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ПЛАН РАДА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА МЕТАЛУРГИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА 2010 ГОДИНУ
У предстојећој години Савез инжењера металургије Србије наставља 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 2010.год. планиране су активности на пословима организације IV међународне
конференција Процесирање и структура материјала 2010. Организација је задужен проф.
Ненад Радовић, док је за научна питања одговоран проф. др. Ендре Ромхањи. Организацију
Конференције помаже фирма Конгреекспо Београд. Пројекат детаљне организације даје
више могућности за предложени обим манифестације која ће бити одржана од 26 до 29. маја
2010.год. на Палићу. У оквиру конференције је планирано одржавање радионице Чистија
производња у металургији Србије. Детаљне информације везане за научне и стручне скупове
биће редовно објављиване на веб страни Савеза.
Међународна сарадња
Савез инжењера металургије Србије активно учествује у редизајниранју Балканске
уније металурга у Унију металурга Југо-источне Европе. У оквиру међународне сарадње
радиће се на остваривању задатака из билатералних договора са Металуршким удружењима
из Словеније, Македоније, Немачке, Бугарске, Румуније. Очекује се перфектуирање сличних
билатералних договора о сарадњи са Савезима из других земаља Југо-источне Европе.
Издавачка делатност
Редовно издавање научног часописа Металургија са сталним унапређењем квалитета
истог биће примарни 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 потпуна инплементација Акционог плана
за подизање нивоа квалитета за 2010.год. Као посебна делатност биће промовисано издавање
научних и стручних монографија у складу са уређивачком политиком СИМС. За
координацију целокупних издавачких напора Савеза ангажован је Издавачки Савет са проф.
Карлом Раићем на челу. У предстојећем периоду биће настављена размена 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 Комисија за стручне
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испите, 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 науку и
Министарством животне средине и просторног планирања, 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 2010. су акренуте 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.
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 2010.год. се
очекују приходи од организације Радионица и делимична комерцијализација издавачке
делатности.
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