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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА МЕТАЛУРГИЈЕ СРБИЈЕ  
ЗА 2012 ГОДИНУ 

 

У току 2012. год. прославили смо 60 ГОДИНА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА 
МЕТАЛУРГИЈЕ /1952-2012/ за чији успешан рад највећу заслугу носи несебично 
ангажовање активних чланова, волонтера, дугогодишњих председника и чланова Главног 
Одбора. У овирима делатности дефинисаних Статутом је у протеклој години остварени су 
задовољавајући резултати који су постигнути захваљујући ангажовању руководства и 
активних чланова СИМС-а. Првенствено смо континуирано доприносили промоцији 
металургије у стручно научним оквирима, организације стручно научних скупова, издавачку 
делатност, сарадњу са привредним и научним институцијама у области металургије, као и 
међународну сарадњу са комплементарним струковним удружењима и привредним 
организацијама. 

Како смо скупили 60 година? Наиме, СИМ настаје формирањем Друштва инжењера и 
техничара рударско металуршке струке на оснивачкој Скупштини одржаној 21. фебруара 
1952. године. У оквиру Конгреса Савеза инжењера и техничара Југославије (СИТЈ), 
одржаног 1953. године, организовано је Саветовање инжењера и техничара рударско 
металуршке струке Југославије. Од тада па све до 1992. године, када је постојала 
организација Друштво инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке 
Југославије, - формирана су два: Савез инжењера рударства и геологије Југославије (1992) и 
Савез инжењера металургије Југославије (1992). Прошавши функције секретара и 
потпредседника у периоду (од 1976 – 1980. године), инжењерском организацијом руководио 
је председник Боривоје Мишковић.  

На оснивачкој Скупштини, која је одржана крајем 1993. године у Сартиду АД, 
формиран је Савез инжењера металургије Југославије, на којој је изабран управни орган од 
25 чланова са председником Боривојем Мишковићем, на челу.  

Одржана је свечана седница Главног одбора СИМС-а 21. фебруара 2012.год. 

 

Свечана Академија поводом 60 година од оснивања Савеза инжењера металургије 
одржана је четвртак 29. новембра 2012. године у Свечаној сали Дома инжењера и техничара. 

Друштво инжењера и техничара рударско металуршке струке форимирано је на 
оснивачкој Скупштини одржаној 21. фебруара 1952, и тај датум се сматра за почетак рада 
Савеза. На оснивачкој Скупштини одржаној крајем 1993. године у Сартиду а.д. формиран је 
Савез инжењера металургије Југославије. 

У току свог шездесетогодишњег постојања Савез инжењера металургије је посвећивао 
значајну пажњу организацији научних, стручних и едукативних скупова, међународној 
сарадњи, сарадњи са комплементарним струковним и академским удружењима, привредним 
друштвима и издавачкој делатности. 



Поводом прославе овог значајног Јубилеја изата је монографија 60 година Савеза 
инжењера металургије 1952-2012, где је хронолошки дат преглед активности Савеза од свог 
оснивања па до данас. 

У оквиру свечане Академија одржана су следећа предавања: 

1. Жељко Камберовић- Кратак осврт на активности Савеза 

2. Карло Раић- Издавачка делатност Савеза у периоду 1952-2012 

3. Топлица Павловић- Представљање монографије 60 година Савеза инжењера 
металургије 1952-2012 

4. Надежда Талијан- Научни и стручни скупови у организацији Савеза 

 

Академија је затворена доделом Јубиларних награда заслужним члановима Савеза и 
институцијама које су својим залагањем помогле рад Савеза. 

 

Добитници Јубиларних награда су: 

Аврамов Аврам 

Цветковиски Свето 

Ћирковић Милорад 

Ћосовић Владан 

Дебелак Мартин 

Делијић Кемал 

Димитиу Сорин 

Додок Радомир 

Ђурђевић Миле 

Ђурић Бранко 

Фодор Павле 

Грабулов Венцислав 

Гулишија Звонко 

Гусковић Драгослав 

Илић Илија 

Јордовић Бранка 

Јовановић Снежана 

Јовановић Милан 

Камберовић Жељко 

Кеворкијан Варужан 

Кораћ Марија 

Кричак Лазар 

Лачњевац Часлав 

Мајински Никола 

Максимовић Весна 

Марковић Срђан 

Матковић Владислав 

Миловић Бранислава 

Никачевић Милутин 

Павловић Топлица 

Радовановић Милан 

Радовић Ненад 

Раић Карло 

Ромхањи Ендре 

Синадиновић Драган 

Сокић Мирослав 

Спасковски Благоје 

Станковић Жарко 

Станковић Душан 

Стопић Срећко 

Штрбац Нада 

Талијан Надежда 

Тодоровић Бобан 

Волков-Хусовић Татјана 

Врачарић Душко 

Вучуровић Душан 

Вујиновић Бранислав 

Живковић Драгана 

 

 

и институције: 

Congrexpo д.о.о., Београд 

Друштво геолошких инжењера и техничара Србија, Београд 

Impol-Seval а.д., Севојно 

ИНН Винча, Београд 

Иновациони центар ТМФ, Београд 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд 

РИЦ Графичког инжењерства ТМФ, Београд 

РТБ Бор Група д.о.о., Бор 

Савез инжењера и техничара Србије, Београд 

Савез инжењера рударства и геологије Србије, Београд 



Технички факултет у Бору, Бор 

Технички факултет Чачак, Чачак 

Технолошко-металуршки факултет, Београд 

Ваљаоница бакра а.д., Севојно 

Војно-технички институт, Београд 

Железара Смедерево, Смедерево 

 

Више информација о свечаној Академији можете наћи на http://metalurgija.org.rs/60sims.html. 

 

Такође смо наставили редовне активности у домену издавачке делатности, 
организације научних, стручних и едукативних скупова, међународне сарадње као и сарадње 
са комплементарним струковним удружењима и привредним организацијама.  

 

Организација научних и стручних скупова 

 

Током 2012.год. извођене су активности на пословима организације научне 
манифестације 1st Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, који ће 
се одржати у Београду у периоду 23-25. мај 2013. године. 

Конгрес заједнички организују Савез инжењера металургије Србије, Српско ливачко 
друштво и металуршка академска мреже земаља југоисточне Европе и представља фузију 
више научних догађаја: Balkan Conference of Metallurgy; Processing and Structure of Materials и 
Light metals and сomposite materials. 

У оквиру Конгреса, 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 о Конгресу се могу наћи на http://www.mme-see.org. 

 

Међународна сарадња 

 

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 усаглашена на скупу у Букурешту у октобру 2012.. У 
оквиру међународне сарадње радило се на остваривању задатака из договора са 
Металуршким и сличним удружењима из Словеније, Македоније, Бугарске, Румуније, и 
Црне Горе. 

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

 

Издавачка делатност 

Прва новост у 2012. години у односу на претходну годину била је промена назива 
часописа. Наиме, часопис се више не зове „Металургија – Journal of Metallurgy“ МЈоМ, већ 
„Metallurgical & Materials Engineering“, што је првенствено урађено да би се наш часопис 
разликовао од хрватског часописа „Металургија“ са којим су нас многи аутори мешали. 
Може се констатовати да је редовност излажења, која је постигнута у 2011, настављена и чак 



је и побољшана прошле године. Тај правац и даље се одржава, па је већ у јануару ове године 
припремљен први број за 2013. (Вол. 19/1) који ће ускоро ће бити постављен на сајт и 
штампан. У резерви имамо довољно радова, тако да са сигурношћу можемо да рачунамо да 
ће и септембарски број (Вол. 19/3) бити попуњен. У сваком броју објављује се по седам 
радова.  

Већа пажња посвећена је техничкој опреми часописа – боља хартија, јаснији и 
прегледнији дијаграми и микрофотографије, мада има пуно ствари које треба исправити и 
побољшати, нарочито када је у питању квалитет штампе.  

Последњи број у 2012. години (Вол. 18/4) био је посвећен успомени на преминулог 
професора Боривоја Мишковића. Осим једног изузетка (аутор је био из Македоније, др Свето 
Петковски) сви аутори били су из Србије. И у овом случају, домаћи аутори нису показали 
претерану заинтересованост да им се рад објави у броју од посебног значаја. 

С обзиром на то да наш часопис већ четврту годину објављује радове искључиво на 
енглеском језику, решили смо да управо од тог последњег броја часопис пријавимо на 
Thompson Reuters импакт фактор листу, којом се вреднују часописи. Од тог броја, па до краја 
ове године биће, уз много различитих критеријума, праћени и редовност излажења часописа, 
његова техничка опремљеност, „јачина“ састава редакционог одбора итд. Један од основних 
критеријума да ли ће се часопис појавити на SCI листи (Science Citation Index list) јесте број 
радова из нашег часописа цитиран од стране других аутора. 

Имајући све ово у виду, редакција и главни уредник строго морају да воде рачуна, пре 
свега, о редовном излажењу часописа (не прихвата се никакво закашњење), техничкој 
опремљености која мора да буде на нивоу часописа који се већ налазе на SCI листи, као и о 
квалитету самих радова. Све у свему, нимало лак задатак! Сви будући аутори још једном су 
упозорени да ће им радови одмах бити враћени на дораду и исправке уколико не испуњавају 
услове који су јасно дефинисани у Упутству за ауторе. У том смислу главни уредник написао 
је писмо које се налази на сајту часописа. Исто тако, циркуларном електронском поштом 
обавештени су сви досадашњи аутори и коаутори радова да поштују све ставке из Упутства. 
До сада су се толерисала многобројна одступања од Упутства, па су поједини бројеви имали 
шаролик изглед. Од сада ћемо настојати да се то више не понови.  

Као и ранијих година, број страних аутора (из Ирана, Нигерије, Шпаније, Словачке, 
Македоније и Словеније) знатно је већи у односу на домаће. 

Треба рачунати да ће финасијска ситуација у вези са дотирањем часописа од стране 
Министарстава бити још неповољнија него прошле године. У тренутку писања овог 
Извештаја још увек се не зна колико ће пара држава одвојити за излажење часописа, односно 
још увек се не зна да ли ће пара уопште и бити. У случају даљег погоршавања финансијске 
ситуације једно од решења било би излажење чаописа „он лине“. 

 

У 2012. години Савез инжењера металургије Србије издао је монографију поводом 
прославе Јубилеја 60 година од оснивања Савеза инжењера металургије под називом 60 
година Савеза инжењера металургије 1952-2012 аутора Жељка Камберовића, Топлице 
Павловића и Карла Раића. Монографија је представљена на Свечаној академији одржаној 29. 
новембра 2012. године 

 

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. Имајући 
у виду актуелност компатабилност активности ПКС, нарочито Одбора који води Др Никола 
Мајински биће предложено да се интезивира сарадња. 



Остварена је интезивна сарадња са Министарством просвете и науку и 
Министарством рударства и 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 

 

Активности у 2012. су биле оријентисане према активним произвођачима, великим 
домаћим фирмама, РТБ-у, Фармаком-у, од скора и Железари Смедерево, као и страним 
инвеститорима као потенцијалним партнерима и корисницима услуга. У наредном периоду 
планирано је активно учешће у раду СИМС-а успешних привредника металуршких 
инжењера који би своје идеје и креативност поделили са колегама на пригодан едукативни 
начин, што нарочито може бити остварено на традиционалном зимском металуршком 
сусрету у Ђердану. Посебна пажња биће посвећена иновативним друштвима, малим и 
средњим предузећима и припадајућим услугама. Сходно закључцима ГО-а требало би 
обновити идеју о формирању Информационог центра за металургију у овиру СИМС-а који 
би пружао комерцијалне услуге разноврсним корисницима, од Владе Србије до великих 
инвеститора и фирми. 

У наредном периоду биће остварена и интезивна сарадња са Министарством за 
просвету, науку и технолошки развој, као и са Министарством рударства, просторног 
планирања и 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. 

 

 

 

У Београду, 31. јануар 2012.год. 

 

Председник СИМС 

Жељко Камберовић 


