
 
 

OPIS ZANIMANJA: 
POMOĆNI INSTALATER GRIJANJA I 
KLIMATIZACIJE 
 
 

1. KRATAK OPIS ZANIMANJA – pomoćni 
instalater grijanja i klimatizacije je dio tima 
radionice  u kojoj radi pomoćne poslove 
vezane uz izradu instalacije grijanja te 
ventilacijskih/klimatizacijskih sustava uz 
nadzor kvalificiranog radnika. 
 
 

2. POTREBNO OBRAZOVANJE – stečeno 
zvanje pomoćni instalater grijanja i 
klimatizacije – niža stručna sprema 
 
 

3. OPIS POSLOVA: 
 
• čišćenje radionice i svega u radionici 

• izrada dijelova instalacije grijanja 

• sastavljanje dijelova instalacije grijanja 
u jednu cjelinu 

• montiranje grijaćih tijela 

• popravak dijelova instalacije grijanja 

• izrada dijelova 
ventilacijskih/klimatizacijskih sustava 

• sastavljanje dijelova 
ventilacijskih/klimatizacijskih sustava 

• popravak dijelova 
ventilacijskih/klimatizacijskih sustava. 
 
 

4. ZNANJA, VJEŠTINE I POTREBNE 
OSOBINE: 
 
• ZNANJA: 

o poznavanje alata, uređaja i strojeva 
o znanje mjerenja na točnost od 

najmanje 1 cm 
o pridržavanje pravila zaštite na radu 
o primjena tehnika rada na različite 

vrste zidova 
o znanje radnih operacija i postupaka 

potrebnih za izvođenje instalacija 
grijanja i 
ventilacijskih/klimatizacijskih 
sustava 

 

• VJEŠTINE I POTREBNE OSOBINE: 
o razvijena gruba motorika 
o razvijena fina motorika 
o otpornost na nepovoljne uvjete 

rada (propuh, hladnoća, prisilni 
položaji tijela, buka) 

o razlikovanje boja 
o strpljivost 
o poštivanje pravila i autoriteta 
o izdržljivost 
o koncentracija 

o odgovornost 
o poštivanje tuđe imovine 
o timski rad 
o urednost 
o spremnost na izvršenje rada po 

uputama. 
 
 

5. UVJETI RADA: ponekad se radi u 
nepovoljnim uvjetima rada (buka, prašina, 
hladnoća, propuh…). Količina rada može 
biti vrlo neravnomjerno raspoređena unutar 
jednog radnog tjedna (tjedni s jako puno 
posla i tjedni s vrlo malo ili nimalo posla). 

 
 
6. ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE ZA 

ZANIMANJE: epilepsija, teža oštećenja 
vida, teža oštećenja vestibularnog aparata, 
teža oštećenja lokomotornog sustava, rad 
na visini (novogradnje) 

 
 

7. MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA: sve 
radionice za izradu sustava grijanja i/ili 
ventilacijskih/klimatizacijskih sustava, 
radionice unutar većih poduzeća koje služe 
za održavanje sustava grijanja i/ili 
ventilacije/klimatizacije, radionice u kojima 
se izrađuju dijelovi pojedinih sustava 

 
 

8. SRODNA ZANIMANJA: pomoćni 
vodoinstalater 

 
 


