
 

 

 

Predavač: 

Nikola Tominac 
pukovnik Hrvatske vojske u mirovini.  

 

Nikola Tominac (1954) pukovnik Hrvatske vojske u mirovini. Za vrijeme 
Domovinskog rata zapovjednik postrojbama ranga bojne i pukovnije zbog 
čega je odlikovan brojnim odličjima za iznimno uspješno zapovijedanje 
postrojbama OS RH i za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku. 
Dugogodišnji analitičar hrvatske vojne povijesti s težištem na ličkoj povijesti, 
Domovinskom ratu, Napoleonovim ratovima iz početka XIX. stoljeća i 
nadasve Prvim svjetskim ratom. 

Autor priloga:  
“79. pukovnija zajedničke vojske u Prvome svjetskom ratu“,  Zbornik Matice 
hrvatske „1918. u hrvatskoj povijesti“, Zagreb, 2012..  

 „Zagrebačke ratne postrojbe“ u zborniku Odjeci s bojišnice, Zagreb 
u Prvom svjetskom ratu u izdanju Muzeja grada Zagreba, Zagreb 2015; 

„Hrvatske postrojbe u borbama na Soči (Jugozapadno bojište“ u 
časopisu FONTES 21, izvori za hrvatsku povijest, Zagreb 2015; 

 „Hrvatske postrojbe na Istočnom frontu, 1914-1918 (Galicija, 
Bukovina i Volinija)“ u zborniku UKRAINE, Cultural Heritage, National 
Identity, Statchood, Lviv, 2015.  

„Ličani u Velikom ratu - Jedanaesta sočanska bitka, 17. kolovoza – 
12. rujna 1917.“, u znanstvenom časopisu Senjski zbornik broj 39/2012., 
Senj, 2012;  

„Ličani u Velikom ratu - Zimska bitka za Karpate, siječanj – travanj 
1915. u znanstvenom časopisu Senjski zbornik broj 42/2015., Senj, 2016; 

Aktivni sudionik znanstvenih skupova: 
- „1918. u hrvatskoj povijesti“, Matica hrvatska 2008.  
- „1914.-prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj 

monarhiji“ iz listopada 2014. godine koji je održan u Hrvatskom institutu za 
povijest u Zagrebu.  

- „Prvi svjetski rat i Zagreb“ u organizaciji Grada Zagreba i 
Filozofskog fakulteta Zagreb iz prosinca 2014.  

- Međunarodni znanstveni skup Franjo Josip i Hrvati u Prvome 
svjetskom ratu s temom Hrvati u carsko-kraljevskoj vojsci i njihov ratni put u 
Prvome svjetskom ratu, (Croats in the Imperial-Royal Army and their War 
Paths in the First World War). 

Stručni suradnik i komentator na TV serijalu „Hrvati u prvome 
svjetskom ratu“ kojega je pripremila HTV tijekom 2014. godine. 
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