ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број : 353-12a/2015
Сомбор, 10.07.2015. године
На основу члана 39. Правилника о раду арбитражног суда Фудбалског савеза
Војводине, Извршни одбор Фудбалског савеза Војводине је на седници одржаној дана 10.
Јула 2015. године, донео

ОДЛУКУ
О ТРОШКОВИМА И НАКНАДАМА У ПОСТУПЦИМА ПРЕД СТАЛНИМ
АРБИТРАЖНИМ СУДОМ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се висина трошкова у поступцима на које се примењује
Правилник о раду Арбитражног суда Фудбалског савеза Војводине.
Члан 2.
Странке које учествују у поступцима пред сталним Арбитражним судом (у даљем
тексту: Арбитража) сносе трошкове поступка, који се састоје од:
1. таксе за регистрацију;
2. накнаде арбитрима;
3. административних трошкова поступка;
4. материјалних трошкова поступка.
Члан 3.
Такса за регистрацију за спровођење арбитражног поступка утврђује се у износу од
5.000,00 (словима: пет хиљада) динара.
Члан 4.
За спровођење арбитражног поступка трошкови наведени у члану 2. ове Одлуке под
тачкама 2. и 3. ће се наплаћивати према следећој Тарифи, а у зависности од вредности
предмета спора:
Од (динара)

До (динара)

Износ (динара)

-

100.000,00

10.000,00

100.001,00

250.000,00

15.000,00

250.001,00

400.000,00

20.000,00
-1-

400.001,00

500.000,00

25.000,00

500.001,00

30.000,00

Ако тужени уложи пртоивтужбу или истакне компензациони приговор, трошкови за
спровођење арбитражног поступка у погледу тих захтева рачунаће се засебно, према наведеној
Тарифи, независно од трошкова који се рачунају по тужби.
У нарочито сложеним предметима Председник арбитраже може одредити да се износ
трошкова поступка повећа, до максимално троструког износа од оног који предвиђа Тарифа.

Члан 5.
Ако тужилац повуче тужбу, део уплаћених средстава из члана 4. ове Одлуке, на писмени
захтев тужиоца, вратиће се:
- пре образовања Арбитражног већа / именовања арбитра појединца - 50%;
- пре заказане усмене расправе - 30%;
- по заказаној, а пре одржане усмене расправе - 10%.
По одржаној усменој расправи, односно у случају Одлуке Већа да се расправа не одржи,
наведена средства се не враћају.
Средства уплаћена на име таксе за регистрацију за спровођење арбитражног поступка, не
враћају се.
Члан 6.
Трошкови у вези са вршењем појединих просесних радњи (трошкови вештачења и др.) као
и други материјални трошкови (стенографисање и сл.) нису укључени у трошкове поступка чији је
износ дефинисан овом Одлуком и исте по правилу предујмљује странка која подноси предлог да
се учини одређена процесна радња, мада поступајуће Веће може одлучити и другачије. Додатне
материјалне трошкове странке ће предујмити према Одлуци поступајућег Већа.

Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ФС ВОЈВОДИНЕ

Драган Симовић
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