
Služba za komunikacije 

 

Organizira, planira i uspostavlja jedinstven komunikacijski sustav svih ustrojstvenih 

jedinica Ministarstva za rad u mirnodopskim i ratnim uvjetima; aktivno sudjeluje u planiranju 

i uspostavi operativnih središta i stožera u izvanrednim situacijama te pri tome koordinira svoj 

djelokrug rada s Ravnateljstvom policije, Ravnateljstvom civilne zaštite i drugim ustrojstvenim 

jedinicama Ministarstva; sudjeluje u svim operativnim akcijama Ravnateljstva policije, 

Ravnateljstva civilne zaštite i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te pruža tehničku 

i fizičku potporu svim sudionicima; pruža izravno fizičko i tehničko osiguranje 

telekomunikacijskih i radiorelejnih objekata od posebnog značaja za sigurnost i zaštitu imovine 

u svim izvanrednim situacijama i aktivnostima Ravnateljstva policije, Ravnateljstva civilne 

zaštite te drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; aktivno sudjeluje u planiranju i 

uspostavi operativnih stožera i središta u koordinaciji s Ravnateljstvom policije, 

Ravnateljstvom civilne zaštite i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u 

planiranju tehničke i protupožarne zaštite telekomunikacijskih i radiorelejnih objekata od 

posebnog značaja za sigurnost i zaštitu imovine; stvara tehničke i operativne pretpostavke; 

planira, uspostavlja i upravlja komunikacijskim sustavima; pruža izravnu podršku 

kriminalističkoj policiji u realizaciji posebnih kriminalističkih veza, analizi poziva i u 

otkrivanju identiteta vlasnika telekomunikacijskih priključaka, skrbi o modernizaciji i 

održavanju sustava veza te koordinira i nadzire rad komunikacijskih centara na razini 

Ministarstva po svim pitanjima iz područja komunikacija; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim 

jedinicama Ministarstva i sudjeluje u izradi i provođenju programa stručnog usavršavanja 

djelatnika iz svog djelokruga rada; samostalno predlaže i zajedno s drugim stručnim službama 

sudjeluje u pripremi nacrta propisa iz područja komunikacija na državnoj razini; proučava, 

razvija, izgrađuje, nadzire, upravlja i održava kriptološke sustave za potrebe svih upravljačkih, 

operativnih, upravnih, poslovnih i nadzornih jedinica Ministarstva u cilju pružanja jamstva: 

tajnosti, cjelovitosti, izvornosti, pouzdanosti i raspoloživosti, te provjerljivosti i pravnosti nad 

podacima svih stupnjeva tajnosti; provodi izravno kriptološko osiguranje i zaštitu sveukupnog 

brzojavnog prometa za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu; za potrebe 

brzojavnih službi u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva planira, organizira, upravlja i 

nadzire rad kriptoloških sustava; provodi naknadno kriptološko osiguranje informatičko-

telekomunikacijskih sustava koji nisu izvorno visoko sigurnosno projektirani i osigurani; 

Služba proizvodi, ispituje i dokumentira te sigurnosno pohranjuje odnosno zadužuje, nadzire, 

prikuplja i sigurnosno uništava kriptološku osnovicu za sve raspoložive kriptološke sustave; 

sudjeluje u utvrđivanju mjerila i davanju suglasnosti za izbor djelatnika i pripremljenosti 

prostorija za obavljanje poslova kriptološke sigurnosti i zaštite podataka na svim razinama 

Ministarstva te u izradi i primjeni normativa i prijedloga rješenja za područje sigurnosti i zaštite 

podataka; obavija nadzorne poslove, evaluira nalaze i poduzima mjere i radnje u cilju 

otklanjanja utvrđenih nedostataka u području kriptološke sigurnosti i zaštite podataka; sudjeluje 

u izučavanju, organizaciji i provedbi stručnog osposobljavanja svih službenika u sustavu 

kriptološke sigurnosti i zaštite podataka; surađuje i koordinira s policijskim upravama po liniji 

rada; evidentira dojave Komunikacijsko informatičkog centra te na osnovu njih intervenira; 

vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za komunikacije ustrojavaju se sljedeći 

odjeli: 

6.1.1. Odjel za radiokomunikacije 

6.1.2. Odjel za telekomunikacije 

6.1.3. Odjel za računalne mreže. 

 


