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Sukladno staroj izreci da jedino mijena na
ovom svijetu stalna jest, Hrvatska stručna udruga za plin – HSUP i njezin časopis PLIN nalaze
se u prijelaznom razdoblju u kojem se zaslužni i
vrlo iskusni stručnjaci povlače s aktivne pozicije koju su imali tijekom minulih desetljeća, a
odgovornost preuzima mlađa generacija. Naime,
slijedom rezultata izbora održanih na izbornoj
sjednici Skupštine HSUP-a 17. listopada 2017.,
a na temelju pravila da je predsjednik HSUP-a
ujedno glavni i odgovorni urednik časopisa
PLIN, s ovim izdanjem časopisa preuzeo sam
poslove glavnog i odgovornog urednika. Stoga
upućujem riječi zahvale za profiliranje i uspješno
uređivanje časopisa PLIN dugogodišnjemu glavnom i odgovornom uredniku poštovanom prof.
dr. sc. Miljenku Šuniću, koji i nakon 50 godina
vrlo uspješnog rada u plinskom gospodarstvu
ostaje djelatan kao počasni predsjednik HSUP-a,
te dosadašnjem zamjeniku glavnog i odgovornog urednika i vrsnom znalcu široke energetske
problematike dr. sc. Stevi Kolundžiću. Oni će i
nadalje djelovati u časopisu PLIN pa će nam njihovo znanje i savjeti biti na raspolaganju. Moji
prvi suradnici u časopisu PLIN u budućem će
razdoblju biti dr. sc. Eraldo Banovac, naslovni
redoviti profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, koji će obavljati dužnost zamjenika
glavnog urednika, i prof. dr. sc. Miljenko Šunić
koji nastavlja s aktivnostima kao urednik u časopisu. Zajedno s njima te uz prošireni Uređivački
kolegij i Stručni savjet (što je vidljivo u impresumu ovog izdanja) trudit ću se održati visoku
stručnu razinu dostignutu nakon 17 godina izdavanja časopisa PLIN te napraviti iskorak prema znanstveno-stručnom profiliranju časopisa
Plinsko gospodarstvo Republike Hrvatske
očekuju složeni izazovi. Iako sam uvjeren da će
prirodni plin biti važan energent u energetskome
miksu 21. stoljeća, trebat će još jako puno raditi
da se stvori konsenzus o tome koliko je plin bitan kao tranzicijski energent na putu prema ni-
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skougljičnoj ekonomiji budućnosti. Tranzicijsko
razdoblje sigurno će trajati dulje vrijeme pa se
može realno očekivati da će države koje poput
Republike Hrvatske imaju resurse prirodnog plina, i one poznate i potencijalne, nastaviti rabiti
plin kao najčišći fosilni energent. Međutim, pitanje intenziteta i opsega uporabe prirodnog plina moglo bi biti izuzetno bitno i za konkurentnost nacionalnoga gospodarstva i za dugoročno
održivi razvoj plinskoga gospodarstva. Stoga bi
trebalo nastojati da Republika Hrvatska ugradi
problematiku istraživanja, pridobivanja i uporabe prirodnog plina u strategiju niskougljičnog
razvoja.
Izdavanje časopisa PLIN potpomažu članice
HSUP-a članarinom i participacijom na tradicionalnome međunarodnom skupu stručnjaka
za plin u Opatiji, a sam časopis vrlo je koristan
izvor informacija i stručnjacima u energetskom
sektoru i onima koji će to postati u budućnosti. Stoga zahvaljujem svima na članstvu jer time
potpomažu edukaciju djelatnika u plinskom
gospodarstvu, svjesni činjenice da je stalno usavršavanje bitan preduvjet osobnog i društvenog
razvoja.
Na kraju ovog osvrta pozivam sve zainteresirane, a posebice plinske i energetske stručnjake
mlađe generacije, na što intenzivniju suradnju.
Primljene radove, bili oni stručnog ili znanstvenog karaktera, uredništvo će razmotriti s
dužnom pažnjom te ih podvrgnuti konstruktivnom i ažurnom peer review postupku radi utvrđivanja mogućnosti za njihovo poboljšanje i, u
konačnici, objavljivanje u časopisu PLIN.
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