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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА МЕТАЛУРГИЈЕ СРБИЈЕ  
ЗА 2009 ГОДИНУ 

 
У овирима своје делатности у протеклој години Савез инжењера металургије Србије 

остварио је резултате на свим пољима захваљујући ангажовању својих чланова и уз помоћ 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и металуршких предузећа 
Србије. Остварени резултати се једнако односе на организацију скупова, издавачку 
делатност, сарадњу са привредним и научним институцијама у области металургије, као и 
међународну сарадњу са комплементарним струковним удружењима и привредним 
организацијама. 

 
Организација научних и стручних скупова 

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. 

 
Међународна сарадња 

Савез инжењера металургије Србије активно учествује у пословима редизајнирања 
Балканске уније металурга. У оквиру међународне сарадње радило се на остваривању 
задатака из договора са Металуршким и сличним удружењима из Немачке, Словеније, 
Бугарске, Хрватске, Румуније, Македоније и Црне Горе. 

Савез инжењера металургије Србије ће активно промовисати конференције и друге 
активности националних Металуршких савеза земаља Југоисточне Европе. 

 
Издавачка делатност 

Часопис 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 СИМС. 
 

Милорад Гавриловски, 
Жељко Камберовић, Зоран 
Анђић и Милош Тасић 

Металотермијски поступци добијања 
феролегура тешкотопивих метала 

Рецензирано 
 

Марко Ракин Локални приступ жилавом лому Објављено 
Мирослав Сокић, 
Бранислав Николић, 
Жељко Камберовић 

Прерада полиметаличних сировина и 
међупродуката обојених метала 

Објављено 

Никола Мајински Одрживи маркетинг технолошког развоја 
предузећа 

Објављено 

Загорка Аћимовић-
Павловић 

Кордијеритна керамика у ливарству Објављено 

Радослав Алексић Динамичко-механичка својства балистичких 
композитних материјала 

Објављено 

Загорка Аћимовић-
Павловић 

Хладно синтеровање Рецензирано 

Загорка Аћимовић-
Павловић 

Заштитни премази у ливарству Објављено 

 
За координацију целокупних издавачких напора Савеза ангажован је Издавачки Савет 

са проф. Карлом Раићем на челу. 
У протеклој години је настављена размена часописа са већим бројем иностраних 

издавача (Немачка, Русија, Словенија, Хрватска и др.) 
 

Сарадња са комплементарним струковним и академским удружењима 
Савез инжењера металургије Србије је колективни члан Савеза инжењера и техничара 

Србије и у односу са СИТС активно учествује у раду истог. Остварено је учешће СИМС-а у 
раду Привредне коморе Србије, нарочито групације за металургију кроз рад Одбора. 

Остварена је интезивна сарадња са Министарством за науку и Министарством 
животне средине, научним друштвима, инжењерским академијама и металуршким 
образовним и научним институцијама нарочито на пословима организовања научних и 
стручних скупова, семинара, округлих столова и сличним активностима. 

 



Сарадња са привредним организацијама 
 
Планира се организација пратећих сајамско-изложбених активности на научно 

стручним скуповима, промоција иновативних делатности и малих и средњих предузећа. 
Активности у 2009. су окренуте према активним произвођачима и инвестицијама као 
потенцијалним партнерима на скупу у 2010.год. као у организацији округлог стола, тако и 
радионице Чистија производња у металургији Србије. 

У предстојећем периоду планирана је интензификација односа СИМС са привредним 
субјектима нарочито великим металушким предузећима као корисницима наших услуга. 
Сходно закључцима ГО требало би формирати Информациони центар за металургију у овиру 
СИМС који би пружао комерцијалне услуге разноврсним корисницима од Владе Србије до 
великих инвеститора и фирми. 

Потпуно се очекује активно учешће у раду СИМС успешних привредника 
металуршких инжењера који би своје идеје и креативност поделили за колегама на пригодан 
едукативни начин. 

Савез инжењера металургије Србије је НВО финансијски заснован на приходима 
волонтерског рада руководства и активних чланова Савеза. 

 
 
У Београду, 26. децембар 2009 

Председник СИМС 
Проф.др. Жељко Камберовић, д.и.мет. 


