
Ured glavnog ravnatelja policije 

 Obavlja stručne, administrativne i protokolarne poslove za glavnog ravnatelja policije i 

zamjenike glavnog ravnatelja policije; provodi nadzorno-usmjerivačku djelatnost i unutarnju 

kontrolu policije i ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije te nadzor rada i unutarnju 

kontrolu policijskih službenika; sudjeluje u pripremi i organizaciji međunarodnih aktivnosti 

glavnog ravnatelja policije i njegovih zamjenika; koordinira i nadzire poslove prevencije 

kriminaliteta; odobrava audio-vizualna, foto, tiskana i multimedijalna izdanja preventivnih 

materijala i sadržaja; koordinira rad policijske klape i daje suglasnost za njezin angažman, 

provodi međunarodnu policijsku suradnju te sudjeluje u pripremi, izradi i sklapanju 

međunarodnih ugovora i akata iz nadležnosti Ravnateljstva policije; sudjeluje u definiranju 

strateških ciljeva te definiranja ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenja 

njihove realizacije iz djelokruga rada Ravnateljstva policije; utvrđuje rizike te nadzire 

postavljene ciljeve u strateškim planovima iz svog djelokruga rada; priprema strateške 

dokumente na razini Ureda te sudjeluje u pripremi strateških dokumenata iz djelokruga 

Ravnateljstva policije; sudjeluje u provedbi te koordinira provedbu projekata financiranih iz 

fondova EU iz nadležnosti Ravnateljstva policije; provodi kvalitativne i kvantitativne analize; 

sudjeluje u odabiru i pripremi upućivanja policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u 

inozemstvo; surađuje sa stranim policijskim časnicima za vezu u Republici Hrvatskoj; sudjeluje 

u pripremi radnih materijala za izradu stajališta vezanih uz zakonodavne akte i propise 

Europske unije koji se odnose na djelokrug rada Ravnateljstva policije; analizira stanje i 

predlaže mjere za unapređenje u vezi kadrovskih i materijalno-financijskih potreba 

Ravnateljstva policije; sudjeluje u pripremi godišnjih ocjena rukovoditelja u Ravnateljstvu 

policije i načelnika policijskih uprava; pruža potporu u radu Povjerenstva vezano za pružanje 

pravne pomoći na teret Ministarstva policijskom službeniku protiv kojega se vodi kazneni 

postupak ili postupak za naknadu štete zbog uporabe sredstava prisile ili drugih radnji u 

obavljanju policijskog posla; pruža potporu u radu Operativne grupe za pripremu mjera zaštite 

žrtava kaznenih djela i dugih osoba; priprema radne materijale iz djelokruga rada Ravnateljstva 

policije, koordinira ustrojstvene jedinica Ravnateljstva policije te sudjeluje u organizaciji 

sastanaka vezano za aktivnosti Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti; 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; predlaže mjere za unaprjeđenje rada policije; sudjeluje u izradi propisa i drugih 

akata iz djelokruga rada policije. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ureda glavnog ravnatelja policije ustrojavaju se 

sljedeće službe: 

 Služba za nadzor rada i strateški razvoj policije 

 Služba za stratešku europsku i međunarodnu policijsku suradnju 

 Služba prevencije. 

 

 


