
Poštovani mr. Zovko, možete li za početak odgo-
voriti kako posluje Plinacro? U kojoj mjeri imate 
poteškoća s naplatom usluga?

Plinacro od svojeg osnutka do danas, po mnogim 
pokazateljima, spada u najstabilnije državne tvrtke, 
što potvrđuju naši financijski rezultati i pravovre-
mena i uspješna realizacija svih poslovnih planova. 
Tvrtka je dobro strukturirana i organizirana, pa je i 
posljednjih godina, kada ni opća gospodarska situ-
acija ni stanje na tržištu plina nisu nudili previše ra-
zloga za optimizam, uspješno poslovala. Iako smo, 
prvenstveno u kategoriji prihoda od transporta 
plina, na što Plinacro objektivno ne može utjecati, 
zabilježili određena odstupanja u odnosu na plan, 
rezultati poslovanja Plinacra za prvi kvartal 2014. 
pokazuju da je tvrtka u najvećoj mjeri ostvarila svo-
je ciljeve i zadatke utvrđene Planom poslovanja za 
2014. godinu. 

Kada je riječ o naplati naših potraživanja, gotovo 
tri četvrtine dospjelih, a nenaplaćenih potraživa-
nja odnose se na potraživanja koja su predmet 
predstečajnih nagodbi. Dakle, ono na što Plinacro 
trenutačno nema utjecaja. Kada je riječ o ostatku 
iznosa dospjelih potraživanja, iskustvo pokazuje 
da Plinacro kontinuirano ima problema u napla-
ti svojih potraživanja od istih kupaca, ali raduje 
podatak kako smo u prvom kvartalu ove godine 
uspjeli višestruko smanjiti ukupan iznos dospjelih 
potraživanja. 

Nove interkonekcije kao temelj sigurnosti dobave plina

Pri kraju su PriPreme za 
hrvatske dionice jonsko- 
-jadranskoG Plinovoda
Usprkos teškoj gospodarskoj situaciji u zemlji i okruženju, Plinacro ostvaruje pozitivan 

financijski rezultat i realizira zacrtane ciljeve. Trenutačno su u fokusu tvrtke novi razvojni 

projekti usmjereni na povezivanju hrvatskog plinskoga transportnog sustava sa sustavima 

susjednih zemalja te osiguranju novih dobavnih pravaca plina. Predsjednik Uprave Plinacra 

mr. sc. Marin ZOVKO, dipl. oec. kaže da Hrvatska vrlo agilno radi na stvaranju preduvjeta za 

gradnju Jonsko-jadranskog plinovoda koji bi u ovaj dio Europe jednog dana trebao dovesti 

plin iz kaspijske regije te na projektima interkonekcije sa zemljama u okruženju s posebnim 

naglaskom na sigurnost opskrbe plinom.
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