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25. galanterist/galanteristica
26. strojobravar/strojobravarica
27. dimnjačar/dimnjačarka
28. prodavač/prodavačica
29. grafičar/grafičarka tiska
30. slastičar/slastičarka
31. tapetar/tapetarka
32. tokar/tokarica
33. staklar/staklarka.

Četverogodišnji srednjoškolski obrazovni programi
1. Elektrotehničar/elektrotehničarka
2. Medicinska sestra/medicinski tehničar.

Deficitarni studijski obrazovni programi od bitnog 
značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Sveučilišni studiji
1. medicina
2. elektrotehnika ili elektrotehnika i informacijska  

 tehnologija
3. matematika
4. logopedija
5. farmacija
6. rani i predškolski odgoj i obrazovanje
7. strojarstvo
8. građevinarstvo
9. engleski jezik i književnost ili anglistika

10. njemački jezik i književnost ili germanistika
11. fizika
12. informatika.

Članak 2.
Gradsko vijeće Grada Varaždina će svake godine 

prije raspisivanja Natječaja za dodjelu stipendija do-
nijeti Listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja 
za gospodarski razvoj Grada Varaždina za sljedeću 
školsku/akademsku godinu.

Članak 3.
Stupanjem na snagu Liste deficitarnih zanimanja od 

bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina 
za školsku/akademsku godinu 2021./2022., prestaje 
važiti Lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja 
za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/
akademsku godinu 2020./2021. (»Službeni vjesnik 
Grada Varaždina«, broj 7/20). 

Članak 4.
Lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja 

za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/
akademsku godinu 2021./2022. stupa na snagu prvog 
dana od dana njezine objave u »Službenom vjesniku 
Grada Varaždina«.

KLASA: 604-01/21-01/2
URBROJ: 2186/01-02-21-5
Varaždin, 22. veljače 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl. iur., v.r.

17.
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara 

(»Narodne novine«, broj 92/10) i članka 45. Statuta 
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždi-
na«, broj 3/18 i 2/20), nakon pribavljanja prethodnog 
pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, 
Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda Varaž-
din, Službe inspekcijskih poslova Varaždin (KLASA: 
214-02/21-11/42, URBROJ: 511-01-390-21-2 od 3. 
veljače 2021. godine) i pozitivnog mišljenja Gradske 
vatrogasne zajednice Varaždin (broj 2186/101-20-154 
od 24. prosinca 2020. godine), Gradsko vijeće Grada 
Varaždina na 36. sjednici održanoj dana 22. veljače 
2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara 

Grada Varaždina, 2020. godina

I.
Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Procje-

nu ugroženosti od požara Grada Varaždina, 2020. 
godina, broj PUP-VŽ-001/2019-3 (revizija Procjene 
ugroženosti od požara Grada Varaždina iz ožujka 
2015, broj PUP-4369/19).

II.
Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina 

sastavni je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 214-01/21-01/2
URBROJ: 2186/01-02-21-4
Varaždin, 22. veljače 2021. 

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl. iur., v.r.

18.
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara 

(»Narodne novine«, broj 92/10) i članka 45. Statuta 
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždi-
na«, broj 3/18 i 2/20), nakon pribavljanja prethodnog 
pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, 
Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda Varaždin 
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(KLASA: 214-02/21-11/42, URBROJ: 511-01-390-21-2  
od 3. veljače 2021. godine), Gradsko vijeće Grada 
Varaždina na 36. sjednici održanoj dana 22. veljače 
2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Plana zaštite od požara  

Grada Varaždina, 2020. godina

I.
Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Plan 

zaštite od požara Grada Varaždina, 2020. godina, broj 
PZP-VŽ-001/2019-3 (revizija Plana zaštite od požara 
Grada Varaždina iz ožujka 2015., broj PZP-4369/14).

II.
Plan zaštite od požara Grada Varaždina sastavni 

je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 214-01/21-01/3
URBROJ: 2186/01-02-21-4
Varaždin, 22. veljače 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl. iur., v.r.

19.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti 

od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) i članka 45. 
Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada 
Varaždina«, broj 3/18 i 2/20) te sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara Grada Varaždina 2020. godi-
ne, Gradsko vijeće Grada Varaždina na 36. sjednici 
održanoj dana 22. veljače 2021. godine donosi

G O D I Š N J I  P R O V E D B E N I  P L A N
unapređenja zaštite od požara za područje  

Grada Varaždina za 2021. godinu

I.
U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine 

zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području 
Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina 
donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite 
od požara za područje Grada Varaždina za 2021.  
godinu.

II.
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području 

Grada Varaždina potrebno je provesti sljedeće orga-
nizacijske i tehničke mjere kako bi se smanjila razina 
opasnosti od nastajanja i širenja požara:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA

1.1.1. Izvršavati normativne obaveze u skladu sa 
zakonskim i podzakonskim propisima kojima 
se uređuje zaštita od požara (Zakon o zaštiti 
od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), 
Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, 
broj 125/19 i dr.) te izvršavati usklađivanja 
s važećim propisima u kojima se uređuje 
zaštita od požara.

Izvršitelj: Grad Varaždin u okviru svog samou-
pravnog djelokruga 

Sudjelovatelji: Javna vatrogasna postrojba Grada 
Varaždina
Gradska vatrogasna zajednica Varaždin
ostala nadležna tijela državne uprave, 
inspekcijske službe i pravne osobe u 
okvirima svojeg djelokruga i nadležnosti

Rok: kontinuirano 

1.1.2. Izvršavati ostale normativne obaveze u 
skladu sa zakonskim i podzakonskim propi-
sima kojima se ostvaruje zaštita od požara 
i tehnoloških eksplozija (Zakon o poljopri-
vrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 
20/18, 115/18, i 98/19 i drugo) te izvršavati 
usklađivanja s važećim propisima u kojima 
su sadržane potrebne mjere za uređivanje 
i održavanje poljoprivrednih rudina u smislu 
zaštite od požara.

Izvršitelj: Grad Varaždin u okviru svog samou-
pravnog djelokruga 

Sudjelovatelj: Javna vatrogasna postrojba Grada 
Varaždina
Gradska vatrogasna zajednica Varaždin
ostala nadležna tijela državne uprave, 
inspekcijske službe i pravne osobe u 
okvirima svojeg djelokruga i nadležnosti

Rok: kontinuirano 

1.1.3. U prostorno-planskoj dokumentaciji, osim 
obveznog sadržaja propisanog posebnim 
zakonom i podzakonskim aktom, ovisno o 
razini prostornog plana potrebno je posebno 
evidentirati i obraditi mjere iz područja pro-
cjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Grad Varaždin u okviru svog samou-
pravnog djelokruga 

Sudjelovatelji: Javna vatrogasna postrojba Grada 
Varaždin
Gradska vatrogasna zajednica Varaždin
ostala nadležna tijela državne uprave, 
inspekcijske službe i pravne osobe u 
okvirima svojeg djelokruga i nadležnosti

Rok: kontinuirano 


