
Služba temeljne policije 

Utvrđuje, standardizira i ujednačava poslovne procese temeljne policije; obavlja poslove 

podrške kod definiranja strateških ciljeva te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja 

postavljenih ciljeva i praćenje realizacije postavljenih ciljeva iz nadležnosti temeljne policije; 

definira standarde za radna mjesta temeljne policije; sudjeluje u provedbi projekata iz 

nadležnosti rada temeljne policije; prati propise iz djelokruga rada temeljne policije, predlaže 

izmjene i sudjeluje u pripremi izmjena navedenih propisa te standardizira njihovu primjenu od 

strane policijskih uprava i policijskih postaja; predlaže standarde u opremanju temeljne policije, 

analizira stanje opremljenosti i predlaže mjere za poboljšanje opremljenosti temeljne policije; 

sudjeluje u izradi i provedbi programa stručnog usavršavanja temeljne policije te predlaže mjere 

za unapređenje stručne osposobljenosti temeljenje policije; prati i analizira stanje sigurnosti 

vezano za prekršajnu problematiku, stanje javnog reda, javna okupljanja, športska natjecanja i 

drugu problematiku iz djelokruga rada temeljne policije; prati, analizira i usmjerava rad 

temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; pruža stručnu pomoć 

iz djelokruga rada temeljne policije policijskim upravama, policijskim postajama i drugim 

ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije; predlaže provedbu mjera prevencije 

kriminaliteta iz nadležnosti rada temeljne policije; analizira taktiku i metodologiju postupanja 

temeljne policije te predlaže mjere za njihovo unapređenje; provodi redovne i izvanredne 

nadzore ustrojstvenih jedinica u policijskim upravama i postajama iz djelokruga rada; nadzire 

zakonitost, taktiku i metodologiju postupanja policijskih službenika iz djelokruga rada; 

verificira kvalitetu planova osiguranja javnih okupljanja te sudjeluje u pripremi planova i 

provedbi osiguranja najsloženijih visokorizičnih javnih okupljanja; provodi, predlaže, 

usmjerava, koordinira i nadzire provedbu mjera i radnji vezano za sprječavanje nereda na 

športskim natjecanjima; ustrojava i vodi zbirku podataka o prijestupnicima i događajima na 

sportskim natjecanjima; prikuplja i razmjenjuje strateške, taktičke i operativne informacije, 

informacije osobne naravi i sigurnosne prosudbe, odnosno analize rizika vezane uz navijače, 

sportske klubove i sportska natjecanja; surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima jedinica 

lokalne i područne samouprave, ustanovama, organizacijama, savezima, udrugama i drugim 

relevantnim tijelima u provedbi poslova iz djelokruga rada i prati problematiku pružanja 

pomoći drugim tijelima; iz djelokruga rada temeljne policije razmjenjuje stručna iskustva i nove 

spoznaje sa srodnim policijskim ustrojstvenim jedinicama u okviru međunarodne policijske 

suradnje te održava stalne kontakte s nacionalnim informacijskim centrima za sport drugih 

zemalja; obavlja poslove obrambenih priprema; izrađuje i objedinjava Plan obrane i Plan za 

izvanredne okolnosti na razini Ravnateljstva policije; usmjerava i koordinira poslove vezane za 

organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; obavlja i druge poslove iz 

djelokruga rada temeljne policije. 

 


