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1. Извештај о раду у 2017. години 

1.1. Извештај о одржаном скупу Metallurgical & Materials Engineering Congress of 
South-East Europe, MME-SEE17 

1.2. Издавачка делатност 
 

2. Избор новог руководства СИМС и чланова Главног одбора 
 
 

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. 
 

У оквиру прве тачке Дневног реда кратак Извештај о раду СИМС-а у 2017. 
години изложио је Проф. др Жељко Камеберовић. Представио је укратко активности 
Савеза у протеклом периоду, одржани међународни научни скуп, истраживачку 
делатност и сарадњу са СИТС-ом. 

Генерални секретар др Мирослав Сокић је представио финансијски извештај за 
2017. годину и истакао да је у протеклој години СИМС пословао позитивно. 
Скупштина СИМС усвојила финансијски извештај. 

У 2018. години Савез инжењера и техничара прославља јубилеј 150 година од 
оснивања, поводом чега је позван и СИМС да одржи кратко предавање и да свој 
допринос монографији која ће том приликом бити издата. Обавезу припреме 



предавања је преузео Проф. др Жељко Камберовић, а припреме материјала за 
монографију др Топлица Павловић. 

Међународну сарадњу са научним и стручним институцијама из региона, 
представио је др Мирослав Сокић. 

 
У оквиру тачке 1.1. Дневног реда извештај о одржаном научном скупу поднео 

је Проф. др Карло Раић. Скуп под називом Metallurgical & Materials Engineering 
Congress of South-East Europe је одржан у Београду у периоду 1-3. јун 2017. године. 
Укратко је изложио основне податке о одржаном скупу: укупно је представљно 65 
реферата, од чега 3 пленарна предавања, 4 предавања по позиву, 14 усмених излагања 
и 44 постерске презентација; преко 90 учесника из 15 земаља је присуствовало 
Конгресу и приказало своје резултета из 12 научних области. Нарочито се захвалио 
Генералном спонзору Конгреса, компанији HBIS Serbia, као и осталим спонзорима који 
су својом финансијском подршком омогућили одржавање скупа: Impol-Seval, 
Carmeuse, Unicom и Trokut test group. Напоменуо је и да је Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја РС и овог пута подржало одржавање скупа. Истакао је на 
крају да су Научни и Организациони одбори скупа констатовали да је Трећи Конгрес 
био успешан. Договорено је да се од маја 2018. године започне са припремама 
одржавања Четвртог Конгреса 2019. године. 

 
У оквиру тачке 1.2 и издавачкој делатности СИМС извештај је поднела др 

Марија Кораћ, главни уредник часописа Metallurgical and Materials Engineering. 
Истакла је да су у 2017. години из штампе изашла три броја часописа Metallurgical & 
Materials Engineering. За чеврти број до сада има 5 радова и планирано је да он изађе 
почетком јануара 2018. За први број у 2018. години за сада нема прихваћених радова. 
Часопис за 2016. годину према категоризацији Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС сврстан у категорију М24, али је и даље број домаћих аутора 
мањи него иностраних, и то нарочито из Ирана, као што је био случај и у претходним 
годинама. Напоменула је да је потребно анимирати домаће ауторе да шаљу радове, што 
би требало да представља обавезу чланова Главног одбора. Неопходно је да се сви 
чланови Уређивачког одбора часописа и Главног одбора СИМС-а активирају и личним 
контактима обезбеде прилив радова за наш чаопис, као и да преузму обавезе рецензије 
радова. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је одобрило средства за 
суфинансирање издавања часописа за 2017 годину, у висини 75% средстава 
неопходних за издавање часописа, тако да су се трошкови објављивања часописа у овој 
години делом ослањали на сопствена средства СИМС-а. У 2017. године није објављена 
ниједна монографија у издању СИМС-а. Договорено је да се почектком 2018. године 
одржи састанак Уређивачког одбора и да се том приликом направи стратегија 
унапређења рада часописа и формира нови Уређивачки одбор, који би допринео 
напретку часописа у погледу броја приспелих радова и њиховог квалитета и добијању 
импакт фактора. 
 
Тачка 2. 
 

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. Једини предлог за 
новог председника СИМС био је досадашњи Генерални секретар др Мирослав Сокић. 
  




