
OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЗАСЛУЖНОГ ЧЛАНА ДРУШТВА  СДС – СДВ 

За заслужног члана Статистичког друштва Србије – Статистичког друштва  
Војводине предлажем Катарину Чобановић   

Катарина Чобановић рођена је 1942. године у Београду.Гимназију је завршила у Новом 
Саду. Дипломирала је на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Од 1970. године, 
када је изабрана за асистента на предмету Статистика, до одласка у пензију 2009. 
године у звању редовног професора на предмету  Статистика, радила је на 
Пољопривредном факултету у Новом Саду, где је магистрирала и докторирала.   

Поред наставе на редовним и на последипломским студијама Пољопривредног 
факултета, држала је наставу из Статистике са демографијом  на групи за Социологију 
Филозофског факултета у Новом Саду. 

Аутор је или коаутор 11 научних  и стручних књига и монографија и око 120 научних и 
стручних радова. 

Дугогодишњи  је члан статистичког друштва Војводине, од 1978. године  (више од 40 
година).  

Председник СДВ више мандата. 

Члан Председништва СДВ више мандата. 

Одржала и организовала велики број предавања у СДВ, у Новом Саду. 

Активно учествовала на многим саветовањима посвећеним Пописима и дала велики 
допринос у делу који се односи на домаћинства и активностима која се обављају на 
њима. 

Председник Статистичког друштва Србије. 

Дугогодишњи члан Председништва Статистичког друштва Србије. 

Одржала и организовала велики број предавања у оквиру СДС у Београду. 

Члан  је Међународног статистичког института (ISI), као и Асоцијације овог института 
за статистичко образовање (IASE). Дуги низ година је, на нивоу Асоцијације за 
статистичко образовање  (IASE),  имала функцију националног кореспондента за 
наставу статистике за Југославију и, касније, за Србију. 

Допринела развоју и унапређењу статистичког система учествовањем у многим 
акцијама које  је Завод за статистику спроводио. 

Изврстан професор статистике на Пољопривредном факултету у Новом Саду. 

Драга и хумана особа, пуна енергије и воље за радом у СДВ. 



Избором Катарине Чобановић за заслужног члана Статистичко друштво Војводине би 
добило сигурно велики и немерљив допринос даљем раду и унапређењу статистике. 

 

Нови Сад, октобра 2013.                                                          Предлагач 

                                                                                                    Соња Јовановић 

 

 


