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DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM OBVEZNOG NASTAVNOG
PREDMETA "SLUŽBE OD OPĆEG GOSPODARSKOG INTERESA"
1. NAZIV STUDIJA
2. KOD
NASTAVNOG
PREDMETA
3. NAZIV
NASTAVNOG
PREDMETA
4. STATUS PREDMETA
5. SEMESTAR
6. OBLICI
NASTAVE
I
SATNICA
SEMESTRALNO
TJEDNO / 15 tjedana
.
7. ECTS BODOVI
8. POVJERA NASTAVE NASTAVNICI I SURADNICI
9. MOGUĆNOST IZVEDBE
NASTAVE NA STRANIM
JEZICIMA

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJEKONOMSKI I NORMATIVNI OKVIR PODUZETNIŠTVA
99580
SLUŽBE OD OPĆEG GOSPODARSKOG INTERESA
Obvezni
Zimski (III) semestar
Ukupan broj nastavnih sati - 60
P-predavanja
V-vježbe
S-seminari
20
20
20
4 sati nastave tjedno prema izvedbenom planu nastave
5
Nositelj predmeta: dr.sc. Branko Peran, prof.v.š.
Nastavu nije moguće izvoditi na engleskom jeziku.
-

10. NAČIN INFORMIRANJA
STUDENATA
11. KONTAKTIRANJE
STUDENATA S
NASTAVNICIMA
12. KORELACIJA S OSTALIM
PREDMETIMA UNUTAR
STUDIJA
13. PROSTORNI I DRUGI
UVJETI ZA IZVOĐENJE
PROGRAMA

-

na nastavi
na konzultacijama
elektroničkom poštom
putem Web stranica Veleučilišta (moodle sustav)
na nastavi
na konzultacijama
elektroničkom poštom (branko.peran@veleknin.hr)
Integrirani lokalni i regionalni razvoj
Gospodarski, pravni i politički sustav EU
Pravo tržišnog natjecanja i nepoštene poslovne prakse
Nastavni program iz predavanja izvodi se u učionicama
Veleučilišta koje zadovoljavaju sve uvjete za kvalitetnu nastavu.
Vježbe se također izvode u prostorijama Veleučilišta.
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14. CILJEVI PREDMETA, KOMPETENCIJE, ISHODI UČENJA I METODOLOGIJA
14.1.

Ciljevi

Upoznati studente sa funkcioniranjem službi od općeg gospodarskog interesa u RH i na zajedničkom
europskom tržištu.
14.2.

Kompetencije

14.2.1. Opće kompetencije
Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći samostalno nadograđivati stečeno znanje
upotrebom informatičkih tehnologija (e-learning i sl.), primjenjivati znanje u praksi te raditi samostalno i u
timu.
14.2.2. Specifične kompetencije
Studeni će moći samostalno analizirati i tumačiti normativne okvire i pravila u području djelokruga službi
od općeg gospodarskog interesa. Samostalno predlaganje poduzimanja potrebnih postupnih radnji.
Preuzimanje osobne i timske odgovornosti prilikom donošenja odluka. Pokazivanje visoke moralnosti,
odgovornosti, savjesnosti u radu i ponašanju u skladu sa čvrstim etičkim načelima prilikom obavljanja
poslova iz djelokruga službi od općeg gospodarskog interesa.
14.3.

Ishodi učenja

Po uspješnom polaganju ispita studenti će moći:
- demonstrirati službe od općeg gospodarskog interesa;
- ilustracija uloge službi od općeg gospodarskog interesa u gospodarstvu, javnom sektoru i sustavu
prava;
- provođenje samostalnog istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj
situaciji
- prosudba o međusobno usporedbi služi od općeg gospodarskog interesa;
- ocjena kakvu ulogu za službe od općeg gospodarskog interesa imaju direktive EU, međunarodne
konvencije, ugovori i sporazumi;
- usporedba usklađenost hrvatske prakse s europskom pravnom praksom.
Studenti će biti upoznati sa ustrojstvom, funkcioniranjem, regulatornim tijelima i regulatornim okvirima
službi od općeg gospodarskog interesa, načinu njihovog rada i ulogom koju imaju u gospodarstvu.
14.4.

Metodologija

Nastava predmeta Službe od općeg gospodarskog interesa ostvaruje se kroz teorijsku nastavu predavanja
od 20 sati, vježbe 20 sati, te 20 sati predviđenih za seminarske radove studenata. Vježbe se u pravilu izvode
nakon održanog predavanja nakon pojedine tematske cjeline.
Točna satnica izvođenja nastave (početak i završetak pojedinog oblika nastave) odrađuje se prema
rasporedu nastave koji je istaknut na službenim Internet stranicama Veleučilišta.
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15. Nastavne jedinice, oblici nastave
15.1 Izvedbeni nastavni program
"Službe od općeg gospodarskog interesa"
P
1. Pojam i obilježja javnih službi
Važni pojmovi
Razvojni put javnih službi
Temeljne grupe javnih službi
Ciljevi EU
2. Glavni suvremeni trendovi kod obavljanja službi od općeg
gospodarskog interesa
Liberalizacija i otvaranje tržišta
Kriteriji
Odgovornost za realizaciju usluga
Uloga Europske komisije, Svijeta i Europskog parlamenta
Tržišno natjecanje između konkurentskih službi
Javno privatno partnerstvo
3. Odnos socijalne i regulacijske države
Pojam i funkcija regulacijske agencije
Nedostaci regulacijskih tijela
4. Načela
Načelo univerzalnosti i teritorijalne povezanosti
Načelo održavanja visokog nivoa kvalitete, zaštite i sigurnosti
Načelo osiguranja prava potrošača i korisnika
Načelo praćenja i vrednovanja obavljanja službe
Načelo poštivanja različitosti službi i situacija u kojima one djeluju
Načelo transparentnosti
UKUPNO

NASTAVA
broj nastavnih sati
V
S
P+V+SS

1
1
1
1

0
0
0
1

0
1
0
1

1
2
1
3

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1

1
1
2
1
2
1

3
4
4
3
5
3

1
1

2
2

2
2

5
5

2
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5
3
3
3
3
4

20

20

20

60
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16. PRAĆENJE I OCJENJIVANJE STUDENATA
AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE
UDIO AKTIVNOSTI
U ECTS BODOVIMA
1. Pohađanje nastave te aktivnosti na
2 (2 * 30 = 60 h)
predavanjima i vježbama
2. Kolokviji I, II odnosno priprema za
kontinuiranu provjeru znanja
2(2 * 30 = 60 h)

3. Pismeni dio ispita
4. Završni ispit
UKUPNO:

16.1.

0,5 (0,5 * 30 = 15 h)
0,5 (0,5 * 30 = 15 h)
5 (5 * 30 = 150 h)

MAKSIMALNI BROJ
OCJENSKIH BODOVA
10
40

0
50
100

Ishodi učenja i način provjere

NAZIV NASTAVNE
CJELINE

POVEZANOST S ISHODOM/IMA

1. Pojam i obilježja javnih Sa službi od općeg gospodarskog
interesa
službi

AKTIVNOST/I STUDENATA
KOJOM SE OSTVARUJU
ISHODI UČENJA
 Kolokvij I i/ili pismeni ispit,
usmeni ispit

Studenti će biti upoznati sa
2. Glavni suvremeni trendovi
funkcioniranjem službi od općeg
kod obavljanja službi od
 Kolokvij I i/ili pismeni ispit,
gospodarskog interesa, načinu njihovog
općeg gospodarskog
usmeni ispit
rada i ulogom koju imaju u
interesa
gospodarstvu

3. Odnos
socijalne
regulacijske države

4. Načela

i

Studenti će biti upoznati sa
 Kolokvij II i/ili pismeni ispit,
regulatornim tijelima i regulatornim
usmeni ispit
okvirima službi od općeg gospodarskog
interesa
Studenti će biti upoznati sa ustrojstvom,
funkcioniranjem i ulogom službi od  Kolokvij II i/ili pismeni ispit,
općeg gospodarskog interesa koju
usmeni ispit
imaju u gospodarstvu

16.2. Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi
Studenti su dužni prisustvovati na 70% predavanja i na 70% vježbi.
16.3. Kolokvij i/ili pismeni ispit
Student/ica ima pravo polaganja dvije provjere znanja iz sadržaja predavanja i vježbi. Ukoliko student nije
položio sve kolokvije, polaže pismeni ispit. Ocjenjivanje kolokvija i/ili pismenog dijela ispita se vrši prema
slijedećem kriteriju: dovoljan (2) 60-69%, dobar (3) 70-79%, vrlo dobar (4) 80-89% i odličan (5) 90-100%.
Na svakom kolokviju je potrebno točno odgovoriti na 60% pitanja. Ukupno postignuti bodovi na dva kolokvija
priznaju se kao bodovi postignuti na završnom pismenom ispitu.
Student nema mogućnost oslobođenja od završnog (usmeni dio) ispita.
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16.4. Seminarski rad
Svaki student dužan je izradit po jedan seminarski rad.
16.5. Završni ispit
Student/ica je dužan položiti završni pismeni ispit ukoliko nije postigao/la minimalni broj bodova na
kolokvijima. Ocjenjivanje pismenog dijela ispita se vrši prema slijedećem kriteriju: dovoljan (2) 60-69%,
dobar (3) 70-79%, vrlo dobar (4) 80-89% i odličan (5) 90-100%.
Student/ica koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvarit će pravo izlaska na usmeni ispit. Usmeni
ispit obuhvaćat će pitanja iz cijelog nastavnog gradiva, na kojem će studenti imati priliku definirati, objasniti,
davati primjere, analizirati i povezivati naučeno gradivo.
16.6. Konačna ocjena
Konačna ocjena predstavlja zbroj bodova koje je student/ica ostvario/la na kolokvijima (2) ili na završnom
ispitu. Broj bodova ostvarenih na svakom kolokviju odnosno pismenom ispitu preračunava se u ocjenske
bodove prema formuli: ostvareni bodovi po kolokviju x maksimalni ocjenski bodovi za svaki
kolokvij/maksimalan broj bodova po kolokviju
Konačna se ocjena donosi prema slijedećem kriteriju:
o A – od 90 do 100% ocjenskih bodova od ukupno 100
o B – od 80 do 89,9% ocjenskih bodova od ukupno 100
o C – od 70 do 79,9% ocjenskih bodova od ukupno 100
o D – od 60 do 69,9% ocjenskih bodova od ukupno 100
o E – od 50 do 59,9% ocjenskih bodova od ukupno 100

Brojčani se sustav ocjenjivanja uspoređuje s ECTS - sustavom na sljedeći način:
ECTS sustav ocjenjivanja
brojčani sustav ocjenjivanja
Izvrstan ( 5 )
A
Vrlo dobar ( 4 )
B
Dobar ( 3 )
C
Dovoljan ( 2 )
D
E
F

16.7.

Nedovoljan (1)

Napomene

Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o ocjenjivanju Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu pobliže su
uređena pravila studiranja za redovite i izvanredne studente na stručnim studijima koje ustrojava i
izvodi Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu kao i praćenje kvalitete studija.
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Pravilnikom
o studiranju / iWEB
Pravilnikom
o ocjenjivanju Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu pobliže su
17. LITERATURA
STRANICE
uređena
17.1.
-

Klarić M., Novo europsko shvaćanje javnih službi, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb 2008.
Antić T., Upravnopravni aspekti komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Pravni fakultet u
Zagrebu, Zagreb 2000.., Osnove prava, Mate d.o.o., Zagreb, 2008.

17.2.
-

Obvezna literatura:

Dopunska literatura/web stranice:

Puljiz V. i dr, Socijalna politika, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005.

Raspored ispita:
1. Kolokvij
2. kolokvij
Zimski ispitni rok
Ljetni ispitni rok
Jesenski ispitni rok

datum
Prema dogovoru
Prema dogovoru
5.2.2021.
19.2.2021
25.6.2021.
9.7.2021.
3.9.2021.
17.9.2021

termin

mjesto

17:30
17:30
16:00
16:00
16:00
16:00

TCR
TCR
TCR
TCR
TCR
TCR
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