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Predmet: Prijedlog odluke o proglašenju 2016. "Godinom Nikole Šubića Zrinskog" 
(predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora) 
- mišljenje Vlade 

 
Veza: Dopis Hrvatskoga sabora, klase: 960-01/16-01/01, urbroja: 65-16-03, od 1. 

ožujka 2016. godine  
 
 
  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/13), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke o proglašenju 2016. 
"Godinom Nikole Šubića Zrinskog" (predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 
Hrvatskoga sabora), daje sljedeće  

 
M I Š L J E N J E 

 
  Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog 
odluke o proglašenju 2016. "Godinom Nikole Šubića Zrinskog", koji je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora dostavio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, 
aktom od 23. veljače 2016. godine. 
 
  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Predraga 
Šustara, ministra znanosti, obrazovanja i sporta, mr. sc. Hrvoja Šlezaka, zamjenika ministra 
znanosti, obrazovanja i sporta, te Momira Karina, pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i 
sporta. 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković 
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HRVATSKI SABOR

KLASA: 960-01/16-01/01 
URBROJ: 65-16-03

Zagreb, 1. ožujka 2016.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 214. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, Prijedlog odluke o proglašenju 2016. 
^Godinom Nikole Subića Zrinskog”, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora 
dostavio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, aktom od 23. veljače 2016. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA 
65 - HRVATSKI SABOR
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HRVATSKI SABOR 
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
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Zagreb, 23. veljače 2016.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog odluke o proglašenju 2016. “ Godinom Nikole Šubića Zrinskog“;

Na temelju članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ 
83/13.) Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, podnosi Prijedlog 
odluke o proglašenju 2016. „ Godinom Nikole Šubića Zrinskog“.

Za svoje predstavnike koji će u ime predlagatelja sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela Odbor određuje prof. dr. sc. Gordanu Rusak, predsjednicu 
Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

profxiy.sc. Gordana Rusak



ODBOR ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2016. „GODINOM NIKOLE ŠUBIĆA
ZRINSKOG“

Zagreb, veljača 2016.



Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 
održanoj 2016. godine donio je

ODLUKU

o proglašenju 2016. „Godinom Nikole Šubića Zrinskog“

1.

Godina 2016. proglašava se „Godinom Nikole Šubića Zrinskog“

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Narodnim novinama.“

Klasa:_
Zagreb

HRVATSKI SABOR 
PREDSJEDNIK

Akademik Željko Reiner, v.r.



OBRAZLOŽENJE:

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora na 3. sjednici održanoj 
23. veljače 2016. godine razmotrio je inicijative Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
i župana Međimurske županije upućene predsjedniku Hrvatskog sabora, Klasa: 960-01/16- 
02/01 i Klasa: 960-01/16-02/04 od 29. siječnja 2016., da se 2016. godina proglasi 
„Godinom Nikole Subića Zrinskog“. U razmatranju navedenih inicijativa, Odbor je 
raspolagao mišljenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje podržava donošenje 
odluke kojom se 2016. godina proglašava „Godinom Nikole Subića Zrinskog“.

Odbor smatra daje riječ o hvalevrijednoj inicijativi kojom se promiče hrvatska povijest, a 
time i vrijednosti koje povijesno simbolizira lik i djelo Nikole Subića Zrinskog.

Nikola Šubić Zrinski zasigurno je jedna od najznačajnijih ličnosti hrvatske povijesti koji 
predstavlja simbol hrabrosti i junaštva hrvatskog naroda. S povijesnog aspekta 2016. 
godina iznimno je značajna godina za Republiku Hrvatsku budući da ista simbolizira 450. 
obljetnicu Sigetske bitke, odnosno herojske obrane Sigeta od Turaka, a time i obljetnicu 
smrti Nikole Subića Zrinskog.

Sloboda, domoljublje, hrabrost i spremnost na žrtvovanje vlastitog života samo su neke od 
vrijednosti koje simbolizira Nikola Šubić Zrinski. Zaustavivši 1566. godine moćnu tursku 
vojsku, Nikola Šubić Zrinski ušao je u svjetsku povijest i izazvao divljenje čitave Europe. 
Zbog svoje hrabrosti i časne smrti u obrani Europe od Turaka, lik i djelo Nikole Šubića 
Zrinskog našlo je svoje štovatelje diljem svijeta, tako je u dalekome Japanu iz opere Ivana 
pl. Zajca „Nikola Šubić ZrinjskN ariju „ U boj, u boj !“ izveo japanski muški zbor u sastavu 
od 1000 članova.

U spomen na 450. Sigetsku obljetnicu u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj obilježiti nizom 
prigodnih manifestacija pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 
Grabar-Kitarović, mađarskog predsjednika Janosa Adera i turskog predsjednika Recepa 
Tayyipa Erdogana. Isto tako, u spomen na Sigetsku bitku i obitelj Zrinski u 2016. godini 
održat će se brojni znanstveni skupovi, postavljati spomenici, izvoditi opere, a glavne 
svečanosti održati će se u Zagrebu i Čakovcu.

Proglašenjem 2016. godine - „Godinom Nikole Šubića Zrinskog“ i proslavom ovoga 
značajnog jubileja dao bi se veći dignitet i ujedno podsjetilo na vrijednosti koje povijesno 
gledano simbolizira lik i djelo Nikola Šubić Zrinski. Isto tako, s međunarodnog aspekta, 
donošenjem predložene odluke Republika Hrvatska dodatno će se pozicionirati i 
promovirati, ne samo Europi, već i šire.
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