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бр. 1309/07 
07.09.2007.гЧлановима Главног одбора 

и 
Организационом и научном 

одбору Конференције III ДСМ 

 
датум 

 

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

13. септембра 2007. године (четвртак) 
са почетком у 11:00 часова 

 
у сали за конференције СИТ Србије, у улици Кнеза Mилоша 9/IV са следећим 
 
 
ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
 

1. Извештај о раду Организационог одбора III Интернационалне конференције 
″Деформација и структура материјала″ (Н. Радовић) 

2. Извештај о раду Научног одбора III Интернационалне конференције 
″Деформација и структура материјала″ (Е. Ромхањи) 

3. Међународна и билатерална сарадња СИМС, 
4. Финансијски извештај за I-VI 2007. године, 
5. 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 
13.09.2007. год. 

 
 
 
 
Састанак одржан у просторијама Савеза инжењера металургије Србије, 

Кнеза Милоша 9/4 дана 13. септембра 2007. године 
 
На састанку били присутни: Жељко Камберовић, Весна Максимовић, 

Татјана Волков-Хусовић, Драгомир Глишић, Ненад Радовић, Зоран Одановић, 
Карло Раић, Милутин Никачевић, Илија Илић, Никола Дулић, Боривоје Мишковић, 
Снежана Јовановић, Ендре Ромхањи, Милан Јовановић и Марија Кораћ. 

 
Председавајући Ж. Камберовић предложио је дневни ред: 

1. Извештај о раду Организационог одбора III Интернационалне конференције 
″Деформација и структура материјала″ (Н. Радовић) 

2. Извештај о раду Научног одбора III Интернационалне конференције 
″Деформација и структура материјала″ (Е. Ромхањи) 

3. Међународна и билатерална сарадња СИМС, 
4. Финансијски извештај за I-VI 2007. године, 
5. Разно. 

 
који је једногласно усвојен. 
 
По првој и другој тачки дневног реда извештај је поднео председник 

Организационог одбора Конференције Н. Радовић. При томе је изнео следеће: 
 

Организација: 
- време одржавања Конференције 20 и 21 септембар у хотелу Шумадија, 
- конференцију ће отворити представник СИМС-а, представник US Steel Serbia и 

представник Министарства науке Републике Србије, 
- Конференцијска вечера ће бити организована у хотелу Шумадија 20.09.2007. 

године са почетком у 20 часова, 
- износ котизације износи 10 400 динараи она укњучује зборник радова, блок, 

оловка, програм и фасциклу, 
- главни спонзори Конференције су Министарсво науке (250 000 дин), US Steel 

Serbia (250 000 дин) и IMPOL SEVAL (1 000 €), 
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Стручни део: 
- пријављено 85 абстраката од чега достављено 47 радова. У Зборнику ће бити 

штампано 40 радова, 7 радова су одбијени, повучени или аутори нису вратили 
са корекције; број радова смањен као последица промене издавача, 

- предвиђена су 2 пленарна предавача, 
- укупно 118 аутора из 12 земља (Аустрија, Белгија, Немачка, Кона, грчка, Босна 

и Херцеговина, Црна Гора, Холандија, Словенија, Шведска, САД и Србија) 
- радови ће бити презентовани у 4 сесије са усменим иизлагањима (25 радова) и 1 

постер секцији (15 радова), одређени сви председавајући, 
- зборник у штампи у Заводу за Графичку технику ТМФ-а. 

На основу изнетих чињеница донет језакључак да су извршени основни 
задаци и да треба покушати контактирати са мањим спонзорима. 

 
По трећој тачки дневног реда, о међународној сарадњи извештај о 

одговарајућим активностима изнео је Ж. Камберовић. 
- извршена примопредаја председника БУМ Б. Мишковић (бивши) и С. 

Димитриу (садашњи) 15.03.2007. На посебом састанку у Београду С. Димитриу 
је добио целокупну документацију БУМ (записници са седница Главног одбора, 
Статут БУМ и Центара БУМ и међународна преписка), 

- сачињен је званичан документ – протокол о примопредаји. 
- нови председник предложио састанак Главног одбора БУМ у Букурешту 18 и 19 

октобра 2007. Очекује се долазак по јдног представника националних савеза 
чланица БУМ-а, 

- наредна Балканска Конференција ће бити одржана у Охриду, Македонија 
наредне године, 

- састанак са представницима Црне Горе (Проф. Кемал Делијић) ће бити 
организован на Конференцији у Београду 20 и 21 септембра 2007 у циљу 
дефинисања будуће сарадње. 

У вези са изнетим договорено је да председник СИМС обавезно присуствује 
седници Главног одбора БУМ (СИМС сноси трошкове пута представника, без 
дневница). 

 
У оквиру четврте тачке дневног реда Ж. Камберовић је поднео финансијско 

стање Савеза инжењера металургије Србије за првих осам месеци 2007. године. 
Моментално стање је следеће: 
- на жиро рачуну има 14 343,34 динара, 
- неизмирени дугова тренутно нема, 

У оквиру прихода и расхода обухваћено је и објављивање две монографије 
са Савезом као издавачем. 

У вези са изнетим предузеће се мере да се обезбеде финансијска средства за 
нормални рад Савеза: 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. 
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По петој тачки дневног реда Ж. Камберовић је покренуо питање замене 
неактивних чланова са новим који би у будућноси активно учествовали у раду 
СИМС-а. Дат је прдлог да се Светислав Костадиновић, Зорка боје, замени са 
Блажом Лековским, ТИР Бор, који је прихваћен од стране колегијума. 

 
Извештај сачинио 

 
Председник 

 
Др Жељко Камберовић 


