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Поштовани директоре, Проф. Огњановићу,  

Поштовани председниче,  Проф. Цветковићу, 

 Цењени чланови Научног Већа МИ САНУ,  

 

 

У периоду од 17-20.02.2019. године учествовала сам у раду 

међународне научне конференције "NODYCON 2019 – First 

International Nonlinear Dynamics Conference" у организацији 

„Sapienza University of Rome“, у Риму, Италија.  

Конференција је одржана на Факултету за грађевинарство и 

индустријско инжењерство (The Faculty of Civil and Industrial 

Engineering) у Риму.  



Конференција "NODYCON 2019 – First International Nonlinear 

Dynamics Conference" у организацији „Sapienza University of Rome“ 

је посвећена сећању и раду Prof. Ali H. Nayfeh-а са Virginia Tech, а и као  

наставак серије конфернциеја the Nonlinear Vibrations, Stability and Dynamics of 
Structures Conferenceс, чији је организатор био. 
 

У оквиру конференције учествовала сам са излагањима у 

секцијама “А-Concepts and Мethods in nonlinear dynamics“ и ''D- 

Recent trends in Nonlinear Dynamics''  са радовима под називима: 

 
Katica R. (Stevanović) Hedrih,(2019), Vibro-impact dynamics of two rolling heavy thin 

disks along rotate curvilinear line and energy analysis, NODYCON 2019, Rome, Italy, First  

International Nonlinear Dnamics Conference,  Book of abstracts,  part A -Concepts and 

Methods  in Nonlinear Dynamics,  Edited by NODYCON 2019 Programming Committee, PP. 29-

30,  Sapienza University of Rime - Springer, ISBN 978-88-944229-0-0. www.nodycon2019.org 

Katica R. (Stevanović) Hedrih (2019), Independent fractional type modes of free and 

forced vibrations of discrete continuum hybrid systems of fractional type with multi-

deformable bodies, NODYCON 2019, Rome, Italy, First  International Nonlinear Dnamics 

Conference,  Book of abstracts,  part  D- Recent trends in Nonlinear Dynamics,  Edited by 

NODYCON 2019 Programming Committee, PP. 709-710, Sapienza University of Rime - Springer, 

ISBN 978-88-944229-0-0. www.nodycon2019.org Саопштено на седници Fractional 

order syst I. 

који су резултат мојих самосталних истраживања по 

истраживачким темама Пројекта ОН174001 ''Динамика хибридних 

система сложених стрзктура. Механика матеројала'', 

координираног од стране Математичког института САНУ. 

 Један сам од три коаутора следећа два рада: 
 

Katica R. (Stevanović) Hedrih, Stanko V. Brčić and Stepa Paunović , (2019), Application of 

photoelasticity to some nonlinear dynamic problems and stress state analysis in dams: A brief 

overview inspired by the results of Prof. Vlatko Brčić, NODYCON 2019, Rome, Italy, First  

International Nonlinear Dnamics Conference,  Book of abstracts,  part  A -Concepts and 

Methods  in Nonlinear Dynamics,,  Edited by NODYCON 2019 Programming Committee, PP.  

17-18, Sapienza University of Rime - Springer, ISBN 978-88-944229-0-0. 

www.nodycon2019.org 



  Ivana D. Atanasovska, Katica R. (Stevanović) Hedrih and Dejan B. Momčlović,, (2019) A 

Theoretical Model for Vibro-impact Dynamics of Spur Gears with Tooth Flanks Wear, NODYCON 

2019, Rome, Italy, First  International Nonlinear Dnamics Conference,  Book of abstracts,  part 

A -Concepts and Methods  in Nonlinear Dynamics,  Edited by NODYCON 2019 Programming 

Committee, PP. 37-38, Sapienza University of Rime - Springer, ISBN 978-88-944229-0-0. 

www.nodycon2019.org 
 

које су у одговарајућим секцијама области “А-Concepts and Мethods 

in nonlinear dynamics“ , саопштили, као одговорни водећи аутори 

др Ивана Атанасовска, виши научни сарадник и Степа Пауновић, 

истраживач приправник, судент докторант, ангажовани на истом 

пројекту ОН174001 и запослени по том основу у Математичком 

институту Српске академије наука и уметнсти. Садржаји ова два 

рада су такође резултат истраживања по одговарајућим темама 

Пројекта ОН174001. Оба рада су и у сарадњи и са коауторима са 

других пројеката Министарства. 

 
У раду конференције имала сам част да будем и члан  

INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE, као и да преседавам првом 

седницом под називом  Fractional order systems од седница конференције у 

области part  D- Recent trends in Nonlinear Dynamics - NODYCON 2019, зеједно 

са проф. Карлом  Пинто из Португалије. 

 

    Двостранични проширени апстракти сва четири саопштења 

публиковани су у публикацији Book of abstracts,  NODYCON 2019, Rome, Italy, 

First  International Nonlinear Dnamics Conference, part A -Concepts and Methods  in 

Nonlinear Dynamics и part  D- Recent trends in Nonlinear Dynamics, са 

библиографским подацима наведеним уз радове. 

 

 Треба напоменутуи да је у раду конференције са радом '' Simultaneous  

multi-parameter analysis of bоne cell population  model''  учествовала и 

доцент др Јулијана Симоновић, доцент Машинског факултета из Ниша, која 

је такође члан истраживачког тима Пројекта ОН174001 Динамика хибрисних 

система сложених структу. др Јулијана Симоновић је сада још на 

двогодишњем ПОСТДОКТОРКОМ УСАВРШАВАЊУ на Cardiff University у 

Велсу, Велика Британија  и са радом којије резултат њеног ангажовању на 



пројекту докторског усавршавања; улествовала је у секцији BIOMECHANICS 

AND CAPSULE ROBOTS.  

 

На конференцији је изложено више од 350 радова, а учесници 

су били из преко 20 земаља света, са скоро свих континената. 

 

 У оквиру Конференције отварање и пленарна предавања су 

одржана у ST. PETER IN CHAINS BASILICA, док су остала предавања 

организована кроз паралелене сесије одржана на „The Faculty of 

Civil and Industrial Engineering, Sapienza University of Rome“. Све 

сесије су биле веома посећене, а организација ове велике 

конференције је била веома успешна захваљујући организационом 

тиму са Факултету за грађевинарство и индустријско инжењерство у 

Риму, предвођени, Председником организационог одбора Prof. 

Walter Lacarbonara, Editor-in-Chief  часописа (М21а): Nonlinear 

Dynamics, Springer.  Претходни уредник и оснивач овог часописа је 

преминули Prof. Ali H. Nayfeh-а са Virginia Tech- 

 

На конференцији, смо били мали, трочлани, односно 

четворочлани тим успешних истраживача, део успешног тима са 

Пројекта ОИ174001, који смо чиниле др Ивана Атанасовска,  Степа 

Пауновић,  др Јулијана Симоновић и ја. 

 Поред радног дела програма, конференција је садржала и 

прилике за неформалне разговоре, сусрете са колегама из других 

земаља, али и успостављање нових контаката и размену идеја за 

будућа индивидуална или заједничка истраживања.  

Боравак у Риму, млађе колеге,  искористили су и за посету 

Музеју посвећеном Леонарду да Винчију, који садржи велики број 

реконструкција механизама, које је на својим цртежима приказао 

да Винчи.  Ја сам имала рилику да све те експонате видим 2008 на 

изложби у Нишу, коју је рганизвала фабрика Филип Морис у свом 

изложбеном павиљону. У време трајања те изложбе, у Нишу је 



боравио Професор Ђутепе Рега (Giuseppe Rega)са Универзитета Ла 

Сапиенза, као члан комисије за одбрану Магистарске теже сад др 

Јулијабе Симоновић, која је одбрањена 8 маја 2008. Тако да смо 

изложбу патената , конструкција и стваралачких дела  Леонарда Да 

Бинчија посетили заједно профеор Рега и ја. Профедор Рега је био 

одушевљен да је видео ти изложбу уз коментар ''Ја то нисам видео 

у мом Риму'' а ја сам додала, ''али сте то видели у Нишу, царсском 

граду Наисусу, летњој резиденцији Константиа великог Римског 

императора''.  Понедак се случајни догађаји тако сложе, да у 

иностранству човек види, оно што је део његове историје и његовог 

града. 

Изложени радови са конференције, који су објављени у 

штампаној форми као проширени двостранични апстракти, прошли 

су процес рецензирања до прихватања за штампу у публикацији 
Book of abstracts,  NODYCON 2019, Rome, Italy.  Др Ивана Атанасовска и ја смо биле 

ангажоване и као рецензенти појединх апстраката из скупа ових 

двостраничних проширених апстраката. 
Организатори су најавили могућност позивања појединих 

саопштења, у виду целих радова, за пост-конференцијеске 

публикације, специјални број часописа  Nonlinear Dynamics, 

Springer, као и већи број томова  зборника радова NODYCON 2019 

Springer Proceedings, који је видљив на SCOPUS-у. 

У прилогу Извештаја достављам: серију докумената из којих се 

закључује сва озбиљност научне селекције и највиши научни ниво 

научног програма  ове интернационалне конференције NODYCON 

2019. 

У Београду, 9. маја 2019. године      

Професор др Катица (Стевановић)  Хедрих 
 

********************* 



ДОДАТАК:  

Допуна стручног извештаја NODYCON 2019, Rome, Italy, First  

International Nonlinear Dnamics Conference, 

 

Како сам , овај стручни извештај, решила да предам касније, по 

завршетку процеса позивања радова за пост-конференцијаке публикације и 

донетих коначних одлука, то могу да додам следеће: 

Сва четири рада, три истраживача са пројекта ОН174001, 

изложена рада са конференције , NODYCON 2019, Rome, Italy, First  

International Nonlinear Dnamics Conference, који су  објављени у 

штампаној форми, као проширени двостранични апстракти, у 

публикацији Book of abstracts,  NODYCON 2019, Rome, Italy, 

позбани су и прихваћени за штампу за пост-конференцијске 

публикације  и то  три за  NODYCON 2019 Springer Proceedings, који 

је видљив на SCOPUS-у, и један за специјални број часописа  

Nonlinear Dynamics, Springer.  

Те пост-конференцијске публијације уређују екоте од по 

четири госта уредника са једним водећим уредником, а сви радиви 

су пролазили рецензије бар три групе рецензента. Сви радови су 

прошли процес рецензирања у више фаза,  до коначног прихватања 

за штампу.  Др Ивана Атанасовска и ја смо биле ангажоване и као 

рецензенти појединх целих радова из скупа ових радова позваних за 

публиковање у пост-конференцијским публикацијама у специјалним 

бројевима часописма, односно специјалним томовима Springer 

Proceedings-а. 

Прихваћени радови су: 



А*   за Springer Proceedings 

Katica R. (Stevanović) Hedrih (2019), Independent fractional type modes of free and forced 

vibrations of discrete continuum hybrid systems of fractional type with multi-deformable bodies, 

Springer Proveedings, 2019. (у штампи) 

 

Katica R. (Stevanović) Hedrih, Stanko V. Brčić and Stepa Paunović , (2019), Application of 

photoelasticity to some nonlinear dynamic problems and stress state analysis in dams: A brief 

overview inspired by the results of Prof. Vlatko Brčić, Springer Proveedings, 2019. (у штампи) 

 

Ivana D. Atanasovska, Katica R. (Stevanović) Hedrih and Dejan B. Momčlović,, (2019) A 

Theoretical Model for Vibro-impact Dynamics of Spur Gears with Tooth Flanks Wear, Springer 

Proveedings, 2019. (у штампи) 

 

В* за специјални број часописа  Nonlinear Dynamics, Springer 

 

 

 

 

 

У Београду, 9. маја 2019. године     

Професор др Катица (Стевановић)  Хедрих 
 

********************* 

 

2* Kativa (Stevanovic) Hedrih , (2019)," Vibro-impact dynamics 

of two rolling heavy thin disks along rotate curvilinear line 

and energy analysis",  Nonlinear Dynamics, Springer . in press, 

Submission NODY-D-18-02888R2; (М21а=10)\ 

 DOI: 10.1007/s11071-019-04988-6  

Овај рад је сада видљив на њеб сајту springer-a kao First on line”. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11071-019-04988-6 

 



  

 

 

 



   

 



 

 
Participants of The tenth conference on Nonlinear Vibrations, Dynamics  and Multibody  Systems, May 23-

27, 2010, The Inn at  Virginia Tech  and Skelton   Conference Centre  Virginia Polytechnic Institute and State 

University, Blacksburg VA 24061 



 

 



 

 



 
 

 
 



  

  

 



 



Nonlinear Dynamics (NODY)<swetha.rajendran@springer.com>; 

  

-----Original Message-----  

From: Nonlinear Dynamics (NODY)  

Sent: Thursday, May 02, 2019 5:29 PM  

To: Katica R (Stevanovic) Hedrih  

Subject: Your Submission NODY-D-18-02888R2  

  

Dear Professor (Stevanovic) Hedrih, 

  

We are pleased to inform you that your manuscript,  

"Vibro-impact dynamics of two rolling heavy thin disks along rotate curvilinear line and 

energy analysis", has been accepted for publication in Nonlinear Dynamics. 

  

Please remember to quote the manuscript number, NODY-D-18-02888R2, whenever inquiring 

about your manuscript. 

  

Thank you very much. 

  

With best regards, 

Angelo Luongo 

Lead Guest Editor 

Nonlinear Dynamics 

  

 Recipients of this email are registered users within the Editorial Manager database for this 

journal. We will keep your information on file to use in the process of submitting, evaluating 

and publishing a manuscript. For more information on how we use your personal details please 

see our privacy policy at https://www.springernature.com/production-privacy-policy. If you no 

longer wish to receive messages from this journal or you have questions regarding database 

management, please contact the Publication Office at the link below. 

  

__________________________________________________ 

In compliance with data protection regulations, you may request that we remove your personal 

registration details at any time.  (Use the following URL: 

https://www.editorialmanager.com/nody/login.asp?a=r) Please contact the publication office if 

you have any questions. 
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