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 УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАДˮ 
 

 

 
 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

 

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, 

утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном 

школовању и социјално-економског статуса породице, и то: 

1. Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова: 

1) За студенте I године првог степена основних студија 

број бодова према успеху рачуна се по следећој формули: 

- ББ = ПО x 8 

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда 

средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор); 

 

2) За студенте осталих година првог степена основних и интегрисаних академских студија 

(односи се и на студенте у статусу продужене године) 

 број бодова према успеху рачуна се по следећој формули: 

- ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8  

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена у току студија; 

 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година 

студирања; 0,8 = корективни фактор); 

 

3) За студенте I године другог степена студија и I године специјалистичких струковних 

студија 

број бодова према успеху рачуна се по следећој формули: 

- ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8 

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из завршеног првог 

степена основних студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; 

Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор); 

 

 

4) За студенте II године другог степена студија 

број бодова према успеху рачуна се по следећој формули: 

- ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8  

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог степена 

основних студија и I године другог степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број 

укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор); 

 

5) за студенте I године трећег степена студија 

 број бодова према успеху рачуна се по следећој формули: 

- ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8  

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из првог и другог степена 

студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година 

студирања; 0,8 = корективни фактор); 
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6) За студенте II и III године трећег степена студија 

број бодова према успеху рачуна се по следећој формули: 

- ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8  

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и другог степена 

студија и претходних година трећег степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број 

укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор); 

 

7) Корективни фактор за: 

* студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова додати  ................ + 1 бод 

* студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати  ................ + 2 бода 

 

У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова, по години студирања, прелази 60, за 

потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова. 

 

2. Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних 

месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар-јун текуће године, у нето 

износу, и то: 

1) до 50% просечне зараде  

без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 1 бод;  

2) до 100% и преко просечне зараде 

без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 0 бодова. 

 

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а 

нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по члану 

породице бодује се са 1 бодом. 

 

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. 

јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику. 

 

 

  


