Association of Мetallurgical
Engineers of Serbia
AMES

Савез инжењера
металургије Србије
СИМС
www.metalurgija.org.rs

ЗАПИСНИК
Главни одбор СИМС
17.01.2010. год.

Састанак је одржан у просторијама Савеза инжењера металургије Србије,
Кнеза Милоша 9/4 дана 17. јануара 2011. године са почетком у 12 ч.
Састанку су присуствовали: Жељко Камберовић, Милан Јовановић, Весна
Максимовић, Надежда Талијан, Ненад Радовић, Татјана Воков-Хусовић, Никола
Мајински, Владан Ћосовић, Карло Раић, Снежана Јовановић, Драгомир Глишић,
Марија Кораћ и Бојана Стефановић.
Председавајући Ж. Камберовић предложио је следећи дневни ред:
1. Извештај о раду СИМС у 2010. години
1.1. Организација научно-стручних скупова за период 2011/12
1.2. Издавачка делатност
1.2.1. Часопис Металургија
1.2.2. Научне књиге и монографије
2. План рада СИМС за 2011. годину
3. Избор новог руководства СИМС
4. Разно
који је једногласно усвојен.
У овиру прве тачке дневног реда извештај је поднео Ж.Камберовић.
Извештај о раду СИМС у 2010 години је достављен свим члановима ГО.
Такође, Извештај о раду у 2010 и План рада СИМС за 2011. годину биће достављен
СИТС и доступан на веб страни Савеза. У оквирима своје делатности у протеклој
години СИМС је остварио резултате са којима можемо бити благо задовољни. У
оквиру прве тачке дневног реда извештај је поднео Н. Радовић. Конференција је
одржана на Палићу у периоду 27-29.05.2010, уз ангажовање Congrexpo као
извршног организатора. Одржан је Округли сто под насловом: Развојне
перспективе металуршког сектора југоисточне Европе. У дискусији је учествовало
10 учесника. Закључци дискусије округлог стола су објављени са web страници
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СИМС-а. Конференција je остварила приход довољан да обезбеди материјалну
сигурност Савеза у 2010. години.
Савез инжењера металургије Србије активно учествује у пословима
редизајнирања Балканске уније металурга. Председник БУМ-а Проф Сорин
Димитриу је уважио опште прихваћено мишљење да треба променити рад у унији и
укључити се активније у Европске пројекте. Конкретизација предлога је
достављена у писму.
По 1.2 тачки дневног реда известио је главни уредник Часописа MetalurgijaJournal of Metallurgy М. Јовановић, чији је потпуни извештај достављен члановима
ГО.
У 2010. години сви бројеви „Металургије“ изашли су у новом и
савременијем дизајну, а радови примљени за објављивање били су на енглеском и
пролазили су кроз двоструку рецензију. Радови се шаљу електронским путем и сајт
часописа је осавремењен и садржајно знатно обогаћен. Тексту извештаја Главног
уредника је достављен свим члановима Главног Одбора. Проблем с малим бројем
радова послатих за штампање у МЈоМ није толико критичан као прошле године,
ситуација је далеко од тога да је повољна. За разлику од прошле године, крајем
2010. имаћемо потпуно завршен четврти (последњи) овогодишњи број с тим да у
„резерви“ имамо два-три рада за први број 2011. године што се може сматрати као
мали успех наше уређивачке политике. Већину радова чине радови страних аутора
и тај број у односу на домаће ауторе је 18:6. Страни аутори били су из Индије,
Ирана, Малезије, Нигерије, Алжира, Шпаније, Македоније и Словеније. Сви радови
су прошли кроз строгу стручну, техничку и језичку рецензију, и скоро да није било
рада који није био враћен аутору/ауторима на мање или веће исправке. Има
неколико аутора који су нам слали и више радова (др Поуранвари, Иран), а треба
истаћи др Кеворкијана из Словеније који нам је увек прискако у помоћ шаљући нам
врло квалитетне радове када је требало попунити поједине бројеве што нас је
навело на закључак да поштованог колегу Кеворкијана предложимо за члана
редакционог одбора. Ако можемо да будемо релативно задовољни бројем радова
страних аутора, потпуно смо разочарани односом домаћих аутора према нашем
часопису. Часни изузеци су радови са ТМФ-а и Винче. Број радова домаћих аутора
чак је мањи у односу на 2009. годину. Нисмо задовољни односом већине чланова
редакционог одбора према часопису. Редовно издавање научног часописа
Металургија са сталним унапређењем квалитета истог биће примарни задатак и у
наредном периоду. Уређивачка политика је прилагођена члановима СИМС и
ауторима радова што би требало да допринесе промоцији научно истраживачког
рада на просторима Србије и околних земаља. Очекује се имплементација новог
Акционог плана за подизање нивоа квалитета у 2011.год.
Као посебна делатност промовисанo je издавање научних и стручних
монографија у складу са уређивачком политиком СИМС. За координацију
целокупних издавачких напора Савеза надлежан је Издавачки Савет са К. Раићем
на челу. Предложено је прецизирање токова документације кроз предлог за израду
Правилника о издавачкој делатности.

У протеклој години је настављена размена часописа са већим бројем
иностраних издавача (Немачка, Русија, Словенија, Хрватска и др.)
Савез инжењера металургије Србије је колективни члан Савеза инжењера и
техничара Србије и у односу са СИТС активно учествује у раду истог. Извршено
финално ускађивање Статута СИМС са Статутом СИТС-а и извршиће се
пререгистрација према новом закону. За предлог текста новог Статута СИМС-а
задужена је В.Максимовић.
У оквиру друге тачке дневног реда дискутовало се о плановима и радним
активностима. У предстојећој години Савез инжењера металургије Србије наставља
редовне активности у домену издавачке делатности, организације научних,
стручних и едукативних скупова, међународне сарадње као и сарадње са
комплементарним струковним удружењима и привредним организацијама.
Неопходно је одржати редовну Скупштину СИМС-а и извршити избор новог
руководства.
Трећа тачка дневног реда је разматрање организације избора руководства
Савеза. Ж.Камберовић је позвао све чланове ГО да дају предлоге за ново
руководство. Нарочито је важно кадровски освежити и подмладити ГО. Планирано
је у току фебруара одржавање редовне Скупштине СИМС-а.
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. Пригодну анализу стања у привредном окружењу у Србији и неке
аспекте будућих активности дао је у излагању Н.Мајински из ПКС.
Састанак је завршен уз пригодно дружење и коктел.
Председник

Проф. др Жељко Камберовић

