OSVRT NA
DAN PLINA
Zajamčena sigurnost opskrbe potrošača
prirodnim plinom u ogrjevnoj sezoni
2017./2018.
Tradicionalni Dan plina svečano je obilježen
17. listopada 2017. na novoj lokaciji u zgradi INE
d. d., Avenija Većeslava Holjevca 10 u Zagrebu.
Događaju je nazočilo oko 220 stručnjaka iz
plinskoga gospodarstva i energetike: predstavnici
brojnih institucija, direktori, ravnatelji, predsjednici uprava energetskih tvrtka, sveučilišni profesori
te predstavnici medija. Ovom prilikom održana je i
Sedma izborna Skupština na kojoj su izabrani novo
vodstvo i upravna tijela Hrvatske stručne udruge
za plin za sljedeći četverogodišnji mandat od 2017.
do 2021.

ni sustavi u obliku kogeneracije ili kondenzacijskih
pogona. Na pomolu je razvoj primjene pametnih
tehnologija uz istodobno nužno povezivanje s pametnim gradovima. Nastupilo je vrijeme brzih
energetskih promjena, načina rada i razmišljanja,
promjena cijena i odnosa među energentima te
promjena iznosa i odnosa subvencija za obnovljive
energente. U 2013. godini počela je konkurencija
otvorenog energetskog tržišta umreženih energenata. Konkurencija dobavljača elekrične energije i
plina počela je snižavanjem cijena.

U uvodnom dijelu sjednice predsjednik HSUP-a
prof. dr. sc. Miljenko Šunić, dipl. ing., osvrnuo se
na važnije događaje koji su obilježili plinsko gospodarstvo tijekom proteklog mandata 2013. – 2017.

Polazne stavke:

Plin je u energetskoj strategiji bio primjereno
zastupljen, što je bila dobra podloga za proširenje
transportnog sustava u neplinoficiranom području RH: Baranji, Istri, Hrvatskom primorju i Dalmaciji. Uočen je početak snižavanja razine priključenosti novih potrošača zbog recesije. Cijene
plina u najvećem su dijelu obračunskog razdoblja
bile administrativno određene i s nelogičnim utjecajem na visinu tarifa za kućanstva, dok su za gospodarstvo cijene bile tržišne. Bez obzira na to što
je uočeno prepuštanje prvog mjesta na energetskoj
ljestvici popularnosti (i potpore) obnovljivim izvorima energije, nove plinske tehnologije utrle su
put novim načinima primjene kao što su: uporaba plina za supstituciju tekućega goriva za grijanje,
hlađenje te razne industrijske pogone. Povećava
se i primjena plina u prometu (autobusi), kogeneracijama i mikrokogeneracijama. Usporedo s tim
događanjima počela je i proizvodnja BIOPLINA te
njegova uporaba. 30 jedinica rade kao distribuira-

Što je HSUP činio obzirom na navedene
događaje?

Oslanjajući se na domaće stručnjake i Međunarodnu plinsku uniju (IGU) te dolazak njihovih
stručnjaka u našu zemlju, HSUP se odlučio za:
popularizaciju plina kao energenta održavanjem
plinskih kongresa (32 godine Međunarodnoga
znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin u
Opatiji), organiziranje Dana plina (već 15 godina)
i održavanje većeg broja okruglih stolova o različitim temama koje su bile najzanimljivije u tom trenutku. Sudjelovao je u izradi energetskih strategija,
razne zakonske i konskih obveza vezanih uz plins-

ko gospodarstvo. Izdana su brojna pravila struke i
razne brošure za siguran i učinkovit rad s plinom.
Već 16 godina HSUP izdaje časopis „Plin“ i brošuru „Plinsko gospodarstvo RH“. Također, redovito
sudjeluje u raspravama o plinu u raznim medijima (u tisku, na radiju, televiziji) te ga promiče i na
razne druge načine. Rezultat svega toga jest postizanje znatno više razine priključenosti na plinski sustav koja već iznosi oko 55%, odnosno oko
750.000 potrošača. Izmijenjena je struktura uporabe plinskih uređaja prelaskom sa standardnih
bojlera na kondenzacijske, koji su 15% efikasniji u
odnosu prema starim bojlerima.
U nastavku radnog dijela sjednice Skupština
je upoznata s odlukom i prijedlozima Upravnog
odbora i kandidacijskom listom za novi saziv članova Upravnog odbora, predsjednika i dopredsjednika HSUP-a te Časnog suda. Također, prof. dr.
sc. Miljenko Šunić predložen je za počasnog predsjednika HSUP-a. Skupština je prihvatila prijedloge
UO HSUP-a. U nastavku dnevnog reda pročitani
su životopisi kandidata za predsjednika HSUP-a:
Fikreta Nasića iz GPZ – Opskrba d. o. o., Zagreb i
dr. sc. Dalibora Pudića iz Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Nakon upoznavanja s njihovim biografskim
podatcima oba kandidata ukratko su se obratila
skupu te predstavila svoju viziju i program rada
Udruge tijekom sljedećeg mandata od 2017. do
2021.
Zatim je prikazano i prihvaćeno financijsko
izvješće za 2016. godinu te plan rada i financijski
plan HSUP-a za 2018.
Nakon proceduralnog dijela pripreme za izbore, sjednica je nastavljena.
Sljedeća točka dnevnog reda obuhvatila je
predavanja o spremnosti plinskog sustava i opskrbe
plinom u ogrjevnoj sezoni 2017./2018.
HEP – opskrba plinom, d. o. o. – osigurana
pouzdana opskrba u novoj ogrjevnoj sezoni
Direktor HEP – Opskrbe plinom d. o. o. Marko Blažević, dipl. ing., rekao je da su osigurani potrebne količine plina i transportni kapaciteti, kao
i da je više od 95% njihova udjela u zakupljenim
kapacitetima podzemnog skladišta plina Okoli popunjeno. Posebno je naglasio visoku cijenu
transporta plina u Hrvatskoj koja je znatno skuplja nego u susjednim zemljama, no smatra da
bi se transportne tarife mogle sniziti povećanjem
potrošnje. Govoreći o troškovima energije uravnoteženja, posebno je istaknuo problematiku nedovoljne točnosti operativnih podataka na temel-

ju kojih tvrtke rade alokaciju količina plina, što
dovodi do kompleksnosti vođenja sustava uz financijsko opterećenje tvrtke. Zato je upozorio na
važnost točnih podataka pri mjerenju potrošnje. U
kontekstu nove zakonske regulative spomenuo je
prijedlog Europske komisije o novoj regulaciji sigurnosti opskrbe plinom (16. veljače 2016.) pri čemu
je prihvaćen nacionalni i regionalni pristup za izradu mjera sigurnosti opskrbe plinom. Hrvatska je
smještena u jugoistočnu regiju sa Slovenijom, Austrijom, Mađarskom i Italijom. Navedene zemlje u
okruženju dobro su se pripremile za nadolazeću
ogrjevnu sezonu s obzirom na to da je trenutačna
popunjenost njihovih skladišta od 72 do 95%.
INA, d. d. – dugoročna sigurnost opskrbe
tržišta
Damir Škugor iz Ine izvijestio je o glavnim
novostima iz nacrta novog Zakona o tržištu plina, nedavno predstavljenog na sastanku u HUP-u.
Prema prijedlogu Hrvatske energetske regulatorne
agencije, raspisao bi se natječaj za trogodišnji izbor opskrbljivača na veleprodajnom tržištu od 1.
listopada 2018. do 1. listopada 2021., a HERA bi
trebala donijeti i metodologiju za izračun najviše
dopuštene cijene po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom tržištu prodavati plin opskrbljivačima
u obvezi javne usluge. Napomenuo je i da su cijene
plina za kućanstva u Hrvatskoj, kao i u još nekoliko istočnoeuropskih država, među najnižima u
Europi pa očekuje da se one ipak postupno približe cijenama u ostalim zemljama EU-a. Posebno je
istaknuo investicijski zamah Ine u posljednjih pet
godina, odnosno ulaganja od oko četiri milijarde
kuna u proizvodnju nafte i plina koja zadovoljava
gotovo polovinu domaće potrošnje. Godine 2017.
započela je nova proizvodnja na dva plinska polja u

Međimurju zbog čega je pad domaće proizvodnje
plina polovicom ove godine bio za 2% manji nego
u istom razdoblju lani, a planiraju se i daljnja ulag-

anja u istraživanje i proizvodnju. Ipak, apelirao je
na državne institucije da ubrzaju proces izdavanja dozvola. Novu će ogrjevnu sezonu INA d. d.
spremno dočekati jer je uz vlastite izvore osigurana
i nabava plina na VTT-u (virtualna točka trgovanja) u Mađarskoj, zakupljen je skladišni kapacitet u
PSP-u Okoli za sljedećih pet godina (2017. – 2021.),
a, naposljetku, INA d. d. aktivni je član i na burzi
plina CEGH (Central European Gas Hub), čime se
osigurava dugoročna fleksibilnost prema kupcima
s volatilnom potrošnjom.
PPD, d. o. o. – jamstvo sigurne opskrbe plinom
Članica Uprave tvrtke Prvo plinarsko društvo,
najvećeg uvoznika plina u RH, Antonija Glavaš,
dipl. oec., na početku svojeg izlaganja upozorila je
na važnost sigurnosti opskrbe koja je utemeljena
Uredbom Europskoga parlamentarnog vijeća br.
EU-994/2010, od 20. listopada 2010., o mjerama
zaštite sigurnosti opskrbe plinom i nužnosti
suradnje te zajedničke odgovornosti mjerodavnih
tijela i poduzeća za prirodni plin. Osvrnula se i na
budući Zakon o tržištu plina od kojeg ne očekuje
velike promjene.
Ostaje otvoreno pitanje tko će se javiti kao
opskrbljivač na veleprodajnom tržištu i preuzeti

koje tvrtki nameću dnevna potrošnja, iskoristivost kapaciteta na ulazima u transportni sustav,
kao i uravnoteženje transportnog sustava. Istaknula je podatak da je u prvih 9 mjeseci 2017. godine potrošnja porasla za 25% u odnosu prema
2016. godini, što je rezultat povećanja potrošnje u
kućanstvima za 10,3%, poduzetnika na distributivnim sustavima od 12,7%, a najveći skok imaju
krajnji kupci na transportnom sustavu u visini od
25,3%. Tomu je svakako pridonijela i iskoristivost
kapaciteta na interkonekcijama gdje je uz Rogatec
važnu ulogu imao i Drávaszerdahely, koji je dosegnuo 54,5% iskoristivosti. Prikazala je i novi mod-

el uravnoteženja s naglašenim ulogama Voditelja
bilančne skupine i Operatora transportnog sustava. Iskazan je i podatak o smanjenju proizvodnje
plina u RH. Ivana Marković rekla je da je unatoč
teškoćama pri planiranju zimske potrošnje, koja
uvelike ovisi o vremenskim uvjetima, transportni sustav potpuno spreman za nadolazeću sezonu
grijanja, čak i ako se, kao u ovogodišnjem siječnju,
ponovi ekstremna hladnoća pri kojoj se i potrošnja
i transport plina enormno povećavaju.

višegodišnji teret financiranja plina i zakupa
skladišta, to više što će opskrbljivači u obvezi javne
usluge moći birati žele li od njega kupovati plin.
Na kraju izlaganja izrazila je spremnost tvrtke PPD
d. o. o. za sigurnu opskrbu plinom ove ogrjevne
sezone jer je ugovorena dobava u dovoljnim
količinama uz transportne i skladišne kapacitete.
PLINACRO, d. o. o. – transportni sustav
spreman je 365 dana u godini za siguran i
pouzdan transport plina
Ivana Marković, dipl. ing., iz Plinacra kratko
se osvrnula na proteklu ogrjevnu sezonu i problematiku ekstremnih temperatura te na izazove

PSP, d. o. o. – širenje kapaciteta skladišnog
sustava
Gracijan Krklec, dipl. ing., iz Podzemnog skladišta plina d. o. o. u svojem je izlaganju istaknuo
da su tijekom godine nastavljeni procesi ulaganja.
Sredinom veljače 2017. u probni su rad puštene
dvije nove bušotine OK-62 i OK-63. Time se maksimalni kapacitet povlačenja od 240.000 m3/h produžio za 40.000.000 m3 plina radnog volumena.
Ciklus utiskivanja počeo je 21. ožujka 2017. pri
čemu se u skladištu nalazilo 95.000.000 m3 plina
manje u odnosu prema prethodnoj sezoni. Početkom travnja 2017. puštena je u rad nova, peta kompresorska jedinica, čime je dotadašnji maksimalni
kapacitet utiskivanja povećan sa 160.000 m3/h na
180.000 m3/h plina. Sredinom lipnja, prema nom-

inacijama korisnika, ostvarena je u povijesti PSP-a
Okoli najveća utisnuta količina plina od 180.000
m3/h. Na Dan plina, 17. 10. 2017. godine, u skladištu se nalazilo oko 487.000.000 m3 plina i još
se utiskivao, što je količina koja je na istoj razini
kao u isto vrijeme lani. Ukratko se osvrnuo i na 29.
ciklus povlačenja plina u kojem je tijekom prosinca
2016. i siječnja 2017. godine zabilježena rekordna
količina (za ta dva mjeseca) ukupno povučenog
plina od 242.000.000 m3, što govori o pouzdanosti i dobroj pripremljenosti skladišta. Naposljetku,
Gracijan Krklec izvijestio je okupljene da su tijekom godine na PSP-u Okoli obavljene sve potrebne
aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja (servisi, popravci, remonti), nužne za siguran, pouzdan i učinkovit rad cjelokupnog sustava skladišta
uz ispunjavanje zakonskih obveza.
Završetkom rasprave o temi „Spremnost
plinskog sustava za ogrjevnu sezonu 2017./2018.“
otvorena je druga tematska cjelina „Posebna
predavanja“ s naslovima: „Trenutačno stanje i
budući smjer razvoja projekta LNG-terminala na
otoku Krku“ i „Budući razvoj Južnoga plinskog
koridora u odnosu prema Sjevernom toku 2“.
Autorica prvog predavanja Andreja Ana
Lopac, dipl. ing., iz LNG Hrvatska d. o. o.
istaknula je stratešku poziciju LNG-terminala na
otoku Krku, koji je uključen EU-ovu strategiju
sigurne opskrbe energijom i stavljen na EU-ovu
listu Projekata od zajedničkog interesa (Projects
of Common Interest – PCI) te na listu prioritetnih

projekta za EU (Central and South Eastern Europe
Gas Connectivity – CESEC), uz prikaz odobrenih
sredstava sufinanciranja po fazama projekta.
Objasnila je tehničke parametre, kao i tehnička
rješenja plutajućeg terminala (FSRU) te vremenski
slijed aktivnosti sve do njegova planiranog početka
rada. Upozorila je na potencijal ukupne potrošnje
prirodnog plina 8 zemalja čije tržište gravitira
krčkom LNG-terminalu, a koja iznosi 38 milijarda
m3 prirodnog plina. U listopadu ili studenome
počinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš
za LNG-terminal na Krku tijekom koje će, nadaju
se, uvjeriti lokalnu zajednicu da prihvati njegovu
izgradnju. Najavila je i da bi terminal trebao početi
s radom krajem 2019. ili početkom 2020. te da se
paralelno radi i na pilot-projektu tzv. „bunkeringstanice“ u luci Rijeka za punjenje plovila i kamiona
LNG-om. Taj je projekt iznimno važan i radi
implementacije EU-ove Direktive 94/2014 u Zakon
o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva/
NOP , kao i novog područja prodaje LNG-a na
teritoriju RH.
Dodatno razumijevanje strateškog položaja
LNG-terminala na otoku Krku, ali i složenost
geopolitičkih odnosa u Europi u kojoj prirodni plin
ima glavnu ulogu izložio je dr. sc. Darko Pavlović
u svojem predavanju „Budući razvoj Južnoga
plinskog koridora u odnosu prema Sjevernom toku
2“. Prikazao je stanje proizvodnje plina u EU-u od
2010. do 2015., koja je ukupno u blagom padu, uz
istodobni porast izvoza ruskog plina. Zanimljiv je
i podatak da je tijekom 2016. godine Rusija Europi
isporučila gotovo 180 milijarda m3 prirodnog

Novoizabrani članovi Upravnih tijela HSUP-a za mandat 2017. - 2021.
predsjednik:

dr. sc. Dalibor Pudić,
Hrvatska energetska regulatorna agencija

dopredsjednici:

mr. sc. Davor Matić, OMV Gas Marketing & Trading d. o. o.
Srećko Ezgeta, Elektrometal - distribucija d. o. o.
Anita Dubravica Baričević, Centar za plin Hrvatske d. o. o.
Laslo Farkaš-Višontai, INA d. d.
Nenad Hranilović, Međimurje-plin d. o. o.

članovi:

Damir Škugor, INA d. d.
Bruno Ernečić, Podzemno skladište plina d. o. o.
Antonija Glavaš, PPD d. o. o. - Energia Naturalis
Ivana Marković, Plinacro d. o. o.

Davor Horvat, Termoplin d. d.
Vesna Varga, Međimurje-plin d. o. o.
Vlado Mandić, EVN Croatia Plin d. o. o.
Nataša Vujec, Crodux plin d. o. o.
Josip Dičak, Drniš-plast d. d.
Zoran Novaković, Eko fluid d. o. o.
Marko Jakobović, Tening d. o. o.
mr. sc. Luka Čarapović,
Hrvatska komora inženjera strojarstva d. o. o.
Andreja Ana Lopac, LNG Hrvatska d. o .o.

časni sud:

Danijela Duž, Centar za plin Hrvatske d. o. o.
Darinka Madjar, Međimurje-plin d. o. o.
Josip Furmeg, Radnik Plin d. o. o.

Čestitamo novoizabranima!

plina, a od toga 82% zapadnoj Europi (uključujući
Tursku), dok samo 18% otpada na srednjoeuropske
zemlje, što neminovno otvara pitanje sigurnosti i
diverzifikacije opskrbe. Dr. sc. Darko Pavlović
predstavio je planove razvoja Južnoga plinskog
koridora kojim bi velike količine plina iz Kaspijske
regije preko Turske stizale do jugoistočne Europe,
čime bi se smanjila ovisnost Europe o ruskom
plinu, no glavna zapreka ostvarenju tog plinovoda
jesu mnogi geopolitički problemi u nekoliko
država kroz koje bi on prolazio, što znatno
usporava dinamiku, ali i smanjuje realnost njegove
izgradnje. Ostvarenjem projekta Sjeverni tok 2
(koji ide istom rutom kao i plinovod Sjeverni tok
1) mogli bi se redefinirati geopolitički, energetski i
ekonomski odnosi u Europi, jer bi glavni dobavni
pravac uvoza prirodnog plina iz Rusije postala
Njemačka za razliku od postojećeg kroz Ukrajinu.
Nastali prijepori determinirani su mogućnošću
gubitka prihoda od tranzita plina, čime su
osobito pogođene zemlje srednje Europe. Stoga
o njima raspravlja Europska komisija, a uključio
se i SAD (sankcije) koji je zainteresiran za izvoz
LNG-a u Europu. Zbog kompleksnih odnosa
velikih sila, male zemlje pokušavaju što prije
postići diverzificiranu opskrbu kako bi zajamčile
sigurnost vlastitih potrošača.
Nakon kratke diskusije o izloženim temama
završilo je i prebrojavanje glasačkih listića. Izborna
komisija objavila je rezultate izbora novog saziva
upravnih tijela HSUP-a za mandat od 2017. do
2021. godine, uz razrješenje dosadašnjih članova.
Za novog predsjednika HSUP-a izabran je dr. sc.
Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća Hrvatske

energetske regulatorne agencije (HERA) i poznati
stručnjak za plin, dok je dugogodišnji predsjednik
HSUP-a prof. dr. sc. Miljenko Šunić proglašen

počasnim predsjednikom Udruge koju je osnovao
s g. Dejanom Šoćem i godinama vodio.
Na kraju svečanosti novi predsjednik HSUP-a
dr. sc. Dalibor Pudić obratio se skupu i zahvalio
svim sudionicima svečane sjednice Skupštine
HSUP-a. Čestitao je novoizabranim članovima
upravnih tijela HSUP-a te naglasio da će i dalje
raditi na jačanju Udruge i na ispunjenju programa
na dobrobit plinskog sektora.
Posebno je zahvalio dosadašnjem predsjedniku
HSUP-a prof. dr. sc. Miljenku Šuniću na njegovu
iznimnom prinosu razvoju struke, uspješnom
vođenju i profiliranju Udruge, promociji plina kao
energenta budućnosti te razvoju plinofikacije u
Republici Hrvatskoj.

