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Електротехничар телекомуникација 

 

Трајање образовања: 4 године                                     Уписујемо 60 ученика 

Електротехничар телекомуникација оспособљен је за обављање послова: 

− инсталирања телефонске опреме и уређаја 

− тестирање уређаја и опреме 

− одржавање телефонских система и кабловских мрежа 

− мерења у оквиру телекомуникационе мреже и на самим уређајима 

− одржавања телефонских централа 

− одржавања комутационе опреме у телефонским централама и 
кабловским мрежама 

− инсталирања и одржавање опреме у рачунарским мрежама 

− отклањања сметњи и кварова у оквиру ТК мреже. 
 

 

 

 

Администратор рачунарских мрежа 

Трајање: 4 године                           Уписујемо: 1 одељење / 30 ученика 

Након завршеног школовања администратори рачунарских мрежа, стечена теоријска знања успешно користе у 
пракси. 
Оспособљени су за обављање послова: 

− постављање пасивне мрежне опреме (формирање чворишта, каблирање и терминирање каблова по моделу 
структурног каблирања)  

− постављање, повезивање и конфигурисање активне мрежне опреме 

− склапање, инсталација, конфигурисање, тестирање и поправка рачунара 

− умрежавање и конфигурисање рачунара и рачунарске периферије за рад у рачунарској мрежи 

− инсталација и конфигурисање мрежног сервера 

− креирање групних полиса са различитим правилима за различите групе корисника 

− надзор и одржавање рачунарских мрежа кроз праћење рада уређаја и отклањање кварова у рачунарској 
мрежи 

− креирање и администрирање корисничких налога 

− даљинска инсталација и ажурирање софтвера 

− израда пратеће техничке документације и делова пројектне документације  

− вођење евиденције и извештавање о стању рачунарске мреже и интервенцијама на њој 

− комуницирање са окружењем - клијентима, сарадницима, стручњацима и пројектним тимовима 

− саветовање и пружање помоћи корисницима  
  

Стручни предмети: 

Физика 

Основе електротехнике 

Рачунарска графика и мултимедија 

Апликативни програми 

Електроника 

Теорија телекомуникација 

Телекомуникациони водови 

Телекомуникациона мерења 

Техника дигиталног преноса 

Комутациона техника 

Приступне мреже и уређаји 

Сигнално телекомуникациони системи 

Системи преноса 

Бежичне комуникације 

Рачунарске мреже 

Техничка документација 

Предузетништво 

Практична настава 

 



Монтер ТК мрежа 

 

Трајање: 3 године        Уписујемо 60 ученика по класичном и дуалном  
моделу наставе 

Монтери телекомуникационх мрежа се оспособљавају за монтажу, 

повезивање и одржавање опреме фиксне и мобилне телефоније, 

кабловске телевизије, система видео надзора, противпровалних, 

противпожарних и интерфонских система.  

Део практичне наставе се у сарадњи са предузећем „Телеком Србија”, 

као и другим социјалним партнерима, реализује у њиховим објектима 

чиме се проширују теоријска и практична знања стечена у школи. 

Практична настава у другом и трећем разреду за МТКМ по дуалном 

систему образовања реализује се у сарадњи са предузећем „Телеком 

Србија”, као и другим социјалним партнерима, у реалним условима, 

чиме ученици стичу знања и развијају вештине у реалном контексту.  

За најбоље ученике овог смера Телеком је обезбедио стипендије, а тиме 

и сигурно запослење у овој компанији. 

Настава се одвија у две зграде, за I и II разред на Карабурми (ул. Сврљишка 1) у близини Поште, а за III и IV разред у ул. Здравка 

Челара 16 у близини спортске хале Александар Николић (бивша хала Пионир). 

Настава се изводи у:  

− 12 мултимедијалних учионица 

− 9 кабинета рачунара 

− 2 фискултурне сале и 2 спортска терена 

− 11 специјализованих кабинета и лабораторија са 
најсавременијом опремом и уређајима 

У складу са интересовањима, ученици школе узимају учешће у 
раду у неким од великог броја секција или некој другој 
ваннаставној активности: 

− Литерарна секција 

− Рецитаторска секција 

− Драмска секција  

− Водич кроз културна дешавања  

− Секција за маркетинг  

− Предузетништво  

− Школске новине  

− Спортске секције  

− Секција Црвеног крста  

− Креативна радионица…  
  

Стручни предмети: 

Физика 

Основе електротехнике 

Телекомуникационе линије 

Електроника 

Мерења у телекомуникацијама 

Приступне мреже и уређаји 

Телекомуникациони инсталације 

Телекомуникациона системи 

Телекомуникационе мреже 

Сигнално телекомуникациони системи 

Пројектно-техничка документација 

Предузетништво 

Основе практичних вештина 

Изборни предмети:  

Хибридни пословни комуникациони системи 

IP пословни комуникациони системи  

Контрола приступа 

Системи паметних кућа 

Кориснички програми за електронска кола 



Техничар ПТТ саобраћаја 

 

Трајање: 4 године  Уписујемо 60 ученика 

Техничар ПТТ саобраћаја биће обучен да: 

− Успешно обавља пословну комуникацију са корисницима услуга на 
српском, енглеском и још једном страном језику  

− Врши послове пријема поштанских пошиљака и пакета на шалтеру 

− Користи ПостНет систем у свим фазама где се примењује 

− Врши продају поштанских вредносница и комисионе робе 

− Врши послове уплате и исплате по упутничком и платном промету  

− Врши послове пријема, отправљања, преузимања, уручења телеграма 

− Обавља послове прераде поштанских пошиљака 

− Обавља послове картовања, предаје и преузимања закључака 

− Врши послове испоруке пошиљака на шалтеру 

− Обавља накнадне послове у вези са примљеним пошиљкама 

− Решава рекламације и потражнице 

− Води евиденције и записнике предвиђене правилницима и упутствима 

− Обавља послове пословне кореспонденције 

− Обавља административне, статистичке и евидентичарске послове  

− Користи савремене рачунарске програме за вођење пословне кореспонденције и статистике, прикупљање, 
обраду, презентовање и чување података, као и да користи различите сервисе рачунарске мреже 

 

  

Зашто да изабереш јединствену ПТТ школу? 

Ученик је у фокусу наставе и учења; 

Поседујемо најсавременију опрему и уређаје за учење; 

Придржавамо се правила: један ученик – један рачунар; 

Развијамо предузетнички дух код ученика; 

Одличан WiFi  доступан ученицима у школи и дворишту; 

Безбедност и сигурност ученика су на првом месту; 

Можеш одмах да се запослиш или наставиш школовање... 

 
КОНТАКТ 

Средња техничка ПТТ школа  

Здравка Челара 16, Београд 

www.srednjaptt.edu.rs  

srednjatehnicka@pttskola.edu.rs  

www.ucenjenadaljinupttskole.edu.rs  

www.moj.esdnevnik.rs – е-дневник  

011/3290-861 – секретаријат/+факс 

011/3291-334 – директор 

011/3291-007 – секретар 

011/3292-401 – пом. директора/психолог 

011/3290-522 – педагог  

011/2781-210 - зборница у ул. Сврљишка 1 

011/3291-097 - зборница у ул. Здравка Челара 16

 

Стручни предмети: 

Поштанска мрежа 

Пословна коресподенција и комуникација 

Поштанске услуге 

Основи саобраћајне психологије 

Пословна информатика 

Финансијско пословање 

Рачуноводство 

Телекомуникационе услуге 

Поштанска техника и прерада пошиљака 

Статистика 

Банкарско пословање 

Маркетинг 

Економика и организација предузећа 

Практична настава 

 

 


