
OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЗАСЛУЖНОГ ЧЛАНА ДРУШТВА  СДС – СДВ 

 

За заслужног члана Статистичког друштва Србије – Статистичког друштва  
Војводине предлажем  проф.др Стевана Хаџивуковића  

Др Стеван Хаџивуковић је рођен  у Фочи 1926. Школовао се у Фочи и у Београду. 
Након ослобођења Београда 1944. одлази на Сремски фронт. Економски факултет у 
Београду уписао је 1945. године и завршио 1949. За време студија био је запослен у 
више установа и предузећа. Од марта 1951. до марта 1953.  радио је као професор у 
Средњој економској школи у Новом Саду. Уписао је докторске студије 1953. на  
Сорбони, Правни факултет, Одсек економских наука, Универзитет у Паризу, где је 
докторирао 1956.    

У октобру 1957. изабран је за доцента Београдског Универзитета на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду, за предмет Статистика. 1961. постаје ванредни професор, а 
1968. редовни професор на истом предмету. У том звању је пензионисан 1991. Стално 
је учествовао у настави статистике и научно истраживачком раду из те области.  

Поред наставе на матичном факултету хонорарно је предавао предмет Статистика на 
Економском факултету у Суботици, на Правном факултету у Новом Саду, статистичке 
дисциплине на последипломским студијама на Технолошком факултету у Новом Саду 
и Институту за статистику Савезног завода за статистику у Београду.   

Организација Ујединњених Нација за пољопривреду и исхрану  (ФАО) ангажује га 
1965. за експерта за Пољопривредну статистику у Бразавилу (Конго). Техничка служба 
Уједињених Нација у Њујорку поставља га 1969. за експерта–професора за предмете 
Статистика и Демографија на Институту за статистику и примењену економију у 
Рабату (Мароко) на две године. 

Од доласка на Пољопривредни факултет у Новом Саду 1957. године, све до одласка у 
пензију, професор се бавио наставним и научно-истраживачким радом, преносећи  
статистичка знања студентима и  млађим сарадницима,  што је имало значајног утицаја 
на развој и примену статистике и њених метода у нашој земљи. 

Дугогодишњи је члан статистичких друштава Југославије (био је председник у два 
мандата ), Србије и Војводине. Дугогодишњи  је члан Међународног статистичког 
института (ISI) и Међународне асоцијације статистичара за узорак (IASS). 

Учествовао је на многим националним и међународним скуповима са бројним 
радовима. Аутор је више уџбеника из статистике и био је члан уредништва часописа 
Статистичка ревија. Од Универзитета у Новом Саду 1999. године добио је награду за 
животно дело. 

Професор С.Хаџивуковић је дугогодишњи члан статистичког друштва Војводине, од      
његовог основања  1978. године  (више од 40 година). Био је председник  Статистичког 
друштва Војводине и члан  Председништва СДВ.  

 



Одржо је и организовао  већи број предавања у  Статистичком друштву Војводине, као 
и у Статистичком друштву Србије. 

Активно је  учествово на многим статистичким  саветовањима посвећеним пописима и 
примени анкета и метода узорка код нас. У својим радовима је, поред осталог, 
проучавао демографске аспекте становништва Југославије, Србије  и Војводине. 

Професор  др  Стеван  Хаџивуковић у свом раду дао је велики допринос раду и 
унапређењу статистике и афирмацији статистичких метода и предлажем га  за 
заслужног члана СДС- СДВ.  

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

  

 

Нови Сад, октобра 2013. 

     Предлaгач                                                                                      
Др Катарина Чобановић, 

професор  статистике у пензији 

 

 


