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71. 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 V. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Viljevo ("Službeni glasnik" Općine Viljevo broj 7/22) 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 12. sjednici održanoj 4. studenog 2022. 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 5.: 
"(5) Donose se V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, u 

nastavku teksta: PPUO Viljevo – V. 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 8. i 9.: 
"(8) V. Izmjene i dopune PPUO Viljevo sadržane u elaboratu “V. 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 
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA  mj. 

1:25000 
2. INFRASTRUKTURNI  SUSTAVI   

      
 2.A. Cestovni i riječni promet, pošta i elektroničke komunikacije mj. 

1:25000 
 2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav          mj. 

1:25000  
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA   
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 3.A. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora  mj. 
1:25000 

 3.B.  Područja posebnih ograničenja u korištenju  mj. 
1:25000  

4. GRAĐEVINSKA  PODRUČJA     
4A.   Građevinsko područje naselja Blanje, izdvojeni dio građevinskog  
 područja naselja i izdvojeno građevinsko područje groblja mj. 

1:5000 
4B.   Građevinsko područje naselja Bockovac i izdvojeno građevinsko  
 područje groblja mj. 

1:5000 
4C.  Građevinsko područje naselja Cret Viljevski, izdvojeni dio  
 građevinskog područja naselja i izdvojena građevinska  
 područja sportsko-rekreacijske zone i groblja  mj. 

1:5000 
4D.  Građevinsko područje naselja Ivanovo  mj. 1:5000 
4E.   Građevinsko područje naselja Kapelna, izdvojeni dio  
 građevinskog područja naselja i izdvojena građevinska  
 područja sportsko-rekreacijske zone i groblja  mj. 1:5000 
4F.  Građevinsko područje naselja Krunoslavje  mj. 1:5000 
4G.   Građevinsko područje naselja Viljevo i izdvojena građevinska  
 područja sportsko-rekreacijske namjene i groblja  mj. 1:5000 
 
 
4H. Izdvojeno građevinsko područje gospodarske zone Križevci mj. 1:5000 
4I. Izdvojeno građevinsko područje gospodarske zone Krnjak 

(sunčana elektrana) mj. 1:5000 
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) 

- Izvješće o javnoj raspravi 
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana 
- Sažetak za javnost. 

(9) Svi dosadašnji kartografski prikazi 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, 7/21 i 8/21-pročišćeni tekst) zamjenjuju se kartografskim 
prikazom koji su navedeni u stavku 1. ovog članka." 

 
II. ODREDBE ZA PROVEDBU 
 

Članak 3. 
 (1) u članku 4. stavak 1. točka B. podtočka 1. alineja 2. popis izdvojenih građevinskih 
područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene se zamjenjuje novim: 

"- Viljevo (R11) 
- Cret Viljevski (R12) 
- Kapelna (R13)". 

 (2) U stavku 1. točka B. podtočka 2. iza alineje 1. dodaje se nova alineja: 
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"-   neaktivna bušotina (geotermalne vode – E2)". 
 (3) U stavku 1. točka B. podtočka 7. riječ "Rekreacija" zamjenjuje se riječima "Sport i 
rekreacija", u alineji 1. ispred riječi "rekreacijsko" dodaje se riječ "sportsko" i nove alineje: 

"-  sportsko-rekreacijsko područje Konopljište (R2) 
-  sportsko-rekreacijsko područje Vidik (R3)". 

 
Članak 4. 

 U članku 17. stavak 9. iza riječi "igrališta" dodaje se tekst "sa ili bez tribina /gledališta". 
 

Članak 5. 
 Iza članka 59b. dodaje se članak 59c.: 
 

"Članak 59c. 
 (1) Na području Općine Viljevo planira se izdvojeno građevinsko područja izvan naselja 
gospodarske namjene Križevci, površine oko 2,05 ha. 
 (2) Za izgradnju u zoni gospodarske djelatnosti Križevci propisuju se sljedeći uvjeti: 

- u gospodarskoj zoni dozvoljena je izgradnja poslovnih i proizvodnih građevina 
(građevine uslužne, trgovačke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-turističke, 
industrijske, zanatske ili slične namjene), kao i njihove različite kombinacije u 
sklopu jedne građevine, 

- minimalna površina građevne čestice za proizvodne građevine iznosi 1.500 m2, a 
za poslovne građevine 500 m2, 

- širina građevne čestice ne može biti manja od 20,0 m, 
- izgrađenost građevne čestice može iznositi najmanje 10% a najviše 60%, 
- koeficijent iskoristivosti građevne čestice može iznositi najviše 1,8, 
- visina građevina od kote zaravnatog terena do sljemena krova treba biti u skladu s 

 namjenom i funkcijom građevine, te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne 
viša od 15,0 m, 

- izuzetno, visina dijelova proizvodnih građevina može iznositi i više od 15,0 m, kada 
to proizvodno-tehnološki proces zahtijeva, 

- ispod građevine je dozvoljena izgradnja podruma, 
- najveći broj nadzemnih etaža iznosi tri nadzemne etaže, 
- najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno kao parkovno, pejzažno 

ili zaštitno zelenilo, dok se prema drugim namjenama trebaju izvesti parkovni, 
pejzažni ili zaštitni vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima zaštite okoliša, 

- najmanja udaljenost građevina od međa iznosi h/2, ali ne manje od 3,0 m,  
- ograde između građevnih čestica ne mogu biti više od 2,0 m, osim kada je to 

određeno posebnim propisom, 
- arhitektonsko oblikovanje građevina mora se zasnivati na principima suvremenog 

industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih 
materijala i boja, 

- prigodom planiranja i projektiranja pojedinih sadržaja i tehnologija treba osigurati 
propisane mjere zaštite okoliša, te će biti isključene one djelatnosti i tehnologije 
koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i 
kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno prostoru dosega 
negativnih utjecaja." 

 
Članak 6. 

 Dosadašnji članci 59c. i 59e. se brišu, a članci 59e. i 59f.  postaju članci 59d. i 59e. 
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Članak 7. 
 (1) U članku 59d. stavak 1. i 2. oznaka "R15" zamjenjuje se oznakom "R13", a oznaka 
"R13" oznakom "R11". 
 (2) U stavku 2. alineje 2. i 3. se zamjenjuju novim alinejama: 

"- najveći koeficijenti izgrađenosti zone sportsko-rekreacijske namjene uz naselje 
Viljevo (R11) iznosi 70% površine zone (u postotak izgrađenosti uračunavaju se 
građevine i otvorena igrališta) 

- u zoni sportsko-rekreacijske namjene u izdvojenom građevinskom području uz 
naselje Kapelna (R13) najveća tlocrtna površina građevine iznosi 300 m2 

-  građevina može imati najviše 2 etaže (P+1) i visine do vijenca ili sljemena najviše 
15,0 m". 

 (3) U novoj alineji 5. broj "12,0" zamjenjuje se brojem "15,0". 
 (4) U novoj alineji 6. tekst "izvedenog u kamenom materijalu (makadam)" se briše. 
 

Članak 8. 
 U članku 59e. stavak 1. i 2. oznaka "R14" zamjenjuje se oznakom "R12". 
 

Članak 9. 
 Naziv podnaslova 2.3.5. ispred članka 76a. mijenja se u "Sport i rekreacija". 
 

Članak 10. 
 (1) U članku 76a. stavak 1, 2. i 3., ispred riječi "rekreacijsko" dodaje se crtica i riječ 
"sportsko". 
 (2) U stavku 2. i 3. oznaka "R2" zamjenjuje se oznakom " R1". 
 

Članak 11. 
 Iza članka 76a. dodaju se članci 76b. i 76c.: 
 

"Članak 76b. 
 (1) Planom se utvrđuje sportsko-rekreacijsko područje Konopljište (planska oznaka R2) 
izvan građevinskog područja. 
 (2) Za izgradnju građevina i uređenje površina u sportsko-rekreacijskom području izvan 
građevinskog područja Konopljište (R2) propisuju se sljedeći uvjeti: 

- dozvoljena je izgradnja sadržaja vezanih za rekreacijske aktivnosti (sportski 
ribolov, staze za šetnju, vožnju biciklom i slično) 

- dozvoljena je izgradnja pratećih građevina za potrebe lovačkih i ribolovnih udruga. 
 (3) Postojeći lovački dom se može rekonstruirati i uređivati u postojećim gabaritima za 
potrebe osnivanja lovačkog muzeja sa popratnim sadržajima (pružanje ugostiteljskih usluga i 
usluga smještaja – najviše do 10 ležaja). 
 

Članak 76c. 
 (1) Planom se utvrđuje sportsko-rekreacijsko područje Vidik (planska oznaka R3) izvan 
građevinskog područja. 
 (2) Za izgradnju građevina i uređenje površina u sportsko-rekreacijskom području izvan 
građevinskog područja uz naselje Blanje - Vidik (R3) propisuju se sljedeći uvjeti: 

- uređenje pješačkih staza nasutim šljunkom (bez asfalta ili betona); 
- postava klupa i stolova za piknik; 
- uređenje površine za parkiranje uz prilazni put sa sjeverne i istočne strane; 
- mogućnost postave kemijskih WC-a; 
-  postava koševa i posuda za odlaganje otpada; 
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- postava montažnih betonskih roštilja na najviše 3 lokacije." 
Članak 12. 

 U članku 78. stavak 1., iza alineje 1. dodaje se alineja 2.: 
"-    gospodarska zona Viljevo        -  površina zone  1,70 ha."  

 
Članak 13. 

 U članku 89. stavak 1. se briše. 
 

Članak 14. 
 U članku 91. stavak 4. dosadašnje alineje se brišu i zamjenjuju novima: 

"- Viljevo (R11), površine oko 3,35 ha;        
- Cret Viljevski (R12), površine oko 1,13 ha;   
- Kapelna (R13), površine oko 1,45 ha".    

 
Članak 15. 

 U članku 95. stavak 1. se briše. 
 

Članak 16. 
 U članku 101. dodaju se stavci 3. i 4.: 
 "(3) Za planirani priključak na državnu cestu ili rekonstrukciju postojećih priključaka 
potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje 
i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u 
skladu s Zakonom o cestama. 
 (4) U cilju zaštite državne ceste potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s 
Zakonom o cestama."  

Članak 17. 
 U članku 124f. stavci 1. i 2. se se zamjenjuju stavcima: 
 "(1) Elektrane i/ili toplane koje se grade kao građevine osnovne namjene na zasebnoj 
građevnoj čestici unutar granica izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene ili izvan granica građevinskih područja mogu se graditi pod uvjetom da je građevina 
udaljena minimalno 10 m od granica građevinskog područja naselja i minimalno 10 m od ruba 
zemljišnog pojasa državne ili županijske ceste ili planskog koridora ceste. 
          (2) Iznimno od prethodnog stavka, osnovne građevine solarnih elektrana izvan granica 
građevinskog područja mogu biti udaljena minimalno 5 m od granica građevinskog područja 
naselja i minimalno 5 m od ruba zemljišnog pojasa državne ili županijske ceste ili planskog 
koridora ceste." 

Članak 18. 
 U članku 124g. dodaje se stavak 3.: 
 "(3) Odredba o snazi iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na izgradnju solarnih 
elektrana." 

Članak 19. 
 Iza članka 128. dodaje se članak 128a.: 
 

"Članak 128a. 
 (1) U cilju razvoja "zelene infrastrukture" Općina Viljevo može u skladu s Zakonom o 
zaštiti okoliša pristupiti izradi Programa razvoja zelene infrastrukture za razdoblje od 10 
godina. 
 (2) Pojam "zelena infrastruktura" obuhvaća planski osmišljene zelene i vodene površine 
te druga prostorna rješenja temeljena na prirodi, a kojima se pridonosi očuvanju, poboljšanju i 
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obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloških, gospodarskih i 
društvenih koristi održivog razvoja. 
 (3) Temeljni ciljevi izrade ovog Programa su: 

- poticanje zelenih investicija, 
- otvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih tvrtki za potrebe izgradnje i 

održavanja zelene infrastrukture te proizvodnju i prodaju građevinskih i bioloških 
materijala, 

- ostvarivanje ušteda u potrošnji energije uz smanjenje izdataka građana za energiju, 
- prilagođavanje klimatskim promjenama kao i ublažavanje posljedice tih promjena, 
- smanjenje emisije stakleničkih plinova te očuvanje i obnavljanje kvalitete zraka, 

vode i tla, 
- preobrazba napuštenih, nedovoljno korištenih i zapuštenih zemljišta, 
- poboljšanje kvaliteta života i uvjeta stanovanja, 
- poboljšanje zdravlja ljudi i smanjenje ulaganja za liječenje bolesti, 
- proizvodnja hrane u staklenicima i zimskim vrtovima, 
- poboljšanje kvalitete prostora i zgrada društvenog standarda, 
- povećanje svijesti o važnosti zelene infrastrukture. 

 (4) Po izradi i verificiranju Programa, njegove osnovne smjernice i rješenja će se 
ugraditi u PPUO Viljevo." 

Članak 20. 
 U članku 133. stavak 1. broj "1558" zamjenjuje se brojem "1537 i 1538". 
 
III. ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 21. 

(1) Elaborat V. 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 okoliša Osječko-
baranjske županije, Ispostava Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji 
Miholjac. 

Članak 22. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 

Viljevo.  
 
KLASA: 350-02/22-01/7 
URBROJ: 2158-39-03 
Viljevo, 4. studeni 2022. godine    

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

 
 

 
 


