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60. Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Viljevo ("Službeni glasnik" Općine Viljevo broj 5/21) i članka 22. Statuta Općine 
Viljevo (“Službeni glasnik” Općine Viljevo 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21), Općinsko 
vijeće Općine Viljevo na 4. sjednici održanoj dana 8. studenog 2021. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Općine Viljevo 
 
 
 
I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
U članku 1. dodaje se stavak 4.: 
"(4) Donose se IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, u nastavku 

teksta: PPUO Viljevo – IV. izmjene i dopune ili Plan, kojeg je izradila tvrtka CPA - Centar za 
prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba. Plan utvrđuje koncepciju, oblike i način 
korištenja prostora uzimajući u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i 
postojeće stanje i ograničenja u prostoru." 
 

Članak 2. 
U članku 2. dodaju se stavci 6. i 7.: 
"(6) IV. Izmjene i dopune PPUO Viljevo sadržane u elaboratu “IV. izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Viljevo“ koji je sastavni dio ove Odluke i sastoji se od sljedećih 
dijelova: 

I. TEKSTUALNI DIO 
- Odredbe za provedbu Plana 

II. GRAFIČKI DIO 
0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA           mj. 
1:25000 
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 

2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav - izmjene i dopune 2021.         
mj. 1:25000 

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA 
3.B.  Područja posebnih ograničenja u korištenju  
        - izmjene i dopune 2021.             mj. 1:25000 

III.  PRILOZI PLANA 
- Obrazloženje 
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana 
- Zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela i osoba temeljem poziva za dostavu 

zahtjeva i dostave Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo, sukladno 
članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19) 
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- Izvješće o javnoj raspravi 
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana 
- Sažetak za javnost. 

(7) Kartografski prikaz iz elaborata Prostornog plana 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) 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav 
i 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 3.B. Područja posebnih 
ograničenja u korištenju zamjenjuju se kartografskim prikazom 2. INFRASTRUKTURNI 
SUSTAVI - 2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav – izmjene i dopune 2021. i 3. UVJETI ZA 
KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 3.B. Područja posebnih ograničenja u 
korištenju – izmjene i dopune 2021. iz elaborata "IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Viljevo", koji je naveden u prethodnom stavku." 

 
II. ODREDBE ZA PROVEDBU 
 

Članak 3. 
U članku 76a., stavak 3., točka 9., dodaje se na kraju tekst “moguće je samo uz uvažavanje 

uvjeta nadležnih javnopravnih tijela“. 
 

Članak 4. 
Članak 119. mijenja se i glasi: 
“(1) Za naselje Viljevo planira se izgradnja sustava odvodnje razdjelnog tipa. 
(2) Planom je predviđena mogućnost tehničkog rješenja sustava odvodnje Općine Viljevo 

na dva načina: 
- rješenje planirano u skladu s Prostornim planom Osječko-baranjske županije; 
- rješenje planirano u skladu s 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) – alternativno rješenje.“ 

 
Članak 5. 

Iza članka 119. dodaju se članci 119a. i 119b. 
 

„Članak 119a. 
Rješenje sustava odvodnje Općine Viljevo, usklađeno s Prostornim planom Osječko-

baranjske županije, planira izgradnju dva sustava odvodnje: 
- zajednički sustav odvodnje Podravska Moslavina – Viljevo, koji obuhvaća naselja 

Podravska Moslavina i Krčenik (Općina Podravska Moslavina) i naselja Viljevo, Cret 
Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i Ivanovo (Općina Viljevo), s izgradnjom 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz naselje Viljevo i ispustom pročišćenih 
otpadnih voda u rijeku Dravu; 

- zbog izdvojenosti sustav odvodnje naselja Krunoslavje će biti priključen na sustav 
odvodnje Općine Magadenovac. 

 
Članak 119b. 

(1) Alternativnim rješenjem planira se transport svih otpadnih voda naselja Viljevo do 
spoja na postojeću kanalizacijsku mrežu u Donjem Miholjcu, kojom će se otpadne vode odvesti 
na pročišćavanje na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Donji Miholjac.  

(2) Građevine kanalizacijskog sustava su namijenjene za prikupljanje i transport otpadnih 
voda, a sastoje se iz glavnih cjevovoda (kolektora), sekundarnih i tlačnih cjevovoda te crpnih 
stanica. Potrebno je pridržavati se slijedećih osnovnih kriterija za projektiranje predmetnog sustava 
sanitarne odvodnje: 
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- kanalizacijski sustav je razdjelni tip - prihvat isključivo sanitarnih otpadnih voda; 
- prilikom definiranja trase kolektora potrebno je izvršiti usklađenje prema 

dokumentima prostornog uređenja, vlasničkim odnosima i prilikama na terenu, te 
posebnim uvjetima izdanim od strane javnopravnih tijela; 

- primijeniti maksimalno gravitacijski način odvodnje, a crpne stanice predvidjeti na 
lokacijama gdje je to neizbježno, ili kao incidentni preljev ili retencijski sigurnosni 
prostor; 

- norme potrošnje i organsko opterećenje za dimenzioniranje treba utvrditi Studijom 
izvodljivosti. 

(3) Kanalizacijska mreža će biti položena u javnim površinama, u zelenom pojasu kad je u 
pitanju državna cesta D34 i županijska cesta ŽC4031 odnosno u sredini prometnog traka za lokalne 
ceste, na način da omogući priključenje postojećih stambenih i ostalih objekata. Zbog ravničarskog 
terena i radi izbjegavanja taloženja i zadržavanja materijala nivelete kolektora treba položiti tako 
da minimalni pad iznosi 3‰, s dubinom ukapanja h=1,5 – 3,5 m. 

(4) U glavnoj/izvedbenoj dokumentaciji je moguća manja izmjena profila cjevovoda i 
izmjene lokacija crpnih stanica (CS), a sve u skladu s hidrauličkim proračunom. Manje izmjene 
položaja i duljine trasa unutar predviđenog obuhvata zahvata u prostoru i izmjene lokacija crpnih 
stanica (CS) se neće smatrati izmjenom lokacijskih uvjeta definiranih u lokacijskoj dozvoli.  

(5) Za gravitacijske cjevovode se predviđa ugradnja glatkih plastičnih kanalizacijskih 
cijevi za netlačnu sanitarnu kanalizaciju odgovarajućeg profila. Za tlačne cjevovode se predviđa 
ugradba PEHD cijevi (ili jednakovrijednog drugog materijala). 

(6) Crpne stanice izvode se kao tipske: standardna prefabricirana samonosiva precrpna 
stanica, s jednom komorom i 2 uronjene crpke (radna i rezervna). 

(7) Na mjestima na kojima projektirana kanalizacija prolazi ispod melioracijskih kanala ili 
cijevnih propusta, ista će se postaviti u zaštitne cijevi većeg profila a minimalna dubina prolaza 
cjevovoda ispod dna korita ili cijevnog propusta je 1,0m računajući od postojeće kote dna do 
gornje kote zaštitne cijevi. 

(8) Kod paralelnog vođenja kanalizacijskih cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske 
odvodnje minimalna udaljenost cjevovoda od gornjeg ruba korita kanala mora biti 5,5 m. Samo 
iznimno (u slučaju krajnje skučenosti prostora ili postojeće infrastrukture) ova udaljenost će biti 
maksimalno moguća, ali ne manja od 2-3 metra. 

(9) Sustav odvodnje naselja Viljevo prikazan je na kartografskom prikazu Plana broj 2. 
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav – izmjene i dopune 
2021. u mj. 1:25000.“ 

 
Članak 6. 

Dosadašnji članak 119a. postaje članak 119c. i glasi: 
"(1) Planom se dugoročnom razdoblju planira izgradnja sustava odvodnje za naselja Cret 

Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i Ivanovo. Sustav odvodnje ovih naselja će putem tlačnih i 
gravitacijskih cjevovoda te crpnih stanica biti priključen na sustav odvodnje naselja Viljevo. 

(2) Za izgradnju sustava odvodnje naselja Cret Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i 
Ivanovo primjenjuju se uvjeti propisani stavcima 2. do 8. članka 119b. 

(3) Sustav odvodnje naselja Cret Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i Ivanovo prikazan 
je na kartografskom prikazu Plana broj 2. INFRASTRUKTURNI  SUSTAVI - 2.B. Energetski i 
vodnogospodarski sustav – izmjene i dopune 2021. u mj. 1:25000." 

 
Članak 7. 

 Iza članka 119c. dodaje se članak 119d.: 
 

"Članak 119d. 
(1) U dugoročnom se razdoblju planira izgradnja sustava odvodnje za naselje Krunoslavje.  
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(2) Zbog izdvojenosti od ostalog dijela Općine Viljevo, sustav odvodnje naselja 
Krunoslavje će biti priključen na sustav odvodnje naselja Kućanci (Općina Magadenovac). 

(3) Sustav odvodnje naselja Krunoslavje prikazan je na kartografskom prikazu Plana broj 
2. INFRASTRUKTURNI  SUSTAVI -  2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav – izmjene i 
dopune 2021. u mj. 1:25000.“ 
 

Članak 8. 
 U članku 121. stavak 4. riječi „utvrđenom i neutvrđenom“ zamjenjuju se riječima 
„uređenom i neuređenom“. 
 

Članak 9. 
 Iza članka 121. dodaje se članak 121a.: 
 

"Članak 121a. 
(1) Planom se planira navodnjavanje vodom iz rijeka Drave, Karašice i Putne te kanala 

Karašica – Drava i Karašica - Putna poljoprivrednog zemljišta na području Općine  Viljevo.  
(2) Površine u sustavu navodnjavanja iznose: 
- SN Donji Miholjac – Viljevo   -    oko    556 ha, 
- SN Kapelna        -    oko 1.374 ha. 
(3) Sustavi navodnjavanja sastoje se od: 
- crpnih stanica sa zahvatnom građevinom smještenom na rijeci ili kanalu; 
- razvodne tlačne mreže kojom se voda dovodi pod tlakom do poljoprivrednih površina. 
(4) Sustavi navodnjavanja SN Donji Miholjac – Viljevo i SN Kapelna prikazani su na 

kartografskom prikazu Plana broj 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU 
PROSTORA - 3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju – izmjene i dopune 2021. u mj. 
1:25000." 
 

Članak 10. 
 (1) U članku 123. ispred sadašnjeg stavka 1. dodaje se novi stavak 1., a sadašnji stavak 1. 
postaje stavak 2.: 

„(1) Elektroenergetskim objektima naponskih razina 0,4 kV, 10(20) kV i 35 kV 
(distribucija električne energije) upravlja nadležno društvo HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE 
d.d.“  

(2) Dosadašnji stavci 2. i 3. zamjenjuju se stavcima 3. i 4.: 
„(3) Elektroenergetskim objektima naponskih razina 110 kV, 220 kV i 400 kV (prijenos 

električne energije) upravlja nadležno društvo HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. U 
granicama obuhvata PPUO Viljevo nema postojećih elektroenergetskih objekata naponskih razina 
110 kV, 220 kV i 400 kV. 

(4) U granicama obuhvata  PPUO Viljevo prolazi dionica planiranog nadzemnog 
dalekovoda naponske razine 110 kV – 2 x DV 110 kV Donji Miholjac - Slatina, koja je ucrtana na 
kartografskom prikazu broj 2. INFRASTRUKTURNI  SUSTAVI - 2.B. Energetski i 
vodnogospodarski sustav - izmjene i dopune 2021.“  

  
Članak 11. 

Iza članka 123. dodaje se stavak 123a.: 
 

„Članak 123a. 
Utvrđuju se smjernice za planiranje vezane za 10(20) kV i 0,4 kV infrastrukturu: 
- lokacije transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV nije moguće predvidjeti, s 

obzirom da je lokacija elektroenergetskih objekata ove razine uvjetovana mogućnošću 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; 
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- nove TS 10(20)/0,4 kV će se u načelu graditi kao samostojeće građevine te izbjegavati 
njihov smještaj u sastavu drugih građevina, što znatno poskupljuje i komplicira 
izgradnju; 

- trase priključnih vodova 10(20) kV ovise o lokaciji TS 10(20)/0,4 kV pa je njih 
moguće odrediti tek nakon lokacije budućih transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 
kV; 

- gdje god je moguće kabela 10(20) kV trebaju biti u javnim površinama zbog lakšeg 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, osim gdje to fizički; 

- izvedba mreže na niskom naponu može biti nadzemna ili podzemna; 
- gdje god je moguće niskonaponska mreža 0,4 kV treba biti u javnim površinama zbog 

lakšeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, osim gdje to fizički nije izvedivo.“ 
 

Članak 12. 
 Iza članka 124c. dodaje se članak 124d., a dosadašnji članci 124d. do 124i. postaju članci 
od 124e. do 124j.: 
 

„Članak 124d. 
(1) Planom se za potrebe izgradnje distribucijskih plinovoda utvrđuju koridori u  javnoj 

površini,  dvostrano u uličnom profilu. 
(2) Udaljenost distribucijskog plinovoda od ostalih instalacija iznosi min. 1,0 m. 
(3) Iznad distribucijskog plinovoda u širini od 2,0 m lijevo i desno nije dopuštena sadnja 

grmolikog raslinja i drveća.“ 
 

Članak 13. 
U članku 124e. stavak 2., iza alineje 1. do 3. zamjenjuju se alinejama: 
„- unutar građevinskih područja naselja; 
- izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene; 
-     izvan granica građevinskih područja;”. 
 

Članak 14. 
(1) U članku 124f.  stavak 1. iza riječi „… gospodarske namjene ili“ dodaje se tekst „ili 

izvan granica građevinskih područja“. 
 (2) U stavku 2. iza riječi „elektrana“ dodaje se tekst „izvan granice građevinskog područja“. 

 
Članak 15. 

 Iza članka 150. dodaje se podnaslov "8.8. Ostale mjere zaštite" i članak 150a.: 
 

"Članak 150a. 
Kao mjera zaštite od suše Planom je utvrđena potreba izgradnje sustava za navodnjavanje 

(SN), i to: 
- SN Donji Miholjac – Viljevo, površine oko 556 ha. 
- SN Kapelna, površine oko 1.374 ha." 

 
Članak 16. 

 Iza članka 151. dodaje se članak 152.: 
 

„Članak 152. 
(1) Na području Općine Viljevo bit će primjenjivane posebne razvojne i druge mjere koje 

donesu nadležni organi Države, Županije i Općine. 
(2) Izmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili 

Županija, uključivo dokumente prostornog uređenja širih područja, izmjene upisa u registar 
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zaštićenih kulturnih dobara, promjena kategorije razvrstavanja javnih cesta, promjena 
kategorizacije infrastrukturnih koridora, davanje različitih koncesija i slično ne smatraju se 
izmjenom Plana. 

(3) U slučaju da se donesu posebni zakoni ili propisi, stroži od normi iz ove Odluke, kod 
izdavanja provedbenih akata primijenit će se strože norme.“ 
  
 
III. ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 17. 
(1) Elaborat IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo izrađen je u 

6 (šest) izvornika potpisanih od predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo i ovjerenih 
pečatom Općinskog vijeća Općine Viljevo. 

(2) Tri izvornika se čuvaju u pismohrani Općinskog vijeća Općine Viljevo, a po jedan 
izvornik se dostavlja: 

- Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike 
Austrije 20, 10000 Zagreb; 

- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Europske 
avenije 11, 31000 Osijek; 

- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okloliša Osječko-
baranjske županije, Ispostava Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac. 

 
Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 
Viljevo.  

 
 
KLASA: 350-02/21-01/12 
URBROJ: 2115/05-01-21-01 
Viljevo, 8. studenog 2021. godine 
  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.,v.r. 

 
 
 
61. Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 
110/18 i 32/20), članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 
2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 94. stavka 3. Odluke o komunalnom redu („Službeni 
glasnik Općine Viljevo“ broj: 4/19) Općinsko vijeće Općine Viljevo na 4. sjednici održanoj dana  8. 
studenog 2021. godine, dono 
 

ODLUKU 
o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina 

na području Općine Viljevo 
 
 
 
 
 


