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Стручни извештај о учешћу на научном скупу 
 

 
 

 

Поштовани, 

 

У периоду од 24. до 26. јуна 2019. године учествовао сам на Седмом међународном 

Конгресу механике организованом од стране Српског друштва за механику (СДМ). 

Конгрес СДМ се одржава сваке друге године, а овог пута био је одржан у Сремским 

Карловцима, Србија, у просторијама Карловачке гимназије. Службени језик конгреса био 

је енглески. 

На научном скупу учествовао сам са усменим излагањима два рада, од којих су оба 

настала у оквиру истраживања на пројекту ОИ174001.  

 

На минисимпозијуму “Waves and diffusion in complex media” изложио сам коауторски рад 

под називом:  

“Influence of the attached masses on the dynamic response of a cantilever beam 

under an impulse support movement”. 

 

На минисимпозијуму “Nonlinear dynamics” изложио сам ауторски рад под насловом:  

“Holography in photoelasticity – an overview and a brief review of Professor Vlatko 

Brčić’s contribution to this field”. 

 

На скупу су разматрани проблеми и савремена достигнућа у различитим 

областима Механике, укључујући и Механику чврстих тела, Механику флуида, Теорију 

управљања механичким системима, Роботику, Биомеханику и интердисциплинарна 

истраживања. У оквиру ових области посебна пажња била је посвећена математичком 

моделирању динамичких система и развоју математичких модела за описивање 



нелинеарних проблема механике, коришћење рачуна са изводима нецелог реда, примену 

метода са више редова величина (multiscale methods) идр.  

Скуп је био организован у три дана, са укупно 7 пленарних предавања по позиву и 

24 паралелне секције, које су обухватале главну секцију конгреса и 5 минисимпозијума, и 

у оквиру којих је изложен различит број радова, тематски одговарајуће разврстаних. 

Предавања по позиву одржали су: проф. Валтер Лакарбонара са Сапијенца Универзитета 

у Риму, Италија, проф. Здравко Терзе са Факултета за машинство и бродоградњу 

Универзитета у Загребу, Хрватска, проф. Хонгуанг Сун са Института за механику меких 

материјала Хохаи Универзитета у Нанкингу, НР Кина, проф. Питер Ван са Института за 

честице и нуклеарну физику Мађарске академије наука, Будимпешта, Мађарска, проф. 

Душан Зорица са Математичког института САНУ, огранак у Новом Саду, Србија, доц. 

Немања Зорић са Машинског факултета Универзитета у Београду, Србија, проф. Ђорђа 

Каранасиу са Института за молекуларну биологију и биотехнологију Универзитета у 

Јањини, Грчка, и доц. Бојан Међо са Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 

Београду, Србија. Теме пленарних предавања су биле везане за различите области 

механике, у складу са експертизама појединих предавача, а укључивале су: пројектовање, 

конструкцију и примену нелинеарних динамичких апсорбера (Лакарбонара), тополошке 

методе анализе интеракције флуида и конструкције (Терзе), моделирање и примену 

аномалне дифузије уз коришћење фракционог и фракталног рачуна (Сун), нове описе 

термодинамичких феномена у оквиру механике континуума (Ван), анализу нелокалних 

дејстава и наследности при моделирању простирања таласа уз примену фракционог 

рачуна (Зорица), анализа и примена система за контролу вибрација код гипких 

конструкција (Зорић), развој нових модела на више нивоа величине за анализу крвотока и 

примена на пројектовање, производњу и уградњу стентова код људи (Каранасоу), развој 

микромеханичког модела и анализа критеријума лома и услова течења код метала са 

применом у оквиру Методе коначних елемената (Међо). Паралелне секције су обухватале 

различите теме, од којих су неке биле моделирање нелинеарних динамичких система и 

примена рачуна нецелог реда, развој математичких модела за анализу нелинеарних 

механичких и биомехничких система, управљање и контролу механичких система са 

временским кашњењем, развој одговарајућим модела материјала и њихова примена у 

оквиру механике континуума, идр. 

С обзиром на начин организовања научног скупа, нисам био у прилици да 

присуствујем свим секцијама, па сам зато, поред присуствовања свим пленарним 

предавањима, изабрао да присуствујем оним секцијама које су тематски најближе мојим 

тренутним истраживањима, тј. онима које су се тицале примене рачуна нецелог реда и 

анализе вибрација континуалних система, уз могућу примену нелинеарних динамичких 

система за контролу вибрација конструкција. 

На конгресу је учествовало око 100 истраживача из земље и иностранства, од којих 

је у знатном броју било истакнутих професора и врхунских стрчњака у различитим 

областима Механике.  

Конгрес СДМ је био изванредна прилика за мене да добијем нове информације и 

увиде везане за области мог тренутног истраживања. Такође, у паузама између секција 

било је и прилике за упознавање и размену идеја са другим истраживачима што је за мене 

такође било врло значајно искуство за које верујем да ће ми користити у мом даљем раду 

и професионалном усавршавању. Напомињем и да сам на овом научном скупу учествовао 

као део тима са пројекта ОИ174001 којим руководи проф. др Катица (Стевановић) Хедрих. 

 

Радови свих учесника штампани су у облику двостраничних проширених 

апстраката у књизи апстраката, која има додељен ИСБН број. 

 



Као прилог овом извештају достављам: 

 Фотокопију Потврде о учешћу на научном скупу 

 Прве три и последњу страницу књиге апстраката 

 Објављене и излагане проширене апстракте са којима сам учествовао на скупу 

 

 

 

Са поштовањем, 

 

 
___________________________________________ 

Степа Пауновић, 

истраживач приправник 

 

 

  



Потврда о учешћу на научном скупу 

 
 

Прве три, и последња страница књиге апстраката 

 

          

       



Објављени апстракти 

  



 

 


