
 

 

Електротехничка школа “Михајло Пупин ” 
21000 Нови Сад, Футошка 17 
тел: (021) 527-887, (021) 421-566            
факс: (021) 527-887, (021) 6616-735 
e-mail: mpupin@open.telekom.rs   
жиро рачун: 840-1594660-91   
ПИБ:101708719             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Дел.број и датум: 

 

 

ДРУГО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ АУТОЕЛЕКТРИКА И ДИЈАГНОСТИКА  
(МОГУЋИ ПРАКТИЧНИ РАДНИ ЗАДАЦИ И ПРОПОЗИЦИЈЕ) 

 
Радни задатак 1 

Предлози за први радни задатак (Овај радни задатак се ради на макети): 
 
1.1 Испитивање алтернатора.  
 
1.2 Системи комфора (повезивање система централног закључавања према 
приложеној шеми).  
 
1.3 Систем за сигнализацију и осветљење.  

Радни задатак 2 

2.1. Електронски менаџмент бензинског мотора за возило Фиат Пунто 

Задатак се ради на возилу уз коришћење комуникационог уређаја. Организатор 
ће припремити одговарајући број индентичних уређаја Бош КТС 650 са базом 
података Бош Еситроник. Такмичар може да користи и комуникациони уређај који 
донесе са собом. Ради се на индентичним возилимо Фиат Пунто је  са бензинским 
мотором. 
 
Напомена за оба радна задатка: 
 
Такмичар на радном месту добија радни налог са описом  симптома квара и 
налогом за дијагностику, односно поправку квара. 
Максимално време за израду задатка је у зависности од тежине 20 до 30 минута.  
Време извршења задатка преко којег долази до умањења бодова (оптимално 
време) износи половину од максималног времена ( 10мин. односно 15 мин.) у 
зависности од задатка. Мерење времена почиње на команду од стране комисије 
за оцењивање радног задатка.  
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На крају израде задатка, такмичар предаје радни налог члановима комисије за 
оцењивање са уписаним узроком квара и утрошеним материјалом и деловима 
(релеј, осигурач, давач и слично). Тада се одређује време израде задатка 
такмичара које се уписује у радни налог. Комисија прегледа радни налог, 
проверава исправност урађеног задатка и уписује одговарајуће бодове у радни 
налог такмичара. 
 
Бодовање се врши на следећи начин: 
 
1 – исправност израде радног задатка, ( максимално 16 бодова) 
2 – поседовање радног одела и ХТЗ опреме ,(максимално  2 бода) 
3 – уредност радног места на крају израде радног задатка,(максимално  2 бода) 
4 – време израде радног задатка (максимално 10 бодова) 
 
ПРИМЕР 1: максимално време за израду радног задатка је 30 мин 

t До 15 
мин 

До 18 
мин 

До 21 
мин 

До 24 
мин 

До 27 
мин 

До 30 
мин 

Бодова* 10 8 6 4 2 0 
 
ПРИМЕР 1: максимално време за израду радног задатка је 20 мин 

t До 10 
мин 

До 12 
мин 

До 14 
мин 

До 16 
мин 

До 18 
мин 

До 20 
мин 

Бодова* 10 8 6 4 2 0 
*Под условом да је задатак тачно/испрано урађен, у супротном по основу 
времена добија 0 бодова 

Радни задатак 3 

Познавање софтвера, база података.  
Ради се са базом података Бош Еситроник.  
Задатак се састоји од 10 питања. Свако питање вреди 3 бода, укупно 30 бодова. У 
софтверу се траже: каталошки бројеви резервних делова, радионички подаци, 
параметри рада и остали подаци потребни за одржавање и поправку моторних 
возила. Подаци из базе података се траже за прецизно дефинисано возило или 
резервни део. Задатак се ради 30 минута. 
 

        Нови Сад, Март 2014,  
 


