

 

 I. Mijenja se točka III. Odluke predsjednice suda od 3. studenoga 2020. posl. br. 

3 Su-104/2020-35, tako da ista sada glasi:  

  

A) U zemljišnoknjižnom odjelu Virovitica radno vrijeme za primanje stranaka i 

vanjskih suradnika određuje se od ponedjeljka do četvrtka, u vremenu od 8:00-

13:00 sati. 

 

B) U zemljišnoknjižnom odjelu Pitomača radno vrijeme za primanje stranaka je 

svakog radnog dana od 7:00 do 12:00 sati. 

 

C) U zemljišnoknjižnom odjelu Slatina radno vrijeme za primanje stranaka je svakog 

radnog dana od 7:30 do 12:00 sati, a pauza za dnevni odmor je od 10:00 do 10:30. 

 

D) U zemljišnoknjižnom odjelu Orahovica radno vrijeme za primanje stranaka je 

svakog radnog dana od 7:30 do 15:00 sati, a pauza za dnevni odmor je od 10:00 do 

10:30. 

 

 Svakog radnog dana se prijedlozi i zahtjevi za izdavanje izvadaka/potvrda/preslika 

mogu podnositi poštom i elektroničkim putem (putem javnih bilježnika i odvjetnika), uz 

preporuku da se navede kontakt (broj telefona/e-mail)." 

  

  II. Ova izmjena odluke stupa na snagu danom donošenja. 
 

          Predsjednica suda                                                                                    

                                                              Željka Jurić 

 

 

 



DNA:  

l.  Svi zaposlenici Općinskog suda u Virovitici i Stalne službe u Slatini 

2. Županijski sud u Bjelovaru – predsjedniku gospodinu Goranu Milakoviću 

3. Na web stranici suda 

4. ODO u Virovitici 

5. Pravosudna policija  

6. Na ulaznim vratima zgrada suda na svim lokacijama 

 

 

 

 



Broj zapisa: eb2f7-55b2e

Kontrolni broj: 0bb54-37b08-baca8

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
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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.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
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