
Kriminalističko-obavještajni sektor 

Prati i izučava te prikuplja podatke i dokaze koji su prikupljeni tijekom provođenja 

kriminalističkih istraživanja nacionalne i regionalne razine korištenjem posebnih tehničkih 

sredstava i primjenom prikrivenih policijskih radnji; nadzire provođenje posebnih dokaznih 

radnji i pruža stručnu pomoć pri njihovom provođenju; obavlja poslove traganja za bjeguncima 

najtežih kaznenih djela; kod najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini 

sudjeluje u obradi prikupljenih podataka te daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i 

radnji; prati i izučava problematiku rada s izvorima te radi na unaprjeđenju sustava rada s 

izvorima; provodi mjere zaštite podataka; provodi zadaće sukladno strateškim odrednicama u 

području prikupljanja, procjene, pohrane, obrade i korištenja podataka korisnih za rad policije 

te podataka potrebnih za pokretanje i provođenje kriminalističkog istraživanja i podržava baze 

podataka iz svoje nadležnosti; prati i izučava problematiku rada s podacima o putnicima u 

zračnom prijevozu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka 

za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te radi na unaprjeđenju sustava rada s 

podacima o putnicima; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt 

kaznenih djela kibernetičkog kriminaliteta (kaznena djela protiv računalnih sustava, programa 

i podataka, kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva, te kaznena djela iskorištavanja djece 

za pornografiju); provodi složena kriminalistička istraživanja iz svoje nadležnosti; sudjeluje u 

aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog 

prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; 

osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu radnji iz svoje nadležnosti; skrbi o 

edukaciji i razvoju kadrovskih kapaciteta iz svoje nadležnosti; kontinuirano radi na razvoju i 

uvođenju novih taktika, tehnika i metodika rada pri provedbi poslova iz svoje nadležnosti; 

sudjeluje u izradi strateških dokumenata na nacionalnoj razini; sudjeluje u međunarodnim 

aktivnostima i u provođenju nacionalnih i međunarodnih projekata iz djelokruga rada Sektora; 

surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i pravnim 

osobama, policijama drugih zemalja i međunarodnim institucijama u svom djelokrugu rada te 

sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Kriminalističko-obavještajnog sektora ustrojavaju se 

sljedeće Službe: 

 Služba posebnih kriminalističkih poslova 

 Služba kriminalističko-obavještajne analitike 

 Služba kibernetičke sigurnosti 

 


