
Uprava za javni red i sigurnost 

Prati, analizira i usklađuje provedbu mjera po temeljnim policijskim poslovima vezanim za 

zaštitu života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštitu javnog reda i mira i 

imovine te sigurnosti građana, policiju u zajednici te prevenciju kriminaliteta iz nadležnosti 

rada, sigurnost cestovnog promete te nadzor i upravljanje cestovnim prometom, prekršajnu 

problematiku iz djelokruga rada i u području nasilja u obitelji, protueksplozijsku zaštitu, 

obrambene pripreme, organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije, operativno-

komunikacijskog centra policije; definira i predlaže strateške ciljeve i ključne pokazatelje 

ostvarenja postavljenih ciljeva, utvrđuje rizike te prati realizaciju ostvarenja postavljenih ciljeva 

u djelokrugu rada; Izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje, standardizira i 

ujednačava poslovne procese iz djelokruga rada u pripadajućim ustrojstvenim jedinicama, 

ustrojstvenim jedinicama u policijskim upravama i policijskim postajama; pruža stručnu pomoć 

iz djelokruga rada policijskim upravama, policijskim postajama i drugim ustrojstvenim 

jedinicama Ravnateljstva policije; rukovodi, nadzire i koordinira rad ustrojstvenih jedinice 

unutar Uprave; usmjerava, koordinira i nadzire rad policije, u odnosu na svoj djelokrug, u 

policijskim upravama i policijskim postajama; donosi standarde vezano za opremanje i stručnu 

osposobljenost policije u odnosu na djelokrug rada; predlaže program stručnog usavršavanja 

policije u odnosu na djelokrug rada; Analizira stanje i predlaže mjere za unapređenje u svezi 

kadrovskih i materijalno-financijskih potreba Uprave; prati propise iz djelokruga rada, predlaže 

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

strane policijskih uprava i policijskih postaja; provodi redovne i izvanredne nadzore 

ustrojstvenih jedinica u policijskim upravama i postajama; razmjenjuje stručna iskustva i nove 

spoznaje sa srodnim policijskim ustrojstvenim jedinicama u okviru međunarodne policijske 

suradnje; 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; usklađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Uprave te sudjeluje 

u provedbi drugih relevantnih projekata financiranih iz fondova EU i drugih nacionalnih i 

međunarodnih izvora financiranja; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva u dijelu 

koji se odnosi na Upravu policije; obavlja poslove nadzora zakonitosti općih akata koja donose 

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u djelokrugu rada; 

obavlja i druge poslove iz djelokruga rada. 

Za obavljanje poslova Uprave za javni red i sigurnost ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene 

jedinice: 

 Služba temeljne policije 

 Služba prometne policije 

 Protueksplozijska služba 

 Mobilna jedinica prometne policije. 

 Operativno komunikacijski-centar policije 

 


