OPĆINA JANJINA
1997 - 2007

Povijest razvoja samoupravne vlasti u Janjini
Geografski položaj naselja Janjine utjecao je i uvelike diktirao njezin razvoj kroz povijest. Naselje
na samom središtu Pelješca, nalazilo se na sjecištu trgovačkog puta iz susjednih krajeva koji su
gravitirali rijeci Neretvi i otvorenog (velikog) mora. Takav položaj rezultirao je procvatom Janjine
pred II svjetski rat.
Nakon kupnje Pelješca od Raše i Zahumlja, Dubrovačka Republika je 1465. godine ustanovila
svoju ispostavu u Janjini, ali i nametnula kmetstvo. Ispostava se zvala Kapetanija, a knežev
namjesnik je bio Kapetan. Kapetansku dužnost su vršili sinovi uglednih dubrovačkih obitelji, a
jedan od njih je bio i Marin Getaldić, koji svoju dužnost nije shvaćao preozbiljno. Sa dužnosti
kapetana povučen je u Grad nakon svega šest mjeseci. Janjina i cijela njezina okolica su kao posjed
zajedno sa svim kmetovima podijeljeni među uglednim dubrovačkim gosparima od kojih i danas
pamtimo iz priča Getaldiće, Sorkočeviće, Puciće, Škaliće, Gozze…
Sve političke promjene na svjetskoj sceni rezultirale su i promjenama u strukturi vlasti i u Janjini.
Tako je kapetanija prešla u kotar, kotar u općinu i na koncu je lokalna vlast u potpunosti ukinuta
1962. godine kada je Janjina sa svojom okolicom adiministrativno u cijelosti preusmjerena prema
Dubrovniku.
Raspadom Općine Dubrovnik na manje općine 1993. godine Pelješac je podijeljen u dvije općine i
to Ston i Orebić. 13. svibnja1997. godine, osnovana je današnja Općina Janjina.
Općina Janjina je jedna od 17 lokanih samouprava na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Ona ne obuhvaća teritorij koji je nekada pripadao kapetaniji odnosno kotaru, već samo naselja koja
joj gravitiraju i to Janjina sa Zabrežem, Popova Luka, Drače, Sreser i Osobljava. Općina
teritorijalno obuhvaća katastarske općine: Janjina, Popova Luka, Sreser i Osobljava iz čega
proizlazi da se granica Općine pruža granicama katastarskih općina sa susjednim katastarskim
općinama.
Općina Janjina površine je 32 km2, a prema popisu stanovništva iz 2001. godine stalno ju nastanjuje
606 stanovnika. Prema obrtnom registru na području Općine Janjina su registrirana 32 obrta.
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Organizacijska struktura Općine Janjina
Općina Janjina je strukturno organizirana poput ostalih malih jedinica lokalne samouprave.
Sačinjavaju je:
- Općinsko vijeće
- Jedinstveni upravni odjel
- Odjel za proračun i financije
- Vlastiti pogon
- Mjesni odbori
Općina je uključena i u djelovanje sljedećih samostalnih organizacija čiji je i osnivač:
- Turistička zajednica Općine Janjina
- Dobrovoljno vatrogasno društvo
Općinsko vijeće u trećem sazivu, sastavljeno je od 11 članova, a izabrano je na lokalnim izborima
2005. godine Općinski vijećnici su:
Milivoj Herceg
Janjina
HDZ
Ivo Kalafatović pk. Joza
Janjina
HDZ
Niko Jasprica pk. Mata
Janjina
HDZ
Kristina Jasprica
Janjina
HDZ
Jozo Martić
Osobljava
HDZ
Vlatko Mratović
Drače
HDZ
Zvonimir Nizić
Drače
HSP
Tonći Nožica
Sreser
HDZ
Anto Pekić
Janjina
HSS
Dasenko Šegović
Janjina
HSS
Stipo Šegović
Janjina
HDZ
Dužnost tajnika vijeća vrši Antonija Prišlić.
Odgovorna osoba je Predsjednik Općinskog vijeća Općine Janjina, Vlatko Mratović.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz upravnog djelokruga rada Općine koji proizlaze iz
planova i odluka Općinskog vijeća kao i zakonskih propisa. U Jedinstvenom upravnom odjelu radi
Antonija Prišlić (020-741-369).
Odjel za proračun i financije obavlja poslove iz djelokruga računovodstvenih knjiženja, predlaže i
prati ostvarenje proračuna te izrađuje financijska izvješća na temelju stvarnih podataka iz
računovodstvene baze. U odjelu za proračuni financije zaposlena je Sanja Bjelovučić, dipl. oecc
(020-741-369).
Vlastiti pogon se bavi djelatnošću distribucije vode kućanstvima kroz lokalnu vodovodnu mrežu
priključenu na vodovodni sustav NPKL te prikupljanjem i odvozom kućnog komunalnog otpada. U
Vlastitom pogonu su zaposlena tri komunalna radnika Matko Jasprica zadužen za održavanje
lokalne vodovodne mreže i Niko Palaš kao pomoćnik na komunalnom vozilu te Stipan Đuretić
vozač specijaliziranog vozila za prikupljanje i odvoz kućnog otpada.
Mjesni odbor je najniži oblik lokalne samouprave, a odlučuje o programima rada naselja i predlaže
dijelove općinskih planova te vodi lokalne akcije. Mjesni odbori u Općini Janjina djeluju u
naseljima Popova Luka, Sreser i Osobljava.
Mjesni odbor Popove Luke zbog iznenadne smrti predsjednika trenutno nema predsjednika koji će
biti izabran među članovima odbora.
Predsjednik Mjesnog odbora Sreser je Slobodan Mratinović (020-741-276).
Predsjednik Mjesnog odbora Osobljava je Željan Milošević (091-4271710).
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Turistička zajednica Općine Janjina osnovana je usvajanjem Statuta na skupštini članova vijeća
Zajednice 1998. godine. Vršitelj dužnosti direktora Turističke zajednice je njezin dugogodišnji
zaposlenik Milivoj Herceg, a predsjednik Vijeća Zajednice je Željko Nožica. Turistička zajednica
djeluje sezonski u dva ureda. Ured u Dračama smješten je uz Državnu cestu Ston-Orebić(020-741130), a ured u Sreseru nalazi se u zgradi Mjesnog odbora Sreser (020-741-277). Općina Janjina je
svoj udio u prihodu Turističke zajednice prepustila Turističkoj zajednici u cijelosti, a u svrhu
uređivanja naselja i plaža u naseljima.
Dobrovoljno vatrogasno društvo je ponovno registrirano 1998. godine. Društvo djeluje u slučaju
hitnih intervencija, a tek od ove godine će imati stalno zaposlenu jednu osobu, Željka Nožicu.
Predsjednik društva je Matko Jasprica pk. Mata, a zapovjednik je Željko Nožica. Članovi DVD-a
su: Nevijo Antičević, Zlatan Bjelovučić, Ivica Đuretić, Tonći Hančević, Milivoj Herceg, Vibor
Jasprica, Mato Jerković, Gordan Kalafatović, Joško Kalafatović, Miljen Kalafatović, Tihomir
Kvasina, Vlatko Mratović, Zoran Mratović, Tonći Nožica, Anto Pekić, Hrvoje Pekić, Ivo Pekić,
Vatren Pekić, Matko Pleho, Goran Poluta, Ivoslav Poluta, Milan Poluta, Damir Prišlić, Berislav
Šegović, Ivo Šegović, Stipo Šegović, Ivica Šeparović, Alen Vukas, Nikša Živkušić.
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Proračun od 1997 do 2007
Proračun je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i
primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu
godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino
predstavničko tijelo. Rebalans proračuna je njegovo usklađenje sa stvarnim stanjem prihoda i
rashoda za neko razdoblje ili godinu.
Proračun Općine Janjina stvara se na temelju planiranih projekata za sljedeću radnu godinu, a po
završetku iste vrši se rebalans, tj. vrijednosno usklađenje planiranog i ostvarenog za tu radnu
godinu.
Na tablici, koja je popraćena grafikonom, moguće je vidjeti planirano, odnosno ostvareno u
proračunima Općine Janjina a za razdoblje od 1997 – 2007. godine.

5

Proračun Općine Janjina
(1997 - 2007)
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Ostvareni projekti od 1997 do 2007
Uređenje naselja (višegodišnji projekt)
Svake godine Općina Janjina ulaže financijska sredstva u uređenje komunalne infrastrukture svih
naselja u Općini. Uređivanje naselja podrazumijeva širenje mreže javne rasvjete, čišćenje i održavanje
javnih površina, zelenila…
Zgrada Osnovne škole „Janjina“
1998. godine započeto je obnavljanje zgrade Osnovne škole „Janjina“. Zgrada je obnovljena
financijskim sredstvima Ministarstva prosvjete, kulture i športa. Obnova je završena 1999. godine.
Zgrada Osnovne škole Janjina je izgrađena 1930. godine i od tada nije obnavljana, popunjena je i
prilagođena novim sadržajima koji djeci omogućavaju lakše učenje.
Investicija: 3.500.000,00 kn.
Trafostanica Bratkovice
1998. godine kupljeno je zemljište od obitelji Sekulo i postavljena je mala trafostanica na lokaciji
Bratkovice uz Državnu cestu D414 u suradnji sa HEP DP Elektrojug Dubrovnik.
Investicija: 300.000,00 kn.
Proširenje groblja sv. Stjepana
1999. godine započet je postupak proširenja groblja. Za potrebe proširenja groblja kupljena je nova
čestica zemlje od obitelji Dežulović, s južnu stranu groblja sv. Stjepana.
Na proširenom dijelu groblja svih 17 grobnih parcela je prodano.
U planu je novo proširenje groblja na sjevernu česticu zemlje.
Investicija: 140.000,00 kn.
Zgrada Doma zdravlja Dubrovnik, Ambulanta Janjina
1999. godine financijskim sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi započeta je obnova
zgrade ambulante. Zgrada Otkupljena je od obitelji Baldassari u ruševnom stanju, izgrađena je i
prilagođena radu ambulante 1962. godine.
Od dana izgradnje nije obnavljana.
Investicija: 1.500.000,00 kn.
Zgrada Hrvatskih pošta, Ured 20246 Janjina
2000. godine Hrvatske pošte su izgradile novi ured u Janjini. Ured je izgrađen temeljem Građevinske
dozvole u samom središtu naselja Janjina.
Investicija: 800.000,00 kn.
Sanacija zgrade Doma kulture u Janjini
2000. godine Općina Janjina je obavila primarnu sanaciju unutrašnjosti zgrade Doma kulture u Janjini
u koju je uloženo 120.000,00 kn.
2007. godine započeta je sanacija zgrade Doma kulture u Janjini. Obnova Doma kulture u Janjini
ukupno iznosi 1.036.610,75 kn.
Zgrada je smještena u samom središtu Janjine. Korištena je povremeno za zabave i za potrebe
treninga odbojkaškom timu Osnovne škole „Janjina“.
Općina Janjina je pristupila obnovi Doma kulture iz više razloga. Izvršenom obnovom omogućen je
prostor za veće skupove ljudi, uređen je prostor koji će biti korišten za potrebe ureda Dobrovoljnog

vatrogasnog društva Janjina, a sam Dom kulture nije izgubio na svojoj prvotnoj namjeni. Prostor se i
dalje može koristiti za zabave koje se tu mogu priređivati.
Sanacija zgrade Općine Janjina
2000. godine započeti su radovi na uređenju zgrade Općine Janjina. Vrijednost investicije iznosila je
470.000,00 kn. Financijska sredstva su bila osigurana u proračunima Uprave za otoke, Ministarstvo
mora, turizma, prometa i razvitka i Općine Janjina.
Zgrada je izgrađena 1614. godine i pripadala je vlastelinskoj obitelji Pucić (Pozze).
Od 2001. godine u zgradi djeluju Općina Janjina i Matični ured ureda Državne uprave u Dubrovačko
neretvanskoj županiji.
Investicija sa opremom: 550.000,00 kn.
Izgradnja ureda Turističke zajednice u Dračama
2002. godine Općinskim financijskim sredstvima izgrađena je zgrada sa dva ureda u Dračama uz
Državnu cestu. Prostor koriste Turistička zajednica Općine Janjina i Poljoprivredna zadruga „Pelješki
vrhovi“.
Investicija izgradnje je iznosila 70.648,00 kn.
Sanacija protupožarnih poljskih putova na području Općine Janjina (višegodišnji projekt)
1999. godine započet je višegodišnji projekt sanacije protupožarnih poljskih putova. Projekt
podrazumijeva obnovu starih zapuštenih putova na području Općine Janjina. Projekt se ostvaruje kroz
financijska sredstva planirana u proračunima Uprave za otoke Ministarstvo mora, turizma, prometa i
razvitka, Fonda za regionalni razvoj i zapošljavanje te Općine Janjina. Sanacija se provodi po
prioritetima i u dogovoru sa Mjesnim odborima Općine Janjina.
Do sada je obnovljeno 10 kilometara putova. Obnovljene su različite dionice, a sve je započeto
obnovom puta Barčine – Drače (vinarija). Projekt se nastavlja, a dosadašnja vrijednost izvedenih
investicija iznosi 3.500.000,00 kuna.
Asfaltiranje ulica i putova na području Općine Janjina (višegodišnji projekt)
2003. pokrenut je višegodišnji projekt asfaltiranja ulica i putova na području Općine Janjina. Ulice i
putovi se asfaltiraju po prioritetima i u dogovoru sa Mjesnim odborima. Do sada je asfaltirano 15 km
ulica i putova na području Općine Janjina, a vrijednost ukupne investicije iznosi 6.500.000,00 kn, a
projekt se nastavlja.
Proširenje mreže javne rasvjete u svim naseljima Općine Janjina (višegodišnji projekt)
1999. godine I faza: Drače (Malo Drače – Bratkovice) i uvala Osobljava
2005. godine II faza: Sreser (centar – Bililo) i Drače (centar-zapolje)
2007. godine III faza: Bratkovice – Sutvid
Ukupan iznos investicije proširenja mreže javne rasvjete iznosi 800.000,00 kn.
Financijska sredstva su bila osigurana u proračunima Uprave za otoke, Ministarstvo mora, turizma,
pomorstva i razvitka i Općine Janjina
Kupnja specijaliziranog vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i komplet
kontejnera
2003. godine Općina je započela sa organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Za
djelatnost prikupljanja i odvoza otpada kupljen je kamion i komplet kontejnera u vrijednosti od
1.200.000,00 kn.
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Financijska sredstva su bila osigurana u proračunima Uprave za otoke, Ministarstvo mora, turizma,
pomorstva i razvitka i Općine Janjina
Izrada grba i zastave
2005. godine pokrenut je upravni postupak za ishođenje odobrenja korištenja grba, zastave i
gonfalona Općine Janjina
Vrijednost izrade idejnog projekta grba, zastave i gonfalona je 9.000,00 kuna
Pokrenut projekt izrade Internet stranice www.janjina.hr
2005. godine zakupljena je domena janjina.hr i pokrenuta je Internet stranica Općine Janjina. Prva
među pelješkim Općinama. Prema statistici koja se prati, stranicu prosječno mjesečno posjeti 2000
korisnika interneta.
Glavni i sekundarni lukobran luke Drače
Stari muo izgrađen je 1890. godine, a Novi muo je započet 1914., a završen 1936. godine.
1999. godine napravljen je projekt obnove glavnog i sekundarnog lukobrana luke Drače, nakon čega
je ishođena Građevinska dozvola.
2004. godine započeti su radovi na obnovi. Radovi su podijeljeni u dvije faze. U prvoj fazi radove je
izvodilo poduzeće Tonikom d.o.o. iz Dubrovnika. 2005. godine je nastavljeno sa drugom fazom, a
radove je izvodilo poduzeće Montmontaža hidroinženjering d. o. o. iz Splita.
Investicija izrade projekta i obnove lukobrana iznosila je 4.170.172,72 kn.
Financijska sredstva su bila osigurana u proračunima Uprave za otoke, Ministarstvo mora, turizma,
pomorstva i razvitka i Općine Janjina.
Prostorni plan uređenja Općine Janjina
1999. godine započet je postupak ishođenja Prostorno planske dokumentacije. Postupak je trajao do
svibnja 2007. godine kada je konačno usvojen od strane svih nadležnih institucija i Općinskog vijeća
Općine Janjina.
Postupak je u cijelosti vodio Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba.
Izrada Prostornog plana Općine Janjina koštala je 272.000,00 kuna.
Boćarsko igralište u Janjini
2003. godine Općina Janjina je od poduzeća Razvitak Metković kupila zemljište veličine 1200 m2 u
samom središtu Janjine. Na zemljištu se već nalaze tržnica, kiosk i boćarsko igralište. Zemljište je
kupljeno za 40.000,00 kn.
2004. godine Općina Janjina je uredila boćarsko igralište. Uređenje igrališta je koštalo 20.000,00 kn.
Sanacija odlagališta otpada „Vardište“, stanica za glomazni otpad
2005. potpisan je vrijedan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od
1.250.000,00 kuna za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Vardište“.
Sanacija odlagališta je podijeljena u nekoliko faza. U tijeku je faza ishođenja građevinske dozvole za
radove na sanaciji.
Lokacija odlagališta „Vardište“ planirana je za pretovarnu stanicu glomaznog otpada.
Dječje igralište
2006. godine je kupljena i postavljena oprema za dječje igralište u parku ispod župne crkve u samom
središtu Janjine. Oprema igrališta je koštala 17.500,00 kn.
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15.000,00 kn je poklon Općinskog odbora HDZ Janjina. Navedeni iznos su naknade za mandate u
Općinskom vijeću koje po zakonu ostvaruje stranka po broju mandata.
Kupnja specijaliziranog vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
2007. godine kupljeno je novo specijalizirano vozilo za prikupljanje i odvoz kućnog otpada. Novo
vozilo je većeg kapaciteta sanduka. Vrijednost nabave novog vozila je 1.113.000,00 kn.
Financijska sredstva su osigurana u proračunima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i
Općine Janjina.
Izgradnja helidroma Janjina s pristupnim putom
2007. godine započeta je izgradnja helidroma Janjina. Helidrom se gradi temeljem građevinske
dozvole, a vrijednost radova je 1.350.000,00 kn.
Financijska sredstva su osigurana u Upravi za otoke Ministarstvu mora, turizma, pomorstva i razvitka
Dječji vrtić Orebić, Odgojna jedinica Janjina
2007. godine započete su sve predradnje za organiziranje Dječjeg vrtića u Janjini.
Dječji vrtić će biti organiziran kao odgojna jedinica Dječjeg vrtića Orebić. Dječji vrtić će djelovati u
zgradi Osnovne škole „Janjina“ dok se ne obnovi prostor stare tržnice u svrhu dječjeg vrtića.
Ambulanta Janjina, ljetni tim (liječnik + medicinska sestra)
Općina Janjina već godinama sudjeluje u radu Ambulante Janjina, a posebno je važno naglasiti
sufinanciranje dodatnog ljetnog tima koji uz redovni ambulantni rad održava dežurstva za potrebe
povećanog broja stanovnika u ljetnim mjesecima. Financijski udio u sufinanciranju godišnje iznosi
20.000,00 kn.
Poticanje sklopljenih brakova i novorođene djece koji žive na području Općine Janjina
(višegodišnji projekt)
Općinsko poglavarstvo je 1998. godine donijelo Odluku o financiranju novih brakova i novorođene
djece na području Općine Janjina. Odluka nije opozvana i primjenjuje se sukladno dostavljenim
zahtjevima iz kojih je vidljiv stalni boravak obitelji na području Općine.

Općina Janjina prati rad proračunskih korisnika kroz sve godine rada. Ispunjavajući zahtjeve istih
napravljeni su značajni pomaci u promicanju života i same kulture na području Općine Janjina
MJESNI ODBOR SRESER
Program rada i financijski plan Mjesnog odbora Sreser se usvaja svake godine na Općinskom
vijeću i sukladno potrebama Mjesnog odbora te mogućnostima Općine Janjina vrše se ulaganja u
samo naselje Sreser te pripadajuću okolicu. Svojim financijskim sredstvima Općina je sudjelovala u
obnovi rive, uređenju igrališta, obnovi crkve te čišćenju naselja i uređenju plaža. Sreser je prošle
godine dobio povoljne ocjene kao turističko naselje.
Kroz prethodne godine poslovanja u Mjesni odbor Sreser kroz manje projekte uloženo je
500.000,00 kn.
MJESNI ODBOR OSOBLJAVA
Program rada i financijski plan Mjesnog odbora Osobljava se usvaja svake godine na Općinskom
vijeću i sukladno potrebama Mjesnog odbora te mogućnostima Općine Janjina vrše se ulaganja u
uređenje svih naselja Osobljava.
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U naseljima Osobljave unaprijeđena je komunalna infrastruktura te proširena mreža javne rasvjete.
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JANJINA
Turistička zajednica Općine Janjina djeluje u svoja dva ureda. Općina Janjina aktivno sudjeluje u
projektima Turističke zajednice. Turistička zajednica vrlo aktivno djeluje u turističkim mjesecima
kada se brine dodatno o čistoći svih naselja
Kroz prethodne godine poslovanja u rad i djelovanje Turističke zajednice uloženo je 300.000,00
kuna.
MJESNI ODBOR POPOVA LUKA
U naselju Popova Luka obnovljena je i elektrificirana crkva sv Trojstva. Izgrađena je autobusna
čekaonica. U dogovoru sa Mjesnim odborom uređene su prioritetne dionice u polju.
DVD JANJINA
Općina Janjina svake godine ispunjava svoju zakonsku obvezu i doznačuje određena financijska
sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu za njegov rad i djelovanje.
NK „ISKRA“
Općina Janjina sudjeluje u redovnom funkcioniranju nogometnog kluba „Iskra“ svojim
donacijama. Podržala je također i obnovu prostora svlačionice.
Nogometnom klubu „Iskra“ u prethodnim godinama preneseno je preko 250.000,00 kuna
financijskih sredstava Općine Janjina.
OSNOVNA ŠKOLA „JANJINA“
Općina Janjina aktivno sudjeluje u svim projektima Osnovne škole „Janjina“. Uređeno je igralište
iza školske zgrade, okoliš zgrade, izmijenjeno je grijanje, potom je vrijedno navesti da su kupljene
dvije čestice zemlje uz samo dvorište zgrade gdje je napravljeno parkiralište za automobile.Kroz
projekte Osnovne škole, kao i praćenje rada Male škole, Općina Janjina je sudjelovala sa preko
400.000,00 kn.
ŽUPNI URED SV. VLAHA
Projekti Župnog ureda Janjina odnose se na uređivanje sakralnih objekata. Sudjelovanje u obnovi
crkava i u uređenju okoliša istih, očuvanje je vlastitog identiteta i kulturne baštine. U svim ovim
projektima Općina Janjina intenzivno sudjeluje vlastitim financijskim sredstvima.
Na župnoj crkvi sv. Vlaha elektrificirana su zvona, postavljeni su novi otvori, izvršena restauracija
slika, nabavljene su nove klupe te uređen okoliš. Crkva Male Gospe u Sreseru je u potpunosti
obnovljena. U crkve sv. Roka i sv. Trojstva uvedena je električna energija. Obje su uređene te su za
obje nabavljene nove klupe.
Općina Janjina je od 1997. godine do 2007. godine uložila oko 500.000,00 kuna u hvale vrijedne
akcije župnog ureda sv. Vlaha
AMBULANTA JANJINA
Općina Janjina aktivno sudjeluje i u radu Ambulante Janjina. Općina je za potrebe stomatološke
ambulante i ordinaciju obiteljske medicine kupila medicinske aparate, klimatizacijske uređaje te
uredski namještaj.
Pored svega gore navedenoga, Općina Janjina prati Program socijalnih mjera, sudjeluje u
kulturnim i športskim aktivnostima i manifestacijama, potiče rad udruga, itd.
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Projekti u 2008. godini
U planu radova za 2008. godinu su:
dovršetak započetih projekata u 2007. godini
nastavak sa projektom „Sanacija postojećih ulica i putova asfaltiranjem na području
Općine Janjina“, uz poštivanje zahtjeva Mjesnih odbora
pokretanje postupka izrade Urbanističkih planova uređenja za naselja Drače, Sreser i
Osobljava
rekonstrukcija prostora stare tržnice u svrhu Dječjeg vrtića Orebić, Odgojne jedinice
Janjina
nastavak sa projektom izgradnje vodospreme i vodovodne mreže za naselje Osobljava
nastavak sa projektom odvodnje otpadnih voda u suradnji sa Hrvatskim vodama
nastavak sa projektom „Dom umirovljenika“
praćenje potreba programa socijalne skrbi iz Proračuna za 2008. godinu
praćenje zahtjeva proračunskih korisnika po programu i financijskom planu korisnika

12

Vizija razvoja
Politikom Općinskog vijeća „Svi za jednog i jedan za sve“ mala Općina Janjina postigla je puno
svojim strpljivim i svesrdnim radom u proteklom desetljeću. Prebrodivši porođajne muke te
djelujući na obnovu osnovnih institucija Općina stvara viziju svog razvoja.
Općina Janjina kao mala jedinica lokalne samouprave zasniva svoj razvoj na spoju tradicije i
povijesnih vrednota održavajući čisti okoliš i ne ugrožavajući ljepotu krajobraza.
Općina će djelovati na pretvaranju ovog kraja u značajno lokalno administrativno, prometno,
kulturno i gospodarsko središte s uravnoteženim ekonomskim i održivim rastom, temeljenim na
tradicionalnim vrijednostima, koji uključuju poljodjelstvo, turizam, ribarstvo, uzgoj školjaka i
tehnološki orijentiranu proizvodnju koja ne zagađuje okoliš, a u funkciji je potreba turizma.
Od posebnog interesa razvoja je održivi raznovrsni ekonomski razvoj, uglavnom zasnovan na
poljoprivredi, turizmu, ribarstvu, čistoj industriji i uslugama, razvoj uravnotežene socijalne
komunalne i gospodarske infrastrukture, razvoj ljudskih resursa, obrazovanje i informatizacija…
Prioritet 1: Stvaranje preduvjeta za investiranje na područje Općine Janjina
Prioritet 2: Razvijanje malog i srednjeg poduzetništva u svrhu povećanja zaposlenosti i
proizvodnje
Prioritet 3: Komunalna infrastruktura
Prioritet 4: Ekonomska i prometna infrastruktura
Prioritet 5: Socijalna infrastruktura
Prioritet 6: Zaposlenost i obrazovanje (veze između obrazovanja i poslovne potražnje)
Utjecati na izmjene i dopune Prostornog plana koji će omogućavati razvoj prostora u
segmentu turizma, i drugih pratećih gospodarskih djelatnosti.
Neophodno je stvoriti pozitivno ozračje za zadržavanje i povratak mladih obrazovanih i
stručnih kadrova.
Turizam je osnovni pravac razvoja, vodeći pri tome računa o specifičnim obilježjima Razvoj
turizma imat će višestruki učinak na razvoj mnogih brojnih djelatnosti koje uključuju veću i bolju
povezanost pojedinih područja na kojima su locirani kapaciteti tih djelatnosti.
Poljodjelstvo, ribarstvo, uzgoj školjaka i stočarstvo kao tradicionalne grane ovog kraja
treba učiniti dostupnim efikasnim i posebno prepoznatljivim u domeni prirodne i zdrave hrane i
prehrambenih proizvoda visoke kakvoće i specifičnosti.
Posebno treba poticati stvaranje proizvoda bolje kakvoće, te prepoznatljivih Otočkih
proizvoda s obilježjima podneblja koje uz kvalitetu jamče izvornost i poželjan način proizvodnje.
U ostvarivanju razvojne strategije mala i srednja poduzeća trebaju postati dominantan oblik
poslovanja kojeg Općina treba poticati, ali pri tome treba podržati i veća i postojeća poduzeća zbog
njihovih višestrukih učinaka na razvoj cjelokupnog gospodarstva.
Sektor usluga s vodećim mjestom ugostiteljstva i trgovine te obrtničkih usluga mora biti
glavni pravac razvoja općine Janjina.
Industrijski razvoj zbog osjetljivosti područja mora se ograničiti samo na sitnu prerađivačku
industriju koja je u funkciji poboljšanja opskrbe u turizmu, a treba se temeljiti na prirodnim
izvorima područja i novoj tehnologiji.
Osobito je važno što je izgradnjom autoceste ova destinacija približena unutrašnjosti
Hrvatske i Europi, čime je omogućen ubrzani razvoj turizma i pratećih djelatnosti, što će biti važan
čimbenik razvoja ovog kraja. Autocesta će posebno i dodatno dobiti na vrijednosti izgradnjom
mosta Kopno Pelješac. O učincima izgradnje mosta na razvoj Općine Janjina i cjelokupnog
poluotoka stanovniku Općine Janjina ne treba dodatno govoriti.
Postojeću gospodarska struktura i prirodno bogatstvo prilagoditi za novi razvojni ciklus,
nove razvojne programe, tehnološki napredak te novu kakvoću tradicijskih proizvoda.
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