
5. NEKRETNINA U K.O. SAVUDRIJA 

 
 

Katastarska čestica br. 13/13 ZGR k.o. Savudrija nalazi se unutar granica građevinskog 

područja naselja Crveni vrh prema Prostornom planu uređenja Grada Umaga. Čestica je u 

potpunosti izgrađena te se na njoj nalazi gospodarska građevina koja se svojim manjim 

dijelom proteže i na cijelu susjednu k.č.br. 13/14. Parcela stoga nije ograđena i nalazi se na 

ravnom zemljištu. Okolna zemljišta su ili neizgrađena (zasađena niskom travom i drvećem 

te nasipana tucanikom ili zarasla u neodržavano raslinje) ili izgrađena sa stambenim 

objektima. Lokacija je vrlo dobro prometno povezana - nekretnini je moguće pristupiti 

osobnim automobilom preko asfaltirane prometnice koja se nalazi na susjednoj k.č.br. 

13/1, a koja se nalazi u suvlasništvu većeg broja privatnih osoba kao i grada Umaga. 

Između prometnice i predmetne nekretnine u naravi se nalazi otvoreno dvorište, koje služi 

kao mjesto za parkiranje vozila svih okolnih stambenih objekata. Parkiranje vozila je 

moguće na toj susjednoj parceli na kojoj se nalazi i prometnica. Zemljište se sastoji od 

jedne k.č.br. 13/13, ukupne površine 184 m
2
. Zgrada se sastoji od prizemlja i kata, te 

ostavlja dojam kako je duže vrijeme izvan funkcije. Tlocrtna površina prizemlja, kao i kata 

iznosi 147,20 m
2
. Prizemlje je veće visine i dojam je da je imalo skladišnu (ili sličnu) 

namjenu, dok je kat manje visine. Pretpostavlja se da je zgrada izgrađena 1960. godine. 

 

             susjedna parcela zapadno          susjedni objekti sjeverno      

 

 

 



 

    dio objekta na susjednoj k.č.br. 13/14               pogled na k.č.br. sa zapada 
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IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Broj
zemljišta

(kat.
čestice)

Oznaka zemljišta
m2čhvjutro

Primjedba

A

PRVI ODJELJAK
Posjedovnica

Površina
Rbr.

13/13
ZGR.

184SKLADIŠTE I ZGRADA1.

184UKUPNO:

B
Vlastovnica

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba

1. Vlasnički dio: 1/1

REPUBLIKA HRVATSKA

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba

C
Teretovnica

Iznos

1.

1.1 Zaprimljeno 04.10.2017.g. pod brojem Z-29516/2017

UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 13/13 ZGR., ELABORAT
NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA 30.08.2016, UGOVOR UGOVORA O OSNIVANJU
PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
BROJ: 2550/2017 17.07.2017, radi građenja građevne infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, izgradnja kanalizacijskog sustava:
kanalizacijski cjevovod i crpne stanice k.o. Savudrija, na dijelu kčbr. 13/13 zgr. skladište i
zgrada 184 m2 (površina služnosti iznosi 46 m2) u skladu s Lokacijskom dozvolom
Grada Umag - Umag klasa: UP/I-350-05/13-02/68 od 29 srpnja 2016.g. te Elaborata
nepotpunog izvlaštenja od 30. kolovoza 2016.g., za korist i na ime:
6. MAJ ODVODNJA D.O.O., OIB: 56838770652, UMAG, TRIBJE 2

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 01.02.2018.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 02.02.2018. 09:47:26 Stranica: 1
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