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З А П И С Н И К  

 
Главни одбор СИМС 

21.02.2012. год. 
 
 
Састанак је одржан у просторијама Савеза инжењера металургије Србије, 

Кнеза Милоша 9/4 дана 21. фебруара 2012. године. 
 
На састанку су били присутни: Жељко Камберовић, Снежана Јовановић, 

Милан Јовановић, Весна Максимовић, Надежда Талијан, Ендре Ромхањи, Бранка 
Јордовић, Ненад Радовић, Топлица Павловић, Илија Илић, Карло Раић, Татјана 
Воков-Хусовић, Никола Мајински, Павле Фодор, Звонко Гулишија, Владислав 
Матковић, Мирослав Сокић и Марија Кораћ. 

 
Председавајући Ж. Камберовић предложио је следећи дневни ред: 

 
1. Извештај о раду СИМС у 2011. години 

1.1. Организација научно-стручних скупова за период 2012/13 
1.2. Издавачка делатност 

2. План рада СИМС за 2012. годину 
3. Одлука о додели признања и награда 
4. Јубилеј 60 година СИМС 
5. Разно 
 
који је једногласно усвојен. 
 

У овиру прве тачке дневног реда извештај је поднео Ж..Камберовић. Савез 
инжењера металургије Србије је колективни члан Савеза инжењера и техничара 
Србије и у односу са СИТС активно учествује у раду истог. Такође, Ж. Камберовић 
је поднео и финансијски извештај о раду СИМС у 2011. години, који је позитиван 
са трендом стабилности као и претходних година. 

Везано за организацију научно-стручних скупова у периоду 2012/13 
извештај је поднео Н. Радовић. У периоду од 23-25 мај 2013 у Београду ће бити 
одржана 5 Интенационална конференција Processing and Structure of Materials 
(PSM5). У сарадњи са агенцијом Congrexpo ће бити одређено тачно место 
одржавања конференција. До краја марта месеца се планира дистрибуција првог 
обавештења и давање предлога за пленарне предаваче. Састанак Организационог 
одбора ће се одржати 22. марта (или алтернативно 27. марта) 2012 године. 

По подгледу издавачке делатности извештај о раду су поднели М. 
Јовановић, главни уредник и М. Кораћ, технички уредник. 



Главни уредник је представио пресек стања издавања часописа Металургија 
у 2011. години. Основни закључци су били да је број радова био већи него у 
претходном периоду што је омогућило да часопис излази на време и да је и даље 
знатно већа активност страних аутора него домаћих. Такође, М. Јовановић је указао 
на проблем рецезената, који је потребно што пре решити како би се створили 
услови за пријаву часописа на Тhomson Reuters листу. С тим у вези број радова је 
повећан са 6 на 7 у 2012 години. М. Кораћ је представила тренутно стање са бројем 
радова и закључила да за сада има довољно радова за прва 2 броја у 2012. години. 

Генерални закључак по питању издавачке делатности је да је потребно да се 
промени назив часописа, како би се разликовали од часописа Металургија који 
издаје Хрватско металуршко друштво, да се број рецезената повећа, да се анимира 
већи број аутора да објављују своје радове у часопису и да се часопис пријави у 
различите индексне базе, ради популаризације. Састанак Уређивачког одбора ће се 
одржати 9. марта 2012. година како би се размотрило све претходно наведено. 

 
По другој тачки дневног реда, извештаје је поднео Ж. Камберовић. 
 
Извештај о раду СИМС у 2011 години и План рада СИМС за 2012. годину је 

достављен СИТС и доступан на веб страни савеза, као и извештај Главног 
уредника. 

 
По трећој и четвртој тачки дневног реда дискусију је започео Ж. 

Камберовић. Одлучено је да се организује прослава 60 година СИМС у оквиру које 
би се доделила признања и захвалнице појединцима, институцијама и фирмама које 
су својим залагањем омогућиле рад Савеза на пословима популаризације 
металургије и организације научних и стручних манифестација. Први предлог је 
био да се прослава Јубилеја одржи у мају, али је због кратког временског рока 
одлучено да се помери на јесен. До тада су сви чланови позвани да доставе своје 
предлоге за признања и захвалнице. Иницијални организациони одбор прославе 
Јубилеја су: В. Матковић, М. Сокић, И. Илић и М. Кораћ. За допринос раду СИМС-
а истакнуто је залагање колега из РТБ-а Бор, Фармакома МБ Шабац, као и 
појединаца из ПКС и пријатеља из коморе Словеније. 

 
У дискусији по тачки дневног реда Разно констатован је тежак финансијски 

положај металуршке индустрије у Србији и слаб одзив чланства у акцијама које 
спроводи Савез. Такође. П. Фодор из железаре Смедерево је у оквиру ове тачке 
дневног реда дао кратак осврт на тренутну ситуацију у овој фирми. 
 
 
Извештај сачинио 

Председник 

 
Проф. др Жељко Камберовић 


