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1. OPIS PREDMETA

3
30 (60+0+0)

1.1. Ciljevi predmeta
Usvajanje znanja o posebnim pitanjima povijesnih oblika, razvoja uprave na europskim prostorima i na
prostoru Republike Hrvatske u njihovom povijesnom kontekstu.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Nema.
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon položenog ispita iz ovog kolegija studenti će biti sposobni:
- definirati, opisati i objasniti pojedine oblike, strukturu i međusobne odnose tijela uprave u Europi
(pojedine države i pojedina vremenska razdoblja) i na prostoru Republike Hrvatske u njihovom povijesnom
kontekstu,
- prepoznati, usporediti i razlikovati oblike javne uprave u povijesnom razdoblju u usporedbi s modernim
stanjem u EU i R. Hrvatskoj,
- analizirati i objasniti temeljne oblike, razvoj i različitost instituta državne uprave i prava u različitim
vremenskim razdobljima te spram suvremenog stanja,
- prepoznati različitost rješenja u povijesnom razvoju i usporediti sa suvremenim stanjem uprave,
- usvojeno znanje primijeniti na prepoznavanje instituta uprave tijekom povijesti, usporediti ih sa
suvremenim stanjem te poznavati probleme njihove primjene i praktična rješenja, ustroj tijela i rada.
1.4. Sadržaj predmeta
I. POVIJEST UPRAVE U SVIJETU I EUROPI: 1. Uvod. 2. Stari vijek: Egipat, Babilon, Atena.
3. Srednji vijek: Franačka, Njemačka, Bizant, Arapska država, Osmanska Turska. 4. Novi vijek: Engleska,
SAD, Francuska, Njemačka, Italija, Rusija – SSSR, Europska unija.
II. POVIJEST HRVATSKE UPRAVE: 1. Organizacija vlasti u starom vijeku i srednjem vijeku,
Reforme upreve u XVIII. st., francuska uprava, Hrvatska uprava u XIX. st. od 1848, ban, Bansko viječe i
vlada, uprava 1861.-1868., uprava prema austrougarskoj i hrvatsko-ugarskoj nagodbi, uprava u Dalmaciji i
Istri. Struktura vlasti i uprave u Državi SHS 1918., Kraljevstvu SHS i Kraljevini Jugoslaviji, uprava u
Banovini Hrvatskoj. Tijela vlasti i uprava u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata: NDH, AVNOJ i
ZAVNOH, privremena organizacija vlati 1945. Organizacija hrvatske uprave 1945.-1990.
predavanja
1.5. Vrste izvođenja nastave
seminari
radni zadaci
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata
Studenti/polaznici su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu
izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u

obliku pismenih sažetaka, radnih zadataka, položiti kolokvij kojima se prati i provjerava razina
usvojenosti obrađenih sadržaja.
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1.9. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata/polaznika tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjena iz predmeta se sastoji od:
- ocjene iz provjere znanja (pisani kolokviji):
kolokvij obuhvaća dio gradiva Povijest uprave u svijetu i Europi.
1.10. Obvezatna literatura
1. Bartulović, Željko, Povijest prava i države (Prvi dio: Opća povijest prava i države), Pravni fakultet
Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2014.
2. Željko Bartulović, Povijest hrvatskog prava i države (kompendij)
1.11. Dopunska literatura
1. Bartulović, Željko i Ranđelović, Nebojša, Osnovi ustavne istorije jugoslavenskih naroda, Niš
2009. (određena poglavlja);
2. Čepulo, Dalibor, Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu – od srednjeg vijeka do
suvremenog doba, Zagreb 2012.
3. Engelsfeld, Neda, Povijest hrvatske države i prava, Razdoblje od 18. do 20. stoljeća, Zagreb
1999.;
4. Kurtović, Šefko, Opća historija države i prava, knj. I. i II., Zagreb 1989. ili novija izdanja,
5. Margetić, Lujo, Opća povijest prava i države, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1998.
6. Vukas, Budislav, ml. Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe, Pravni fakultet
Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2017. (odabrana poglavlja)
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Studenti/polaznici su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu
izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u
obliku pismenih sažetaka, radnih zadataka, položiti kolokvij kojima se prati i provjerava razina
usvojenosti obrađenih sadržaja. Studentske ankete.

