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Općinsko vijeće Općine Viljevo je na  2. sjednici održanoj 16.7.2021. 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 5/21), članak 4., navedeni su temelji ciljevi izrade IV. izmjena i dopuna 

PPUO Viljevo. 

- izmjena sustava odvodnje Općine Viljevo, u grafičkom dijelu i Odredbama za provedbu, na način da se 
stvore prostorno preduvjeti za izgradnju sustava odvodnje sukladno Studiji izvodljivosti za projekt 

“Poboljšanje i razvoja vodno komunalne infrastrukture na uslužnom području Miholjačkog vodovoda d.o.o 

Donji Miholjac”; 

- usklađenje s izmjenama „Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-
baranjske županije“ („Županijski glasnik“ broj 02/3, 04/12, 04/17, 02/18, 10/18 i 11/20, dalje u tekstu: 

PPOBŽ) te Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Miholjac i Odlukom o 
odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Magadenovac („Županijski glasnik“ broj 11/20); 

- usklađenje s projektima za sustav navodnjavanja Miholjački Poreč i sustav navodnjavanja Miholjac – Viljevo 
(dio na području Grada Donjeg Miholjca) prema Planu navodnjavanja Osječko-baranjske županije iz 2006. 

godine („Županijski glasnik“ broj 3/06); 

- usklađenje s projektom izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Krunoslavje (spoj na vodoopskrbni cjevovod 
Golinci); 

- usklađenje s PPOBŽ – obveza iz članka 61. Zakona o prostornom uređenja; 

- usklađenje sa zahtjevima, podacima i planskim smjernicama koje temeljem članka 90. Zakona o prostornom 
uređenju dostave nadležna javnopravna tijela; 

- ucrtavanje vanjskih granica inundacijskih područja (obveza propisana Prostornim planom Osječko-baranjske 
županije), a temelji se na Odluci o vanjskoj granici neuređenog inundacijskog područja uz lijevu i desnu 
obalu Spojnog kanala Karašica - Drava (Viljevački kanal) od km 0+290 do km 6+450 na području k.o. Donji 

Miholjac i Viljevo od 28.8.2020. godine (izmjene 6.10.2020. godine); 

- planiranje lokalnih plinovoda u naseljima na području Općine Viljevo. 

 
 

Sustav odvodnje Općine 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, 10/18 i 11/20) 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),  

 
Sustav odvodnje ostalih naselja u Općini Viljevo (osim naselja Viljevo) 

„Studijskom dokumentacijom za projekt poboljšanja i razvoja vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom 
području Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac“ 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 (Općina Magadenovac) kojemu je 

najbliže. 
Do izgradnje javnog sustava odvodnje, odvodnja otpadnih voda će se rješavati izgradnjom septičkih jama ili drugih 

individualnih rješenja (IAS). 
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Usklađenje sa Studijskom dokumentacijom za projekt poboljšanja i razvoja vodnokomunalne 
infrastrukture na uslužnom području Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac    

Za područje Općine Viljevo izrađena je Studijska dokumentacija za projekt poboljšanja i razvoja vodnokomunalne 
infrastrukture na uslužnom području Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac. Naselje Krunoslavje 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.   

 

Projekti 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 556 ha na području Općine Viljevo) 

- SN Kapelna  - cca 1.372 ha (cijelo područje se nalazi na prostornu Općine Viljevo). 
Ukupno, sustav navodnjavanja na području Općine Viljevo ima površinu od oko 1.928 ha. 

 

Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo 
SN Miholjac – Viljevo nalazi se na području Grada Donjeg Miholjca i Općine Viljevo, tj. na području k. o. Donji 

Miholjac i k. o. Viljevo. Sjevernu granicu sustava navodnjavanja čini rijeka Drava, a poljoprivredne se površine 
nalaze s obiju strana Spojnog kanala Karašica–Drava (Viljevački kanal). Zahvat vode i smještaj crpne stanice 

planiran je na lijevoj obali kanala Karašica–Drava (ušće kanala). 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. 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). 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. 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. Uz crpnu stanicu nalazi se zahvatna građevina čija je funkcija 
zahvat vode iz kanala. 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.  

 

Ucrtavanja vanjskih granica inundacijskih područja 
Obveza ucrtavanja vanjskih granica inundacijskih područja propisana je Prostornim planom Osječko-baranjske 

županije, a temelji se na Odluci o vanjskoj granici neuređenog inundacijskog područja uz lijevu i desnu obalu 
Spojnog kanala Karašica - Drava (Viljevački kanal) od km 0+290 do km 6+450 na području k.o. Donji Miholjac i 

Viljevo od 28.8.2020. godine (izmjene 6.10.2020. godine). Slijedom navedenog je na kartografskom prikazu broj 

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju 
ucrtana vanjska granica neuređenog inundacijskog područja uz lijevu i desnu obalu Spojnog kanala Karašica - 

Drava (Viljevački kanal). 
 

Planiranje lokalnih plinovoda 
U naselju Kapelna ucrtan je planirani lokalni plinovod uz zapadni rub naselja (Ulica Petra Preradovića). 

 

Elektroenergetska mreža 
HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. i HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP 

"ELEKTROSLAVONIJA“ Osijek zatražili su da se u Planu (u Odredbama za provedbu) dopune podaci o stanju 
elektroenergetske mreža na području Općine Viljevo te smjernice za planiranje vezane za 10(20) kV i 0,4 kV 

infrastrukturu. 
  



 

 

 
 

 
 


