
Temeljem čl. 7. lzjave o osnivanju Društva GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o. iz 
Bjelovara, , MB 02376474, OIB 72439215688, Direktor Srećko Ezgeta donio je u Bjelovaru 
dana 15.10.2019. godine 

 

PRAVILNIK 

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA DOBIVANJE I ODUZIMANJE STATUSA 
ISPITIVAČA PLINSKE INSTALACIJE SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I 

ODGOVORNOSTIMA NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU GRADSKE PLINARE 
BJELOVAR d.o.o. 

 
Opće odredbe 

Članak 1. 

(1) Gradska plinara Bjelovar d.o.o., (u daljnjem tekstu: GPB) operator distribucijskog sustava 
plina na svom distribucijskom području, temeljem čl. 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i 
plinovima (NN 108/95), čl.12 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tekućinama 
i plinovima (NN 56/10), čI.42 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN50/18 i 
88/19), Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih 
instalacija - PRAVILNIK HSUP P-601.111/II. izdanje od studenog 2011. odredila je, uvjete 
stjecanja i oduzimanja statusa ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i 
odgovornostima na distribucijskom području GRADSKE PLINARE BJELOVAR d.o.o. 

 

 
Članak 2. 

(1) Ovim aktom propisani su uvjeti stjecanja statusa ispitivača plinske instalacije  sa posebnim 
ovlaštenjima i odgovornostima koje moraju zadovoljiti ispitivači plinske instalacije koji traže 
ovlasti ispitivača za provjeru ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na distributivnom 
području GPB, u cilju osiguranja potrebnog nivoa kvalitete izvedenih ispitivanja, kao preduvjet 
sigurne i ispravne opskrbe plinom i uvjeti oduzimanja stjecanja statusa ispitivača plinske 
instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. 

 

Članak 3. 

(1) Provjera dokumentacije o stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti ispitivača 
plinske instalacije na distribucijskom području GPB obavlja se: 

• prilikom prvog podnošenja zahtjeva za potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji (dalje 
u tekstu: Ugovor) kojim ga GPB temeljem valjanog Ugovora ovlašćuje da u njegovo 
ime obavlja poslove provjere ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na 
njegovom distribucijskom sustavu, 

• periodički, kod svakog obnavljanja Ugovora za ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija 
sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih 
instalacija ( HSUP P-601.111/II. Izdanje), 

• po potrebi, pri obavljanju nadzora kvalitete obavljanja poslova provjere i ispitivanja. 

Definicije 

Članak 4. 

(1) Izrazi koji se koriste u ovom aktu imaju značenja utvrđena zakonima kojima se ureduje 
područje zaštite od požara, energetski sektor i tržište plina, kao i propisima donesenim na 
temelju tih zakona. 
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(2) U ovom aktu koriste se i izrazi koji u smislu Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja 
nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija - PRAVILNIK HSUP P-601.111/II. imaju sljedeća 
značenja: 

Dokaz stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti pravne ili fizičke osobe- obrta- 
je važeća ovlast za obavljanje poslova provjere ispravnosti i nepropusnosti  plinskih instalacija 
jedne od stručnih razina, koju sukladno Pravilniku HSUP izdaje Povjerenstvo 

Pravilnik HSUP- Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih 
instalacija - PRAVILNIK HSUP P-601.111/11. izdanje od studenog 2011. na koji je suglasnost 
za primjenu na distribucijskom području GPB, izdaIo Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava 
za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, broj 511- 01-208-UP/I-
7555/2-11-1/4 od 04. siječnja 2012. 

Povjerenstvo — prema Pravilniku HSUP, čl. 54. 

Ispitivač plinske instalacije je tvrtka, pravna ili fizička osoba-obrtnik koja je registrirana za 
obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija, te posjeduje 
važeći dokaz o stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti za obavljanje poslova 
provjere ispravnosti i nepropusnosti. 

Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima je tvrtka Ispitivač 
plinske instalacije nemjerenog i mjerenog plina koji je od strane operatora posebno ovlašten 
za poslove ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na njegovom plinskom 
distribucijskom sustavu sukladno odredbama ovog akta i Pravilnika HSUP i za to posjeduje 
sklopljeni valjani ugovor kojim ga operator (GPB) ovlašćuje da u njegovo ime obavlja poslove 
ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plina. 

Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova (u daljnjem tekstu: Komisija) je 
imenovano tijelo od strane direktora GPB, u svrhu provjere dokaza i uvjeta o stručnoj i tehničkoj 
osposobljenost pravne ili fizičke osobe-obrtnika, izvođača radova na plinskom distribucijskom 
sustavu GPB i plinskoj instalaciji krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu GPB. 

Ugovor o poslovnoj suradnji - ugovor kojim operator (GPB) ovlašćuje Ispitivača plinske 

instalacije da u njegovo ime obavlja poslove provjere ispravnosti i propusnosti plinskih 
instalacija krajnjih kupaca na distribucijskom području GPB. 

 

Uvjeti dobivanja statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i 
odgovornostima 

Članak 5. 

(1) Status Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima tvrtka/obrt 
može dobiti ukoliko dostavi slijedeće: 

• lspunjen i potpisan, od strane ovlaštene osobe, obrazac kontrolne liste — ČEK LISTA 
(vidi PRILOG 1) objavljeno na internetskim stranicama GPB. 

• Obrtnicu odnosno izvod iz sudskog registra gdje je upisana djelatnost: Ispitivanje 
plinskih instalacija i/iIi tehničko ispitivanje i analiza. 

• Preslika svjedodžbe plinoinstalatera  

• Dokaz zaposlenosti voditelja ispitivanja plinskih instalacija i djelatnika-ispitivača kod 
podnositelja zahtijeva (dokument izdan od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje) te radno iskustvo u plinoinstalaterskoj struci najmanje 5 godina. 

• Uvjerenja izdana od Povjerenstva HSUP-a za stjecanje ovlasti za tvrtku/obrta ispitivača 
plinskih instalacija, vodítelja ispitivanja plinskih instalacija i djelatnika - ispitivača. 
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• Izjavu odgovorne osobe tvrtke/obrta, potpisane i ovjerenom žigom, kojom potvrđuje da 
će radove izvoditi sukladno s odredbama Pravilnika HSUP, posebnim zahtjevima 
pravila tehničke struke i posebnih propisa u području distribucije plina i javnog 
komunalnog gospodarstva koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom području GPB 
(vidi PRILOG 2). 

 

Članak 6. 

(1) Ispitivač plinske instalacije može steći status Ispitivača plinske instalacije sa posebnim 
ovlaštenjima i odgovornostima na distributivnom području GPB potpisivanjem Ugovora ako: 

 
• zadovolji uvjete propisanim sukladno čl. 5. ovih Uvjeta, 

 
• prije potpisivanja Ugovora, a nakon pozitivnog zaključka Komisije, izvrši uplatu 

naknade za izdavanje ovlaštenja prema Cjeniku nestandardnih usluga GPB  

• potpiše Ugovor iz čl. 4. 

 
 

 
Podnošenje zahtjeva za dobivanje i nastavak statusa Ispitivača plinske instalacije sa 

posebnim ovlaštenjima i odgovornostima 

Članak 7. 

(1) Zahtjev za dobivanje statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i 

odgovornostima podnosi pisano urudžbenim putem tvrtka, pravna ili fizička osoba-obrtnik — 

ispitivač plinske instalacije GPB na adresu: 

GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o. 
Komisija za izdavanje ovlasti izvoditeljima radova i 

ispitivačima plinskih instalacija 
 Blajburških žrtava 18 
43 000 BJELOVAR 

 

i sve također u elektroničkom obliku u pdf formatu na e-mail info@gpb.hr 
 

(2) Zahtjevu za dobivanje statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i 
odgovornostima ispitivač plinske instalacije prilaže dokumente propisane ovim Uvjetima. 

 
(3) Nastavak statusa bez prekida Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i 

odgovornostima ostvaruje se podnošenjem zahtjeva 30 dana prije isteka Ugovora uz prilaganje 

dokaza svih propisanih Uvjeta. Zahtjevi pristigli nakon isteka Ugovora obraduju se kao da se 

zahtjev podnosi prvi put. 

Uvjeti gubitka statusa ispitivača plinske instaIacije sa posebnim ovlaštenjima i 
odgovornostima 

 

Članak 8. 

(1) Gubitak statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima 

nastupa ako ne ispunjava svoje obveze iz Ugovora prema GPB-u. Do gubitka statusa 

Ovlaštenog ispitivača dolazi u slučajevima kada GPB nadzorom ili provjerom utvrdi da: 
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• je došlo do promjene u strukturi zaposlenih radnika temeljem kojih je dobiven status 

Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, a bez 

pravovremene dojave Komisiji; 

• je istekao rok važenja pojedinih dokumenata izdanih s rokom važenja, a Ispitivač 

plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvodi radove ispitivanja 

plinskih instalacija; 

• se radovi ne izvode sukladno odredbama: Pravilnika HSUP P-601.111/ II. izdanje, 

posebnim zahtjevima pravila tehničke struke i posebnih propisa u  području distribucije 

plina i javnog komunalnog gospodarstva koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom 

području GPB; 

• ne dostavlja dokumentaciju vezanu na Ispìtni izvještaj, odnosno obavljena ispitivanja u 

GPB sukladno Ugovoru; 

• je Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvodio 

neovlaštene radove na plinskoj instalaciji; 

• je Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i  odgovornostima neovlašteno 

demontirao plinomjer; 

• je Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima utvrdio 

propusnost ili neispravnost plinske instalacije, a da pri tome nije uputio korisnika na 

proceduru sanacije ì obavijestio GPB; 

• je Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvođenjem 

radova omogućio neovlaštenu potrošnju plina. 

(2) U slučajevima gubitka statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i 
odgovornostima, Komisija o tome obavještava písanim putem: 

 
• tvrtku/obrt kome je uskraćen navedeni status; 

• direktoru Društva GPB; 

• stručnoj službi GPB; 
• Povjerenstvu za izdavanje uvjerenja od strane HSUP-a, Heinzelova 9/11, 10000 

Zagreb; 
 

Završne odredbe 

 

Članak 9. 

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja. 

U Bjelovaru, 15.10.2019. 

Direktor 

Srećko Ezgeta, dipl. ing. 
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PRILOG 1 - OBRASCI KONTROLNIH LISTA - ČEK LISTE 
 
 
 
 
 

DO 350kW 
 

 
Naziv obrta / tvrtke Ime i prezime vlasnika 

R. BR. TRAZI SE VJERODOSTOJNI PODACI I IZJAVE 

 

1 
 

Adresa obrta/tvrtke  

2 E-mail kontakt  

3 Kontakt broj telefona  

 

 IBAN tvrtke/obrta  
 

 OIB tvrtke/obrta  

6 Priložen zahtjev ovlaštene osobe za 
izdavanje ovlaštenja 

 

DA NE 

7 Priložena obrtnica odnosno 
izvod iz sudskog registra – 
upisana djelatnost ispitivanje 
plinskih instalacija /Tehničko 
ispitivanje i analiza 

 
 

DA 

 
 

NE 

 
 

8  

Priložena svjedodžba 
plinoinstalatera (radno iskustvo u 
plinoinstalaterskoj struci najmanje 
5 godina 

 

Ime i prezime: 
1 
2 
3 

Godina stjecanja 
zvanja plinoinstalatera 
1 
2 
3 

 
 

9 

 
Priložen dokaz zaposlenosti 
plinoinstalatera kod podnositelja 
zahtjeva izdano od HZMO 
(Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje) 

 

1 

2 
3 

Godine staža u struci 
1 
2 
3 

10 Priloženo uvjerenje HSUP-a za 
obrt/tvrtku – stručne razine A-II 

Datum isteka uvjerenja za tvrtku/obrt  

 

11 

Priloženo uvjerenje HSUP 
voditelja ispitivanja – stručna 
razina B-II 

Ime i Prezime: 
1 

2 

3 

Datum isteka uvjerenja 
1 

2 

3 

12 Priloženo uvjerenje HSUP za 
ispitivača (popis imena) – stručna 
razina C-II 

Ime i prezime: 
1 

2 

3 

Datum isteka uvjerenja 
1 

2 

3 

 
13 

Priložena dokumentacija 
je na hrvatskom jeziku ili 
je prevedena od 
ovlaštenog prevoditelja 

 

DA 
 

NE 

14 
 

Priložena Izjava iz uvjeta 
 

DA NE 

15. Postojeći ili novi „ISPITIVAČ“ POSTOJEĆI 
 

NOVI 

Ovlaštena osoba obrta / tvrtke Datum Potpis 
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PREKO 350kW 
 

 
 

Naziv obrta/tvrtke                                                                                     Vlasnik obrta/tvrtke 

R. BR. TRAŹI SE VJEORODOSTOJNI PODACI I IZJAVE 

 
1 

 

Adresa obrta/tvrtke  

2 E-mail kontakt  

3 Kontakt broj telefona  

4 IBAN tvrtke/obrta  

 

5 OIB tvrtke/obrta  

6 Priložen zahtjev ovlaštene osobe za 
izdavanje ovlaštenja 

 

DA 
 

NE 

7 Priložena obrtnica odnosno izvod 
iz sudskog registra – upisana 
djelatnost ispitivanje plinskih 
instalacija /Tehničko ispitivanje i 
analiza 

 
 

DA 

 

NE 

 
 

8 

Priložena svjedodžba 
plinoinstalatera (radno iskustvo u 
plinoinstalaterskoj struci najmanje 5 
godina 

Ime i Prezime: 

1 

2 
3 

Godina stjecanja zvanja 
plinoinstalatera 
1 
2 
3 

 
 

9 

Priložen dokaz zaposlenosti 
plinoinstalatera kod podnositelja 
zahtjeva izdano od HZMO (Hrvatski 
zavod za mirovinsko osiguranje) 

Ime i Prezime: 

1 

2 
3 

Godine staža u struci 
1 
2 
3 

 

10 Priloženo uvjerenje HSUP-a za 
obrt/tvrtku – stručne razine A-II 

  

 
 

11 

Priloženo uvjerenje HSUP voditelja 
ispitivanja – stručna razina B-II 

Ime i Prezime: 

1 
2 

3 

Datun isteka uvjerenja 

1 
2 

3 

 
12 

Priloženo uvjerenje HSUP za 
ispitivača (popis imena) – stručna 
razina C-II 

Ime i Prezime: 
1 

2 

3 

Datum isteka uvjerenja 
1 

2 

3 

 
13 

Priložena dokumentacija je 
na hrvatskom jeziku ili je 
prevedena od ovlaštenog 
prevoditelja 

 
 
DA 

 
NE 

14 
 

Priložena Izjava iz uvjeta 
 

DA 
 

NE 

15 Postojeći ili novi „ISPITIVAČ“ 
 

POSTOJEĆI 
 

NOVI 

Ovlaštena osoba obrta / tvrtke Datum Potpis 
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PRILOG 2 — OBRAZAC IZJAVE 
 
 
 
 
 
 

 

 
kojom ja: 

IZJAVA 

 
 

  
(ime i prezime odgovorne osobe tvrtke/obrta) 

 

OIB:  , u svojstvu odgovorne osobe 

tvrtke/obrta: 
 

(naziv tvrtke/obrta) 

 
OIB:  , potvrđujem da ćemo radove 
izvoditi sukladno s odredbama Pravilnika HSUP P-601.111/11. 
izdanje, posebnim zahtjevima pravila tehničke struke i posebnih 
propisa u području distribucije plina i javnog komunalnog 
gospodarstva koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom 
području GRADSKE PLINARE BJELOVAR d.o.o. 

 
Izjavu dajem u svrhu dobivanja statusa Ispitivača plinske 
instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na 
području distribucijskog područja GRADSKE PLINARE 
BJELOVAR d.o.o. 

 

U Bjelovaru, dana __,__, 201__ 

 

M.P. 
(potpis) 


