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СРБИЈЕ ЗА 2014 ГОДИНУ 

 
 
У предстојећој, 62. години постојања Савез инжењера металургије Србије наставља 

редовне активности у домену статутом предвиђених активности, од којих издвајамо 
издавачку делатност, организацију научних, стручних и едукативних скупова, међународну 
сарадњу, као и сарадњу са комплементарним струковним удружењима и привредним 
организацијама.  

 
 

Међународна сарадња 
Савез инжењера металургије Србије планира да активно учествује у рaду регионалне 

мреже унија металурга (Југо-источне Европе). У оквиру међународне сарадње радиће се на 
остваривању задатака из билатералних договора са Металуршким удружењима из земаља 
окружења и Југо-источне Европе. Очекује се перфектуирање сличних билатералних договора 
о сарадњи са Савезима из других заинтересованих земаља. 

 
Издавачка делатност 

Редовно издавање научног часописа Metallurgical & Materials Engineering са сталним 
унапређењем квалитета истог, биће континуирани задатак у наредном периоду. Уређивачка 
политика биће прилагођена ауторима радова што би требало да допринесе промоцији научно 
истраживачког рада на просторима Србије и околних земаља. Очекује се виши квалитет 
радова, повећан обим посла на рецензијама и техничкој припреми. Као посебна делатност 
биће промовисано издавање научних и стручних монографија у складу са уређивачком 
политиком СИМС-а. У предстојећем периоду настављамо размену часописа са већим бројем 
иностраних издавача. 

 
Сарадња са комплементарним струковним и академским удружењима 

Савез инжењера металургије Србије је колективни члан Савеза инжењера и техничара 
Србије и у односу са СИТС планира се активно учешће у формирању Комисијама и 
Органима, подршка и учешће у организацији издавања РГМ часописа, саветовања, чланства 
у европским асоцијацијама и сл. Планирано је активно учешће СИМС-а у раду Привредне 
коморе Србије, нарочито групације за металургију. 

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

 



Сарадња са привредним организацијама 
Активности у 2014. биће орјентисане према активним произвођачима, великим 

домаћим фирмама, као и страним инвеститорима као потенцијалним партнерима и 
корисницима услуга. У предстојећем периоду планирано је активно учешће у раду СИМС 
успешних привредника металуршких инжењера који би своје идеје и креативност поделили 
за колегама на пригодан едукативни начин. Посебна пажња биће посвећена иновативним 
друштвима, малим и средњим предузећима и припадајућим услугама. 

 
Финансијски план  

Савез инжењера металургије Србије је НВО финансијски заснован на приходима 
волонтерског рада руководства и активних чланова Савеза. Сарадња са Министарством за 
науку и финансијска помоћ за потребе издавачке делатности и организације скупова биће 
основа финансирања СИМС у наредном периоду. Приходи од чланарина, продаје часописа и 
маркетиншких активности биће такође високо вредновани и унапређени. У 2014. год. се не 
очекују приходи од организације Конгреса, тако да је неопходна делимична 
комерцијализација издавачке делатности. 

 
У Београду, 31. јануар 2013. 

Председник СИМС 
Жељко Камберовић 


