
OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЗАСЛУЖНОГ ЧЛАНА ДРУШТВА  СДС – СДВ 

За заслужног члана Статистичког друштва Србије – Статистичког друштва  

Војводине предлажем Драгицу Бијелић  

Драгица Бијелић рођена је 1940. године у Честерегу, општина Житиште. Гимназију је 
завршила у Зрењанину. Студирала је математику у Новом Саду. Завршила је Вишу 

статистичку школу у Београду.  

Драгица Бијелић је  маја 1971. године почела да ради у Заводу за статистику у Новом Саду. 
Од 1985-86. године прелази  са радом у Одељење статистике  у Зрењанину при 

Републичком заводу за статистику Србије, где је остала до пензионисања.  Како у 
Покрајинском заводу за статистику у Новом Саду, тако  и у Одељењу у Зрењанину она је 
сво време радила у друштвеним статистикама.    

Драгица Бијелић је дугогодишњи  члан статистичког друштва Војводине  (више од 40 
година), од 1978. године, када је основано  статистичко друштво Војводине. 

Поред чланства Драгица Бијелић је била више година секретар статистичког друштва и то: 
секретар статистиког друштва Војводине, а касније  и сeкретар Клуба статистичара 

Војводине у оквиру Статистичког друштва Србије.  

Она је била врло активна у промовисању статистичког друштва у настојању да се што већи 
број нових чланова окупи  и учлани у друштво. Такође, је била активна као секретар СДВ 

и Клуба статистичара Војводине, желећи да што боље испуни захтеве ове одговорне 
функције. Као секретар статистичког друштва коректно је водила евиденцију чланства, 
слала позиве за састанке, водила записнике са састанака. Као секретар је, такође,  активно 

учествовала на  статистичким  саветовањима и припреми за штампу зборника  радова са 
саветовања.     

Ако је нека особа цео свој радни век посветила раду у статистичким службама, али и 

волонтерском раду у статистичком друштву, онда се може рећи да је та особа свакако 
заслужна за унапређење  статистичке праксе, за промовисање статистике уопште, као и за 
њено унапређење  и схватање  као  важног инструмента у савременом развоју друштва.  

Због тога, сматрам да предлог да  Драгица Бијелић буде  промовисана за заслужног члана  
Статистичког друштва Војводине  има своје пуно оправдање.  

 Исказујући мишљење и других чланова статистичког друштва Војводине, са великим 
задовољством упућујем овај предлог Скупштини СДС – СДВ. 

Нови Сад, октобра 2013.  

                 Предлагач                                                                                                                       
Др Катарина Чобановић, професор 
статистике у пензији            


