
Dan plina (15. listopada) Zagreb je, kao i cijela 
Hrvatska, dočekao okupan suncem, s temperatura-
ma “babljeg ljeta”. U najmanju je ruku neobično 
uživati na listopadskom suncu u košuljama i kra tkim 
rukavima te razmišljati o zimi, grijanju i pregledu 
naših plinskih instalacija i uređaja pred ogrjevnu 
sezonu.

Kao i svih prethodnih godina, organizator skupa 
i ove je godine Hrvatska stručna udruga za plin, a 

domaćin je INA d.d. SD Naftaplin, koji je ugostio 
skup u svečanoj dvorani svoje poslovne zgrade u 
Šubićevoj ulici.

Tematski je skup bio posvećen energetskoj 
budućnosti Republike Hrvatske, tijeku izgradnje 
plinskog transportnog sustava te zakonskoj regula-
tivi koja uređuje sektor plina. Na kraju je uslijedio 
svečani dio – podjela priznanja HSUP-a zaslužnim 
djelatnicima u plinskom gospodarstvu.

Ni niz prekrasnih, toplih, sunčanih dana nije uspio 
odagnati brige ključnih ljudi plinskog gospodarstva 
o tome kakva će biti opskrba plinom ove zime, te 
je i na ovogodišnjem Danu plina predviđen kratak 
pregled aktivnosti poduzetih u smjeru postizanja 
pouzdane opskrbe prirodnim plinom u nadolazećoj 
ogrjevnoj sezoni. 

Otvarajući skup, predsjednik HSUP-a dr. sc. Mi-
lje  nk o  Šunić pozdravio je domaćine – akademika 
Mirka Zelića, člana Uprave INA-e d.d. i gospodina 
Dubravka Tkalčića, izvršnog direktora SD Naftaplin 
– kao i ostale ugledne goste iz energetskih tvrtki, 
državnih i visokoškolskih institucija te sve one koje 
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je profesionalni interes za plinsko gospodarstvo 
doveo u dvoranu na Dan plina.

Akademik Mirko Ze li ć kroz kratko je izla ganje 
upoznao nazočne s 
trenutačnom situaci-
jom u vezi s opskrbom 
plina, i to s aspekta 
djelatnosti koje su u do-
meni INA d.d. SD Nafta-
plin je upregnuo sve 
svoje proizvodne ka-
pacitete: sa sjeve rnog 
Jadrana moguće su i 
nešto veće količine u 
INA-inu korist jer se om-
jer investiranja INA-e i ENI-ja odražava i na podje-
lu proizvodnje. Iz Rusije je planirana ista količina 
kao i svake godine, koja proizlazi iz dugoročnog 
ugovora, a postoji i mogućnost za dodatnih 28 000 
m3/h uvoza, koliko dopušta propusna moć sustava. 
Međutim za tu opciju velik problem predstavlja 
cije na, koja je značajno viša od cijene uvoznog pli-
na u ugovoru; još je manje usklađena s prodajnom 
cijenom na hrvatskom tržištu, te INA generira još 
veće gubitke jer troškove interventne dobave ne 
može naplatiti. Cijena plina već je dugi niz godina 
najslabija karika u plinskom lancu, uzrok nepro-
fitabilnom obavljanju nekih djelatnosti u sektoru 
plina kao što su dobava i skladištenje.

Unatoč uloženim naporima INA-e i državnih in-
stitucija, još uvijek nije uspostavljen zakonski okvir 
koji bi omogućio da INA dobavlja i skladišti plin pre-
ma principima tržišne ekonomije. Stječe se dojam 
da je zanemarena činjenica da svi plinski projekti 
zahtijevaju velike investicije. INA ta sredstva nije u 
mogućnosti u ovakvim uvjetima ostvariti, te stoga i 
ne čudi što još nemamo novo podzemno skladište 
plina, što već nemamo realizirane nove dobavne 
pravce, što napregnuta financijska situacija uvelike 
utječe i na dinamiku realizacije novih proizvodnih 
kapaciteta u zemlji i inozemstvu. Govoreći o cijeni, 
akademik Zelić naglasio je da je u današnje vrijeme 
globalne ekonomske krize vrlo teško profitabilno 
poslovati, a posebice investirati u nove projekte. 
Što se tiče cijene opreme u naftnoj i plinskoj indu-
striji, ono što je prije 2–3 godine imalo faktor vri-

jednosti 100, danas vrijedi 200, pa čak i 300, što još 
više otežava realizaciju novih projekata. Za INA-u 
će stoga iduće 2–3 godine biti izuzetno teško razdo-
blje, jer ukoliko želi očuvati svoju tržišnu poziciju, 
tijekom tog razdoblja treba investicijski omogućiti 
privođenje proizvodnji 6 novih polja u Siriji, treću 
fazu proizvodnje plina na Jadranu te modernizac-
iju rafinerija. Matematička jednadžba pouzdane 
opskrbe vrlo je jednostavna: plina na tržištu ima, 
u količinama koje koreliraju s njegovom cijenom, 
pa ako ima novaca za ulaganje u istraživanje, proiz-
vodnju i dobavu, ne bi smo smjeli imati problema 
s opskrbom. Istaknut je još jedan velik problem: 
priključivanje novih potrošača distributeri pro-
vode bez koordinacije s INA-om iako INA nepres-
tance upozorava na to da nije u mogućnosti osigu-
rati količine plina veće od ovih koje su trenutačno 
raspoložive. Nakon što nastupe problemi s op-
skrbom, INA je izložena snažnim pritiscima pod-
mirivanja potrošnje koja je uvelike premašila 
okvire njezinih realnih mogućnosti dobave. Jed-
nak problem trenutačno potresa i tržište UNP-a. 
Zaključno, akademik Zelić rekao je kako aktualna 
gospodarska situacija i uvje ti opskrbe plinom 
zahtijevaju krajnje odgovorno ponašanje. Nužna 
je posvemašnja usklađenost i koordinacija svih su-
dionika u opskrbi hrvat skog plinskog tržišta jer su u 
protivnom problemi neizbježni. To je jedini način, 
uz naklonost prirode, na koji možemo preživjeti i 
ovu ogrjevnu sezonu uz relativno pouzdanu op-
skrbu plinom. 

Dr. sc. Miljenko Šunić u svom je izlaganju “En-
ergetika i plin do 2030. godine” komentirao Pri-
jedlog energetske strategije Republike Hrvatske. 
Izvjesno je da će se Hrvatska razvijati sukladno 
globalnim i europskim trendovima, poput zemalja 
članica EU-a, te se stoga očekuje rast energetskih 
potreba kao posljedica rasta životnog standarda, 
prometa i transporta te razvoja informatičke i ko-
munikacijske djelatnosti. Trend rasta bit će ublažen 
sukladno stopi rasta energetske učinkovitosti, 
odnosno stopi smanjenja energetske intenzivno-
sti. Potrošnja pojedinih oblika energije relativno 
će padati, primje rice energije za grijanje, jer će po-
rasti kvaliteta gradnje – kvalitetniji materijali, bolja 
izolacija i manji gubici energije, a tome će pridoni-
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jeti i sofisticirane tehnologije na strani potrošnje: 

trošila s visokom energetskom učinkovitošću. 
Za podmirenje tih rastućih potreba bit će na ra-
spolaganju niz energenata, a temeljem nekoliko 
čimbenika, od kojih je svakako najvažnija snaga 
gospodarstva, odnosno platežna moć hrvatskog 
građanina, uspostavit će se određeni fuel-mix. 
Republika Hrvatska, kao uostalom i većina euro-
pskih zemalja, uvozi značajne količine energije. U 
budućnosti će udio uvozne energije biti sve veći. 
Upravo iz tih razloga – rast energetskih potreba 
i sve veći uvoz u budućnosti – Strategija ener-
getskog razvoja trebala bi dati odgovor na pitanje 
kako Hrvat ska može maksimalno iskoristiti vla stite 
energe tske potencijale; kako što je moguće više sma-
njiti ovisno st o uvezenoj energiji, a opet omogućiti 
hrvatskom stanovništvu životni standard primjeren 
21. stoljeću. Dr. sc. Šunić konsta tirao je da Strate-
gija ne daje adekvatno značenje prirodnom plinu 
koji u energetici mnogih euro pskih zemalja ima 
privilegirano mjesto. Smatra da bi plin trebao biti 
daleko više zastupljen u sektoru energetskih tran-
sformacija, dok su u prije dlogu Strategije značajnim 
udjelom zastupljene elektrane s tehnologijama 
“čistog ugljena; postoji opcija s nuklearnom ener-
gijom, a predviđeni su i obnovljivi izvori u iznosu 
od 1550 MW do 2020 godine. Ne smije se zabo-
raviti kako bi prioritet trebali imati energenti koji 
su ekološki prihvatljivi, a u tehnologijama proizvo-
dnje električne energije postižu visoku razinu ene-
rgetske učinkovitosti. Tehnologije obnovljivih iz-
vora, iako su oni ekološki prihvatljivi, višestruko su 
skuplje od konvencionalnih, a njihov potencijal nije 

ustaljen, već je pro mjenjiva intenziteta i pojavno-
sti, te ih je s takvim načinom rada vrlo teško uklo-
piti u elektroenergetski sustav. Tehnologije uglje-
na, ma kako ih smatrali čistima, još su uvijek manje 
ekološki pri hvatljive od plina i “bijelih” derivata. 
Nitko nije spomenuo ni obveze plaćanja za svaku 
ispuštenu tonu CO2 iznad dopuštenih kvota odo-
brenih Kyotskim protokolom. Svi ti čimbenici po-
visit će proi zvodnu cijenu električne energije, što 
će se odraziti i na cijenu prema krajnjem potrošaču 
– bit će viša. Sve te čimbenike i njihov utjecaj na ci-
jenu proizvodnje treba pomno proučiti prije nego 
što se odabere jedan od tri ponuđena scenarija. 
Dr. Šunić smatra kako je prirodnom plinu dan ne-
pravedno mali udjel u odnosu na njegovu ekološku 
pri hvatljivost, visoku energetsku učinkovitost 
(naročito u tehnologijama kogeneracije i trige-
neracije), mogućnost njegova komplementarnog 
djelovanja s elektroenerge tskim sustavom, kao 
i uspješnog kombiniranja s raspoloživim obnov-
ljivim izvorima. Trebali bismo pronaći optimalno 
rješenje, sukladno našim potencijalima i realnim 
mogućnostima, te bi stoga ipak glavnu riječ treba-
la imati struka. Interesi pojedinih tvrtki moraju se 
nadvladati interesima cijele zajednice.

Razvojnu strategiju tvrtke Plinacro, hrvatske 
tvrtke za transport plina, prezentirao je gospodin 
Goran Frančić. Upravo traje druga investicijska faza 
tijekom koje bi plin trebao stići u Dalmaciju, a isto-
vremeno se ojačava i sustav na pojedinim dioni-
cama sjeverozapadne Hrvatske. Treća faza, kojom
plin dolazi na sam jug – do Dubrovnika, već je sad

u cijelosti definirana kako s tehničkog tako i s finan-
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cijskog aspekta. U konačnici bi se uz značajno 
veću kilometražu sustava trebala podići i nje-
gova snaga do 1,2 milijuna m3/h. Inače gra dnja 
sustava ide u smjeru povezivanja sa sustavima 
u okruženju i uklapanja u sve potencijalne pro-
jekte.

Gospodin Branimir Horaček, u ime Uprave 
za ene rgetiku i rudarstvo Ministarstva gospoda-
rstva, rada i poduzetništva, govorio je o zako-
nskom okviru unutar kojeg se obavljaju djelat-
nosti u sektoru plina. Najavio je promjene: 
novi podzakonski akti ugledat će svjetlo dana, 
a pojavit će se i neki novi sudionici na tržištu. 
Preuranjeno je govoriti o utjecajima novog ustro-
ja na učinkovitost funkcioniranja mehanizma 
opskrbe plinom te utjecaju na cijenu plina pre-
ma krajnjim potrošačima. Logika nalaže da bi 
se smanjenim brojem sudionika trebala postići 
veća učinkovitost i niža cijena u konačnici; sad 
bi zaista bilo nepravedno kritizirati nešto što još 
nije zaživjelo. 

Dr. Stevo Kolundžić u diskusiji je kome ntirao, 
na temelju prezentacije gosp. Frančića, kako se 
na hrvatsko tržište mogu sliti velike količine pli-
na budu li svi najavljeni projekti rea lizirani, čak 
15 milijardi m3, pa postavlja pitanje imamo li mi 
uopće tržište za tolike količine i tko u Hrvatskoj 
može platiti fer određenu cijenu plina utemeljenu 
na tržišnim kriterijima. Velike su diskrepancije i u 
količinama potrošnje plina u Strategiji, od 5 pa do 
7,7 milijardi m3, 
što je preveliko 
razilaženje da bi 
tvrtke temeljem 
te podloge ugova-
rale nove količine 
dobave i pro-
daje. Sve nas to 
upućuje natrag na 
cijenu plina koja 
nije definirana 
tržišnim kriteri-
jima pa prema 
tome ne možemo 

ni govoriti o liberaliziranom tržištu plina. Cijena pli-
na uopće nije motivirajuća za razvoj plinskog gospo-
darstva i ukoliko se to žurno ne promijeni, ugrožen je 
opstanak nekih sudionika u plinskom lancu.

Radni dio sjednice odvojen je od svečanog dijela 
podjele priznanja glazbenim intermecom. Profe-
sorica Kristina Bjelopavlović na klaviru i mlada so-
pranistica Korana Terešak upriličile su zaista divne 
glazbene trenutke.

Nakon glazbe je uslijedila podjela priznanja. 
Ovogodišnji su laureati gospoda Davor Benković, 
Mladen Novaković, Josip Vuković i Josip Sečen. Sva-
ki je u svojoj djelatnosti nagrađen za izuzetan dopri-
nos plinskom gospodarstvu. 
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i promoviranje novih tehnologija za korištenje pro-
pan-butana i prirodnog plina, te uštedu energije i 
očuvanje okoliša, dodijeljeno je priznanje HSUP-a 
za pose bno uspješnu aktivnost u plinskom gospo-
darstvu i novim primjenama plina.

Gospodin Benković postigao je izuzetne poslovne 
rezultate udruživanjem svojeg inženjerskog zna-
nja, entuzijazma i znanstvene znatiželje sa svojim 
talentom gospodarstvenika. Rezultat su njegova 
uspješna i bogata karijera te tvrtka koja predsta vlja 
avangardu hrvatskog plinskog gospodarstva što 
se tiče primjene modernih tehnologija kao što je 
dizalica topline u sustavima grijanja i hlađenja. Iza 
njega su mnogi veliki i značajni projekti u zemlji i 
inozemstvu: klimatizacija velike sportske dvorane 
Gripe za Mediteranske igre u Splitu; Traumatološka 
bolnica u Sarajevu; grijanje plivačkih bazena klubo-
va POŠK i Jadran s pomoću dizalice topline more-
voda; kirurški odjel današnje Kliničke bolnice Du-
brava u Zagrebu; poslovna zgrada tvrtke Monter u 
Splitu; klimatizacija i grijanje tvornice Dalmacija, 
Dugi rat ISKRA, otpadnom toplinom iz peći Fe-Si 
s pomoću apsorpcijskog stroja; klimatizacija i gri-
janja nekoliko hotela (Albatros) s pomoću dizalica 
topline more-voda; Akademije znanosti u Moskvi; 
zapovjedništvo mornarice u Basri (Irak) itd. Ti-
jekom karijere radio je i u nekoliko renomiranih 
tvrtki u branši klimatizacijskih sustava i grijanja. 
Čovjek tako bogate karijere, vrstan stručnjak i 
uspješan gospodarstvenik, za svoj dugogodišnji rad 
i posvećenost plinskom gospodarstvu u svom seg-
mentu djelovanja svakako je zasluženo dobio ovo 
priznanje. 

Gospodinu Mladenu 
Novakoviću, dipl. ing. 
strojarstva, osnivaču 
i direktoru tvrtke 
TEHNO KOM d.o.o. iz 
Zagreba, dodijeljeno 
je priznanje HSUP-a 
za posebno uspješnu 
aktivnost u plinskom 

gospodarstvu za uspješno vođenje inženjerske 
tvrtke za projektiranje i konzalting, učinkovitu 
primjenu novih tehnologija i obnovljivih izvora te 
značajan doprinos zaštiti okoliša uporabom plina 
za grijanje i hlađenje.

Gospodin Novaković još je jedan vrstan 
stručnjak, strojarski inženjer koji je svoju karijeru 
započeo u tvrtki Jugoturbina iz Karlovca, zatim 
je nakon nekoliko godina nastavio raditi u tvrtki 
INTERKOMERC KONTINENTAL, da bi nakon 
stečenog iskustva i konstatacije kako hrvat skom 
tržištu nedostaje suvremeni inženjering usmjeren 
na uštedu energije, primjenu najnovijih tehnoloških 
dostignuća te ponudu kvalitetnih i pouzdanih 
usluga, osnovao tvrtku Tehnokom čiji je koncept 
poslovanja utemeljen upravo na tim postav kama. 
Jasno su definirani strateški ciljevi tvrtke, a go-
spodin Novaković je okupio tim visokostručnih i 
motiviranih suradnika koji će ciljeve htjeti i moći 
ostvariti. Tvrtka Tehnokom vrlo je uspješna tvrt-
ka koja u svojem području djelovanja gotovo da 
nema konkurencije. Kao rezultat takve poslovne 
politike, tvrtka Tehnokom je upravo pred potpi-

Gospodinu Davoru 
Benkoviću, dipl. ing. 
strojarstva, osnivaču i 
di re kto  ru tvrtke K.H.G. 
SYSTEMS d.o.o. iz 
Splita, specijalizirane 
za pro jektira nje, 
ugradnju i održavanje 
sustava za grijanje i 
hlađenje uz usvajanje 
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sivanjem ugovora za izradu projektne dokument-
acije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na 
biomasu od 5 MW s tvornicom Spin Valis iz Požege.

Gospodinu Josipu 
Vukoviću, dipl. ing. elek-
trotehnike, osnivaču i 
direktoru tvrtke PLIN 
PROJEKT d.o.o. iz Nove 
Gradiške, dodijeljeno 
je priznanje HSUP-a 
za uspjeh u poslova-
nju–manager godine, 
kao inicijatoru i pioniru 
plinofikacije Nove Gradiške primjenom tehnologije 
miješanja propana i butana sa zrakom, čime je utrt 
put dolasku prirodnog plina, te uspješnom realiza-
toru projekta integracije s distribucijama Kutine i 
Novske.

Gospodin Vuković je, u punom smislu riječi, svoj 
život darovao rodnom gradu – Novoj Gradiški – te 
njegovu boljitku i napretku. Tijekom cijele svoje 
karijere, bivajući na čelu mnogih tvrtki, njegovi 
napori bili su uvijek usmjereni na boljitak grada i 
podizanje kvalitete života njegovih građana. Kroz 
sveukupno uspješno stručno i poslovno djelovanje 
karijera gosp. Josipa Vukovića obilježena je vizijom 
plinofikacije Nove Gradiške, koju su susjedni grado-
vi (Kutina, Novska, Pakrac, Požega i mnoge okolne 
općine) već davno prije započeli. Nakon dvadese-
tak godina upornog traženja načina i putova za rea-
lizaciju svoje vizije, gosp. Vuković je osnovao 1996. 

godine tvrtku PLIN PROJEKT d.o.o. i pokrenuo pro-
jekt plinofikacije Nove Gradiške na bazi ukapljenog 
naftnog plina (UNP), kao prethodnika prirodnom 
plinu. Tvrtka PLIN PROJEKT od osnutka stalno ra-
ste i proširuje područje svojeg djelovanja, te zbog 
tako ambicioznih poslovnih planova u tvrtku ulaze 
i Talijani, pa je ona danas u vlasništvu talijanskog i 
hrvatskog kapitala. Konačno u 2007. godini u Novu 
Gradišku dolazi i prirodni plin. Vizija gosp. Josipa 
Vukovića ostvarila se nakon 30 godina. Tvrtka se 
bavi distribucijom plina u gradovima Nova Gradiška, 
Kutina, Novska, te u petnaest pripadajućih općina. 

pjehe u obrazovanju mladih stručnjaka naftno-
plinske struke.

Dr. Sečen svoju profesionalnu karijeru započinje 
u INA-Naftaplinu, poduzeću za istraživanje i pro  i-
zvo dnju nafte i plina u Zagrebu. Nakon što je ra-
dio kao inženjer na na ftnom polju Žutica, odlazi 
u Službu proizvo dnje u Zagrebu, na poslove pro-

Prof. dr. sc. Josip 
Sečen, dipl. ing., dobio 
je priznanje HSUP-a 
za životno djelo kao 
dugogodišnji djelatnik 
tvrtke INA d.d. Zagreb i 
redoviti profesor Rudar-
sko-geološko-naftnog 
fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, za doprinos 
razvoju plinskog gos-
podarstva RH te za us-
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jektiranja ra zrade naftnih, plinskih i plin sko-kon-
denzatnih ležišta, gdje sudjeluje u izradi više od 
40 elaborata o zalihama nafte i plina, te radi kao 
suradnik i voditelj brojnih projekata za razradu 
ležišta u sekundarnoj fazi proizvo dnje. Upravo u 
tom području on daje najveći stručni obol naft-
nom i plinskom gospodarstvu. Obnašao je mnoge 
odgovorne rukovodeće funkcije, a nekoliko godina 
do umirovljenja 2004. bio je savjetnik izvršnog 
direktora INA-Naftaplina. Autor je i koautor niza 
stručnih i znanstvenih knjiga, stručnih i znanst-
venih radova objavljenih u domaćim i inozem-
nim stručnim publikacijama. Redoviti je član Aka-
demije tehničkih znanosti, član suradnik HAZU-a, 
pročelnik Sekcije za naftno rudarstvo Znanstve nog 
vijeća HAZU-a, glavni i odgovorni urednik časopisa 
Nafta te dugogodišnji član HSUP-a. Svoje izuzetno 
znanje nesebično je dijelio sa svojim kolegama, 
davao generacijama studenata RGN fakulteta, i 
zacijelo mu je srcu draga nagrada što je obrazovao 
i osposobio plejadu vrsnih mladih stručnjaka. Kao 
što je rekao akademik Zelić pri uručenju nagrade, 
dr. Sečen je svojom stručnošću, entuzija zmom i 
znanstvenim pristupom omogućio da se svi ostali 
u slijedu plinskog lanca mogu baviti svojim djela-
tnostima – proizveo je plin, osnovni predu vjet 
pojave ostalih djelatnosti u plinskom sektoru. Kao 
što je uvijek najvažnije dobro započeti, tako je i 
dr. Sečen usmjerio svoje znanje, talente i sposo-
bnosti u dobar početak plinskog lanca, optimalno 
iskorištavanje ležišta ugljikovodika.

važno za Republiku Hrvatsku, kao malu ekonomiju, 
nesposobnu da utječe na globalne trendove, da 
maksimalno iskoristi sve raspoložive potencijale 
kako bi ova teška vremena prebrodila na što bezbo-
lniji način. Ljudi poput naših laureata svakako su 
dragocjen potencijal i trebamo ih što više jer jedi-
no s njima imamo šanse za buduće opstojanje ne 
samo u okvirima hrvatske države, već i okviru razvi-
jene Europe, kao punopravni član Europske unije.

Odabir scenarija Strategije energetskog razvoja 
RH svakako treba prepustiti struci jer interesi po-
jedinaca i gospodarskih subjekata ne smiju biti 
ispred nacionalnih interesa i boljitka društva u 
cjelini. Zajednička je želja i cilj stvoriti konkurentno 
tržišno gospodarstvo u okvirima socijalne države, 
prilagođene uvjetima XXI. stoljeća. To ćemo uspje-
ti uz pomoć više obrazovanja, i to onog kvalitet-
nog, te uz pomoć više rada, više štednje i više 
promišljenog ulaganja.

Pripremila: Dražena Kreković, dipl. ing.

U aktualnom vremenu gospodarske i ekonomske 
krize, koja je, nažalost, globalnih razmjera, vrlo je 


