
Služba za stratešku europsku i međunarodnu policijsku suradnju 

Sudjeluje u pripremi, izradi i sklapanju međunarodnih ugovora i akata iz nadležnosti 

Ravnateljstva policije te prati i analizira njihov status i provedbu; predlaže sklapanje novih 

međunarodnih ugovora i akata iz nadležnosti Ravnateljstva policije; predlaže i sudjeluje u 

aktivnostima vezanim uz provedbu postojećih bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz 

nadležnosti Ravnateljstva policije; predlaže i sudjeluje u izradi planova međunarodnih 

aktivnosti temeljem uspostavljene bilateralne i multilateralne suradnje te članstva u EU, 

međunarodnim i regionalnim organizacijama i prati njihovu provedbu; prati, provodi i 

koordinira međunarodno preuzete obveze iz nadležnosti Ravnateljstva policije u Europskoj 

uniji, međunarodnim i regionalnim organizacijama; sudjeluje u postupku odabira i pripremi 

upućivanja policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvo i prati njihov rad za 

vrijeme upućivanja; prati rad i surađuje sa stranim policijskim časnicima za vezu u Republici 

Hrvatskoj te koordinira aktivnosti iz nadležnosti Ravnateljstva policije; priprema radne 

materijale za izradu stajališta vezanih uz zakonodavne akte i propise Europske unije koji se 

odnose na djelokrug rada Ravnateljstva policije; predlaže, usmjerava proces pripreme 

međunarodnih projekta i projekata na razini Europske unije, sudjeluje u njihovoj provedbi te 

prati aktivnosti; uspostavlja izravnu komunikaciju s odgovarajućim nadležnim ustrojstvenim 

jedinicama policija stranih država i predstavnicima međunarodnih organizacija vezano uz 

redovnu suradnju ili povodom inicijative za uspostavu suradnje; priprema i organizira sastanke 

glavnog ravnatelja policije s predstavnicima policija stranih država i međunarodnih 

organizacija o čemu vodi evidencije i sastavlja izvješća; sudjeluje u pripremi i organizaciji 

putovanja i boravka glavnog ravnatelja policije u inozemstvu te organizaciji međunarodnih 

aktivnosti glavnog ravnatelja policije i njegovih zamjenika; nadzire i koordinira obavljanje 

poslova međunarodne suradnje iz djelokruga rada policije; predlaže mjere za unaprjeđenje rada 

policije; predlaže i sudjeluje u planiranju potreba za edukacijom na području međunarodne 

policijske suradnje; koordinira sudjelovanje policijskih službenika u takvim aktivnostima i 

njihovu provedbu; prati međunarodne natječaje i ponude za provođenje projekata financiranih 

iz sredstava Europske unije iz područja opće sigurnosti; priprema materijale za natječaje; 

izrađuje dokumente za provedbu tih projekata; sudjeluje u njihovoj realizaciji; izrađuje 

izviješća o provedbi projekata; surađuje s drugim nadležnim službama u vezi provođenja tih 

projekata; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog ravnatelja policije. 

 


