
                
   
    
   
REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD U SPLITU                                                                      OVR-2193/20 
STALNA SLUŽBA U SUPETRU 
 

Općinski sud u Splitu – Stalna služba u Supetru, po sucu Jermini Dujmović-
Živković, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja SVPETRVS HOTELI d.d. iz Supetra, 
Put Vele Luke 4, OIB: 17106860816, zastupanog po predsjedniku uprave Marijanu 
Dužiću s prebivalištem na adresi Mirka Kustića 2/A, Supetar, OIB: 80772158539, a 
ovaj po punomoćniku Hrvoju Alajbegu, odvjetniku u Splitu, protiv ovršenika 
BOĆARSKOG KLUB BROČ iz Supetra, Put Jezerina 27a, OIB: 11314275316, 
zastupanog po punomoćnicima Ivici Restoviću, Vedrani Garafulić Kukoč i Ivani 
Restović, odvjetnicima Zajedničkog odvjetničkog ureda u Splitu, radi ispražnjenja i 
predaje nekretnine u posjed, dana 5. svibnja 2022., donio je sljedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

        Upućuje se ovršenik "Boćarski klub Broč", OIB: 11314275316 da u roku od 15 
dana, računajući od dana primitka ovog zaključka, pokrene parnicu protiv 
ovrhovoditelja, radi proglašenja da je nedopuštena ovrha određena rješenjem o ovrsi 
pod poslovnim brojem OVR-2193/20 od 22. prosinca 2020., na nekretnini ovršenika i 
to dijela nekretnine u sklopu nogometnog igrališta, označene kao čest. zem. 845, 
površine 11272 m2, ZU 988 i čest. zem. 842/3, površine 1785 m2, ZU 1171, sve K.O. 
Supetar, anagrafske oznake Supetar, Put Vele Luke bb i to baš teren za igranje boća 
površine 516 m2 (208 m2+208 m2), tribine površine 130 m2 i šank površine 8,75 m2, 
iz razloga što ovrhovoditelj nije ovlašten temeljem ovršne isprave, pravomoćne i 
ovršne presude Općinskog suda u Splitu – Stalne službe u Supetru, poslovni broj P-
5273/15 od 10. listopada 2016., tražiti ovrhu protiv ovršenika.  
 

Obrazloženje 
 

1. Na prijedlog ovrhovoditelja ovaj sud je dana 22. prosinca 2020., donio 
rješenje o ovrsi pod poslovnim brojem OVR-2193/20, temeljem ovršne isprave, 
presude Općinskog suda u Splitu – Stalne službe u Supetru, poslovni broj P-5273/15 
od 10. listopada 2016. i to ispražnjenjem dijela nekretnine u sklopu nogometnog 
igrališta, označene kao čest. zem. 845, površine 11272 m2, ZU 988 i čest. zem. 
842/3, površine 1785 m2, ZU 1171, sve K.O. Supetar, anagrafske oznake Supetar, 
Put Vele Luke bb i to baš teren za igranje boća površine 516 m2 (208 m2+208 m2), 
tribine površine 130 m2 i šank površine 8,75 m2 te predajom predmetnog dijela 
nekretnine u posjed ovrhovoditelju, slobodnog od stvari i osoba. 
 
 2. Protiv navedenog rješenja o ovrsi ovršenik je dana 12. siječnja 2021., 
izjavio žalbu u kojoj navodi da Boćarski klub Supetar nije označen kao ovršenik, već 
Boćarski klub Broč pa već iz tog razloga ovrha nije dopuštena. Nadalje navodi da 
ovrhovoditelj nije ovlašten temeljem presude na koju se poziva tražiti ovrhu protiv 
ovršenika jer posjednik predmeta ovrhe nije Boćarski klub već Grad Supetar koji je 
vlasnik i posjednik cjelokupnog sportskog centra, odnosno sportskih objekata koji su 
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izgrađeni na zemljištu koje je označeno u pobijanom ovršnom rješenju. Sukladno 
navedenom zatražio je da se ovrha proglasi nedopuštenom.  
 
 3. Odredbom čl. 50. st. 1. toč. 7. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: 
112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20 – dalje OZ), propisano je da protiv 
rješenja o ovrsi ovršenik može izjaviti žalbu ako ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti 
ovrhu na temelju ovršne isprave, odnosno ako nije ovlašten na temelju nje tražiti 
ovrhu protiv ovršenika.  
 

4. Odredbom čl. 52. st. 3. OZ-a je propisano da će sud, ako ovrhovoditelj 
ospori postojanje tih razloga ili se ne očituje u roku od osam dana, bez odgode 
donijeti zaključak kojim će ovršenika uputiti da u roku od petnaest dana od dostave 
zaključka pokrene parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom zbog razloga iz 
stavka 1. navedenog čl. zbog kojeg je izjavio žalbu. 
 

5. Podneskom od 22. siječnja 2021., ovrhovoditelj se očitovao na žalbu 
ovršenika navodeći da nisu ispunjeni uvjeti za proglašenje ovrhe nedopuštenom, da 
su prigovori paušalni i nepotkrijepljeni bilo kakvim dokazima, usmjereni na 
odugovlačenje postupka. Naprotiv, da je presudom Županijskog suda u Splitu 
poslovni broj Gž-546/20 od 29. travnja 2020. u parnici koja se vodila između Grada 
Supetra, kao tužitelja i ovdje ovrhovoditelja "Svpetrvs Hoteli" d.d. kao tuženika, radi 
utvrđenja prava vlasništva, nekretnina u naravi nogometno igralište, označena kao 
čest. zem. 842/3 i 845, sve K.O. Supetar, odbijen tužbeni zahtjev tužitelja, Grada 
Supetra, za utvrđenjem prava vlasništva. Osim toga, da je ovršenik u međuvremenu 
promijenio ime iz Boćarskog kluba Broč u Boćarski klub Supetar, ali je identitet 
ovršenika nesporan budući su sjedište i OIB Boćarskog kluba Broč i Boćarskog kluba 
Supetar, identični. 

 
6. Obzirom da je ovršenik u svojoj žalbi istaknuo žalbeni razlog iz odredbe čl. 

50. st. 1. toč. 7. OZ-a, a osnovanost svoje žalbe nije dokazao na kvalificirani način 
propisan odredbom čl. 52. st. 4. OZ-a, valjalo je primijeniti odredbu čl. 52. st. 3. OZ-a, 
te odlučiti kao u izreci. 

 
    U Splitu, 5. svibnja 2022.  
 

     S U D A C 
 

                Jermina Dujmović-Živković 
 
 
 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena. 

DNA:  
- pun. ovrhovoditelja 
- pun. ovršenika 
- u spis  
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