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Поштовани,
са задовољством Вас позивамо да присуствујете седници Главног одбора СИМС
која ће се одржати
26. децембра 2008. године (петак)
са почетком у 12:30 часова
у сали за конференције СИТ Србије, у улици Кнеза Mилоша 9/IV са следећим
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1.
-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извештаји о организацији научних и стручних манифастација:
Извештаји о одржаним манифестацијама
- VII Саветовање металурга Србије (K. Раић)
- III Интернационални Симпозијум Лаки метали и композитни материјали
(Н. Талијан)
- Металуршко вече-Сусрет генерација 2008
Организација научно-стручних скупова за период 2009/10 (Н. Радовић)
Издавачка делатност
Часопис Металургија (М. Кораћ)
Научне књиге и монографије
Међународна сарадња 14-ти ГО БУМ-а, Румунија (В. Максимовић)
Извештај о раду СИМС у 2008. години
Предлог нових чланова Главног одбора
План рада СИМС за 2009. годину
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
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ЗАПИСНИК
Главни одбор СИМС
26.12.2008. 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, Карло Раић, Татјана Воков-Хусовић,
Никола Дулић, Драган Синадиновић, Зоран Одановић, Владан Ћосовић и Марија
Кораћ.
Председавајући Ж. Камберовић предложио је следећи дневни ред:
1.
-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извештаји о организацији научних и стручних манифастација:
Извештаји о одржаним манифестацијама
- VII Саветовање металурга Србије (K. Раић)
- III Интернационални Симпозијум Лаки метали и композитни материјали
(Н. Талијан)
- Металуршко вече-Сусрет генерација 2008
Организација научно-стручних скупова за период 2009/10 (Н. Радовић)
Издавачка делатност
Часопис Металургија (М. Кораћ)
Научне књиге и монографије
Међународна сарадња 14-ти ГО БУМ-а, Румунија (В. Максимовић)
Извештај о раду СИМС у 2008. години
Предлог нових чланова Главног одбора
План рада СИМС за 2009. годину
Разно
који је једногласно усвојен.
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По првој тачки дневног реда извештаје о одржаним скуповима су поднели
К.Раић, Н.Талијан и Ж..Камберовић, а о организацији скупова за период 2009/10
извештај је поднео Н. Радовић.
СИМС је у 2008 организовао две велике металуршке манифестације и то VII
Саветовање металурга Србије под називом Перспективе развоја металуршке
индустрије Србије и III Интернационални симпозијум Лаки метали икомпозитни
материјали у периоду од 11-13 септембра 2008 године на Технолошкометалуршком факултету у Београду. Такође у оквиру ове две значајне
манифестације била су организована и два округла стола: Археометалургија и
Златарство у Србији, као и друштвени догађај Металуршко Вече 2008-Сусрет
генерација.
Поред СИМС организацију су помогли ТМФ, ИХТМ, ИТНМС, Институт
Винча, ТФ Бор и СХД, као и мнтр и воде металуршке фабрике из окружења USSS,
РТБ Бор, Impol Seval Севојно, 034 Крагујевац, Monbat Инђија, Sent Gobain и др.
Закључено је да су остварени циљеви VII Саветовања металурга Србије у
смислу окупљања колега из научно-истраживачких организација заједно са
стручњацима из исте струке који су активни у производњи. На тај начин су, поред
приказаних актуелних резултата истраживања и достигнућа из производње,
размењена искуства о начину и потребама повезивања ради размене знања и
развоја нових технолошких решења.
Што се тиче III Интернационалног симпозијума изложени радови покривају
су већи део истраживачких резултата везаних за индустријске процесе физичку
металургију, производњу и примену лаких метала и легура, као и шири спектар
истраживачких резултата из области синтезе и карактеризације различитих типова
композитних материјала.
Сматрамо да је округли сто Археометалургија нарочито постигао добре
резултате, не само због доброг одзива стручњака из земље и иностранства, већ и
због тога што су у Србији први пут окупљене колеге из различитих институција
које се баве овом темом.
На округлом столу Златарство у Србији такође су се окупиле колеге из
различитих институција, као што су: Завод за мере и драгоцене метале из Београда
и одељење из Ниша, Златара Мајданпек, значајни приватници и представници
њихових струковних удружења из Београда, Ниша, Суботице, као и колеге из
иностранства, из Златарне Цеље из Словеније. Закључено је да треба да се поведе
акција да се златарима дозволи откуп злата, што сада није случај, те неопходност
да се то регулише законом.
Традиционални скуп Металуршко вече 2008 под називом Сусрет генерација
одржано је у ресторану Језеро на Ади циганлији 12.сепрембра 2008.год. Циљ
сусрета је био окупљање свих инжењера металургије Србије. Скупу је
присуствовало 250 учесника (генерација уписа од ’50 до данас) за велики успех и
нада се да ће се на бубућим сусретима генерација окупити још већи број металурга.
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Што се тиче организације научно-стручних скупова у периоду 2009/10
одлучено је да се 4th International Conference PROCESSING AND STRUCTURE OF
MATERIALS одржи у последњој недељи маја 2010 година на Палићу.
Четврта по реду конференција наставља се на претходне три са истом
проблематиком, али са нешто измењеним називом. Такође, закључено је да је
одржавање конференције на три уместо на две године знатно боље и да се на тај
начин може очекивати већи број учесника у односу на претходне конференције.
Одређен је научни и организациони одбор, с тим да је сама организација скупа
поверена специјализованој агенцији CONGREXPO d.o.o. (www.congrexpo.co.rs),
која има значајно искуство у организацији научних манифестација. На састанку ГО
разматран је предлог пројекта фирме CONGREXPO d.o.o., који је једногласно
прихваћен. Један од првих задатака агенције био је форимирање веб сајта
конференције http://www.psm.org.rs.
Одлучено је да се оквиру Палићке конференције одржи и Металуршко вече
2010-Сусрет генерације, који би имао знатно шири карактер од оног одржаног
12.09.2008 и који би окупљао металурге из свих бивших Југословнских република.
По другој тачки дневног реда извештај је поднео Ж. Камберовић.
Изнети су основни закључци са седнице Уређивачког одбора, где је донета
одлука о преомени главног уредника и уређивачког одбора. За председника
уређивачког савета постављен је Проф. др Карло Раић, за главног уредника др
Милан Јовановић, техничког уредника мр Марија Кораћ, предложени су уредници
рубрика и редакциони одбор (http://metalurgija.org.rs/mjom/editorial_board.htm).
Представљен је и Акциони план одбора часописа MjoM (прилог) чији је циљ
подизање квалитета часописа, повећање цитираности и могуће улазак на Thomson
Reuters листу.
Нови главни уредник је истакао да је његова жеља, а и целог уредништва да
се часопис подигне на виши ниво што се не односи само на технички и зглед и
опрему часописа, већ и на број и квалитет објављених радова, што је истакао као
основне недостатке часописа.
Такође, изнето је и да су:
- у току 2007 године изашла три броја часописа Металургија, четврти се тренутно
припрема за штампу,
- у овој години штампане су монографије и зборници са Савезом као издавачем,
1. Ненад Радовић, Термомеханичка прерада микролегираних челика, 2008, 86-904393-8-2
2. Мирјана Филиповић, Основи очвршћавања метала, уџеник, 2008, 86-87183-06-3
3. Татјана Волков-Хусовић, Карло Раић, Горива и сагоревање, 2008, 86-87183-04-6
4. 3rd International Symposium Light Metals and Composite Materials, Belgrade, 12-14 sept.
2008, Editor(s): Надежда Талијан, Жељко Камберовић, 86-87183-03-2

5. VII Саветовање металурга Србије Перспективе металуршке индустрије у Србији,
Београд, 11-13 септембар 2008, Едитор(с): Жељко Камберовић, Звонко Гулишија,
Карло Раић, Драгана Живковић, 86-87183-02-5
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По трећој тачки дневног реда, о међународној сарадњи, извештај о
одговарајућим активностима изнела је В. Максимовић.
У оквиру своје посете Букурешту 28.11.2008 на сатанку главног одбора
БУМ донете су одлуке да се поред националних организација инжењера
металургије у рад БУМ-а укључе и привредне коморе на основу чега је и обављен
састанак у Привредној комори Србије и могућем проширењу сарадње. Наредна
Балканска Конференција ће бити одржана у Бугарској 2010.
У оквиру четврте и шесте тачке дневног реда Ж. Камберовић је поднео
извештај о раду Савеза инжењера металургије Србије у 2008. години као и план
рада у 2009. години.
Саставни део извештаја чинио је извештај о финансијском стању СИМС.
Финансијска ситуација Савеза инжењера металургије Србије у 2008 години била је
стабилна. Основни приходи су били од Министарства науке Републике Србије,
спонзора и донатора.
У оквиру прихода и расхода обухваћено је и објављивање монографија са
Савезом као издавачем.
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 часопис), од спонзора и чланова. Такође, аутори објављених монографија
ће Савезу дати на располагање део тиража и на тај начин финансијски
подпомогнути Савез.
У оквиру пете тачке дневног реда на иницијативу председника одлучено је
да се неактивни чланови ГО СИМС замене новим, који ће допринети бољем и
продуктивнијем раду СИМС у наредном периоду.
У оквиру тачке разно предложено је да се наредне године штампа
монографија посвећена прослави 60 година металуршког одсека на Технолошкометалуршком факултету.
Извештај сачинио
Председник

Проф. др Жељко Камберовић
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AKCIONI PLAN PODIZANJA OPŠTEG NIVOA KVALITETA ČASOPISA METALURGIJA-JOURNAL OF METALLURGY (MJoM)
Aktivnost/naziv
Promocija nove
izdavačke politike
Podizanje tehničkog
kvaliteta MJoM
Promocija nove
uređivačke politike
Nova strategija
distribucije časopisa
Podizanje kvaliteta
rubrika

Prijava MJoM-a na
pridruženu
TOMPSONOVU
listu

Opis
E komunikacija, web, pisma, tel.
razgovori
Novi dizajn, korice i zaglavlje
radova, bibliometrijski praćeni reperi
kvaliteta
Urednik predlaže novu strategiju
privlačenja autora vrhunskih radova,
mere za promociju citiranja radova
MJoM
Ispitivanje mogućnosti distribucije
MJoM preko ovlašćenih
organizacija, komercijalizacija
izdanja
Urednik rubrike predlaže novu
strategiju privlačenja vrhunskih
radova autora iz specifične oblasti,
mere za promociju citiranja radova
MJOM
Priprema dokumentacije, prijave,
web sadžaja i ostale potrebne
dokumentacije

Odgovoran
IZDAVAČ

Učestvuje
Izdavački savet i Urednici

Termin plan
jan-feb. 2009.

IZDAVAČ/Pred.
izdavačkog saveta

Tehnički
urednik/odgovirni
štampar
Urednici i članovi
redakcionog odbora

jan-feb. 2009.

Gl. i odg. urednik

jan-jun. 2009.

Izveštava
Glavni Odbor
SIMS-a
Gl. i odg.
urednika/
Izdavački savet
IZDAVAČA

Rezultat
Lista suizdavača i
sponzora
Povećan interes za
časopis od autora i
sponzora
Lista urednika
rubrika i redakcioni
odbor

IZDAVAČ/Pred.
izdavačkog saveta

Tehnički
urednik/odgovirni
štampar

april-sept. 2009.

Glavni Odbor
SIMS-a

Distributer MJoM-a

Urednici rubrika

Gl. i odg. urednik i
članovi redakcionog
odbora

jun–okt. 2009.

Gl. i odg.
urednika

Unapređen kvalitet
radova po rubrikama

Gl. i odg.
urednik/Pred.
izdavačkog saveta

Teh. urednik i članovi
redakcionog odbora

okt-dec. 2009.

IZDAVAČA/
Glavni Odbor
SIMS-a

Postizanje impakt
faktora i promena
nivoa kvaliteta
MJoM-a u časopis sa
SCI liste
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