
Temeljem članka 28. Statuta Hrvatskog  oldtimer saveza, Upravni odbor na IX. sjednici 
održanoj dana 30.lipnja 2007.godine usvaja: 
 
 
 PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI 

 U AUTOMOTO ŠPORTOVIMA 
 

 
I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u automoto športovima (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik) je skup pravila koja je ustanovio Hrvatski oldtimer savez (u daljnjem 
tekstu: HROS), koja će se primjenjivati u slučaju kršenja odredaba Statuta HROS-a, 
Pravilnika o automoto športovima-susretima , pripadajućih dodataka ovih pravilnika kao 
i posebnih pravilnika pojedinih natjecanja, te drugih pravilnika i normi koje u automoto 
športu-susretima utvrde organi i tijela HROS-a, odnosno FIVA. 
 
 Ovim Pravilnikom ureĎuju se: 

- ugled automoto športova-susreta 
 - vrste stegovnih mjera 
 - prijestupi zbog kojih se izriču stegovne mjere 
 - stegovni postupak 
 - utvrĎivanje stegovnih mjera 
 - izricanje stegovnih mjera 
 - odlučivanje o žalbama 
 - ublaženje izrečenih mjera i obnova postupka 
 - materijalna odgovornost 
 - prijelazne i završne odredbe. 
 
II. UGLED AUTOŠPORTA 

Članak 2. 
Vozači i natjecatelji, suci u automoto športu, te organizatori natjecanja baveći se na 
različite načine automoto športovima prihvaćaju ovaj Pravilnik i sve ostale dodatke i 
pravilnike, kojima se ureĎuju natjecanja i obvezuju se da savjesno i s punom 
odgovornošću obavljaju svoje zadatke i obveze s ciljem afirmacije i čuvanja ugleda 
automoto športova, te članica i članova HROS-a. 
 

Članak 3. 
Svi prekršitelji odredaba ovog Pravilnika kao i drugih dodataka i pravilnika kojima se 
ureĎuju natjecanja, ili oni koji na bilo koji način svojim postupcima i ponašanjem nanose 
štetu automoto športovima, snosit će disciplinsku odgovornost te će im se izreći 
disciplinska mjera koja treba djelovati kao zaštitnik ugleda automoto športova te 
istodobno imati i odgojno djelovanje. 
 
III. VRSTE STEGOVNIH MJERA 

Članak 4. 
Disciplinske mjere dijele se na disciplinske mjere koje se izriču na natjecanju i na 
disciplinske mjere koje izriču disciplinska tijela u automoto športovima. 
 
A) Stegovne mjere koje se izriču na natjecanju – susretu 
 

Članak 5. 
Stegovne mjere na natjecanju izriču direktor ili žiri natjecanja. Sve stegovne mjere izriču 
se u pisanom obliku i moraju biti uručene počinitelju stegovnog prijestupa. 



Stegovne mjere koje se izriču vozačima, osobama koje su u pratnji vozača, a za koje 
odgovara vozač. Sucima i ostalim športskim djelatnicima koji sudjeluju na natjecanjima- 
susretima su slijedeća: 
           a) javni ukor 
 b) vremenska kazna 
 c) isključenje s natjecanja. 
 

Članak 6. 
 Javni ukor izriče se i objavljuje putem službenog razglasa ili na drugi pogodan 
način u slučaju nešportskog ponašanja.  
Nešportskim ponašanjem smatra se: psovanje, prigovaranje odlukama izvršnih i 
nadzornih sudaca na natjecanju; izazivanje drugih vozača, športskih djelatnika i 
gledateljstva riječima, nepristojnim pokretima, a što narušava ugled automoto športova. 
 
 

Članak 7. 
Vremenska kazna izriče se za povrede utvrĎene u dodacima pravilnika za pojedine 
discipline automoto športova- susreta, odnosno za povrede utvrĎene ovim Pravilnikom. 
 

Članak 8. 
Isključenje s natjecanja izriče se u slučajevima: 
 
 - ponavljanja nešportskog ponašanja opisanog u Članku 6. 
 - fizičkog napada na sudionike natjecanja-susreta, izvršne i nadzorne suce i 
gledatelje 
 - ako odbije provjeru na verifikaciji. 
 
 
B) Stegovne mjere koje se izriču u stegovnom postupku 
 

Članak 9. 
Stegovne mjere protiv vozača, suvozača i sudaca koje izriče predsjednik stegovnog 
povjerenstva i stegovno povjerenstvo u automoto športovima-susretima, jesu: 

a) pisani javni ukor, koji se objavljuje u Glasilu HROS-a ili na oglasnoj ploči i 
izvještava matični klub 

   
 b) zabrana sudjelovanja ili obavljanja dužnosti na svim ili odreĎenim 
natjecanjima u odreĎenom vremenskom razdoblju ili na odreĎenom broju natjecanja 
 c) doživotna zabrana sudjelovanja ili obavljanja dužnosti na svim natjecanjima 
 d) suspenzija u tijeku disciplinskog postupka. 
 

Članak 10. 
Stegovne mjere koje se izriču protiv organizatora natjecanja, - susretu natjecatelja, 
organizacija - članica HROS-a, i drugih pravnih osoba koje su organizirale ili sudjelovale 
na automoto  natjecanjima-susretima su: 
 

a) pisani javni ukor, koji se objavljuje u Glasilu HROS-a ili na oglasnoj ploči 
 b) zabrana organiziranja ili sudjelovanja na odreĎenim ili svim natjecanjima u 
odreĎenom  vremenskom razdoblju 
 
 
 
 
  



IV. PRIJESTUPI ZBOG KOJIH SE IZRIČU STEGOVNE MJERE VOZAČIMA,SUCIMA I 
OSTALIM ŠPORTSKIM DJELATNICIMA 
 

Članak 11. 
Pisani javni ukor 
Izriče se za povrede odredaba pravilnika koje su učinjene nesvjesno i nemaju ozbiljnih 
posljedica na sam tijek natjecanja, ugled automoto športova i organizacija HROS-a, te 
za one povrede koje nisu naznačene u Članku 14. ovog Pravilnika. 
 

Članak 12. 
Zabrana sudjelovanja ili obavljanja dužnosti  
Izriče se za sljedeće povrede i prijestupe, o težini kojih ovisi dužina trajanja zabrane. 
Odluka o vrsti mjere koja će se primijeniti ovisi o tome koji će uvjet prije biti ispunjen, s 
time da vremenska kazna mora teći tijekom natjecateljske sezone isključivo na 
natjecanjima-susretima koje se boduju temeljem pravilnika odobrenih od strane HROS-
a. 
 
 a) do tri mjeseca ili do tri natjecanja:  
 - nešportsko ponašanje, prigovaranje i psovanje, odbijanje obavljanja naredbi 
izvršnih  sudaca, prijetnja fizičkim napadom i slično 
 
 b) od tri do šest mjeseci ili od tri do šest natjecanja: 

- fizički napad, demonstrativno napuštanje natjecanja, prihvaćanje 
nagovaranja na bojkot daljnjeg natjecanja, nastupanje na natjecanjima 
bez odobrenja, nastupanje na natjecanju bez ispunjavanja potrebnih 
uvjeta, sudjelovanje na natjecanjima s vozilom na kojem su prema 
nalazu voditelja verifikacijskog povjerenstva organizatora, obavljene 
nedozvoljene preinake manjeg obujma, namjerno kršenje športskih 
pravilnika, pružanje lažnih podataka, nepravilno izvoĎenje elemenata 
natjecanja, ometanje drugih vozača na stazi, pristranost i neobjektivnost 
u radu, sudjelovanje na natjecanjima koja nisu upisana u odgovarajući 
kalendar, neistinito prikazivanje dogaĎaja u javnosti, a posebno preko 
sredstava javnog informiranja, neispunjavanje materijalnih obveza, 
odbijanje nastupa za ekipe i reprezentaciju, prikrivanje drugih 
prijestupnika, napuštanje dužnosti za natjecanja 

 
 c) od šest do dvanaest mjeseci ili od šest do dvanaest natjecanja: 

- nešportsko ponašanje na natjecanju u inozemstvu, vrijeĎanje i 
klevetanje športskih tijela i sudaca, fizički obračun, teška povreda 
športskih pravilnika koja je uzrokom poremećaja normalnog odvijanja 
natjecanja, fizički napad na suca- nadzornog sudca na natjecanju, 
pogreške u radu izvršnih sudaca koje uzrokuju ometanje normalnog 
izvoĎenja natjecanja, pogreške u radu sudaca koje izravno utječu na 
redoslijed na natjecanju, nagovaranje vozača, suvozača, natjecatelja i 
sudaca na organizirani bojkot daljnjeg natjecanja, sudjelovanje na 
natjecanju s vozilima na kojima su obavljene nedozvoljene preinake 
srednjeg obujma, nastupanje na natjecanjima-susretima za vrijeme 
zabrane izrečene od strane zdravstvenih tijela, nastupanje na 
natjecanjima-susretima i obavljanje dužnosti za vrijeme suspenzije ili 
trajanja kazne, podmićivanje i primanje mita vozača i športskih 
dužnosnika, namještanje redoslijeda na natjecanjima, prijestupi u vezi s 
prijelaznim rokom, falsificiranje dokumenata na natjecanjima, lažno 
svjedočenje u stegovnom postupku 

 
    d) od dvanaest do dvadeset četiri mjeseca ili dvanaest do dvadeset četiri natjecanja: 



- pogibeljna vožnja na natjecanju koja za posljedicu ima nezgodu na 
natjecanju, povrede športskih pravilnika koje su uzrokovale prekid 
natjecanja-susreta, pogreške u radu sudaca s posljedicama prekida 
natjecanja, fizički obračun na natjecanjima u inozemstvu, nešportsko 
ponašanje na natjecanjima u inozemstvu koje šteti ugledu organizacije 
HROS i zemlji, sudjelovanje na natjecanjima s vozilima na kojima su 
prema nalazu voditelja verifikacije, obavljene nedozvoljene preinake u 
većem obujmu, organiziranje bojkota natjecanja ili sjednica športskih 
tijela. 

Za odreĎivanje obujma tehničkih preinaka na vozilima, zaduženi su voditelji verifikacije 
na pojedinim natjecanjima. 
Mjere zabrana sudjelovanja mogu se za počinjeni prekršaja izreći kao zasebne kazne ili 
se mogu izreći zajedno, ovisno o vrsti i težini počinjenog prijestupa. 
 
 
 PRIJESTUPI ZBOG KOJIH SE IZRIČU STEGOVNE MJERE 
ORGANIZATORIMA, NATJECATELJIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA 
 

Članak 13. 
Pisani javni ukor izriče se za povrede odredaba pravilnika, prijestupe i propuste 
organizatora natjecanja-susreta, drugih pravnih osoba i natjecatelja koji su sudjelovali u 
organizaciji natjecanja ili na natjecanju, a učinjeni su nesvjesno i nemaju posljedice na 
regularnost samog natjecanja niti rezultate na natjecanju te za sve druge povrede 
odredaba ovog Pravilnika koje nisu naznačene u Članku 14. ovog Pravilnika. 
 

Članak 14. 
Zabrana organiziranja odreĎenih ili svih natjecanja-susreta u odreĎenom vremenskom 
razdoblju ili sudjelovanje na odreĎenim ili svim natjecanjima-susretima u odreĎenom 
vremenskom razdoblju izriče se za sljedeće prijestupe od kojih ovisi dužina trajanja 
disciplinske mjere: 
a) do dvanaest mjeseci: 

- prijavljivanje i primanje na natjecanja vozača, suvozača i natjecatelja koji 
nemaju potrebne dozvole, prijavljivanje i primanje na natjecanja vozača, 
suvozača i natjecatelja kojima je izrečena suspenzija ili im traje izrečena 
disciplinska mjera, povreda športskog pravilnika koja ima za posljedicu izvoĎenje 
natjecanja pod različitim uvjetima za pojedine sudionike u natjecanju, 
neizvršavanje materijalnih obveza od strane organizatora predviĎenih posebnim 
pravilnikom i ostalim pravilnicima ili meĎusobnim ugovorom o pojedinim 
sudionicima na natjecanju 

b) od dvanaest do šezdeset mjeseci: 
- povrede športskih pravilnika koje imaju za posljedicu neregularno odvijanje ili 
prekid natjecanja, pogreške za vrijeme natjecanja koje su uzročnik udesa, slabo 
osiguranje vozača i gledateljstva 

 
 
VI. UTVRĐIVANJE STEGOVNIH MJERA 
 

Članak 15. 
Prilikom utvrĎivanja disciplinske mjere, prekršitelju će se uzimati u obzir sve okolnosti 
koje utječu na visinu disciplinske mjere, kako otežavajuće, tako i olakšavajuće, a 
osobito izazvane posljedice, stupanj odgovornosti prekršitelja, pobude i način na koji je 
prijestup napravljen, moralne osobine izvršitelja, držanje i ponašanje izvršitelja prije i 
nakon napravljenog prijestupa kao i za voĎenja stegovnog postupka. 
 
 



Članak 16. 
Ako se prilikom utvrĎivanja stegovnih mjera utvrdi da nisu prouzročene teže posljedice i 
da postoje osobito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i samo s prijetnjom 
stegovnom mjerom može postići svrha izricanja mjere, izvršitelju prijestupa može se 
izreći uvjetna mjera. 
Izricanjem uvjetne stegovne mjere, prekršitelju se utvrĎuje trajanje mjere i istovremeno 
odreĎuje da se ona neće izvršiti pod uvjetom da prekršitelj u ostavljenom roku, koji ne 
može biti kraći od tri mjeseca, niti dulji od dvanaest mjeseci, ne napravi novi prijestup. 
Uvjetna mjera ne može se izreći prekršitelju za kojeg se utvrdi da je počinio povrede iz 
Članka 14. c  ovog Pravilnika. 
Ako prekršitelj u ostavljenom roku iz stavka 2. ovog Članka napravi novi prekršaj, 
utvrĎena disciplinska mjera zbrojit će se s utvrĎenom mjerom za novi prijestup i utvrditi 
jedinstvena bezuvjetna mjera za oba prijestupa. 
 

Članak 17. 
Nikome se ne može utvrditi stegovna mjera prije nego bude saslušan,osim ako se bez 
opravdanih razloga ne odazove dostavljenom pozivu za saslušanje..  
Smatra se da je netko saslušan ako na poziv nadležnog disciplinskog tijela pristupi 
osobno ili dostavi svoju pisanu izjavu u traženom roku. Nedolazak na saslušanje ili ne 
dostavljanje izjave u traženom roku, smatrat će se u stegovnom postupku kao obrana 
šutnjom. 
 
 

Članak 18. 
Osobi koja drugog potakne ili mu pomogne izvršiti prijestup, utvrĎuje se stegovna mjera 
kao da je prijestup sam počinio. 

 
Članak 19. 

O izrečenim stegovnim mjerama vodi se evidencija. 
Evidenciju vodi Tajništvo HROS-a. 
Ako prekršitelj, kojem je izrečena stegovna mjera, u roku od dvije godine po isteku 
vremena utvrĎenog za disciplinsku mjeru, ne počini novi prekršaj, izrečena disciplinska 
mjera brisat će se iz evidencije. 
 

Članak 20. 
Stegovni postupak pokreće se zahtjevom za pokretanje stegovnog postupka u roku od 
pet dana od dana saznanja za počinjeni prekršaj, a najkasnije u roku od tri mjeseca od 
dana počinjenog prekršaja.  
Konačna odluka mora biti donesena najkasnije u roku od devedeset dana od dana 
podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka. 
 
VII. STEGOVNA TIJELA 

Članak 21. 
Jedinstvena stegovna tijela za automoto športove- susrete HROS-a su: 
 - predsjednik stegovnog povjerenstva za automoto športove-susrete   
    
 - stegovno povjerenstvo za automoto športove-susrete     

 
 

Članak 22. 
Stegovno povjerenstvo sastavljeno je od tri člana i to: 
 - predsjednika stegovnog povjerenstva kojeg imenuje  predsjednik Upravnog 
odbor HROS-a u jednoj osobi za obje grane športa-susreta  



- dvije osobe u okviru stegovnog povjerenstva (po jedna za automoto natjecanja 
odnosno za automoto susrete), ovisno o tome o kojoj se grani športa radi. Obje 
osobe imenuje Upravni odbor HROS-a  

i po Poslovniku o radu koji vrijedi za rad Upravnog odbora HAKS-a, kao i prema 
odredbama ovog Pravilnika. 
Na sjednicama Stegovnog povjerenstva, bez prava glasa, kao stručni izvjestitelj, može 
biti nazočan nadzorni sudac. O eventualnom pozivanju nadzornog suca, odlučuje 
predsjednik Stegovnog povjerenstva.    
 
 
VIII. STEGOVNI POSTUPAK 

Članak 23. 
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv organizatora natjecanja, vozača, 
suvozača, sudaca, ili drugih dužnosnika HROS-a, nadležnom tijelu mogu podnijeti: 
 - športska i izvršna tijela i organi HROS-a 
 - članice HROS-a 

- suci ili žiri natjecanja 
 - nadzorni suci natjecanja 
 - vozači i suvozači na natjecanju. 
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv organizatora natjecanja, natjecatelja, 
organizacija članica HROS-a i drugih pravnih osoba sudionika natjecanja, mogu 
podnijeti nadležnom stegovnom tijelu: 
 - športska i izvršna tijela HROS-a, 
 - članice HROS-a 
 - suci ili žiri natjecanja, 
 - nadzorni suci natjecanja, 
 - vozači i suvozači na natjecanju. 
 
IX. IZRICANJE STEGOVNIH MJERA 
 

Članak 24. 
Stegovne mjere u stegovnom postupku izriče stegovno povjerenstvo za sva automoto – 
natjecanja-susrete koja se održavaju u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 25. 
Po primitku zahtjeva za pokretanje postupka, predsjednik stegovnog povjerenstva 
donosi odluku o odbacivanju zahtjeva ili pokretanju postupka. 
Svaki zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mora biti jasno obrazložen i 
dokumentiran. Nejasno obrazložen i nedokumentiran zahtjev, nepravodoban ili 
podnesen od neovlaštene osobe ili tijela, predsjednik stegovnog povjerenstva će 
odbaciti. 
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mora biti podnijet u roku sedam dana od 
dana saznanja za počinjeni prijestup, poštom na adresu HROS-a. Predsjednik 
povjerenstva dužan je u roku trideset dana donijeti rješenje I. stupnja nakon provedenog 
postupka I. stupnja. 
U slučaju izricanja suspenzije  predsjednik stegovnog povjerenstva dužan ju je izreći u 
roku pet dana po prijemu zahtjeva. 
Protiv odluke o suspenziji nije dozvoljena posebna žalba. 
 

Članak 26. 
Stegovno tijelo koje je po prijemu zahtjeva izreklo suspenziju dužno je u roku od trideset 
dana, računajući od dana izricanja suspenzije, donijeti rješenje o izricanju stegovne 
mjere ili o prestanku suspenzije. 
Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunat će se u izrečenu mjeru u potpunosti ako 
je izrečena vremenska stegovna mjera, dok u slučaju izricanja mjere zabrane 



sudjelovanja ili obavljanja dužnosti na odreĎenom broju natjecanja i u odreĎenoj 
disciplini, u izrečenu stegovnu mjeru uračunat će se samo broj natjecanja odreĎene 
discipline koja je održana za vrijeme suspenzije. 
Konačnost rješenja nastupa primitkom odluke Stegovnog povjerenstva ili pak istekom 
roka za žalbu protiv rješenja predsjednika stegovnog povjerenstva, ukoliko žalba u tom 
roku nije podnesena. 
Osobi koja je pod suspenzijom i kojoj je izrečena stegovna mjera u vremenskom 
trajanju, zabranjeno je sudjelovanje i obavljanje dužnosti na svim auto natjecanjima bez 
obzira na rang i disciplinu natjecanja-susreta, za trajanja suspenzije ili stegovne mjere. 
MeĎutim, samo u svojstvu u kojem je počinila prekršaj za koji je kažnjena. 
 
 
 

Članak 27. 
Sva rješenja u toku stegovnog postupka, kao i svi pozivi dostavljaju se preporučenom 
poštom uz povratnicu. 
 

Članak 28. 
U tijeku stegovnog postupka, predsjednik stegovnog povjerenstva će saslušati osobu 
protiv koje je podnesen zahtjev, odnosno pozvat će tu osobu da se pisano očituje na 
navode zahtjeva, saslušat će svjedoke na koje se podnositelj zahtjeva ili pak osoba 
protiv koje je zahtjev podnesen poziva, izvršiti uvid u sve dostupne isprave i druge 
materijalne dokaze.  
 
X. ŽALBE 

Članak 29. 
Protiv odluke o izricanju stegovne mjere može se podnijeti žalba Odboru za natjecanja i 
vrednovanje vozila u roku od osam (8) dana po primitku odluke I stupnja. 
Odluka Odbora je konačna. 
Žalbu može podnijeti osoba kojoj je stegovna mjera izrečena, njegova matična udruga ili 
udruga za koju nastupa u nekoj drugoj disciplini auto športa, kao i podnositelj zahtjeva 
za pokretanje stegovnog postupka. Žalbe moraju biti podnijete u roku osam dana od 
dana primitka rješenja o izricanju stegovne mjere i moraju biti jasno obrazložene i 
dokumentirane. 
Uz žalbu žalitelj obavezno uplaćuje pristojbu, a visinu koje utvrĎuje Upravni odbor 
HROS-a za svaku natjecateljsku sezonu. 
Sva tijela i organi HROS-a koja su ovlaštena podnositi zahtjeve za pokretanje 
Stegovnog postupka osloboĎena su plaćanja pristojbe uz žalbu. 
 

Članak 30. 
Sve žalbe moraju biti riješene od strane stegovnog tijela II stupnja u roku trideset dana, 
računajući od dana kada je žalba zaprimljena u Tajništvu HROS-a. 
 

Članak 31. 
Stegovno povjerenstvo rješava žalbe protiv odluke predsjednika povjerenstva na 
posebnoj sjednici. 
Predsjednik stegovnog povjerenstva dužan je uz odluku I stupnja dostaviti Tajništvu 
HROS-a i cjelokupan materijal na temelju kojeg je donio odluku. 
Na sjednici će se pročitati odluka predsjednika povjerenstva te izvršiti uvid u svu 
dokumentaciju temeljem koje je predsjednik odluku donio, pročitat će se žalba i 
saslušati usmeno ili pročitati pisano izviješće predsjednika stegovnog povjerenstva, ako 
je to potrebno, nakon čega će Povjerenstvo donijeti odluku.  
Stegovno povjerenstvo može odlučiti da neposredno sasluša i žalitelja ukoliko smatra 
da za to postoji potreba. 
 



 
XI. ODLUKE O ŽALBAMA 
 

Članak 32. 
Odluke o žalbama na rješenja stegovnog tijela I. stupnja donosi Odbor za natjecanja i 
vrednovanje vozila čija je odluka konačna. 
U slučajevima opisanim u Članku 14. točka d) ovog Pravilnika, postoji mogućnost 
ulaganja zahtjeva za izvanredno ublaženje kazne Upravnom odboru HROS-a. 
 
 
XII. MATERIJALNA ODGOVORNOST 
 

  Članak 33. 
Svi sudionici auto natjecanja-susreta, vozači, suvozači, suci, natjecatelji, organizatori 
natjecanja i druge pravne osobe koje sudjeluju na natjecanju, za sve štete koje nanesu 
trećim osobama, podliježu materijalnoj odgovornosti u skladu sa pozitivnim propisima 
Republike Hrvatske. 
 
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 34. 
Pravo tumačenja ovog Pravilnika u nadležnosti je Upravnog odbora HROS-a. Sve 
članice i članovi HROS-a odriču se mogućnosti bilo kakvog naknadnog žalbenog 
postupka izvan struktura HROS-a te odluke stegovnih tijela, odnosno Upravnog odbora 
HROS-a prihvaćaju kao konačne. 
 

Članak 35. 
Članice HROS-a uskladit će svoje stegovne pravilnike i druge akte kojima reguliraju 
stegovnu i materijalnu odgovornost svojih članova s odredbama ovog Pravilnika u roku 
tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika. 
 

Članak 36. 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se po istom postupku koji vrijedi i za njegovo 
donošenje. 
 
 

Članak  
Pravilnik stupa na snagu osam dana od datuma njegova donošenja. 
 
 
Zagreb,30.lipanj 2007. 
 
                          Hrvatski oldtimer savez 
                          Predsjednik: 
 
                                           Doc.dr.sc. Antun Presečki 

 
 


