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ДНЕВНИ РЕД
1.

Одлучивање о будућем статусу СИМС-а, Изборна Скупштина

2.

Статус издавачке делатности

Седницу Скупштине Савеза инжењера металургије Србије отворио је
председник СИМС-а проф. др Жељко Камберовић, те је након утврђивања
кворума и констатације да постоје услови за одлучивање по тачкама дневног
реда, једногласно усвојен предложени дневни ред.
Тачка 1.
Под овом тачком дневног реда, након обимне дискусије присутних,
донета је одлука да СИМС треба да настави са радом уз укључивање нових и
млађих чланова из привредних организација у Главни одбор и руководство.
Након тога се приступило избору председника СИМС-а.
На предлог присутних, Скупштина СИМС-а је једногласно донела
ОДЛУКУ
о поновном избору проф. др Жељка Камберовића за председника СИМС, што је
исти прихватио.
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Након тога је председник, проф. др Жељко Камберовић, у складу са
Статутом, члановима Скупштине предложио подпредседнике и чланове Главног
одбора СИМС-а, према претходно обављеним разговорима са предложеним
кандидатима.
Након дискусије, Скупштина је једногласно донела
ОДЛУКУ
о избору проф. др Топлице Павловића и проф. др Ненада Радовића за
потпредседнике СИМС-а, и избору чланова Главног одбора СИМС-а. За
чланове Главног одбора су изабрани следећи кандидати:
Бурзић Зијах, Ћирковић Милорад, Грабулов Венцислав, Гулишија Звонко, Илић
Илија, Јовановић Милан, Јовановић Снежана, Кораћ Марија, Лубурић Саша,
Мајински Никола, Максимовић Весна, Марковић Бранислав, Матковић
Владислав, Михаиловић Владан, Миловић Бранислава, Никачевић Милутин,
Перовић Радиша, Раић Карло, Ромхањи Ендре, Штрбац Нада, Талијан Надежда,
Тодоровић Бобан, Волков-Хусовић Татјана
Потом је на предлог председника, Главни одбор донео
ОДЛУКУ
о избору др Мирослава Сокића за генералног секретара СИМС-а.
Тачка 2.
Под овом тачком дневног реда извештај је поднела др Марија Кораћ,
технички уредник часописа Metallurgical and Materials Engineering. Истакнуто је
да је у 2015. години из штампе су изашла сва четири броја часописа
Metallurgical & Materials Engineering. За први број у 2016. години за сада нема
прихваћених радова. Сви пристигли радови се налазе у некој од фаза рецензије
(Укупно 8 радова: 1-рецезент одбио рецензију, тражи се нови; 1-враћено
ауторима на дораду; 6-радова код рецезената). Иако је часопис за 2014. годину
према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС
сврстан у категорију М24, и даље је број домаћих аутора знатно мањи него
иностраних (1:3 у корист страних аутора), и то нарочито из Ирана, као што је
био случај и у претходним годинама.
Од последњег броја за 2012. годину часопис је пријављен код Thompson
Reuters за евалуацију и индексирање, међутим од њих још увек нисмо добили
никакав одговор. Један од основних критеријума евалуације је редовност у
излажењу, коју је све теже постићи због малог броја приспелих радова.
Потребно је анимирати домаће ауторе да шаљу радове са чим су се сложили сви
чланоги Главног одбора. Такође, сви чланови Уређивачког одбора часописа и
Главног одбора СИМС-а су се сложили да се додатно активирају и личним
контактима обезбеде прилив радова за наш чаопис, као и да преузму обавезе
рецензије радова.

Финансијска подршка Министарства просвете, науке и технолошког
развоја је била реализована у протеклој години, али само у висини 50%
средстава неопходних за издавање часописа, тако да су се трошкови
објављивања часописа у овој години делом ослањали на сопствена средства
СИМС-а. Дат је предлог да би требало размислити о могућем преласку са
штампаног на електронски часопис, али због евалуације код Thompson Reutersа, ову одлуку би требало одложити до добијања првих резултата, како би процес
текао неометано.
У 2015. години је објављена једна монографија под називом: Дисперзно
ојачани материјали на бази наноструктурних прахова у систему бакар-глиница
аутора Марије Кораћ, Зорана Анђића, Жељка Камберовића.
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