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Поштовани директоре, Проф. Огњановићу,  

Поштовани председниче,  Проф. Цветковићу, 

 Цењени чланови Научног Већа МИ САНУ,  

 
   У периоду од 2 до 5 децембра 2019. године била сам учесник 

традиционалне међународне конференције под називом: 15th Conference on 

"DynamicalSystems – Theory and Applications"  (DSTA Lodz 2019) held in 

December 2-5, 2019 in Łódź, Poland,  www.dys-ta.com/. Конференцију је 

организовао професор Јан Аврејцевић (Jan  Awrejcewicz), дописни члан 

Пољске Академије наука,  са својим тимом испред Lodz University of 

Technology, Faculty of Mechanical Engineering,  Department of Automation, 

Biomechanics and Mechatronics.  

 У програму конференције одржано је 8 пленарних - кључних 

предавања и приказано је око 200 презентација научних резултата већег 

броја аутира и коаутора. Програм је успешно реализован. 

Моје учешће се огледало у  приказивању мојих најновијих научних 

резултата, избором дела  резултата добијених у комплексном истраживању 

котрљања тела по кривим стационатним и ротирајућим кривим линијама и 

површима, и о оригиналним доприносима Теорији судара тела у котрељању  

са комплексном виброударном динамиком, а под називом: 
Katica R. (Stevanovic) Hedrih , 2019), Rolling heavy ball over the surface with arbitrary 

shape in real Rn3 spave, 15tth Confference on DYNAMIICAL SYSTEMS - Theory and 



Applliicattiions DSTA 2019, ABSTRACTS, EDITORS: J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, J. 

Mrozowski, P. Olejnik, Łódź, December 2-5, 2019, POLAND, STA 012,  p.372. ISBN 978-

83-66287-28-0. www.dys-ta.com/ 
  

Апстракт рада је штампан у каталогиизираној књизи апстраката, са 

ИСБН бројем, у ''хаед копи'', као и у електронском облику на 

конференцијском флешу, а цео рад је позван за могуће штампање у Springer-

овом зборнику, који ће се штампати после конференције. 

 Моје учешће се састојало и у чланству у Научном комитету  

DSTA Lodz 2019, тако да сам учествовала у раду радне седнице Научног 

комитета.  која је одржана првог дана Конференције и ја сам учествовала са 

једном научном беседом. У оквиру беседе сам говорила о Математичком 

институту САНУ, његовом оснивању и академику и научнику Милутину 

Миланковићу, као једном од оснивача МИ САНУ, као и о његивим научним 

резултатима и Канону субчеве инсолације и астробонској регулацији 

дуговремених климатских промена на основу Миланковићеве теорије. 

Указала на везу са нелинерним динамикама. 

 На конференцији сам се срела са колегама из Италије, Немачке, 

Украјибе, Пољске, Мађарске, Шпаније, Бразиллла, Француске, Португалије, 

Кине, Латинске Америје, Америке, Холандије,  и Јапана и др., које од раније 

познајем и наишла сам на веома топао колегијални пријем и колега и 

организатора ове конференције.  Заиста сам много лепих утисака са 

сусретањима на овој конференцији  понела у свом уму и духу са ове 

конференције.  Пажња колега и колегиница, учесника ове конференције ми 

је заита пријала, као и размена мишљења и научних идеја. Понела сам и 

нове научне инспиације,надахнућа, а на којима ћу радиту у наредном 

периоду. 

Сматрам да је учешће у раду оваквих конференција веома и посебно 

инспиративно за веома младе истраживаче и да има треба омогућити 

финансијску ппдршку за учешћа и упознавања са колегама истраживачома из 

целог света. 



У прилогу Извештаја достављам: серију докумената из којих се 

закључује сва озбиљност научне селекције и највиши научни ниво 

научног програма  ове традиционалне интернационалне 

конференције  
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са многобројним учесницима из целог света, и веома високог нивоа по 

приказаним научним резултатима из обе области теорије модела 

динамике реалних динамичких система, као и примена истих у пракси 

реализацуије истих. Треба истаћи и постконференцијске публикације у 

виду специјалних бројева часописа високе научне категорије , поред 

специјалних издања Springer Proceedings-a. 

У Београду, 9 децембар   2019. године      

                                                                                                   

Професор др Катица (Стевановић)  Хедрих 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



        

 



 



 

  



DSTA 2019<secretariat2019@dys-ta.com>; 

  
From: DSTA 2019  
Sent: Tuesday, September 03, 2019 1:27 PM 

To: khedrih@sbb.rs  
Subject: Invitation to Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 

  

Dear Participant, 

 

     Our DSTA'2019 Conference Announcement resulted in submission of 350 abstracts. This record 

number of works was the starting point of negotiations with Springer Executive Editor, Mrs. Elizabeth 

Loew. As a result, we are able to propose you joining the project of publication of the Conference 

materials as the part of the Springer Proceedings in Mathematics & Statistics series.  

The abstract STA 012 

      "Rolling heavy ball over the surface with arbitrary shape in real Rn3 spave" 

      by Katica R. (Stevanovic) Hedrih, 

submitted to your account has successively passed through the initial review process and the Scientific 

Committee of the DSTA 2019 has decided to recommend it for publication in the Springer Proceedings 

in Mathematics and Statistics instead of our standard DSTA Proceedings. 

All papers published in Springer Proceedings are abstracted in Scopus and/or Web of Science databases 

and are fully citable. More details about the series can be found on the website 

http://www.springer.com/series/10533. 

Please inform us if you want to publish your paper within Springer Proceedings as soon as possible, 

but not later than on September 14
th

, 2019.  

Please remember that papers submitted or recommended to Springer Proceedings will not be further 

recommended to the Journal Special Issue.  

Note that the Springer Proceedings in Mathematics & Statistics will be published after DSTA 2019 and it 

is possible to publish only those papers that were presented during the conference.  

Please also note that in the case of your negative reply or lack of reply, your submission will be moved to 

the list for our standard DSTA Conference Proceedings (published in a form of an edited book) without 

guarantee of publication in a post-conference Special Issue. Only the most prominent papers from that 

list will be recommended for publication in one of the journals listed on our website (authors will be 

informed about the recommendation during the Conference).  

       Your relatively fast reply would be welcome. 

 

      Best regards, 

 

      Prof. Jan Awrejcewicz 

   Chairman of the International Conference  “Dynamical Systems - Theory and Applications” (DSTA 2019) 



 
 

    

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 
Са седнице Научног комитета  DSTA Lodz 2019. 
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