
 

Остала занимања - личне услуге, комуналне услуге, 
тапетари, фарбари и лакирери, нераспоређени 

Типична занимања 

1. Личне услуге 
- педикир, фризер, козметички сарадник, модни женски фризер, 

модни мушки фризер, козметичар  

2. Комуналне услуге 

- кућепазитељ, руковалац комуналних возила, димничар, домар, 
комунални инспектор (ВИ степен)  

3. Тапетари 

- тапетар, тапетар-декоратер  

4. Фарбари и лакирери 
- молер-фарбар, металофарбар-лакирер, фирмописац, извођач 

површинске заштите  

5. Нераспоређена занимања 

- израђивач кишобрана, сервисер спортске опреме, воскар, 

дресер животиња, фотограф, ролетнар,  препаратор животиња  

Пожељне особине 

1. Личне услуге 

- Емоционална стабилност и развијене особине: 
комуникативност, љубазност, толерантност, истрајност  

- Изразито добра координација и прецизност покрета руку и 

прстију,  добро опште здравствено стање, отпорна телесна грађа, 

здрав кичмени стуб и удови  
2. Комуналне услуге 

- Добро опште здравствено стање, снажна и отпорна телесна 

грађа, развијена чула: вида, слуха, равнотеже, здрав нервни 

систем  
3. Тапетари 

- Развијено схватање и представљање просторних односа 

- Спретност шака и прстију, способност да се ради у стојећем и 

седећем ставу, способност разликовања боја, добро опажање 
простора (треће димензије), добро опште здравствено стање  

4. Фарбари и лакирери 

- Здрави: респираторни систем (дисајни), кожа, нервни систем, 

срце и крвни судови, јетра и бубрези 

- Развијена чула: вида, мириса, отпорна телесна грађа, добро 
опште здравствено стање, спретне шаке и добра координација 

руку  

5. Нераспоређени 

-  Добро опште здравствено стање, спретне руке и прсти, 
нормално функционисање чула вида 

 



Неодговарајуће особине (контраиндикације) 

1. Личне услуге 

- Алергија на хемикалије и екцеми, кожна и дисајна 
преосетљивост на хемикалије, претерано знојење дланова, 

болести и оштећења крвних судова, равни табани, обољења и 

оштећења кичме и чула вида и слуха  

2. Комуналне услуге 
- Ограничена покретљивост, нервне болести, оштећења вида и 

слуха (без могућности корекције), ограничена способност за рад 

на висини, оштећено чуло за равнотежу  

3. Тапетари 

- Ограничена покретљивост, деформитети шака и прстију, 
неразликовање боја и оштећено виђење дубине (треће 

димензије)  

4. Фарбари и лакирери 

- Екцеми, хроничне кожне болести, болести: срца, крвних 
судова, јетре и бубрега, ограничена покретљивост, теже нервне 

болести,  алергије на хемикалије  

5. Нераспоређена занимања 

- Ограничена покретљивост, деформитети руку, шака и прстију, 

оштећења вида (без могућности корекције), алергије  

Где могу да раде они који изаберу занимања из ових области ? 

1. Фризерске радионице, салони за негу лепоте  
2. Комунална предузећа  

3. Индустрија намештаја, мала привреда, занатске радионице  

4. Индустрија (аутомобила, намештаја, грађевинског материјала), 

мала привреда, занатске радионице  

Могуће школе за оне који би желели да раде у овим областима 

1. Средње техничке школе (смер: делатност личних услуга), школе за негу 

лепоте и 2, 3, 4 и 5. Средње техничке (стручне) школе 

 


