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OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 
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Ured predsjednika suda 
Broj: 13 Su-2174/2021-2 
Zagreb, 23. studenog 2021. 
 
 
 
Općinski građanski sud u Zagrebu, po predsjednici suda Petri Kušević Fraculj, u 

postupku dopune dijela zemljišne knjige za k.o. Markuševec, na temelju odredbe čl. 

186. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 

13799., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10.,  55/13., 60/13. i 108/17. - dalje: 

ZZK), donosi 

ODLUKU O OTVARANJU DIJELA ZEMLJIŠNE KNJIGE ZK. UL. BR. 5258 K. O. 

MARKUŠEVEC 

I. Utvrđuje se da je u postupku dopune dijela zemljišne knjige za k.o. Markuševec 

sastavljen zemljišnoknjižni uložak broj 5258 za k. č. br. 8839, vinograd površine 79 

čhv. 

II. S danom 24. studenog 2021. otvara se dio zemljišne knjige koji se odnosi na zk. 

ul. br. 5258 k. o. Markuševec iz točke I. ove odluke te se s istom ima postupati kao sa 

zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku.  

III. Otvaranjem dijela zemljišne knjige iz točke I. ove odluke ujedno se otvara 

postupak ispravljanja upisa u njoj (ispravni postupak).  

IV. Općinski građanski sud u Zagrebu, kao nadležni zemljišnoknjižni sud, po 

službenoj dužnosti će objaviti javnim oglasom na e-Oglasnoj ploči, oglasnoj ploči 

Općinskog građanskog suda u Zagrebu, oglasnoj ploči nadležnog ureda za katastar i 

jedinice lokalne samouprave i na web stranici Općinskog građanskog suda u 

Zagrebu otvaranje ispravnog postupka, sukladno odredbama ZZK. 

 
        Predsjednica suda 
 
        Petra Kušević Fraculj 
 
 
  
 
 



 
 
Dostaviti: 
1. Zk. odjel ovoga suda, 
2. Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, Ulica grada 
Vukovara 58a, Zagreb, 
3. DGU, 
4. Ministarstvo pravosuđa, Sektor za zemljišnoknjižna i stvarna prava, Ulica grada 
Vukovara 49, Zagreb, 
5. Grad Zagreb, Ured gradonačelnika, Trg Stjepana Radića 1/III, Zagreb 
6. e - Oglasna ploča 
7. web stranica Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
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