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Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, br. 9/09, 4/11, 8/12, 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na ….sjednici
održanoj … 2019.godine, donosi
ODLUKU
o proglašenju Dana Općine Biskupija
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se Danom Općine Biskupija dan 02.kolovoza.
Članak 2.
Dan Općine Biskupija obilježiti će se prigodnim svečanim programom i svečanom
sjednicom Općinskog vijeća.
Članak 3.
Stupanem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proglašenju dana Općine
Biskupija (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 4/11).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom vijesniku
Šibensko-kninske županije”.
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Obrazloženje Odluke o Danu Općine Biskupija
Sukladno članku.7 Statuta Općine Biskupija,općinsko Vijeće donosi odluku kojom se
određuje Dan Općine Biskupija.
Predlažem da se Dan Općine umjesto 10.srpnja obilježava 02.kolovoza kada se po
julijanskom(starom) kalendaru proslavlja Sv.Ilija.Ovaj starozavjetni prorok je živio u
9.stoljeću prije Krista,a njegovo slavljenje je rašireno u svim slavenskim narodima gdje
se često naziva i Ilija Gromovnik.Proroci su isticali etičke vrijednosti religije i svojim
zalaganjem utrli put nastanku kršćanstva.
Od davnina mještani sa današnjeg područja Općine Biskupija,a i šire,okupljali su se na
proslavi ovog svetca.Taj dan bio je uvijek uz religiozne obrede propraćen kulturnim ili
folklornim sadržajima,narodnim običajima,pjesmom i plesom.Ovaj blagdan,u današnje
vrijeme,predstavlja jednu od rijetkih prilika da se ovdašnji ljudi, od kojih veliki broj
živi širom svijeta,susretnu,zajednički pomole ali i zabave.
Obzirom da se broj stanovnika naše Općine u to vrijeme značajno poveća,planiramo da
pored svečane sjednice Općinskog vijeća na kojoj već tradicionalno nagradimo najbolje
učenike s našeg područja,sumiramo rezultate rada općinske administracije u
prethodnom periodu te najavimo nova infrastrukturna ulaganja, organiziramo i brojne
kulturne i sportske manifestacije na kojima očekujemo veliki broj posjetitelja.
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