
HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR  

Temeljem članka 25. Pravila Hrvatskog olimpijskog odbora i članka 28. Pravilnika o 

postupku pred Vijećem športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatski 

olimpijski odbor je na 19. sjednici održanoj 25. svibnja 1999. godine donio  

ODLUKU  

O TROŠKOVIMA POSTUPKA PRED VIJEĆEM ŠPORTSKE ARBITRAŽE 

HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA  

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1.  

Ovom odlukom određuju se pravila o troškovima u postupku pred Vijećem športske 

arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora (u daljnjem tekstu: VŠA).  

Članak 2.  

1. Stranka koja pokrene postupak izvanrednog preispitivanja odluka športskih udruga 

pred VŠA, ili podnese zahtjev odnosno prijedlog za izdavanje pravnog mišljenja 

dužna je predujmiti troškove postupka.  

2. Troškovi postupka sastoje se od:  

a) pristojbe za vođenje postupka propisane tarifom VŠA;  

b) materijalnih troškova postupka.  

3. Na zahtjev stranke, Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora može stranku u cijelosti ili 

djelomično osloboditi dužnosti plaćanja troškova postupka, ako je predmet postupka 

od osobitog interesa za djelatnost Hrvatskog olimpijskog odbora. Ako Vijeće 

Hrvatskog olimpijskog odbora oslobodi stranku dužnosti plaćanja troškova postupka, 

troškove postupka na koje se oslobođenje odnosi snosi Hrvatski olimpijski odbor.  

Članak 3.  

1. Materijalni troškovi postupka su troškovi uzrokovani izvođenjem dokaza, 

pribavljanjem informacija, vođenjem zapisnika o sjednicama VŠA, prevođenja, 

pribavljanja konzultativnih mišljenja od športskih i pravnih stručnjaka i slični 

materijalni izdaci uzrokovani vođenjem postupka.  



2. Stranka koja pokrene postupak dužna je posebno naknaditi materijalne troškove 

postupka. Tajnik VŠA može zatražiti polaganje predujma za te troškove te odrediti 

visinu tog predujma u skladu s predvidivom visinom tih troškova.  

II. TARIFA  

Članak 4.  

Tar. br. 1.  

Pristojba za vođenje postupka izvanrednog preispitivanja  

Pristojba za provođenje postupka izvanrednog preispitivanja odluka športskih udruga 

iznosi 8.000 kuna.  

Tar. br. 2.  

Pristojba za vođenje postupka davanja pravnog mišljenja  

Pristojba za vođenje postupka davanja pravnog mišljenja iznosi 4.000 kuna.  

Tar. br. 3.  

Vraćanje iznosa uplaćene pristojbe  

Ako stranka u postupku pred VŠA povuče svoj zahtjev odnosno prijedlog ili odustane 

od vođenja postupka, odnosno ako iz bilo kojih razloga postupak ne bude okončan 

donošenjem meritorne odluke, predsjednik VŠA može odlučiti da se stranci vrati 

primjeren dio uplaćene pristojbe.  

III. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 5.  

Ova odluka objavljuje se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu danom 

objavljivanja.  

Broj: 966 

Zagreb, 25. svibnja 1999.  

Predsjednik 

Hrvatskog olimpijskog odbora 

Antun Vrdoljak, v. r.  
 


