
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT I DALJNJE INFORMACIJE 
 

 
 

Prof. dr. sc. Pavao MAROVIĆ 
Hrvatsko društvo za mehaniku 
Podružnica Split 
Građevinsko-arhitektonski fakultet 
Sveučilišta u Splitu 
Matice hrvatske 15 
HR-21000 Split 

 
 

Tel.  021 303 380 
Fax.  021 465 117 
E-mail: podruznica.split@gradst.hr  

 
 
 
SMJEŠTAJ 
Iako je skup predviđen kao dvodnevni, hotelski 
smještaj neće biti osiguran. Sudionicima kojima 
je ipak nužan ovakav smještaj, mogu se preporu-
čiti neki od hotela koje mogu pronaći na web-
stanicama Turističke zajednice općine Split: 
 

http://www.visitsplit.com/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKU 
Podružnica Split 

 
Prva obavijest i  
poziv autorima 

 
Drugi susret Hrvatskog  
društva za mehaniku 

 
12.-13. rujna 2008. 

Split 
 

Pod pokroviteljstvom 
 
 

Sveučilišta u Splitu 
 
i 
 

Građevinsko-arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu 



ORGANIZACIJSKI ODBOR 
Pavao MAROVIĆ, Sveučilište u Splitu, Predsjednik 
Mirela GALIĆ, Sveučilište u Splitu 
Lovre KRSTULOVIĆ OPARA, Sveučilište u Splitu 
Želko DOMAZET, Sveučilište u Splitu 
Ivica SMOJVER, Sveučilište u Zagrebu 
Jurica SORIĆ, Sveučilište u Zagrebu 
Marko BERTOLINO, Sveučilište u Splitu 
 
CILJ 
Primarni cilj 2. susreta Hrvatskog društva za 
mehaniku je podizanje razine suradnje između 
članova Društva putem prezentacije rezultata 
istraživanja. Posebno se želi potaknuti mlađe 
istraživače na prezentaciju svojih istraživanja 
koja ne moraju nužno biti dovršena. 
Službeni jezik skupa jest hrvatski. Ovime se nas-
toji pripomoći daljnjem razvoju hrvatske termino-
logije u području mehanike. 
 
TEME 
Teme koje će se razmatrati na ovome skupu bit će 
iz područja teorijske i inženjerske mehanike. Prob-
lemi mogu biti razmatrani analitičkim, numerič-
kim i eksperimentalnim metodama. Područje ana-
lize jesu čvrsta tijela i fluidi, u kontekstu statičkih 
i dinamičkih problema, linearnih i nelinearnih, 
kao i stabilnošću. Radovi iz područja računalnih 
tehnika također su dobrodošli. Predstaviti se mo-
gu i istraživanja koja još nisu dovršena. 
 
POZIV AUTORIMA 
Autori se pozivaju da do 1. srpnja 2008. dostave 
puni rad. Umjesto sažetka, mole se autori da što 
prije obavijeste organizatore putem Registra-
cijskog obrasca o radovima koje će poslati radi 
organizacijskih potreba.  

Uskoro će biti i postavljena web stranica susreta u 
sklopu stranica Hrvatskog društva za mehaniku: 

http://www.csm.hr/  

Sažetke treba dostaviti na e-mail adresu:  

podruznica.split@gradst.hr 

Mole se autori da čim prije dostave i registracijski 
obrazac koji se nalazi u sklopu ove obavijesti. Isti 
se može preuzeti i s web stranice skupa i poslati 
elektronskom poštom ili običnom poštom faksom.  
Autori moraju dostaviti puni rad u opsegu od 
šest (6) stranica do 1. srpnja 2008. Upute za 
pisanje rada također će biti moguće pronaći 
na spomenutoj web adresi. 
Radovi će biti tiskani u okviru Zbornika 2. susre-
ta Hrvatskog društva za mehaniku. 
Predviđena je kotizacija u visini od 500 kn koja 
uključuje Zbornik, osvježenja u pauzama te veče-
ru u petak 12. rujna i ručak u subotu 13. rujna. 
Za znanstvene novake kotizacija iznosi 300 kn. 
 
LOKACIJA 
Skup će se održati na Građevinsko-arhitektonskom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu. Osnovne informacije 
o Fakultetu mogu se pronaći na web adresi: 

http://www.gradst.hr/. 

 

REGISTRACIJSKI OBRAZAC 

Ime i prezime: 
 

 

Ustanova/ 
Poduzeće:  
 

Adresa:  
 

E-mail:  
Tel.:  
Fax.:  

Naslov rada:  
 

 

Autori:  
 
Datum:  

 


