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Поштовани,
са задовољством Вас позивамо да присуствујете седници Главног одбора СИМС
која ће се одржати
25. децембра 2009. године (петак)
са почетком у 12:00 часова
у сали за конференције СИТ Србије, у улици Кнеза Mилоша 9/IV са следећим
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информације везане за рад Савез инжењера и техничара Србије
Извештај о раду СИМС у 2009 години
План рада СИМС за 2010. годину
Извештаји о организацији научних и стручних манифастација:
4 Међународна конференција Processing and Structure of Materials, 2729.05.2010, Палић,
- Округли столови-панел дискусија
Издавачка делатност
Часопис Металургија
Научне књиге и монографије
Разно

Предновогодишња коктел закуска је планирана након састанка.
Молимо Вас да Састанку ГО присуствујете, односно обавестите секретара г-ђу
Бојану Стефановић о евентуалном одсуствовању.
Срдачан поздрав,
Председник

Проф. др Жељко Камберовић

Кнеза Милоша 9/IV, Београд, тел/факс: +381 11 3241 613, info@metalurgija.org.rs
текући рн. 205-14644-97, девизни рн. 1246800830, Комерцијална банка, Београд, ПИБ 100344748
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ЗАПИСНИК
Главни одбор СИМС
25.12.2009. год.

Састанак је одржан у просторијама Савеза инжењера металургије Србије,
Кнеза Милоша 9/4 дана 26. децембра 2008. године
На састанку су били присутни: Жељко Камберовић, Милан Јовановић, Весна
Максимовић, Надежда Талијан, Ендре Ромхањи, Бранка Јордовић, Ненад Радовић,
Топлица Павловић, Илија Илић, Татјана Воков-Хусовић, Никола Мајински, Драган
Синадиновић, Владан Ћосовић, Драгомир Глишић и Оливера Благојевић.
Председавајући Ж. Камберовић предложио је следећи дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информације везане за рад Савез инжењера и техничара Србије
Извештај о раду СИМС у 2009 години
План рада СИМС за 2010. годину
Извештаји о организацији научних и стручних манифастација:
4 Међународна конференција Processing and Structure of Materials, 2729.05.2010, Палић,
- Округли столови-панел дискусија
Издавачка делатност
Часопис Металургија
Научне књиге и монографије
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. Биће извршено
финално ускађивање Статута СИМС са Статутом СИТС-а. За предлог текста новог
Статута СИМС-а задужена је В.Максимовић.
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По другој и трећој тачки дневног реда, извештаје је поднео Ж. Камберовић,
Извештај о раду СИМС у 2009 години и План рада СИМС за 2010. годину је
достављен СИТС и доступан на веб страни савеза.
У оквиру четврте тачке дневног реда извештај су поднели Е. Ромхањи,
Н. Радовић и О. Благојевић.
Током 2009.год. извођене су активности на пословима организације IV
међународне конференција Процесирање и структура материјала 2010.
Имајући увиду да се Конференција фокусира на нова достигнућа у
процесима прераде, производње и примену напредних материјала и окупља
стручњаке, научне истраживаче и индустријске технологе организација панел
дискусије-округлог стола под радним називом Развојне перспективе металуршког
сектора југоисточне Европе биће прилика да се тематика прошири на економске и
развојне теме. У оквиру Конференције, биће организована и техничка изложба. Ово
пружа одличну прилику представницима индустрије метала, произвођачима
металске опреме и добављачима услуга да разговарају о потенцијалним решењима
актуелних проблема или о даљој надоградњи. Детаљне информације везане за
научне и стручне скупове биће редовно објављиване на веб страни Савеза.
У оквиру пете тачке дневног реда Издавачка делатност дискутовано је о
Часопису Metalurgija-Journal of Metallurgy.
У 2009. Оформљен је нови Уређивачки одбор у који су осим стручњака из
Србије ушли истакнути истраживачи из Чешке Републике, Грчке, Немачке и САД,
при чему се водило рачуна да ове личности имају висок рејтинг на ССИ листи када
је у питању објављивање радова. Сви бројеви „Металургије“ у 2009. години 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. До сада су у
2009. години из штампе изашла три броја „Металургије“. Настојали смо да до краја
децембра изађе и четврти број, али он ће бити у штампи у јануару 2010. Разлози за
ово закашњење биће образложени у тексту извештаја Главног уредника.
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 потпуна имплементација Акционог плана за подизање нивоа
квалитета у 2010.год.
Као посебна делатност промовисанo je издавање научних и стручних
монографија у складу са уређивачком политиком СИМС.
Списак објављених и рецензираних издања објављен је у Извештају о раду
СИМС у 2009 години.

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.
Извештај сачинио
Председник

Проф. др Жељко Камберовић

