
Članak 120. 

6.1.2. Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada 

Obavlja poslove koji se odnose na izradu strateških planova u proračunskom razdjelu 

Ministarstva, i to: izrađuje prijedlog nacrta strateškog plana za razdjel Ministarstva, uzimajući 

u obzir sve pokazatelje o stanju javne sigurnosti reda i mira u društvu, kao i sve resurse koje u 

određenom razdoblju razdjel Ministarstva može imati na raspolaganju; koordinira izradu 

strateškog plana između svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u 

sastavu Ministarstva; izrađuje nacrt strateškog plana Ministarstva; izrađuje objedinjena 

godišnja i polugodišnja izvješća o uspješnosti poslovanja razdjela Ministarstva; objavljuje 

strateški plan na web stranicama Ministarstva; vodi brigu o osposobljavanju djelatnika koji su 

uključeni u izradu strateških planova na nivou razdjela Ministarstva; analizira i proučava utjecaj 

normativne, organizacijske i strukture ljudskih potencijala na rezultate rada na svim 

organizacijskim razinama; predlaže reinženjering svih radnih procesa za koje analize pokazuju 

da ne daju očekivane rezultate; prati stanje i obavlja integralnu analizu svih pojava i radnih 

procesa iz djelokruga Ministarstva; mjeri i procjenjuje ekonomičnost, djelotvornost i 

učinkovitost svih radnih procesa u odnosu na godišnji plan rada Ministarstva; izrađuje 

periodična izvješća o stanju javne sigurnosti reda i mira te ostvarenim postignućima 

Ministarstva; prati razvoj metodologije strateškog planiranja i analitičkih postupaka na 

području javne sigurnosti u najrazvijenijim zemljama svijeta i u svojim planovima i analizama 

primjenjuje prihvaćene svjetske standarde radi međunarodne usporedivosti podataka; obavlja 

poslove praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije 

Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu 

statističkih izvješća za Europsku uniju, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju 

Državnom zavodu za statistiku, utvrđivanja načina kontrole podataka prije i poslije dostavljanja 

Državnom zavodu za statistiku, suradnje s Državnim zavodom za statistiku na unaprjeđivanju 

suradnje definirane Protokolom o suradnji između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva 

na području međusobne razmjene podataka; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama i 

upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva izrađuje mjesečna i godišnja statistička 

izvješća Ministarstva; priprema odgovore na upite iz svoje nadležnosti; po potrebi sudjeluje u 

pribavljanju mišljenja domaćih i međunarodnih tijela nadležnih za statističku metodologiju; 

daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada Ministarstva; koordinira poslove na izradi i 

ostvarivanju plana rada Ministarstva i na temelju nacrta planova rada ustrojstvenih jedinica 

Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva izrađuje plan rada Ministarstva; 

prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, 

unapređenje rada te sastavlja izvješća ministru o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi 

s radom i ustrojstvom Ministarstva. 


