
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije 

 

Koordinira izradu, usuglašava i odobrava stajališta, strategije i programe Ministarstva u 

području europskih poslova i međunarodnih odnosa; neposredno surađuje s diplomatskim i 

konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske i drugih država; prati predsjedanje Vijećem 

Europske unije; nadzire, savjetuje, objedinjava, usuglašava i odobrava prijedloge nacionalnih 

stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; po 

potrebi, zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama, sudjeluje u radu radnih skupina i tijela 

Europske unije; sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi svih međunarodnih ugovora i akata iz 

djelokruga Ministarstva; odlučuje o odabiru kandidata za Stalno predstavništvo Republike 

Hrvatske u Bruxellesu, prati, analizira i provodi sve aktivnosti u vezi pripremanja i sudjelovanja 

policijskih službenika u mirovnim misijama; prati rad i postupanja policijskih časnika za vezu 

Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju s 

Republikom Hrvatskom te predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje rada policijskih časnika 

za vezu; predlaže ministru mjere za unapređenje europskih poslova i međunarodne suradnje; 

koordinira postupak schengenske evaluacije Republike Hrvatske te nadzire implementaciju 

Schengenske pravne stečevine u nacionalni pravni okvir; obavlja poslove Odgovornog tijela za 

korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova kroz nacionalne programe te 

pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje sredstava iz 

europskih fondova i drugih inozemnih izvora financiranja; neposredno dostavlja ministru sve 

relevantne informacije u vezi europskih i međunarodnih poslova, provedbe schengenske 

evaluacije i fondova Europske unije; odobrava Program za preuzimanje i provedbu pravne 

stečevine Vlade Republike Hrvatske iz djelokruga Ministarstva, odobrava očitovanja na 

zahtjeve za prethodna pitanja pristigla od Europskog suda pravde, odobrava očitovanja u 

predmetima povreda prava EU iz nadležnosti Ministarstva, odobrava očitovanja na pisma 

službene obavijesti i obrazložena mišljenja Ministarstva prema Europskoj komisiji; predlaže 

ministru mjere za unapređenje poslova iz svog djelokruga rada. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i 

fondove Europske unije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice: 

Sektor za europske poslove i međunarodne odnose 

Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije. 


