
Maтематички Институт САНУ 
Кнеза Михаила 36 
11 000 Београд 
Србија 
 
 
Директору Математичког института САНУ 
Проф. др Зорану Огњановићу 
Научном већу Математичког института САНУ 
Академику Проф. др Драгошу Цветковићу 

 
 

Извештај 
са учешћа на конференцији "EURODYN 2017 – X International Conference on Structural 

Dynamics" од 10.09. до 13.09.2017. године у Риму (Италија) 
 
Поштовани, 
 

У периоду од 10-13.09.2017. године учествовала сам у раду конференције "EURODYN 
2017 – X International Conference on Structural Dynamics" у организацији: „European 
Association for Structural Dynamics“ и „Sapienza University of Rome“. Конференција је 
одржана на Факултету за грађевинарство и индустријско инжењерство (The Faculty of 
Civil and Industrial Engineering) у Риму.   

У оквиру конфереције учествовала сам у раду Минисимпозијума MS03 – Nonlinear 
Dynamics, организатори: Академик Jiri Naprstek (Institute of Theoretical and Applied 
Mechanics, Prague) и Професор Giuseppe Rega (Department of Structural and Geotechnical 
Engineering, Sapienza University, Rome). На Минисимпозијуму сам излагала рад са 
резултатима који су део истраживања у оквиру пројекта ОИ174001 координираног од 
стране Математичког института САНУ, под насловом: 

 
Ivana Atanasovska, “Multi-body contact in non-linear dynamics of real mechanical 

systems”. 
 

На конференцији је било укупно око 700 изложених радова, више од 800 аутора из 
скоро свих земаља Европе, али и са осталих континената. У оквиру Конференције 
одржана су три пленарна предавања и шест полупленарних предавања од стране 
веома угледних научника и професора у области динамике структура. Конференција је 
функционисала кроз 10 сесија које су се истовремено одржавале и обухватале једну 
општу сесију и 26 минисимпозијума. 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.  

На конференцији сам била део малог али успешног тима са Пројекта ОИ174001, који 
смо чиниле Проф.Катица (Стевановић) Хедрих и ја. Поред радног дела програма, 
конференција је садржала и прилике за неформалне разговоре, успостављање нових 
контаката и идеја за будућа заједничка истраживања. Посебно желим истаћи да је била 
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веома посећена од стране младих истраживача, студената докторских студија, који су 
излагали делове својих докторских дисертација. 

Изложени радови објављени су у штампаној форми као апстракти, као и у 
електронском зборнику радова у специјалном броју часописа Procedia Engineering на 
линку: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058?sdc=1. 

 
 
У прилогу Извештаја достављам: Копију Позивног писма о прихватању рада за усмено 
излагање, Копију Сертификата о учешћу на конференцији, Копију првих страна Књиге 
апстраката и Копију објављеног апстракта и неколико фотографија са одржане 
конференције. 
 
С поштовањем, 

 
У Београду, 21.09.2017.  
 
 

___________________________ 
др Ивана Атанасовска, 
виши научни сарадник 
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Прилози: 
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