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Općinsko vijeće Općine Viljevo je na 28. sjednici održanoj 21. siječnja 2021. godine donijelo Odluku o 
izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo. 

Za područje Općine Viljevo na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Viljevo (“Službeni glasnik" Općine 
Viljevo broj 1/04, 2/12, 3/17 i 2/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 9/20-ispravak), koji 

utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Viljevo. Odlukom o izradi IV. izmjena i dopuna 
PPUO Viljevo (“Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj 1/21), članak 4., navedeni su temelji ciljevi izrade IV. 

izmjena i dopuna PPUO Viljevo. 

-  izmjenu Odredbi za provedbu Plana u dijelu koji se odnosi na planirana rješenja sustava odvodnje, u 
skladu s „Idejnim projektom sustava sanitarne odvodnje aglomeracije Viljevo“ (izrađivač: Institut IGH 

d.d., rujan 2020.); 
-  izmjenu Odredbi za provedbu Plana u dijelu koji se odnosi na planirana rješenja sustava 

navodnjavanja, u skladu s projektom "Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo i Sustav navodnjavanja 

Kapelna" (Izrađivač: ELEKTROPROJEKT d.d., 2018. godine);   
- izmjenu kartografskog prikaza 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, 2.B. Energetski i vodnogospodarski 

sustav mj. 1:25000, u skladu s „Idejnim projektom sustava sanitarne odvodnje aglomeracije Viljevo“ i 
projektom "Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo i Sustav navodnjavanja Kapelna". 

 

 
Usklađenje PPUO Viljevo sa Idejnim projektom sanitarne odvodnje Aglomeracije Viljevo     

 
Na području Općine Viljevo ne postoji riješena odvodnja fekalnih otpadnih voda te svako domaćinstvo 
zasebno rješava odvodnju i dispoziciju otpadnih voda, najčešće izgradnjom individualnih septičkih jama. 

Institut IGH d.d. Zavod za projektiranje, Odjel za hidrotehniku je 2020. godine izradio "Idejni projekt 

sanitarne odvodnje Aglomeracije Viljevo", koji obuhvaća naselje Viljevo. 
Planom razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 2/03, 4/12, 4/17, 2/18 i 10/18) propisano je način odvodnje za naselja s 
područja Općine Viljevo: 

-   naselje Viljevo (javna odvodnja)  - na UPOV Donji Miholjac, 

-   naselja Blanje, Bockovac, Cret Viljevski, Ivanovo, Kapelna, Krunoslavje (ukupno 850 stanovnika)  -  

individualna odvodnja. 

Projektirani sustav odvodnje je razdjelnog tipa, a obuhvaća područje naselja Viljevo. Predloženim rješenjem 

transport svih otpadnih voda naselja Viljevo vršit će se do spoja na postojeću kanalizacijsku mrežu u Donjem 
Miholjcu, te odvesti na pročišćavanje na centralnom UPOV-u Donji Miholjac (kapacitet cca 10.800 ES), a na 

kojem će, nakon provedbe cjelokupnog projekta (sve 3 Aglomeracije - Donji Miholjac, Viljevo, Sveti Đurađ),  
 

 

Rješenje sustava odvodnje ostalih naselja u Općini Viljevo (osim naselja Viljevo) 

 
„Studijskom dokumentacijom za projekt poboljšanja i razvoja vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom 

području KG PARK d.o.o. Donji Miholjac“  (Izrađivač: Institut IGH d.d., 2018. godine)  - obuhvaćena su i 
ostala naselja Općine Viljevo – Cret Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac, Ivanovo i Krunoslavje.  

Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o malim naseljima te da naselja Kapelna i Bockovac nisu priključena na 

vodoopskrbnu mrežu, izgradnja javnog sustava odvodnje za sada nije u planovima Općine Viljevo. Međutim, 
ako se to bude u narednim razdobljima i planiralo, spomenuto je studijskom dokumentacijom planirano 

rješenje na način: 
- da se naselja južno od naselja Viljevo (Cret Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i Ivanovo) priključe na  

sustav odvodnje naselja Viljevo; 

- da se naselje Krunoslavje priključi na sustav odvodnje naselja Kućanci (Grad Donji Miholjac) kojemu je 
najbliže. 

Do izgradnje javnog sustava odvodnje, odvodnja otpadnih voda će se rješavati izgradnjom septičkih jama ili 
drugih individualnih rješenja (IAS). 

 
 

Usklađenje PPUO Viljevo sa Studijskom dokumentacijom za projekt poboljšanja i razvoja 

vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području KG PARK d.o.o. Donji Miholjac    

 
Za područje Općine Viljevo izrađena je Studijska dokumentacija za projekt poboljšanja i razvoja 

vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području KG PARK d.o.o. Donji Miholjac (Izrađivač: Institut IGH 

d.d., 2018. godine)   
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Naselje Krunosavlje je jedino naselje promatranog područja koje nema izgrađen vodoopskrbni sustav. 
Stanovnici naselja koriste vodu iz vlastitih bunara, koja često ne zadovoljava kriterije zdravstvene 

ispravnosti. Proširenje vodoopskrbne mreže na naselje Krunoslavje je predviđeno izgradnjom vodoopskrbnog 

cjevovoda iz smjera naselja Golinci s jedne strane i naselja Kućanci s druge strane, , odnosno cirkulacijsko 
protjecanje vode kroz sustav, čime se ostvaruje povoljniji prstenasti oblik vodoopskrbnog sustava. U tu 

svrhu potrebno je izgraditi cca. 6.7 km novog vodoopskrbnog cjevovoda od polietilena visoke gustoće 

(PEHD) i promjera 125 mm.  
 

 
Usklađenje PPUO Viljevo sa projektima sustava navodnjavanja - SN Miholjac-Viljevo i SN 

Kapelna  

 
Projektom sustava navodnjavanja – Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo i Sustav navodnjavanja Kapelna 
(Izrađivač: ELEKTROPROJEKT d.d., 2018. godine)  predviđeno je navodnjavanje vodom iz rijeka Drave, 

Karašice i Putne te kanala Karašica – Drava i Karašica - Putna velikih površina poljoprivrednog zemljišta 
(ukupno oko 1.898 ha), koje se većim dijelom nalaze na području Općine  Viljevo (istočni i južni dio općine). 

- SN Miholjac – Viljevo    - cca   682 ha (oko 540 ha na području Općine Viljevo) 

- SN Kapelna  - cca 1.216 ha (cijelo područje se nalazi na prostornu Općine Viljevo). 
Ukupno, sustav navodnjavanja na području Općine Viljevo ima površinu od oko 1.756 ha. 

 
Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo 

SN Miholjac – Viljevo nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji na području grada Donjeg Miholjca i općine 
Viljevo. Cjelokupna površina sustava navodnjavanja nalazi se na području dviju katastarskih općina – k. o. 

Donji Miholjac i k. o. Viljevo. Sjevernu granicu sustava navodnjavanja čini rijeka Drava, a poljoprivredne se 

površine nalaze s obiju strana kanala Karašica – Drava. Neto površina navodnjavanja iznosi 682 ha. Zahvat 
vode i smještaj crpne stanice planiran je na lijevoj obali kanala Karašica – Drava (ušće kanala, tj.  stac. km 

0+000 je na spoju s Karašicom) na stacionaži oko km 4+832. 
Razvod vode tlačnim cjevovodom do mjesta potrošnje na parcelama sustava navodnjavanja projektiran je iz 

crpne stanice smještene središnje u odnosu na površine koje će se navodnjavati. Ukupni instalirani protok 

crpki u crpnoj stanici je 420 l/s, a visina dizanja je 80 m. Radni tlak tlačne mreže je 5,5 bar. Prema sjetvenoj 
strukturi u prosječnoj godini potrebno je 707.096 m3  vode za navodnjavanje, dok je u sušnoj godini 

potrebno 1.394.140 m3 vode za navodnjavanje. 
Dovoljna količina vode za poljoprivredne površine SN Miholjac – Viljevo osigurati će se izgradnjom dovoda 

vode rijeke Drave u Karašicu crpnom stanicom Krnjak 2 i sustavom vodnih građevina na slivu Karašice.  
 

 

Sustav navodnjavanja Kapelna 
Cjelokupna površina SN Kapelna nalazi se na području jedne katastarske općine – k. o. Viljevo. Sjevernu 

granicu sustava navodnjavanja čini rijeka Karašica, a neto površina navodnjavanja iznosi 1.216 ha. Zahvat 
vode i smještaj crpne stanice planiran je na lijevoj obali kanala Karašica – Putna (ušće kanala, tj. stac. km 

0+000 je na spoju s Karašicom) na stacionaži oko km 1+673. 

Razvod vode tlačnim cjevovodom do mjesta potrošnje na parcelama sustava navodnjavanja projektiran je iz 
crpne stanice smještene središnje u odnosu na površine koje će se navodnjavati. Ukupni instalirani protok 

crpki u crpnoj stanici je 750 l/s, a visina dizanja je 85 m. Radni tlak tlačne mreže je 5,5 bar. Prema sjetvenoj 
strukturi u prosječnoj godini potrebno je 1.255.388 m3 vode za navodnjavanje, dok je u sušnoj godini 

potrebno 2.508.402 m3 vode za navodnjavanje. 

Crpna stanica SN Kapelna nalazi se na kanalu Karašica – Putna na stac. oko km 1+673. Građevinska bruto 
površina iznosi ukupno oko 250 m2, tlocrtnih dimenzija oko 24 m × 10 m. Uz crpnu stanicu nalazi se 

zahvatna građevina čija je funkcija zahvat vode iz kanala. Parcela će biti ograđena čvrstom metalnom 
panelnom ogradom visine oko 2,0 m. Ulaz na plato osiguran je kroz kolno pješački ulaz širine 6,0 m s kliznim 

vratima. Osigurana su 3 parkirna mjesta na parceli. Prostor između prometnice i pročelja zgrade izvesti će se 
kao manipulativni prostor za odlaganje opreme i pješački promet. Prometnice i  platoi će  biti  asfaltirani, a 

ostali slobodni prostor se  mora krajobrazno urediti te ozeleniti upotrebom autohtonog sadnog materijala. 

Projektom je planiran dovod voda rijeke Drave u kanal Karašica – Drava, rijeku Karašicu te kanal Karašica – 
Putna izgradnjom crpne stanice Krnjak 2 i ustava na rijeci Karašici i vodne stepenice na kanalu Karašica – 

Putna. Kapacitet crpne stanice Krnjak 2 je 20,0 m3/s, a visina dizanja 8 m, od čega za potrebe 
navodnjavanja otpada 9,9 m3/s, za potrebe revitalizacije rijeke Karašice 7,4 m3/s, a ostatak 2,7 m3/s 

(13,5%) su gubici uslijed procjeđivanja u tlo i isparavanja s vodene površine. 

 



 

 

 

 
 


