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2. Predgovor 
 

Uvodna riječ načelnika 

 
Poštovani mještani, 

 

ovaj Provedbeni program daje pregled najvažnijih projekata i aktivnosti čija je provedba planirana za 

aktualno mandatno razdoblje u Općini Stupnik.  

 

Najveća usmjerenost aktivnosti u cilju ostvarenja kapitalnih projekata značajnih za razvoj Općine i 

zadovoljenje potreba mještana biti će na izgradnji novih i rekonstrukciji – modernizaciji postojećih 

prometnica, gradnji sanitarne kanalizacije, dječjeg vrtića, novog groblja i uređenje novih javnih 

parkovnih površina sa dječjim i sportskim igralištima. Gradnja reciklažnog dvorišta značajan je 

projekt koji za cilj ima očuvanje okoliša. 

 

Uz ove infrastrukturne projekte odvijati će se jednako važne aktivnosti u cilju poticanja poduzetništva, 

ekološke poljoprivrede te unapređenja socijalnih usluga za sve mještane. 

 

Cilj je ostvarenjem programa približiti razinu kvalitete života u Stupniku standardima Europske Unije. 

  



4 
 

3. Uvod 
 

3.1. Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Općine Stupnik 

 
Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji 

opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja 

i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne 

samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi 

za taj mandat. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa 

Općine Stupnik za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine (KLASA:022-05/21-01/2, URBROJ: 

238/28-02-21-98) pokrenut je proces pripreme izrade Provedbenog programa Općine Stupnik za 

mandatno razdoblje 2021.-2025. godine. 

 

3.2. Zakonodavni okvir 

 
Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne 

novine« broj 123/17) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama 

upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, 

izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog 

značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 15. 

stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, broj 123/17), Vlada Republike Hrvatske je 2018. godine donijela Uredbu o 

smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/2018). Sustav strateškog 

planiranja u RH temelji se nacionalnim (Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. 

godine), regionalnim, odnosno županijskim (Planovi razvoja jedinica regionalne/područne samouprave 

za razdoblje 2021-2027.) te lokalnim (Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave za razdoblje 

2021-2025.) aktima strateškog planiranja.  

 

U skladu s navedenim, Provedbeni program Općine Stupnik za mandatno razdoblje 2021.-2025. 

godine predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati mjere, aktivnosti i razvojni projekti 

Općine Stupnik, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s 

Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje: NRS 2030). Obvezni 

sadržaj Provedbenog programa Općine Stupnik za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine utvrđen je 

člankom 18. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/2018) i 

Uputama za izradu provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(Dokument:UI-PPJLP(R)S-Inačica:1.1.). 

 

3.3. Samoupravni djelokrug rada 
 

Općina Stupnik u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značenja kojima se 

neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima  

i to osobito poslove koji se odnose na: 

 

1. uređenje naselja i stanovanje, 

2. prostorno i urbanističko planiranje, 

3. komunalno gospodarstvo; 

4. brigu o djeci, 

5. socijalnu skrb, 

6. primarnu zdravstvenu zaštitu, 

7. odgoj i osnovno obrazovanje, 

8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 

9. zaštitu potrošača, 
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10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

11. protupožarnu i civilnu zaštitu, 

12. promet na svom području, 

13. održavanje nerazvrstanih cesta,  

14. druge poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Stupnik. 

 

Za obavljanje stručnih, općih, administrativno tehničkih i drugih poslova za potrebe Općinskog vijeća, 

načelnika i njihovih radnih tijela zadužen je Jedinstveni upravni odjel. 

Osim navedenih poslova Odjel obavlja i poslove iz upravnih područja: društvenih djelatnosti, 

gospodarstva, financija, komunalno-stambenih djelatnosti, zaštite okoliša te gospodarenja otpadom, 

prometa i veza, imovinsko pravnih odnosa, upravljanja nekretninama na području općine kao i druge 

poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice 

lokalne samouprave. 

 

3.4. Vizija  
 

Vizija Općine Stupnik je uspješan spoj urbane sredine i tradicionalnog načina života u očuvanom 

okolišu u kojem živi zajednica zadovoljnih ljudi u poticajnom okruženju za gospodarstvo, kvalitetan 

obiteljski život, obrazovanje, kulturu i rad svih stanovnika općine.  

 

3.5. Misija 
 

Misija Općine Stupnik je učinkovita općinska uprava koja pravodobno, transparentno i kvalitetno 

izvršava funkcije i zadatke u skladu sa zakonima i s ciljem stalnog poboljšanja životnih i ostalih uvjeta 

koji utječu na kvalitetu života u Stupniku.  

 

 

3.6. Strateški okvir 

 
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine usklađena je s ciljevima nove 

regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.: 

1. Pametnija Europa (Smarter Europe),  

2. Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe),  

3. Povezanija Europa (More connected Europe),  

4. Socijalnija Europa (More social Europe) i  

5. Europa bliža građanima (Europe closer to citizens) 

Strateški okvir NRS 2030, kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški smjer 

razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva 

(dalje: SC): 

Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo 

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom 

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske 
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Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize 

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

- SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji 

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj 

Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija 

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

- SC 10. Održiva mobilnost 

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

Provedbeni program Općine Stupnik za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine bit će usklađen s 

posebnim ciljevima Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027., kada predmetni 

srednjoročni strateški akt bude usvojen. Do usvajanja istog, vezat će se na strateške ciljeve Nacionalne 

razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. 
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4. Opis izazova i razvojnih potreba 
4.1. Analiza postojećeg stanja 

 

4.1.1. Osnovni podaci o Općini Stupnik 
 

Općina prema svom teritorijalnom ustrojstvu lokalne samouprave zauzima površinu od 24,87 km
2
što 

čini 0,81% površine Zagrebačke županije. 

Obuhvaća naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež te je smještena u zapadnom dijelu 

Zagrebačke županije. 

Područje Općine Stupnik na sjeveru, istoku i jugu graniči sa gradom Zagrebom, na sjeverozapadu sa 

gradom Svetom Nedeljom, a na zapadu sa gradom Samoborom. 

 

4.1.2. Stanovništvo  

 
U općini Stupnik prema Popisu stanovništva iz 2011. godine živjelo je 3.735 stanovnika. Prosječna 

gustoća naseljenosti bila je 150,1 stanovnika po km
2 

što je znatno više od prosjeka Zagrebačke 

županije 103,8 st/km
2
. 

 
Tablica 1: Broj stanovnika prema naseljima  

 

Ime naselja Broj stanovnika 

Donji Stupnik 1.375 

Gornji Stupnik 2.003 

Stupnički Obrež 357 

Ukupno 3.735 
Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine 

 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u razdoblju od 2011. godine do 2020. godine, rođeno 

je 357 stanovnika, a umrlo ih je 335, iz čega proizlazi pozitivni prirodni prirast stanovnika na području 

općine Stupnik.  

Dodatno, pozitivne demografske trendove u općini Stupnik potvrđuju brojke o broju doseljenih i 

odseljenih stanovnika. U periodu od 2017. godine do 2020. godine broj doseljenih stanovnika bio je 

447, a broj odseljenih 237.  

 

4.1.3. Tržište rada 

 
Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje94,65 % osiguranika zaposleno je kod 

pravnih osoba, zatim slijede obrtnici u postotku od 2,49 % te radnici kod fizičkih osoba u postotku od 

2,34 %. 

 
Tablica 2.: Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja 

 

Osnova osiguranja Broj osiguranika 

Radnici kod pravnih osoba 1.859 

Obrtnici 49 

Poljoprivrednici 4 

Samostalne profesionalne djelatnosti 4 

Radnici kod fizičkih osoba 46 

Zaposleni kod međunarodnih organizacija i u inozemstvu 0 

Produženo osiguranje 2 

Ukupno 1.964 

Izvor podataka: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, stanje na dan 30.09.2021. 
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Tablica 3: Kretanje broja nezaposlenih osoba po godinama 

 

Godina 2019. 2020. 2021. 

siječanj-rujan 

Stupnik 81 79 80 

Izvor: HZZ, Statistika on-line 

Iz prethodne tablice uočava se podjednak broj nezaposlenih tijekom posljednje tri godine na području 

općine Stupnik.  
 

Naredna tablica prikazuju strukturu nezaposlenih prema dobi, a iz nje je vidljivo da je najveći udio 

nezaposlenih osoba sa srednjom stručnom spremom. 
 

Tablica 4: Obrazovna struktura nezaposlenih osoba po godinama 

 
Godina 

2019. 2020. 
2021. 

siječanj-rujan 

Bez škole i nezavršena 

osnovna škola 
1 1 1 

Završena osnovna škola 9 9 9 

Srednja škola 57 53 56 

Prvi stupanj fakulteta, stručni 

studij i viša škola 
5 6 7 

Fakultet, akademija, 

magisterij, doktorat 
9 11 7 

Ukupno 81 79 80 

Izvor: HZZ, Statistika on-line 

 

4.1.4. Gospodarstvo 
 
U prvoj polovici 2020. godine uslijed pandemije bolesti Covid 19 došlo do zastoja gospodarstva, kako 

na svjetskoj i nacionalnoj, tako i na županijskoj razini. Zagrebačka županija početkom travnja 2020. 

godine pokrenula je neophodne mjere za prevladavanje krize. Odmah se počelo s mjerama za dodjelu 

bespovratnih potpora u cilju očuvanja radnih mjesta, likvidnosti te olakšavanja pokretanja 

obustavljene poslovne aktivnosti kod poduzetnika kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane 

koronavirusom obustavljena gospodarska aktivnost. Mjera je namijenjena mikropoduzetnicima do 10 

zaposlenih, a potpore se dodjeljuju za podmirivanje troškova, od nabave opreme, sirovina, podmirenja 

kreditnih obveza, najam prostora, komunalnih troškova itd. 

 

Općina Stupnik prema indeksu razvijenosti 108,139 svrstana je u 8. skupinu razvijenosti jedinica 

lokalne samouprave. 

 

Prema podacima FINE o poslovanju poduzetnika Zagrebačke županije za 2020. godinu na području 

općine Stupnik djeluje 218 gospodarskih subjekata koji su registrirani kao društvo s ograničenom 

odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću i dioničko društvo. Najviše 

gospodarskih subjekta bavi se trgovinom na veliko i malo, slijedi prerađivačka industrija pa 

graditeljstvo. 

Na području općine Stupnik, prema podacima Obrtnog registra za studeni 2021. godine, posluje79 

obrta. 

 

Općinsko vijeće Općine Stupnik,u prosincu 2020. godine,donijelo je Odluku o osnivanju Poduzetničke 

zone Stupnik. Zona će se prostirati na 14 hektara, a nalazi se na području bivše vojne raketne baze u 

Stupničkom Obrežu.  

To će biti prva poduzetnička zona u vlasništvu Općine s potencijalom širenja na još 20 hektara. 
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Osnivanje poduzetničke zone Stupnik utjecat će na dodatan rast gospodarske aktivnosti i otvaranje 

novih radnih mjesta. 

 

4.1.5. Poljoprivreda i šumarstvo 

 
Najbrojniji nositelji poljoprivrede na području općine su obiteljska gospodarstva sa ukupno 129 

članova. 

 
Tablica 5: Tipologija poljoprivrednih gospodarstava 

 

Tip poljoprivrednog gospodarstva 
Broj poljoprivrednih 

gospodarstava 

Obiteljsko gospodarstvo 126 

Samoopskrbno poljoprivredno 

gospodarstvo 5 

Ukupno 131 
Izvor: ARKOD, stanje na dan 31.12.2020. 

 

Prema evidenciji ARKOD-a na području općine ima 889 parcela na površini od 302,82 ha, a najveći 

broj parcela su oranice i livade. 

 
Tablica 6: Poljoprivredno zemljište prema vrstama upotrebe 

Vrsta upotrebe Površina parcele (ha) Broj parcela 

Oranica 216,7 600 

Staklenik na oranici 0,57 11 

Livada 71,45 223 

Pašnjak 1,85 5 

Voćnjak 11,73 47 

Rasadnik 0,05 1 

Privremeno 

neodržavana parcela 0,45 2 

Ukupno 302,82 889 
Izvor: ARKOD, stanje na dan 31.12.2020. 

 

Općina Stupnik kontinuirano potiče razvoj poljoprivrede na svom području pa je tako donesen 

Program potpora u poljoprivredi za razdoblje 2021. – 2023. godine. 

 

U tekućoj godini dodjeljuju se potpore za sljedeće aktivnosti: 

 

 Sufinanciranje sjetve kukuruza, ječma, zobi, pšenice, raži, prosa i heljde  

 Sufinanciranje troškova osiguranja tehnički ispravnih traktora  

 Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača  

 Sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodne stoke (junice-provotelke, mliječne krave, rasplodne 

krmače, rasplodne koze i ovce)  

 Konzultantske usluge u svezi izrade ili prijave projekata na natječaje 

 Sufinanciranje sektora pčelarstva na području Općine Stupnik 

 Sufinanciranje povrtlarske proizvodnje na području Općine Stupnik 

 

Općina Stupnik također potiče i razvoj stočarstva raspisivanjem Javnog poziva za dodjelu novčane 

pomoći za uzgoj i držanje rasplodne stoke. 

 

Površina šuma na području općine iznosi 1.057 ha što je 43% ukupne površine općine.  

Šume su u nadležnosti Uprave šuma Podružnica Zagreb, Šumarije Remetinec. 
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4.1.6. Infrastruktura 

 
Prometna povezanost 

 
Općinom Stupnik prolazi državna cesta DC 1 Gornji Macelj (A2) – Krapina – Zagreb – Karlovac – 

Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8). 

 

Područjem općine prolaze dvije županijske ceste: ŽC-3061 Sv. Nedelja (D231) – Brezje Samoborsko 

– Kalinovica – D1  i ŽC-3067 D1 – D. Stupnik (L10166), njihova duljina iznosi 3,35 km. 

 

Prolaze i dvije lokalne ceste: LC-10166 Demerje (Ž3067) – A.G. Grada Zagreba i LC-31102 

Kerestinec (Ž3066) – D1, duljine 3,30 km. 

 

Općina Stupnik upravlja i održava 46,2km nerazvrstanih cesta. 

 

Željezničku povezanost stanovništvo općine Stupnik ostvaruje preko željezničke stanice Hrvatski 

Leskovac koja se nalazi na području grada Zagreba, a udaljena je 4,6 km od Gornjeg Stupnika. 

 
Vodoopskrba i odvodnja 

 

Vodoopskrba pitkom vodom na području općine vrši se iz distribucijske mreže javnog vodovodnog 

sustava. Pokrivenost vodovodnom mrežom ostvarena je u 95%dijela općine. 

Na području općine izgrađen je sustav odvodnje otpadnih voda u 50% ulica koje se nalaze u 

građevinskom području i djelomično je sagrađen sustav odvodnje oborinskih voda. 

Javni isporučitelj vodnih usluga u pogledu vodoopskrbe i odvodnje za područje općine je 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - tvrtka u vlasništvu Grada Zagreba. 

 

Elektroenergetski sustav 

 

Područje Općine Stupnik električnom energijom snabdijeva Elektra Zagreb Pogon Sveta Klara. 

Situacija u pogledu opskrbe i kvalitete struje na području općine je zadovoljavajuća zbog potpune 

pokrivenosti svih naselja Općine Stupnik elektroenergetskom mrežom. 

 

Plinoopskrba 

 

Na području općine izgrađena je mreža plinoopskrbe. 

Koncesiju za distribuciju plina pripada poduzeću "Montcogim plinara" d.o.o. iz Svete Nedelje.  

 

Pošta i elektroničke komunikacije 

 

Za potrebe stanovnika općine u naselju Gornj Stupnik smješten je poštanski ured Hrvatske pošte. 

Područje Općine Stupnik pokriveno je nepokretnom i pokretnim mrežama elektroničke komunikacije. 

 

Zbrinjavanje komunalnog otpada 

 

Uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada s područja općine Stupnik obavlja trgovačko 

društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o. 

Na području Općine Stupnik ne postoje odlagališta komunalnog otpada, već koncesionar prikupljeni 

otpad odlaže putem: 

 C.I.O.S. MBO d.o.o. Mokrice, 

 EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice, 

 KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA – Odlagalište Johovača 

 KOMUNALAC d.o.o. VUKOVAR – Sajmište 174, Vukovar 

 KOMUNALAC DAVOR d.o.o. – Odlagalište Baščanska bb 
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Miješani komunalni otpad prikuplja se dva puta tjedno, papir i plastika odvoze se jednom mjesečno, 

dok se glomazni otpad prikuplja dva puta godišnje na poziv korisnika. 

U svakom naselju Općine Stupnik nalazi se po jedan zeleni otok gdje se odlaže reciklirani otpad putem 

zasebnih spremnika. 

Općina Stupnik planira izgradnju reciklažnog dvorišta za koje je već ishođena građevinska dozvola te 

se projekt planira prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU u novom financijskom razdoblje 2021.-

2027. 

 

4.1.7. Obrazovanje 
 

Na području Općine Stupnik djeluje Dječji vrtić Didi. 

Općina Stupnik za djecu s prebivalištem u općini sufinancira boravak u dječjim vrtićima. 

Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u predškolskoj godini 2020./2021. vrtić u 

Općini Stupnik pohađalo je 54 djece što je povećanje u odnosu na 2019./2020. godinu kada je vrtić 

pohađalo 40 djece. 125 djece pohađalo je vrtić u okolnim gradovima i općinama, većinom u Zagrebu. 

 

Na području Općine Stupnik postoji samo Područna škola Stupnik kao sastavni dio Osnovne škole 

Lučko čiji osnivač je grad Zagreb. U školskoj godini 2020./2021. školu je pohađalo 103 djece. 

Općina Stupnik i Zagrebačka Županija kao osnivač planiraju izgradnju nove osnovne škole na novoj 

lokaciji u naselju Stupnički Obrež. Budući je Zagrebačka županija nadležna za osnivanje školskih 

ustanova na svom području, ona Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnosi prijedlog mreže škola na 

svom području u koji će biti uvrštena i škola u Stupniku. Po odobrenju ministarstva, Županijska 

skupština treba donijeti odluku o osnivanju školske ustanove u Stupniku. 

Za taj školski projekt zanimanje je pokazala REGEA uključivanjem Općine u pripremu pilot projekta 

izgradnje škole u sklopu EU projekta pod nazivom eCentral. 

 

Na području općine Stupnik ne postoji niti jedna srednja škola već učenici po završetku osnovne škole 

svoje obrazovanje nastavljaju najčešće u gradu Zagrebu. 

 

4.1.8. Zdravstvo i socijalna skrb 
 

Na području Općine Stupnik nalazi se ordinacija opće medicine, ordinacija dentalne medicine, Invita- 

poliklinika za ginekologiju, internu medicinu, ultrazvučnu dijagnostiku i oftalmologiju te ljekarna 

Bingula. Ostale zdravstvene usluge stanovnici s područja općine većinom ostvaruju u Zagrebu. 

 

U Stupniku djeluju dva doma za starije i nemoćne osobe. Područje Općine Stupnik spada u nadležnost 

Centra za socijalnu skrb Samobor. 

 

4.1.9. Udruge 

 
Prema podacima Registra udruga RH na području Općine Stupnik djeluju sljedeće udruge: 

 

1 PIKADO KLUB Z STUPNIK 

2 UDRUGA VOĆARA STUPNIK 

3 OPĆINSKI OGRANAK UDRUGE 

HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 

DOMOVINSKOG RATA OPĆINE 

STUPNIK 

4 LOVAČKO DRUŠTVO "SOKOL" 

STUPNIK 

5 HRVAČKI KLUB "METALAC - 

STUPNIK" 
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6 Udruga za informiranje građanstva i 

promoviranje novih tehnologija 

komunikacije i moderne urbane 

kulture Stupnik 

7 Kulturno umjetničko društvo "Kraluš" 

Stupnik 

8 Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Stupnik 

9 MALONOGOMETNI KLUB 

STUPNIK 

10 Izviđački odred Stupnik 

11 BILIJAR KLUB STUPNIK 

12 OLDTIMER KLUB PURGERI 

ZAGREB 

13 Nogometni klub "Stupnik" 

14 SKIJAŠKI KLUB "STUPNIK" 

15 Udruga ovlaštenika Zemljišno-šumske 

zajednice Stupnik 

16 Hrvatsko planinarsko društvo 

"Stupnik" 

17 Udruga Angelus Croaticus 

18 Stolnoteniski klub "STUPNIK" 

19 MOTO KLUB DENTALNA 

ORDINACIJA PLATUŽIĆ 

20 KLUB ZA ŠPORTSKI RIBOLOV 

NA MORU "GOF" ZAGREB 

21 STUPNIČKE MAŽORETKINJE 

22 Odbojkaški klub "Nepomuk" 

23 Športsko-ribolovna udruga "Stupnik" 

24 Udruga za skrb o starim i nemoćnima 

"Stupnik" 

25 BODYBUILDING KLUB ALFA 

GYM 

26 JU-JITSU KLUB "MANGETSU" 

27 Udruga umirovljenika Općine Stupnik 

28 Streljački klub "Stupnik" 

Izvor: Registar udruga RH 

 

Svaka udruga ima specifičnosti, ali postoji osnovni zakonski okvir u kojem udruge moraju 

funkcionirati. Taj okvir prije svega obuhvaća registraciju udruga i potrebu podnošenja financijskog 

izvještaja koji će pokazati na koji su se način udruge financirale, ali i koristile novac. 

 

Mnoge udruge nemaju sustavne izvore financiranja i svoje redovite programe i aktivnosti uglavnom 

provode volonterski uz pojedinačna pokroviteljstva ili se financiraju iz proračuna Općine. 
 

4.1.10. Kulturno spomenička baština 
 
Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo kulture, na području 

općine nalaze se dva zaštićena kulturna dobra: Crkva svetog Benedikta u Donjem Stupniku i 

Tradicijska kuća u Gornjem Stupniku. 

 

 
 

 

 

Rbr. Registarski broj Naziv kulturnog dobra Adresa Vrsta Pravni status

1 Z-2910 Crkva sv. Benedikta Donji Stupnik, ŽUŽIĆI 1 Nepokretna pojedinačna Zaštićeno kulturno dobro

2 Z-4822 Tradicijska kuća

Donji Stupnik, DONJOSTUPNIČKA 

ULICA 11 Nepokretna pojedinačna Zaštićeno kulturno dobro
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4.1.11. Javne financije Općine 

 
Proračun je, osim za redovno financiranje poslova, funkcija i programa Općine, vrlo bitan i kao 

instrument ekonomske politike kojim se utječe na ekonomsko stanje Općine, odnosno na ekonomski 

rast i zaposlenost. 

Proračunom se usmjerava gospodarski razvoj Općine i upravlja svim potencijalnim resursima.  

 

Proračun za 2021. godinu iznosi 48.790.000,00 kn. 

 

Za realizaciju prioriteta i razvojnih projekata Općina koristi sredstva iz sljedećih izvora: 

 proračuna Općine, 

 nacionalnih razvojnih programa, 

 EU fondova. 

 

4.2. Razvojne potrebe i izazovi 
 
Izazovi razvoja s kojima se suočava Općina Stupnik mogu se podijeliti u 5 kategorija. 

 

Gospodarstvo 

Gospodarski izazovi u općini definirani su činjenicom o nedostatnim mjerama za poticanje korištenja 

znanja, tehnologije i razvoja inovacija u gospodarstvu, posebno kod malih i srednji poduzetnika. 

Potrebno je unaprijediti poduzetničko okruženje kroz podršku potpornim institucijama za malo 

gospodarstvo, osobito za razvoj i poticanje pružanja stručnih i profesionalnih usluga malom 

gospodarstvu. 

Prevladavaju mala nekonkurentna poljoprivredna gospodarstva te je potrebno stvoriti konkurentna i 

održiva poljoprivredna gospodarstva kao i prepoznatljive proizvode s većom dodanom vrijednošću. 

Imajuću u vidu blizinu grada Zagreba, te stalno povećanje potražnje ekološke poljoprivredne 

proizvodnje za čiji razvoj općina ima dobre uvjete, općina planira iskoristiti svoje komparativne 

prednosti (geografski položaj, cestovnu povezanost, niže cijene zemljišta ) sa svrhom poticanja razvoja 

gospodarskih proizvoda i usluga pojačavanjem aktivnosti na području privlačenja domaćih i stranih 

ulaganja. 

 

Društvene djelatnosti 

Područje društvenih djelatnosti predstavlja izuzetno važan segment društvenog života budući da 

doprinosi općem razvoju. 

Općina Stupnik nema vrtić u svom vlasništvu, a postojeća Područna škola Stupnik svojim 

kapacitetima ne zadovoljava potrebe osnovnoškolaca sa tog područja. Kako bi se osigurali uvjeti za 

što kvalitetniji društveni i gospodarski razvitak te povećanje nataliteta i zadržavanje stanovništva 

planira se sljedeće: osnovati novu školsku ustanovu, izgraditi dječji vrtić za trajnije rješavanje 

smještaja predškolske djece, osigurati objekt kulturnog doma. 

 

Zaštita okoliša 

Općina planira osnivanje reciklažnog dvorište kao glavnog generatora dodatnog razdvajanja otpada i 

očuvanja okoliša. 

 

Institucije 

Poslovi u okviru samoupravnog dijela Općine nisu dovoljno modernizirani i znatno usporavaju 

pojedine postupke stoga Općina Stupnik planira digitalizirati pojedine administrativne aktivnosti kako 

bi se povećala njihova brzina, učinkovitost i dostupnost.  

 

Prostorno uređenje i infrastruktura 

U Općini Stupnik donesen je prostorni plan uređenja kojim su predviđene lokacije za 

odvijanje poduzetničkih i gospodarskih aktivnosti međutim analizom razvojnih potreba Općine 

Stupnik utvrđeno je da postoje znatni nedostaci u prometnoj i vodno komunalnoj infrastrukturi. 
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Prometnice su stare, uskih koridora bez pješačkih i biciklističkih staza i s neodgovarajućom 

oborinskom odvodnjom. Općina nema vlastito groblje, a kapaciteti okolnih groblja nisu odgovarajući. 

Sve navedeno usporava lokalni razvoj, te će Općina Stupnik pripremiti određene projekte kako bi se 

riješile nužne razvojne potrebe i na taj način ispunio potencijal općine. 

 

5. Strateški okvir Provedbenog programa Općine Stupnik za razdoblje     

    2021.-2025. godine 

 
Strateško planiranje i razvoj Općine Stupnik u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na 

postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Stupnik za razdoblje 2021-

2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 11 razvojnih mjera. Sve navedene mjere odgovaraju 

samoupravnom djelokrugu Općine Stupnik. Po usvajanju Plana razvoja Zagrebačke županije mjere 

Provedbenog programa Općine Stupnik povezat će sa posebnim ciljevima Zagrebačke županije, a u 

trenutku donošenja Provedbenog programa usklađene su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne 

strategije do 2030. godine.   

U okviru 11 mjera je 15 aktivnosti kroz koje će Općina Stupnik pratiti uspješnost vlastitog strateškog 

planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se 

kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj 

rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava 

koja su potrebna za realizaciju mjera i aktivnosti. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa 

obuhvaća poveznicu s proračunom Općine. Detaljan pregled mjera i aktivnosti nalazi se u Prilogu 1 

Provedbenog programa Općine Stupnik.  

5.1. Popis mjera i aktivnosti s pripadajućim pokazateljima rezultata 

Mjerom 1. Prostorno i urbanističko planiranje želi se doprinijeti efikasnom prostornom planiranju 

na području općine. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:  

1.1. aktivnosti vezane za prostorno planiranje 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

1. Prostorno i urbanističko 

planiranje 

pokrivenost područja 

samoupravne jedinice 

prostornim planom 

100% 100% 

 

Mjerom 2. Komunalno gospodarstvo želi se osigurati izgradnja i održavanje komunalne 

infrastrukture te unapređenje vodnog gospodarstva. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:  

2.1. održavanje javnih površina  

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

2. Komunalno gospodarstvo 
održavane javne površine 

u m2 
51.000 55.000 
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Mjerom 3. Odgoj i obrazovanje želi se doprinijeti unapređenju uvjeta za obrazovanje učenika i 

studenata. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:  

3.1. dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

3. Odgoj i obrazovanje 

broj stipendista - učenika 14 15 

broj stipendista -  

studenata 
4 9 

 

Mjerom 4. Briga o djeci želi se doprinijeti unapređenju uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost: 

4.1. redovna djelatnost vrtića 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

4. Briga o djeci ukupan broj upisane djece 177 200 

 

Mjerom 5. Socijalna skrb želi se doprinijeti poboljšanju standarda postojećih usluga socijalne zaštite 

u okvirima lokalne zajednice. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti: 

5.1. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 

5.2. dodjela subvencija, pomoći i donacija 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

5. Socijalna skrb 

broj korisnika sredstava 

za ogrjev 
9 7 

broj korisnika potpore za 

novorođeno dijete 
31 35 

 

Mjerom 6. Primarna zdravstvena zaštita želi se doprinijeti unapređenju zdravlja građana. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti: 

6.1. aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

6. Primarna zdravstvena 

zaštita 

broj sufinanciranih 

timova hitne pomoći 
1 1 

 

Mjerom 7.Kultura, tjelesna kultura i sport želi se doprinijeti promicanju kulture i poticanju sporta. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti: 

7.1.ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl. 

7.2. poticanje razvoja sporta i rekreacije 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

7. Kultura, tjelesna kultura i 

sport 

broj obnovljenih objekata 

kulturne baštine 
1 1 

broj sportskih stipendija 0 2 

 



16 
 

Mjerom 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša želi se doprinijeti očuvanju i unaprjeđenju 

kvalitete okoliša. 

U okviru navedene mjere provoditi će se sljedeće aktivnosti: 

8.1. aktivnosti vezane za zaštitu prirode i gospodarenje otpadom 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

8. Zaštita i unapređenje 

prirodnog okoliša 

broj korisnika kojima je 

omogućeno odvojeno 

prikupljanje otpada 

1226 1426 

 

Mjerom 9. Protupožarna i civilna zaštita želi se omogućiti sigurnost građana i imovine. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti: 

9.1. aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

9. Protupožarna i civilna 

zaštita 

broj intervencija zaštite i 

spašavanja 
35 35 

 

Mjerom 10. Gospodarski razvoj želi se omogućiti poticanje razvoja poljoprivrede, poduzetništva i 

gospodarstva. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti: 

10.1. aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva 

10.2. aktivnosti vezane za poticanje razvoja poljoprivrede 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

10. Gospodarski razvoj 

broj dodijeljenih 

subvencija poduzetnicima 

i obrtnicima 

0 5 

broj poljoprivrednika 

korisnika potpore 
310 320 

 

Mjerom 11. Lokalna uprava i administracija želi se doprinijeti učinkovitosti rada javne uprave i 

administracije. 

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti: 

11.1. aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela  

samoupravne jedinice 

11.2. jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave 

Mjera Pokazatelj rezultata 
Polazišna vrijednost 

(2020.) 

Ciljna vrijednost 

(2025.) 

11. Lokalna uprava i 

administracija 

broj održanih sjednica 

općinskog vijeća 
11 11 

broj zaposlenika koji su 

sudjelovali na stručnim 

seminarima 

11 12 
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U prilogu 2. Provedbenog programa nalazi se popis projekata Općine Stupnik za mandatno razdoblje 

2021.-2025. godine. 

 

6. Okvir za praćenje i izvještavanje 

 
Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne 

samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o Strateškom 

planiranju. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i 

usporedbe pokazatelja (definirani u strateškom okviru Općine Stupnik) kojima se sustavno prati 

uspješnost provedbe mjera akta strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akta strateškog 

planiranja proces je pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog 

planiranja na razini JLS  te široj javnosti o statusu provedbe strateškog akta. 

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležna je 

Općina Stupnik na čelu s načelnikom kao odgovornom osobom. Općina Stupnik koordinira proces koji 

za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te ispunjenju vizije. Načelnik će u 

suradnji s lokalnim koordinatorom i nadležnim upravnim odjelom pratiti provedbu Programa te 

izvještavati prema nadležnim tijelima. Načelnik je odgovoran za redovno izvještavanje o provedbi 

Provedbenog programa i uspješnosti zadanih ciljeva. 

 

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći: 

 sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja 

 učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje 

javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja 

 pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja 

prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akta 

strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih mjera 

 utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta strateškog 

planiranja 

 povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata 

 osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje 

javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava. 

 

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i 

izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019). Izvješće se podnosi nadležnim tijelima dva 

puta godišnje – do 31. srpnja za tekuću godinu i do 31. siječnja za prethodnu godinu.  

 

Proces praćenja i izvještavanja uključuje sljedeće korake u cilju provedbe praćenja i izvještavanja o 

strateškom planiranju: 

1. Uspostava institucionalnog okvira za praćenje uspješnosti provedbe 

2. Identifikacija zahtjeva praćenja 

3. Uspostava mreže osoba za praćenje 

4. Izvještavanje o rezultatima; identifikacija mogućih problema 

5. Pokretanje preventivnih mjera rješavanja problema 

6. Ispunjavanje službenih zahtjeva izvješćivanja 

 


