
Služba za međunarodne odnose i mirovne misije 

 

 Izravno te putem nadležnih tijela Republike Hrvatske, obavlja poslove međunarodne 

suradnje Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga 

Ministarstva; vodi dokumentaciju, prati i analizira status i provedbu međunarodnih ugovora i 

akata iz djelokruga Ministarstva; obavlja sve pripremne radnje za međunarodne kontakte i prati 

ostvarenje kontakata; priprema godišnji plan međunarodne suradnje, daje inicijative za 

međunarodnu razmjenu stručnjaka, znanstveno-tehnološku i drugu suradnju Ministarstva s 

policijama i drugim institucijama u svijetu; sudjeluje u pripremi veleposlanika i dužnosnika pri 

upućivanju na rad i sastanke; izrađuje prijedlog i osigurava usuglašenost političkih stajališta iz 

djelokruga Ministarstva; nadzire i koordinira obavljanje poslova međunarodne suradnje iz 

djelokruga rada policije; prati i analizira aktivnosti pripreme i sudjelovanja u mirovnim 

misijama; predlaže potrebna rješenja za sudjelovanje pripadnika Ministarstva u mirovnim 

misijama; koordinira aktivnosti vezane za obuku, izrađuje i usklađuje programe obuke i 

pripremu za sudjelovanje u mirovnim misijama; provodi pripremne radnje prije upućivanja u 

mirovnu misiju, sudjeluje u izradi prijedloga internih natječaja za sudjelovanje u mirovnim 

misijama; koordinira provedbu potrebnih procedura za odabir i slanje pripadnika u mirovne 

misije; koordinira nabavu potrebne opreme; vodi evidencije o mirovnim misijama i 

raspoloživim kadrovima za mirovne misije; obavlja poslove nadzora nad primjenom zakona i 

drugih poslova koji se odnose na mirovne misije; koordinira, prati rad i postupanje policijskih 

časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu 

zaduženih za suradnju s Republikom Hrvatskom; analizira mjesečna i godišnja izvješća časnika 

za vezu; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja u radu policijskih časnika za vezu sukladno 

međunarodnim ugovorima i međunarodnim iskustvima drugih država; provodi pripremne i 

logističke aktivnosti u svezi upućivanja policijskih časnika za vezu na radu u inozemstvo; vrši 

koordinaciju svih aktivnosti oko upućivanja policijskih časnika za vezu s Ministarstvom 

vanjskih i europskih poslova; po potrebi surađuje s drugim ministarstvima, državnim tijelima, 

predstavnicima stranih policija i međunarodnih organizacija.  

 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za međunarodne odnose i mirovne misije 

ustrojavaju se sljedeći Odjeli: 

 

 Odjel za međunarodne odnose 

 Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu 

 


