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Шта се проверава у оквиру ОФК-а?

Провера општих функционалних
компетенци�а састо�и се из три дела: провере
познавања организаци�е и рада државних
органа у РС, провере дигиталне писмености и
провере пословне комуникаци�е. 

Пажња: СВАКИ ТЕСТ ЈЕ ЕЛИМИНАЦИОНЕ
ПРИРОДЕ.
То значи да кандидати мора�у да испуне
мерила за први тест да би прешли на други,
затим за други да би прешли на трећи тест. 
 Ако су испуњена мерила у све три провере,
кандидат �е положио опште функционалне
компетенци�е а оцена ко�у �е остварио има
важност две године.  У супротном, у ко�о� год
фази да кандидат покаже да не испуњава
мерила, не наставља са тестирањем и
искључу�е се из изборног поступка. 

Критери�уми за оцењивање
компетенци�а

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ДРЖАВНИХ ОРГАНА
У РС
Провера тра�е 25 минута и састо�и се од 25
питања са понуђеним одговорима. Да би
кандидат испунио мерила, неопходно �е да
исправно одговори на минимум 51%
питања. Од 0% до 51% тачних одговора -
кандидат ни�е испунио мерила, добио �е 1
бод и не наставља изборни поступак.
Од 51 % до 76% тачних одговора - кандидат
доби�а 2 бода и наставља са следећим
тестом.
Од 76% до 100% тачних одговора - кандидат
доби�а 3 бода и наставља са следећим
тестом. 
 
 

ДИГИТАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

Провера тра�е 30 минута и састо�и се из
провере познавања рада у MS Word-у, рада у
MS Excel-у и познавања употребе интернета.
Кандидат ко�и �е испунио мерила доби�а 3
бода, док кандидат ко�и ни�е испунио мерила
доби�а 1 бод и искључу�е се из изборног
поступка. 
Да би кандидат испунио мерила, неопходно
�е да испуни сва четири минимална услова:
- да уради барем 51% задатка из  MS Word-а,
- да уради барем 51% задатка из MS Excel-а,
- да прикачи (као  "attachment" или користећи
"drag and drop" функци�у) та два фа�ла у
програм у коме се врши тестирање, и
- да све заврши у датом временском оквиру
од 30 минута.
 

Провера тра�е 30 минута и састо�и се од 25
питања са понуђеним одговорима.  
Пажња: У понуђеним одговорима може
да буде више тачних одговора. 
Да би кандидат испунио мерила, неопходно
�е да тачно одговори на минимум 51%
питања. Од 0% до 51% тачних одговора -
кандидат ни�е испунио мерила, добио �е 1 бод
и искључу�е се из изборног поступка.
Од 51 % до 76% тачних одговора - кандидат
доби�а 2 бода, чиме �е успешно завршио
проверу ОФК-а.
Од 76% до 100% тачних одговора - кандидат
доби�а 3 бода, чиме �е успешно завршио
проверу ОФК-а. 
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Како се припремити за проверу ОФК-а?

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ДРЖАВНИХ ОРГАНА У РС

ДИГИТАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

Базу питања и одговора можете пронаћи на
са�ту Службе за управљање кадровима, на
следећем линку:
https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php

Примере задатака из MS Word-а и MS Excel-а
можете пронаћи на са�ту Службе за управљање
кадровима на следећем линку:
https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php
На YouTube каналу Службе можете пронаћи
видео тутори�але: t.ly/Yg7n

 

Примере питања и одговора можете пронаћи
на са�ту Службе за управљање кадровима, на
следећем линку:
https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php. 
На YouTube каналу Службе можете пронаћи
видео тутори�але о правилном писању речи,
правопису и др: t.ly/Ujg5

 

  ВАЈБЕР ЗАЈЕДНИЦА СУК-а
 

Позивамо све заинтересоване да нам се
придруже у Ва�бер за�едници Службе за
управљање кадровима, како би
правовремено били обавештени о новим
матери�алима за припрему компетенци�а, о
расписаним конкурсима за нова радна места
у органима државне управе, о томе како да
унапреде сво�у кари�еру и о другим важним
информаци�ама. Линк за Ва�бер за�едницу �е:  
t.ly/JSlp

 
 



Платформа за тестирање
Провера општих функционалних компетенци�а
врши се електронски,  на СУК-ово� платформи за
тестирање.

ЛОГОВАЊЕ
Провера компетенци�а врши се под шифром
ко�у �е сваки кандидат добио за радно место за
ко�е �е конкурисао. 
Да би приступили тестирању, кандидати мора�у
прво да се улогу�у:

У поље "корисничко име" упису�е се шифра
кандидата, а у пољу "лозинка" последњих шест
знакова шифре. Слова из шифре треба уписати
малим латиничним словима. 

 

ОДГОВАРАЊЕ НА ПИТАЊА ИЗ ТЕСТА

Након логовања, кандидат приступа првом
тесту општих функционалних компетенци�а,
односно провери познавања рада и
организаци�е државних органа у РС.

Са леве стране екрана налазе поља означена
бро�евима од 1 до 25 ко�а представља�у задата
питања, док се испод питања налази та�мер
помоћу кога кандидат увек има увид у то
колико времена му �е остало на располагању.
Кроз питања може да се пролази одабиром
тастера "следећа страница" ко�и се налази у
десном доњем углу или одабиром поља са
бро�евима са леве стране екрана. Кандидат
може да прескаче питања, да се враћа уназад,
да мења претходно дат одговор, све у
дозвољеном временском оквиру, након чега се
тест аутоматски затвара и кандидат доби�а
информаци�у о исходу тестирања. Уколико
кандидат тестирање заврши рани�е, треба да
одабере опци�у "Заврши покуша�" ко�а се
налази изнад та�мера. 
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ИСХОД ТЕСТИРАЊА

На кра�у сваке провере кандидат доби�а
детаљнe информаци�e о исходу тестирања,
укључу�ући датум провере и време када �е тест
предат, на колико питања �е дат тачан
одговор, колико износи проценат успешности,
колико бодова �е кандидат остварио и да ли
може да настави са тестирањем или �е
искључен из даљег изборног поступка:

Одабиром опци�е "назад на курс" ко�а се
налази на дну екрана кандидат наставља са
наредним тестом.

 

ПРОВЕРА ДИГИТАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

Када приступи провери дигиталне
писмености, кандидат доби�а  детаљно
упутство о начину полагања овог дела теста,
као на слици:

Уколико �е кандидат ослобођен провере на
основу претходно приложеног сертификата
ко�и �е одобрила конкурсна комиси�а,  он не
полаже ова� део теста и наставља са
провером знања из пословне комуникаци�е.

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

Провера познавања правила пословне
комуникаци�е има 25 питања и тра�е 30
минута. Код овог теста посто�е питања ко�а
има�у више тачних одговора, док �е код
питања код ко�их се тражи само �едан одговор
опци�а означавања више одговора
искључена. 
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