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Поштовани колега,
са задовољством Вас позивамо да присуствујете седници Главног одбора СИМС
која ће се одржати
27. децембра 2007. године (четвртак)
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.
7.

Организација научних манифастација, септембар 2008:
VII Саветовање металурга Србије
I Конференција о археометалургији
III Интернационални Симпозијум Лаки метали и композитни материјали
Металуршко вече-Сусрет генерација
Издавачка делатност
Часопис Металургија
Научне књиге и монографије,
међународна сарадња-билатерална и у оквиру БУМ-а,
Извештај о раду СИМС у 2007. години,
План рада СИМС за 2008. годину
Разно
Новогодишњи коктел

Молимо Вас да Састанку Главног одбора присуствујете, односно обавестите
секретара г-ђу Бојану Стефановић о евентуалном одсуствовању.
Срдачан поздрав,
Председник

Др Жељко Камберовић

Кнеза Милоша 9/IV, Београд, тел/факс: +381 11 3241 613, balkanme@verat.net
текући рн. 205-14644-97, девизни рн. 1246800830, Комерцијална банка, Београд, ПИБ 100344748

Савез инжењера
металургије Србије
СИМС

Association of Мetallurgical
Engineers of Serbia
AMES

ЗАПИСНИК
Главни одбор СИМС
27.12.2007. год.

Састанак одржан у просторијама Савеза инжењера металургије Србије,
Кнеза Милоша 9/4 дана 27. децембра 2007. године
На састанку били присутни: Жељко Камберовић, Весна Максимовић,
Надежда Талијан, Ендре Ромхањи, Душан Врачарић, Драгомир Глишић, Ненад
Радовић, Топлица Павловић, Илија Илић, Бранислав Марковић, Владислав
Матковић, Боривоје Мишковић, Снежана Јовановић, Миле Ђурђевић, Карло Раић,
Марија Михаиловић, Владан Ћосовић и Марија Кораћ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Председавајући Ж. Камберовић предложио је дневни ред:
Организација научних манифастација, септембар 2008:
VII Саветовање металурга Србије
I Конференција о археометалургији
III Интернационални Симпозијум Лаки метали и композитни материјали
Металуршко вече-Сусрет генерација
Издавачка делатност
Часопис Металургија
Научне књиге и монографије,
Међународна сарадња-билатерална и у оквиру БУМ-а,
Извештај о раду СИМС у 2007. години,
План рада СИМС за 2008. годину
Разно
Новогодишњи коктел
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 је поднео председник
Организационог одбора Саветовања К. Раић. При томе је изнео следеће:
- време одржавања Саветовања је 11-13 септембар на ТМФ-у,
- послата је пријава Министарству науке Републике Србије са захтевом за
суфинансирање научног скупа у земљи,
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чланови Главног одбора дали су примедбе и сугестије на први позив, који би
требало да буде послат на одговарајуће адресе до 10. јануара 2008. године,
сваки од чланова Главног одбора ће бити задужен за контакт са могућим
спонзорима Саветовања.

На основу изнетих чињеница донет језакључак да су извршени основни
задаци и да треба покушати контактирати са мањим спонзорима.
За III Интернационални Симпозијум Лаки метали и композитни материјали
извештај је поднела Н. Талијан.
- време одржавања Симпозијума је 12-14 септембар на ТМФ-у,
- послата је пријава Министарству науке Републике Србије са захтевом за
суфинансирање научног скупа у земљи,
- за пленарног предавача предложен је Prof. Seetharaman, Шведска,
- дат је предлог да зборник радова са Симпозијама буде штампан код страног
издавача као Р52.
На основу изнетих чињеница донет је закључак да би котизација за учешће
на Симпозијуму трбало да буде 100€+трошкови штампања радова код страног
издавача.
За друге пленарне предаваче М. Ђурђевић је предложио професоре из
Немачке са којима ће он обавити неопходне разговоре.
Везано за металуршко вече-Сусрет генерација извешај је поднео В.
Матковић
- време одржавања је субота 13.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 још није одређено, али се очекује да простор буде
одговарајући за очекивани број људи и да трошкови буду у разумним
границама како би се привукао што већи број колега,
- исходиште окупљања би ребало да буде формирање јединственог адреса
металурга Србије.
Дат је предлог да Сусрет генерација има званичан карактер и да се скупу
обрате одабрани људи који ће рећи нешто о факултету и струковној организацији.
Предлог је прихваћен од стране Главног одбора.
-

По другој тачки дневног реда извештај је поднео К. Раић.
у току 2007 године изашло је два броја часописа Металургија, трећи је тренутно
у штампи,
гостујући уредник четвртог броја биће Н. Радовић, који ће за овај број дати
избор из најбољих радова са 3 Интернационалне Конференције структура и
деформација материјала,

Кнеза Милоша 9/IV, Београд, тел/факс: +381 11 3241 613, balkanme@verat.net
текући рн. 205-14644-97, девизни рн. 1246800830, Комерцијална банка, Београд, ПИБ 100344748

Савез инжењера
металургије Србије
СИМС
-

Association of Мetallurgical
Engineers of Serbia
AMES

за први број у 2008. години предвиђају се радови наших људи који раде у
иностранству. За овај број су задужени С. Стопић и М. Ђурђевић
часопис је у протеклој години ушао на српску СЦИ листа и бодује се са 1.
и у овој години штампане су монографије са Савезом као издавачем,
са ТМФ-ом склопљен уговор, како би се монографије продавала у факултетској
продавници књига.

По трећој тачки дневног реда, о међународној сарадњи, извештај о
одговарајућим активностима изнео је Ж. Камберовић.
- билатерална сарадња обухвата појединачне пројекте,
- нови председник БУМ, Проф. др Сорин Димитриу организовао је састанак
Главног одбора у Букурешту 18 и 19 октобра 2007. Састанак није одржан због
слабог одзива националних асоцијација земаља чланица,
- дат је предлог да се БУМ ојача са земљама чланицама Југо-источне Европе, што
би требало да буде задатак новог председника и основна тема следећег састанка
ГО БУМ.
- наредна Балканска Конференција ће бити одржана у Охриду, Македонија
наредне године.
У оквиру четврте и пете тачке дневног реда Ж. Камберовић је поднео
извештај о раду Савеза инжењера металургије Србије у 2007. години као и плану
рада у 2008. години.
Саставни део извештаја чинио је извештај о финансијском стању СИМС.
Финансијска ситуација Савеза инжењера металургије Србије у 2007 години била је
стабилна. Основни приходи су били од Министарства науке Републике Србије,
спонзора и донатора. Укупни приходи за 2007 су били око 1 400 000,00 дин, а
расходи 900 000,00 дин.
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 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 шесте тачке дневног реда предложена је Проф. Др Бранка
Јордовић за почасног члана СИТС-а.
Извештај сачинио
Председник

Др Жељко Камберовић
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