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Члановима Главног одбора 

СИМС 

 
датум 

 

 
 
Поштовани колега, 
 
са задовољством Вас позивамо да присуствујете седници Главног одбора СИМС 
која ће се одржати 
 

04. априла 2008. године (петак) 
са почетком у 11:00 часова 

 
у сали за конференције СИТ Србије, у улици Кнеза Mилоша 9/IV са следећим 
 
ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
 
1. Организација научних манифастација, септембар 2008: 

- VII Саветовање металурга Србије, 
- III Интернационални Симпозијум Лаки метали и композитни материјали, 
- Металуршко вече-Сусрет генерација, 

2. Издавачка делатност, 
- Часопис Металургија, 
- Научне књиге и монографије, 

3. Сарадња са Инжењерском комором Србије, 
4. Сарадња са Савезом инжењера и техничара Србије, 
5. План рада СИМС за 2008. годину, 
6. Разно. 
 
Молимо Вас да Састанку Главног одбора присуствујете, односно обавестите 
секретара г-ђу Бојану Стефановић о евентуалном одсуствовању. 
 
 
Срдачан поздрав, 
 

Председник 

 
Др Жељко Камберовић 
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З А П И С Н И К  
 

Главни одбор СИМС 
04.04.2008. год. 

 
 
 
 
Састанак одржан у просторијама Савеза инжењера металургије Србије, 

Кнеза Милоша 9/4 дана 04. априла 2008. године 
 
На састанку били присутни: Жељко Камберовић, Надежда Талијан, Владан 

Ћосовић, Весна Максимовић, Марија Михаиловић, Татјана Волков-Хусовић, Дулић 
Никола, Снежана Јовановић, Милан Јовановић, Мирослав Сокић, Карло Раић, 
Бранислав Марковић, Илија Илић, Звонко Гулишија, Бранка Јордовић, Ендре 
Ромхањи, Зоран Одановић, Владислав Матковић, Звонко Станковић и Марија 
Кораћ. 

 
Председавајући Ж. Камберовић предложио је дневни ред: 

1. Организација научних манифастација, септембар 2008: 
- VII Саветовање металурга Србије, 
- III Интернационални Симпозијум Лаки метали и композитни материјали, 
- Металуршко вече-Сусрет генерација, 

2. Издавачка делатност, 
- Часопис Металургија, 
- Научне књиге и монографије, 

3. Сарадња са Инжењерском комором Србије, 
4. Сарадња са Савезом инжењера и техничара Србије, 
5. План рада СИМС за 2008. годину, 
6. Разно. 

 
који је једногласно усвојен. 
 
 
По првој тачки дневног реда извештаје су поднели К.Раић, Н.Талијан и 

В.Матковић. 
За VII Саветовање металурга Србије извештај су поднели председник 

Организационог одбора Саветовања К. Раић и М. Михаиловић. При томе је изнето 
следеће: 
- до сада је пристигло 27 извода радова-највећи број радова из Бора (ИББ, РТБ, 

ТИР), мали број учесника из индустрије, најаве још радова, 
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- рок за слање извода померен на 25.04.2008. год, 
- очекује се да ће на саветовању бити најмање 60 радова, 
- интензивирати обавештење и прикупљање радова, 
- постављен сајт саветовања, (http://elektron.tmf.bg.ac.yu/metalurgija/) са свим 

релевантним информацијама, 
- интензивирати разговоре са потенцијалним спонзорима саветовања, излагачима 

и колегама из индустрије, 
- Округли столови: 

1. Златарство у Србији: 
 постоји интересовање, 
 златари су једни од могућих спонзора, 

2. Археометалургија: 
 остварени контакти са металурзима и археолозима, 
 очекује се пријава радова из десетак институција 

(факултети, институти, музеји) из земље и иностранства, 
- договорити пленарне предаваче са организатором паралелне манифестације 

Симпозијум Лаки метали и композитни материјали. 
 

На основу изнетих чињеница донет је закључак да су извршени основни 
задаци и да треба покушати контактирати са спонзорима и колегама из индустрије. 

 
За III Интернационални Симпозијум Лаки метали и композитни материјали 

извештај је поднела Н. Талијан. 
- до сада је стигло 18 пријава радова, 
- потврде о учешћу од три угледна професора, пленарна предавача из 

иностранства (Магдебург, Кина, САД), 
- разговори са могућим домаћим пленарним предавачима (Е. Ромхањи), 
- рок за слање извода радова померен до 15.04.2008. год. 

 
На основу изнетих чињеница донет је закључак да су извршени основни 

задаци и да би требало наставити са обавештавањем колега у земњи и иностранству 
о овој манифестацији. 

 
Везано за металуршко вече-Сусрет генерација извешај је поднео В. 

Матковић 
- време одржавања је петак 12.септембар 2008, у оквиру обе горе наведене 

манифестације, 
- окупљена је група колега који ће промовисати ово дружење, подељени су како 

регионално тако и генерацијски да би се обезбедио што већи одзив, 
- место одржавања је ресторан Језеро на Ади Циганилији, 
- цена присуства на Металуршкој вечери за колеге који нису учествовали на горе 

наведеним манифестацијама је 1 900,00 дин, што укључује мени, пиће и музику, 
- планирано присуство око 300 металурга из читаве Србије, 
- исходиште окупљања би требало да буде формирање јединственог адресара 

металурга Србије. 
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Дат је предлог да се да оглас у дневном листу Политика (празнични број) за 

Металуршко вече-Сусрет генерација, као и да се започне са сакупљањем адреса, 
тако да се адресар металурга Србије формира пре летњих одмора. 

 
По другој тачки дневног реда извештај је поднео К. Раић. 

- изашла сва 4 броја за 2007 годину, 
- спремна сва 4 броја за 2008 (бр. 1. најбољи радова са 3 Интернационалне 

Конференције структура и деформација материјала, бр. 2. специјали број о 
денталима, бр. 3. стандардно издање, бр. 4. стандардно издање или други део 
најбољих радова са 3 Интернационалне Конференције структура и деформација 
материјала), 

- што пре направити сајт на коме ће бити доступна електронска издања часописа 
за последње 4 године, 

- напоменути ауторима да приликом писања радова цитирају радове из часописа 
како би се побољшао рејтинг чацописа на домаћој СЦИ листи (тренутно 9 од 
27), 

- у 2007 години штампане су две монографије са Савезом као издавачем, 
- са ТМФ-ом склопљен уговор, како би се монографије продавала у факултетској 

продавници књига. 
 
По трећој и четвртој тачки дневног реда, о сарадњи са Инжењерском 

комором и Савезом инжењера и техничара Србије, извештај је изнео Ж. 
Камберовић. 
- дошло је до промене руководства у СИТС-у, 
- сукоби имеђу СИТС-а и Коморе, 
- обележен је јубилеј 140 година СИТС-а и одржан је први Конгрес инжењера 

Србије (издата пригодна монографија). 
 
На основу изнетог донет је закључак да се СИМС не меша у интерне сукобе 

СИТС-а и Коморе уколико то не утиче на СИМС. 
 
Ж. Камберовић је поднео финансијски извештај о раду Савеза инжењера 

металургије Србије на почетку 2008. године. 
Расходи за прва три месеца у 2008. год су износили 126 763,00 дин. 
У вези са изнетим предузеће се мере да се обезбеде финансијска средства за 

нормални рад Савеза у наредној години: остварити приходе из Министарства за 
науку (за Конференцију и за часопис), од спонзора и од котизација. Такође, аутори 
објављених монографија ће Савезу дати на располагање део тиража и на тај начин 
финансијски подпомогнути Савез. 

 
У оквиру пете тачке дневног реда, разно, Ж. Камберовић је прочитао писмо 

Проф. Б. Мишковића везано за међународну сарадњу СИМС-а са другим 
струковним организацијама. 
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Проф. Мишковић је предложио следеће: 
− обнављање билатералних споразума са Словенијом, Хрватском и 

Немачком, као и земљама ван БУМ-а (Италија, Аустрија, Мађарска, 
Чешка, Словачка и Пољска), 

− веће ангажовањље СИМС-а у БУМ-у, наопходно је присуство 
представника Савеза на састанку који ће се одржати у априлу у Београду 
на иницијативу С. Димитриуа, тренутног председника. 

Присутни су подржали предлоге. 
 
 
Извештај сачинио 

 
Председник 

 
Др Жељко Камберовић 


