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ПРИМЕЊЕНУ СТАТИСТИКУ
(пречишћен текст)

Донет на седници Сената Универзитета у Новом Саду одржаној 22.4.2010.године
Ступио на снагу: 22.4.2010.
Примењује се од: 22.4.2010.
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ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ СТАТИСТИКУ

Број: 04-29/10
Датум: 12.7.2010. године
На основу члана 36 став 3 и члана 73 став 1 тачка 33 Статута Универзитета у Новом
Саду, а полазећи од Споразума о наставно научној и техничкој сарадњи у области статистике
број 04-329/1 од 25.децембра 2009. године, Сенат Универзитета у Новом Саду, на 12. седници
одржаној 22. априла 2010. године, 17.седници одржаној 9.септембра2010.године и на
46.седници одржаној 12. јула 2012. године, донео је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ
СТАТИСТИКУ
Члан 1
Оснива се Универзитетски центар за примењену статистику (у даљем тексту: Центар).
Центар из става 1 овог члана је организациона јединица Универзитета без статуса
правног лица.
Члан 2
Оснивач Центра из члана 1 ове одлуке је Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Трг
Доситеја Обрадовића 5 (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 3
Назив Центра из члана 1 ове одлуке је: ''Универзитетски центар за примењену
статистику''.
Члан 4
Делатност Центра реализује Универзитет у Новом Саду и наставници, сарадници,
научни радници, истраживачи и запослени на департманима, одсецима и катедрама факултета
Универзитета у Новом Саду, повезаних на основу споразума број 04-329/1 закљученог дана
25. децембра 2009. године у циљу реализације међусобне сарадње у области статистике,
односно укључених у рад Центра на начин прописан Правилником о раду Центра.
Носиоци сарадње и одговорна лица за реализацију сарадње на Универзитету и
факултетима су:
1. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
• Др Зорана Лужанин, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом
Саду - одговорно лице за реализацију сарадње.
2. Природно-математички факултет, Нови Сад
• Департман за математику и информатику - носилац сарадње,
• Др Андреја Тепавчевић, редовни професор –одговорно лице за реализацију сарадње.
3. Економски факултет, Суботица
• Департман за пословну информатику и квантитативне методе - носилац сарадње,
• Др Пере Тумбас, редовни професор – одговорно лице за реализацију сарадње.
4. Факултет техничких наука, Нови Сад
• Департман за опште дисциплине у техници – носилац сарадње,
• Др Мила Стојаковић, редовни професор – одговорно лице за реализацију сарадње.
5. Филозофски факултет, Нови Сад
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• Одсек за психологију – носилац сарадње,
• Др Петар Милин, ванредни професор – одговорно лице за реализацију сарадње.
6. Пољопривредни факултет, Нови Сад
• Департман за економику пољопривреде и социологију села – носилац сарадње,
• Емилија Николић-Ђорић, асистент – одговорно лице за реализацију сарадње.
7. Медицински факултет, Нови Сад
• Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком – носилац
сарадње,
• Др Вера Грујић, редовни професор – одговорно лице за реализацију сарадње,
8. Технолошки факултет, Нови Сад
• Катедра за опште инжењерске дисциплине – носилац сарадње,
• др Радован Оморјан, редовни професор oдговорно лице за реализацију сарадње,
9.Факултет спорта и физичког васпитања
• Катедра за теорију и методику- носилац сарадње
• др Жељко Крнета, доцент- одговорно лице за реализацију сарадње
Поред организационих јединица из става 2 овог члана у рад Центра могу се укључити и
организационе јединице других факултета на начин прописан Правилником о раду Центра.
Члан 5
Делатност Центра је:
1. реализација студијских програма из области примењене статистике,
2. реализације доживотног образовања из области примењене статистике кроз
организацију и реализацију курсева из примењене статистике намењених студентима и
запосленима на Универзитету и ван њега,
3. помоћ у реализацији наставе из примењене статистике на факултетима
Универзитета,
4. статистичка обрада у циљу подизања квалитета истраживања у другим областима на
Универзитету,
5. консултантске услуге за потребе запослених на Универзитету, као и за потребе
других установа, правних и физичких лица,
6. конкурисање за међународне и домаће пројекте, ради њихове заједничке реализације
у циљу јачања наставног процеса и истраживања у области статистике,
7. развој и примена нових знања из области примењене статистике ради успешне
сарадње са другим сродним институцијама у земљи и иностранству.
Члан 6
Органи Центра су Руководилац центра, Колегијум центра, Стручно веће центра и
Веће експерата центра као помоћни орган Колегијума центра.
Члан 7
Руководилац центра непосредно руководи Центром, организује и координира рад
Центра, представља и заступа Центар на основу посебног овлашћења Ректора.
Руководиоца центра одлуком именује Ректор, из реда чланова Колегијума центра, а на
предлог Колегијума центра.

2

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА – WWW.UNS.AC.RS

ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ СТАТИСТИКУ

Члан 8
Колегијум центра има 9 чланова, које именује Сенат Универзитета у Новом Саду (у
даљем тексту: Сенат), по правилу из реда одговорних лица за реализацију сарадње на
факултетима и Универзитету, а на основу Споразума из члана 4 став 1 ове одлуке, односно на
основу одлуке Сената о укључивању у рад Центра, односно организационих јединица
факултета и Универзитета, донете на начин прописан Правилником о раду Центра.
Чланове Колегијума центра из реда представника факултета, Сенат може именовати и
на предлог декана Факултета, а ван круга лица која су одговорна за реализацију сарадње по
споразуму из става 1 овог члана.
Члан 9
Стручно веће центра је стручни орган Центра.
Члан 10
Веће експерата центра је помоћни орган Колегијума центра, који се именује по
потреби, а најмање једном у две године, ради спољашње провере квалитета наставне и научне
делатности Центра.
Члан 11
Рад Центра финансира се из средстава Универзитета, факултета који остварују
делатности Центра, пројеката, донација, поклона и других извора.
За Центар се води посебан обрачун финансијског пословања.
Члан 12
Организација и начин рада Центра уредиће се посебним Правилником који доноси
Сенат Универзитета.
Члан 13
Међусобни односи Универзитета и факултета који учествују у реализацији активности
Центра уређују се уговором на основу потписаног Споразума.
Члан 14
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Мирослав Весковић
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