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Općine Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja provode Projekt izgradnje
svjetlovodne (optičke) mreže do kućanstava, poslovnih i javnih objekata u tzv.
bijelim područjima Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja.
Vrijednost Projekta je 51.257.449,78 kn i suﬁnancira se bespovratnim sredstvima
iz EU fondova s udjelom od 72,38%. Završetak projekta planiran je do kraja 2023.
godine.
Ako želite da se priključak svjetlovodne mreže izgradi i do vašeg objekta, kroz ovaj
letak donosimo upute kako dostaviti vašu suglasnost za izvedbu priključka i
spajanje na svjetlovodnu mrežu.
Više detalja o Projektu dostupno je na https://nga.opcina-sukosan.hr/.

EN – English version of this leaﬂet is available at https://nga.opcina-sukosan.hr/.

Projekt i izradu letka suﬁnancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o EU fondovima: razvoj.gov.hr | www.strukturnifondovi.hr | www.safu.hr
Sadržaj letka isključiva je odgovornost Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, kao nositelja projekta.

Što omogućuje priključak svjetlovodne mreže?

Pristup internetu s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), koje se mogu povećati do
jednog gigabita po sekundi (Gbit/s) i više. Surfanje internetom velikim brzinama, gledanje velikog broja
televizijskih i video sadržaja, rad od doma, video-konferencije – najvažnije su usluge koje postaju
dostupne, kvalitetnije i pouzdanije u odnosu na postojeće usluge.

Tko je vlasnik svjetlovodne mreže i kako se realiziraju usluge preko mreže?

Za razliku od većine telekomunikacijskih mreža koje su u vlasništvu privatnih operatora, svjetlovodna
mreža u Projektu ostaje u trajnom javnom vlasništvu svih općina u Projektu, slično kao i ostala javna
infrastruktura (npr. ceste ili vodovod). Općine u projektu neće pružati usluge korisnicima, nego će usluge
i dalje pružati operatori na tržištu. Svaki korisnik može odabrati operatora i usluge prema svojim željama.
Odabrani operator unajmljuje kapacitete svjetlovodne mreže i priključak do korisnika, kako bi mu pružio
odabrane usluge. Na taj način mreža u Projektu bit će otvorena svim operatorima pod jednakim uvjetima. Ponuda usluga bit će veća, što će sigurno rezultirati povoljnijim cijenama za korisnike.

Kako se izvodi priključak svjetlovodne mreže na objektu korisnika?

Priključak se većinom izvodi kao zračni. Svjetlovodni kabel polaže se od najbližeg stupa na javnoj površini
do objekta korisnika. Unutar objekta postavit će se i priključnica na prikladnoj lokaciji, sve u dogovoru i
prema potrebama vlasnika objekta. U manjem broju slučajeva u kojima priključak nije moguće izvesti
zračno, priključak do objekta korisnika izvodi se podzemno, također sve u dogovoru i prema potrebama
vlasnika objekta. Kao i cijela svjetlovodna mreža, priključak se izvodi pomoću svjetlovodnih (optičkih)
kabela. Svjetlovodni kabeli nemaju metalnih dijelova, niti proizvode bilo kakvo elektromagnetsko (radio)
zračenje.

ZRAČNI PRIKLJUČAK

PODZEMNI PRIKLJUČAK

Da li je priključak svjetlovodne mreže besplatan?
Da, izvedba priključka besplatna je za sve korisnike koji dostave suglasnost za izvedbu priključka.
Kada će operatori početi pružati usluge putem svjetlovodne mreže?
Izgradnja svjetlovodne mreže započet će tijekom 2022. Planirano je da će do kraja 2023. svi
korisnici moći koristiti usluge putem svjetlovodne mreže. Korisnici će o tome biti unaprijed
informirani.

SUGLASNOST ZA IZVEDBU PRIKLJUČKA SVJETLOVODNE MREŽE

Suglasnost za izvedbu priključka svjetlovodne mreže predstavlja pristanak vlasnika objekta na izvedbu
priključka svjetlovodne mreže na objektu tijekom provedbe Projekta. Suglasnost se dostavlja općini u
kojoj se nalazi objekt, prema uputama u nastavku.
Detalje oko izvedbe priključka izvođač radova na svjetlovodnoj mreži naknadno će dogovoriti s vlasnikom
objekta. Izvođač radova kontaktirat će sve vlasnike objekta koji su dostavili suglasnost prije početka
radova na izvedbi priključka. Vlasnik objekta može u suglasnosti navesti i drugu osobu s kojom će se
dogovoriti izvedba priključka.
Vlasnici stanova i prostora u višestambenim zgradama također dostavljaju pojedinačne suglasnosti za
izvedbu priključka za svoje stanove i prostore u zgradi. Međutim, potrebno je da predstavnik suvlasnika
u višestambenoj zgradi dodatno kontaktira općinu u kojoj se nalazi objekt, kako bi se dogovorila izvedba
mreže u zajedničkim dijelovima zgrade.

Kako popuniti suglasnost za izvedbu svjetlovodnog priključka?

Tekst suglasnosti nalazi se na idućoj stranici. Tekst je potrebno dopuniti sa sljedećim podacima na mjestima označenim brojevima 1, 2, 3 i 4 na idućoj stranici:
1. Adresa objekta (općina, naselje, ulica i kućni broj).
2. Podaci o vlasniku objekta (ime i prezime, adresa). Ako postoji više vlasnika, navesti sve vlasnike. Ako se radi o stanu ili prostoru u višestambenoj zgradi, navesti podatke o vlasniku stana
ili prostora. Ako je vlasnik pravna osoba, navesti naziv pravne osobe.
3. Kontakt radi dogovora oko izvedbe priključka (ime i prezime, telefon). Umjesto vlasnika,
mogu se navesti kontakti druge osobe s kojom će se dogovoriti izvedba priključka.
4. Datum i potpis vlasnika objekta (kod stana ili prostora u višestambenoj zgradi potpis vlasnika stana ili prostora).
Napomena: Tekst suglasnost dostupan je i kao obrazac za preuzimanje na web stranici
Projekta (https://nga.opcina-sukosan.hr/.

Kako dostaviti suglasnost za izvedbu svjetlovodnog priključka?
Popunjeni tekst suglasnosti dostavlja se općini u kojoj se nalazi objekt, na jedan od sljedećih
načina:
1) skeniran ili fotograﬁran - elektroničkom poštom:
• za objekte u Općini Galovac: opcina.galovac@gmail.com
• za objekte u Općini Sukošan: opcina-sukosan@zd.t-com.hr
• za objekte u Općini Sveti Filip i Jakov: protokol@opcina-svﬁlipjakov.hr
• za objekte u Općini Škabrnja: pisarnica@opcina-skabrnja.hr
2) običnom poštom:
• za objekte u Općini Galovac: Općina Galovac, Ulica I 113a, 23222 Galovac
• za objekte u Općini Sukošan: Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan
• za objekte u Općini Sveti Filip i Jakov: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sveti Filip i Jakov
• za objekte u Općini Škabrnja: Općina Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 23223 Škabrnja
Popunjeni tekst suglasnosti potrebno je dostaviti najkasnije do 31.12.2021.

Kome se dodatno trebaju obratiti predstavnici suvlasnika kod višestambenih zgrada?

Predstavnik suvlasnika u višestambenoj zgradi treba dodatno kontaktirati općinu u kojoj se nalazi
višestambeni objekt, na gore navedene adrese elektroničke pošte pojedine općine. U poruci je potrebno
navesti adresu višestambene zgrade (općina, naselje, ulica i kućni broj) te kontakte predstavnika
suvlasnika (ime i prezime, telefon).

SUGLASNOST ZA IZVEDBU PRIKLJUČKA SVJETLOVODNE MREŽE
1. Adresa objekta (ili stana/prostora u višestambenoj zgradi):
OPĆINA

1

NASELJE
ADRESA (ulica i kućni broj)

2. Vlasnik/vlasnici objekta (ili stana/prostora u višestambenoj zgradi):
IME I PREZIME VLASNIKA

2

ADRESA (mjesto, ulica, kućni broj)
IME I PREZIME VLASNIKA
ADRESA (mjesto, ulica, kućni broj)
IME I PREZIME VLASNIKA
ADRESA (mjesto, ulica, kućni broj)
IME I PREZIME VLASNIKA
ADRESA (mjesto, ulica, kućni broj)

3. Kontakt radi dogovora oko izvedbe priključka:
IME I PREZIME
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TELEFON
Zaštita osobnih podataka
Općina Galovac, Općina Sukošan, Općina Sveti Filip i Jakov i Općina Škabrnja, kao voditelji obrade, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)
prikupljaju nužan skup osobnih podataka vlasnika objekata u svrhu iskazivanja interesa i prikupljanja suglasnosti za izvedbu priključaka svjetlovodne mreže u
Projektu razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja, u skladu sa službenim ovlastima iz članka 6.1.(e)
Opće uredbe o zaštiti podataka i zadržavaju ih trajno u skladu s rokovima postupanja s arhivskom građom. U svrhu izvedbe priključka svjetlovodne mreže Općina
Galovac, Općina Sukošan, Općina Sveti Filip i Jakov i Općina Škabrnja zadržavaju legitimni interes kontaktirati vas ili proslijediti vaše kontaktne podatke projektantima i izvođačima priključka svjetlovodne mreže na vašem objektu. U svakom trenutku imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, izmjene i brisanje istih,
podnošenje prigovora na takvu obradu osobnih podataka i ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Zahtjev za besplatnim ostvarivanjem vaših prava možete
dostaviti službenicima za zaštitu podataka u općini u kojoj se nalazi objekt, kojom prilikom općine zadržavaju pravo provjeriti identitet pošiljatelja, a ispunjenje
zahtjeva osigurat će u najkraćim rokovima, a najkasnije u roku od mjesec dana. Kontakti službenika za zaštitu podataka po općinama:
- Općina Galovac – na e-mail: opcina.galovac3@gmail.com, ili poštom na: Općina Galovac, Ulica I 113a, 23222 Galovac,
- Općina Sukošan – na e-mail: opcina-sukosan@zd.t-com.hr, ili poštom na: Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan,
- Općina Sveti Filip i Jakov – na e-mail: opcina-ﬁlip-jakov@zd.t-com.hr, ili poštom na: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov,
- Općina Škabrnja – na e-mail: pisarnica@opcina-skabrnja.hr, ili poštom na: Općina Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 23223 Škabrnja.

Kao vlasnik/vlasnici objekta/stana/prostora navedeni pod 2, dajem/dajemo suglasnost za izvedbu priključka
svjetlovodne mreže u sklopu Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac,
Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja, na objektu/stanu/prostoru na adresi navedenoj pod 1.

4. Datum i potpis (potpisi svih vlasnika):
DATUM
POTPIS
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