
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ НАУЧНОМ СКУПУ 
 

Tрећа интернационална конференција 
„Прерада деформацијом и структура материјалa“ 

(3rd International Conference on 
Deformation Processing and Structure of Materials) 
одржаном у хотелу Шумадија, Београд, 20 - 21.09.2007 

 

Tрећа интернационална конференција прерада деформацијом и структура 
материјала је одржана у Хотелу Шумадија, 20 и 21.09.2007. Ово је трећа 
конференција коју организује СИМС са истом тематиком и наставља се на 
конференције одржане у Београду, 2003. у ДИТ-у и 2005. у хотелу М. 
Поред СИМС-а у организацију конференције су били укључени Технолошко-мета-
луршки факултет Универзитета у Београду, ИНН Винча и Српско Хемијско Дру-
штво. Својим финансијским прилозима, организацију конференције су помогли 
Министарство науке Републике Србије, US Steel Serbia, Импол-Севал и Arcelor-
Mittal. 

 
Фотографија учесника Конференције ДПСМ 2007 

Конференција је отворена 20.09.2007, када су одржани: једно пленарно предавање, 
две секције усмених излагања, постерска секција и конференцијска вечера. Скуп је 
требало да отвори Помоћник Mинистра др Зејак, али због неодложних обавеза није 
био у могућности да присуствује отварању, па је скуп отворио др Ђорђе 
Јанаћковић, ван. проф. продекан Технолошко металуршког факултета. Дана 21.09 
је одржано једно пленарно предавање, две секције усмених излагања и затварање 
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конференције у 14:30 сати. Поред пленарних предавања која су одржали проф H. 
Zandbergen, Универзитет у Делфту, Холандија и проф. В. Радмиловић, Нацио-
нални центар за електронску микроскопију, Беркли, САД, саопштено је укупно 36 
радова, од којих 21 на усменим, а 15 на постер секцијама. Укупан број учесника је 
био око 70, од чега из иностранства 11. Међу учесницима су били и студенти 
металургије ТМФ-а. Рад конференције и сви пратећи материјали су се одвијали на 
енглеском језику. Радови саопштени на конференцији су доступни на сајту 
конференције http://elektron.tmf.bg.ac.yu/dpsm2007 
На скупу су учествовали представници бројних институције: Универзитет у 
Београду (ТМФ, МФ, ТФ Бор), ИНН Винча, Институт за технологију нуклеарних и 
других минералних сировина, Београд, Војнотехнички институт Београд, Институт 
за испитивање материјала Београд, Институт Гоша, Институт за бакар, Бор, 
Универзитет у Крагујевцу (ТФ Чачак), као и представници индустрије, US Steel, 
Импол-Севал, Ваљаоница Бакра Севојно, Златарна Цеље, Siemens, R&D, Немачка, 
Washington State University, САД, Belgian Nuclear Research Center, Белгија, RWTH 
Aachen, Немачка, Универзитет у Зеници, БиХ, Универзитет Црне Горе. 
Према утисцима угледних предавача и учесника и закључцима научног одбора, 
Конференција се може оценити високом оценом. На скупу су презентирани радови 
проистекли из истраживања међузависности структура-особине-употреба за 
различите материјала. Оцењено је да завидан квалитет саопштених радова и науч-
ни допринос, оправдавају организацију овакве ускостручне међународне кон-
ференције. За следећу конференцију је потребно радити на још већем одзиву 
страних учесника. 
На скупу су посебно добар утисак, квалитетом радова и начином презентације, 
оставиле наше младе колеге, које су након дипломирања на Технолошко мета-
луршком факултету Универзитета у Београду урадили докторске дисертације на 
другим европским Универзитетима. Њихово укључивање ће на дуге стазе дати 
добре резултате у побољшању квалитета будућих конференција. 
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