Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa 5/13 i 8/13),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IV. sjednici održanoj dana 11. listopada 2017.g.
donijelo je :
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Jelsa
Članak 1.
U čl. 7. st. 4. brišu se riječi : „i suncobrani“
U čl. 7., iz st. 4. dodaje se novi st. 5. koji glasi:
- „Suncobrani postavljeni unutar zaštićenih jezgri mogu biti bež, bijele ili bordo boje, a
izgled i konstrukciju odobrava Odbor za urbanizam. Na njima ne smije biti reklama ni
istaknutih natpisa, osim naziva ugostiteljskog objekta. “
Članak 2.
U čl. 16., iza st. 5., dodaju se novi stavci 6., 7., 8. i 9. koji glase:
- „U zaštićenoj jezgri Jelse i Vrboske, reklame za ugostiteljske objekte mogu se
postavljati jedino unutar zakupljene javne površine (ugostiteljske terase) i ne smiju biti
svjetleće ni neonske. “
- „Za sve ugostiteljske objekte koji nisu uz more nego u kalama, Općina Jelsa izradit će
za njih unificirane reklame u sklopu smeđe signalizacije na više lokacija koje odredi Općina,
a od korisnika će se naplatiti samo izrada istih. Nije dozvoljeno postavljanje vlastitih reklama.
Uređenje zakupljenih dijelova javne površine (ugostiteljskih terasa) raznim zelenilom
u vazama ili žardinjerama, dozvoljava se na način da isti također moraju biti unutar
obilježenih granica.“
- „Ispred trgovina odjeće i suvenira, te trgovine „Tiska“, sa svake strane ulaza, ako je
to moguće, dozvoljava se postava po dvije tipske police, koje će izraditi Općina Jelsa, visine
180 cm, širine 60 cm i dubine 40 cm. Dopušta se i postava po jednog kružnog stalka
isključivo za razglednice, promjera 50 cm, a ispred štandova po dva, čiju lokaciju određuje
komunalni redar na licu mjesta.“
- „Vezano za ostale djelatnosti, a koje nisu ugostiteljske, Općina Jelsa odredit će u svom
planu točne lokacije i izgled reklama, odnosno reklamnih pultova.“
Članak 3.
U čl. 18., mijenja se st. 1., tako da sada glasi:
- „Na pročeljima zgrada nije dozvoljeno postavljanje svijetlećih reklama, niti neonskih,
a niti led traka. Isključivo se dopušta stavljanje reklama i natpisa koji u sebi imaju
pozadinsko svjetlo. Izgled za svaku pojedinu reklamu ili natpis mora odobriti Odbor za
urbanizam.“
- Dosadašnji stavci 1. i 2. , postaju stavci 2. i 3.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Jelsa“.
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