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PLIN

Iako se činilo da će pandemija koronavirusa i sve njezine posljedice 
koje ostavlja na društvo i gospodarstvo usporiti preuzimanja i spajanja 

u hrvatskom plinskom gospodarstvu, to se očito nije dogodilo. Naime, do 
novih je preuzimanja došlo već sredinom proteklog ljeta, a jedan od do 
sada najčešće spominjanih ‘lovaca’, odnosno mogućih preuzimača uskoro 
bi mogao postati ‘lovina’.

Preuzimanja i spajanja u plinskom gospodarstvu

TEK JE

POČELO...
Boris Labudović
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Po svemu izazovna godina donijela je 
velike promjene i u hrvatsko plinsko gospo-
darstvo. Već je početak godine bio obilježen 
do sada najvećim preuzimanjem kada je riječ 
o hrvatskim plinskim tvrtkama i HEP Plin 
je od PPD-a preuzeo dvije tvrtke, operatora 
plinskog distribucijskog sustava PPD - Dis-
tribuciju plina i opskrbljivača plinom PPD 
- Opskrbu kućanstava. Potom je uslijedilo 
par mjeseci zatišja uzrokovanog zloglasnim 
‘lockdownom’ kao (svakako pretjeranim!) 
odgovorom na pandemiju koronavirusa. No, 

tržište nije mirovalo i čim se nastavilo s koli-
ko-toliko normalnim poslovanjem, uslijedilo 
je novo preuzimanje. Hrvatska podružnica 
E.ON-a od dosadašnjeg talijanskog vlasnika 
preuzela je tvrtke Plin-projekt iz Nove Gra-
diške i Moslavina-plin iz Kutine (u vlasniš-
tvu Plin-projekta).

Iako se do kraja godine može očekivati još 
preuzimanja i spajanja, već sada se u distri-
buciji plina u Hrvatskoj može izdvojiti pet 
velikih skupina, pri čemu bi jedna od njih 
vrlo skoro također mogla postati meta preu-
zimanja. 

PET VELIKIH SKUPINA 
---------

Od 1. srpnja ove godine Hrvatska ima jed-
nog distributera plina manje. Naime, nakon 
što je početkom 2019. godine od jedinica lo-
kalne samouprave preuzeo 100%-tni udio u 
tvrtki Plin Vtc iz Virovitice, HEP Plin je u cije-
losti pripojio ranije samostalnu tvrtku. Time 
je Plin Vtc prestao biti samostalna pravna 
osoba i nastavlja poslovanje kao Pogon Vi-
rovitica HEP Plina. Naravno, Virovitičko-po-
dravska županija je sva dosadašnja konce-
sijska prava za obavljanje distribucije plina 
prenijela na HEP Plin, na koji su preneseni i 
svi ugovori o opskrbi plinom.

S obzirom na nove, ali i neke stare vla-
sničke povezanosti, neki od preostalih 34 
operatora plinskih distribucijskih sustava u 
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