
 

HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR 

Collegium Nobilium Croaticum 

 

 Pozivamo Vas da dođete na otvoreno predavanje: 
  

U ponedjeljak, 25. svibnja 2015. u 18 i 30 sati 
  

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 
  

Doc. dr. sc. Hrvoje Kekez 
     Hrvatsko katoličko sveučilište Odjel za povijest Ilica 242, Zagreb 

 
 

Sisačka bitka 1593. godine u svjetlu osmanskih  

osvajanja Banovine tijekom 16. stoljeća 

Sažetak predavanja: 

Treća Sisačka bitka odigrana u ljeto 1593. predstavlja jednu od najznačajnijih pobjeda združenih kršćanskih 

snaga nad Osmanlija, ali prekretnicu u danjem osmansko-habsburškim ratovima, pa samim time riječ je o jednoj od 

prekretnice hrvatske povijesti. Rat koji je uslijedio između Osmanskog i Habsburškog Carstva prvi puta će završiti 

neriješeno, tj. niti jedna strana nije ostvarila odlučujuću prevagu. U predavanju će se nastojati odgovoriti na pitanje 

zašto su bojevi za Sisak započeli tek u zadnjem desetljeću 16. stoljeća uzme li se u obzir da je izgradnja sisačke 

utvrde trajala od 1544. do 1556. te da su ju Zagrebački kaptol i Sabor sagradili na strateškom mjestu na kojemu su 

Osmanlije prelazili Savu i Kupu. Kako bi se dalo odgovor na ovo pitane na izlaganju će se nastojati prikazati obranu 

hrvatskih zemalja nakon pada srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva 1463. potom objasniti proces formiranja linije 

obrane na Kupi u drugoj polovici 16. stoljeća, te kontekstualizirati gradnju i ulogu Sisačke utvrde u drugoj polovici 16. 

stoljeća, ali i objasniti promjenu osmanske osvajačke strategije u zadnjem desetljeću 16. stoljeća. Štoviše, u izlaganju 

će se opisati tijek i posljedice treće opsade Siska 22. lipnja 1593., te naglasiti posljedice Vašvarskog mira 1606. 

godine.   

 

Životopis predavača 

Rođen je 1980. u Zagrebu, gdje je završio klasičnu osnovnu školu i gimnaziju te dvopredmetni studij povijesti i 
informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta 2004. obranivši diplomski rad „Grbovnice hrvatskog i slavonskog 
plemstva podijeljene od cara Leopolda II. Na tu temu održao je i predavanje u Hrvatskom plemićkom zboru 2008. 

Po završetku studija neko je vrijeme radio kao nastavnik u osnovnim i srednjim školama, zatim  u Hrvatskom 
državnom arhivu u Zagrebu te od 2006.u Odjelu za srednjovjekovnu povijest Hrvatskog instituta za povijest. Tu je 
surađivao je na više znanstvenih projekata o hrvatskom plemstvu. Doktorirao je Hrvatskim studijima Sveučilišta u 
Zagrebu 2012. s temom. „Plemićki rod Babonića do kraja 14. stoljeća“.  Godine 2012. prešao je na Odjel za povijest 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagreb, gdje izabran za docenta i gdje danas radi.  

U više je navrata boravio na arhivskim istraživanjima u Budimpešti, Beču i Ljubljani, zatim na britanskim 
znanstveno-istraživačkim ustanovama Institute for Medieval Studies, University of Leeds i Institute of Historical 
Research, University of London, Nanovic Institute for European Studies na University of Notre Dame (Indiana, SAD).  

Bavi se temama o srednjovjekovnom hrvatskom i slavonskom plemstvu, ali i problematikom srednjovjekovnog 
urbaniteta i proučavanjem hrvatske heraldičke baštine 

Autor je povijesnih priručnika „Najvažniji hrvatski znanstvenici“, „Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj“, „Bitke 
prekretnice hrvatske povijesti“ i „Tajanstvena Hrvatska“, te dvadesetak znanstvenih i stručnih radova, brojnih prikaza i 
enciklopedijskih natuknica. Sudjelovao je na dvadesetak međunarodnih inozemnih i domaćih znanstvenih skupova, te 
održao petnaestak javnih pozvanih predavanja. Vanjski je suradnik Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, 
Hrvatskog instituta za povijest i međunarodnog projekta „International Medieval Bibliography“, čiji je organizator 
Institute for Medieval Studies, University of Leeds. 

 
 

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati 

 Plemićki stol 


