
HRVATSKA POSLIJE OBNOVE 

USTAVNOG STANJA BAN 

JOSIP ŠOKČEVIĆ



SLOM APSOLUTIZMA I OBNOVA USTAVNOG STANJA

• Poslije poraza u ratu s Francuskom i Pijemontom, uz opasnosti od financijskoga 
bankrota koji je prijetio državi, car Franjo Josip I. navijestio je promjene u upravi i 
zakonodavstvu. 

• Ističe se kako  je prije donošenja promjena car Franjo Josip I  potkraj rujna 1859. 
god., sazvao prošireno Carevinsko vijeće, od kojega je očekivao prijedlog konačnog 
preuređenja države. 

• Car je 20. listopada 1860. objavio Listopadsku diplomu, kojom je za cijelo područje 
države uveo zajedničko zakonodavno tijelo zvano Carevinsko vijeće (Reichsrat). 



• U sklopu djelokruga tog vijeća bila je vanjska politika, trgovina, vojska i 

financije, svi ostali državni poslovi  navode se kako su  bili u djelokrugu 

zemaljskih sabora, među kojima je istaknut i Hrvatski sabor. 

• Do sloma apsolutizma došlo je uglavnom zato što nije osigurao financijsku 

podlogu svojim stupovima – birokratskom i vojnom aparatu, ali i zato što se 

njegov sustav vladanja temeljio na predrevolucionarnom apsolutističkom 

sustavu Metternichova vremena.



SAZIV BANSKE KONFERENCIJE BAN JOSIP ŠOKČEVIĆ

Ban Josip Šokčević (1811.-1896.)



• Nakon sloma apsolutizma ostvareni su uvjeti za saziv Hrvatskoga sabora.

• Prije njegova saziva, prema odluci vladara, hrvatski ban Josip Šokčević (koji je na taj 
položaj došao 19. lipnja 1860.) saziva Bansku konferenciju, na koju je pozvao 55 uglednih 
javnih radnika, većinom bivših iliraca, sa zadaćom da izvede novi izborni red za Sabor.

• Navodi se kako je konferencija vladaru upućivala sljedeće želje: ujedinjenje Dalmacije i triju 
istarskih kotara (Volovsko, Labin, Novigrad) s banskom Hrvatskom, osnutak hrvatske 
dvorske kancelarije kao najviše upravne vlasti, neovisnost o Ugarskoj, uređenje hrvatskog 
jezika kao službenog jezika u škole i urede, te proglašenje uredbe o uređenju starodrevnih 
županija i imenovanju župana.

• Zahtjeve za  ujedinjenje Dalmacije i  područja triju istarskih kotara (Volovsko, Labin, 
Novigrad) s banskom Hrvatskom, zatim osnutak hrvatske dvorske kancelarije kao najviše 
upravne vlasti, neovisnost o Ugarskoj, uređenje hrvatskog jezika kao službenog jezika u 
škole i urede te proglašenje uredbe o uređenju starodrevnih županija i imenovanju župana 
kralj je prihvatio samo djelomično, a pitanje ujedinjenja Dalmacije i banske Hrvatske 
prepustio je sporazumu Banske konferencije i predstavnika Dalmacije, ali predstavnici 
Dalmacije nisu došli na zasjedanje Banske konferencije.



• Hrvate i sve one koji su u proširenom Carevinskom vijeću zagovarali 

federalistički ustroj Monarhije izradila je i razočarala carska odluka od 26. 

veljače 1861. poznata pod imenom Veljački patent, kojim se znatno smanjuje 

samostalnost zemaljskih sabora u korist središnjega Carevinskog vijeća. 

Njime je ideja o federalizaciji Monarhije napokon napuštena. 

• Pobijedila je centralistička njemačka struja, koju je predvodio ministar Anton 

Schmerling. 

• Veljački patentom pitanje Dalmacije se nije promijenilo. Ostala je 

krunovinska zemlja upravo odvojena od banske Hrvatske.



SAZIV HRVATSKOG SABORA 1861. I NJEGOVA STAJALIŠTA

• Poslije održavanja Banske konferencije, koja je prihvatila i kralju predložila 
Jelačićev izborni red od 1848.., sastao se 15. travnja 1861. u Zagrebu i 
Hrvatski sabor.

• Pošto je za bana izabran Josip Šokčević, Sabor je poslao caru svečanu 
deputaciju s molbom da Vojna granica pošalje svoje zastupnike u Sabor, da se 
područje grada Senja odcijepi od Vojne granice i učini slobodnim gradom, te 
da se s Hrvatskom zadrže Dalmacija, Dubrovnik, Boka kotorska i kvarnerski 
otoci. Kralj je prihvatio samo prvu molbu.



Hrvatski sabor 1861.



• Središnje pitanje o kojemu je sabor raspravljao 1861. bio je državnopravni 

položaj Hrvatske, tj. njezin odnos prema Carevinskom vijeću (Reichsrat) i 

prema Ugarskom saboru.

• Sabor je između ostalih odluka donio i odluke kao što su: odluke o uređenju 

županija, gradskih i seoskih općina, zakonske osnove za pučke i srednje 

škole, odluku o hrvatskom jeziku kao službenom, te odluku o osnivanju 

narodnog muzeja. Međutim,  te odluke nisu dobile kraljevu potvrdu.



PRILIKE U HRVATSKOJ POSLIJE SAZIVA SABORA 1861.

• Godine 1861. uspostavljene su stare hrvatske županije i imenovani župani. 

• Josip Juraj Strossmayer imenovan je velikim županom Virovitičke županije, 

Ivan kukuljević Zagrebačke, a Ljudevit Vukotinović Križevačke županije.



Josip Juraj Strossmayer (1815. – 1903.)



• Unatoč određenim uspjesima hrvatske politike, tj. manjim ustupcima Beča i vladara, 
hrvatski političari nisu bili zadovoljni općim stanjem u Monarhiji, posebno zbog 
Schmerlingove vlade koja je počela vladati apsolutistički, progoneći one koji su bili 
protiv njezine politike i postojećeg državnog ustroja.

• Godine 1862. osniva se Samostalna narodna stranka, kojoj su na čelu bili Ivan 
Mažuranić, ban Josip Šokčević, nadbiskup Juraj Haulik, Ivan Kukuljević, Makso Prica i 
dr. Beč je pomogao osnivanje Samostalne narodne stranke računajući na njezinu 
pomoć  pri sprovođenju i u hrvatskoj svojih centralističkih namjera.

• Dana 10. srpnja 1865. Mažuranić je dao ostavku na položaj kancelara u hrvatskoj 
dvorskoj kancelariji u Beču. Isto je učinio i Scherling u središnjoj vladi u Beču. 

• Dana12. prosinca 1865. zbog navedenih promjena sastao se Hrvatski sabor. 

• Ukidanjem veljačkog patenta uređenje unutrašnjih odnosa vraća se na Listopadsku 
diplomu. 



• Prihvativši Mažuranićevu ostavku, kancelarom u hrvatskoj dvorskoj kancelariji 

imenovan je unionist Emil Kušević. Promjene su označile poraz centralističkih snaga 

u Monarhiji. 

• Na zasjedanju 1866. Hrvatski je sabor ponovno raspravljao o uređenju odnosa 

Trojedne kraljevine prema Ugarskoj. 

• U svezi s tim donio je adresu caru u kojoj se ističe da je spreman zajedničke poslove 

Monarhije riješiti u zajednici s kraljevinom ugarskom. Protiv te adrese bili su pravaši i 

unionisti. 

• Hrvatski sabor zasjedao je do 1867,. ali u međuvremenu nije htio uputiti svoje 

poslanike u Ugarski sabor i na kraljevo krunjenje za hrvatsko-ugarskog kralja.



• Neupućivanje svojih predstavnika u Ugarski sabor Hrvatski je sabor 

obrazložio činjenicom što odnosi između Hrvatske i Ugarske još nisu 

uređeni. Zbog različitih utjecaja kralj je raspustio Hrvatski sabor, a ban 

Šokčević podnio je ostavku.

• Godine 1866.  pregovori između Hrvata i Mađara nisu uspjeli zato što Hrvati 

nisu odustajali od stava utvrđenoga u čl. 42. Hrvatskog sabora iz 1861. 



GOSPODARSKE PRILIKE U HRVATSKOJ

• Godine 1848. hrvatski seljak prestao bit kmet, ali je još dugo godina morao otplaćivati 
dobivenu zemlju. 

• Stara feudalna vlastelinstva propadaju, a neka se uspješno počinju baviti kapitalističkom 
proizvodnjom pretvarajući se u veleposjede, koje obrađuju najamni radnici i na kojima se 
organiziraju industrijska proizvodnja i eksploatacija drva.  

• Zemlja se obrađivala primitivno i nerealno, kulture nisu bile raznovrsne, a seljački su 
proizvodi bili jeftini.

• Navodi se kako su stare seoske kućne zadruge raspadale, a veći posjedi propadali. Prirodne 
nepogode, lihva, činovničke zloporabe i dugovi uništavali su imanja. Mnoge su obitelji 
osiromašile i došle na „prosjački štap“. Seljak se seli u grad ili odlazi u inozemstvo.  



POČECI INDUSTRIJSKOG RAZVOJA

• Nerazvijena prometna mreža nije spajala hrvatske pokrajine što je sprečavalo razvoj trgovine. 

• Na području Hrvatske kapital se ulagao u gradnju tvornica. 

• Prve tvornice sagrađene su bile od domaćeg kapitala i većinom su prerađivale poljoprivredne 

sirovine. U Hrvatskoj su se razvile industrijske grane: mlinarska, šećerna, staklarska, drvna 

industrija i brodogradnja. 

• Od 1860.-1870 u Hrvatskoj se razvija jedrenjaštvo, ali zbog nedostataka novca za gradnju 

parobroda iskoristili su austrijanci i mađari, koji su gradili parobrode i isticali prijevoz robe 

preko Trsta i Rijeke, a zapostavljali su ostale hrvatske luke na jugu zemlje.


