
ztvoToPts

Ja, Marko Rašić' od oca Petra i majke Ane, rođen 02.12.1965' godine u Mišincima,
Bosna i Hercegovina, Hrvat, oŽenjen, otac dvoje djece, po zanimanju stručni
specijalist kriminalistike, u zvaryu glavni policijski savjetnik.

Srednju policijsku školu, Fakultet kriminalističkih znanosti te specijalistički diplomski
stručni studij Kriminalistike završio sam u Zagrebu na Policijskoj akademiji.

Završio sam izobrazbu seminar za policijske rukovoditelje najviše razjne
rukovođenja _ Management u policiji.

U Ministarstvu unutarnjih poslova sam od 198S.godine a do sada sam u sustavu
unutarnjih poslova uspješno obnašao niz odgovornih duŽnosti između ostalog:
pomoĆnik zapovjednika u Antiterorističkoj jedini Lučko, načelnik odjela policije u PU
Brodsko-posavskoj, načelnik odjela policije u Sektoru policije MUP_a, načelnik PU
Brodsko-posavske, načelnik odjela za psihološko-promidŽbenu djelatnost u Sektoru
specijalne policije MUP-a, pomoćnik ravnatelja policije _ načelnik Uprave policije u
Ravnateljstvu policije, a trenutno obnašam duŽnost načelnika PU Sisačko-
moslavačke ito od 2008. godine.

Kao načelnik odjela policije MUP-a ,,Utirao sam put" MUP-a i hrvatskoj policiji u
međunarodnim misijama i međunarodnoj policijskoj suradnji te sam uspješno
predvodio policijske snage Republike Hrvatske u međunarodnoj policijskoj misiji
EUROPOL-a u Mostaru, BiH 1996. godine.

lsto tako uspješno sam organizirao i vodio misiju u kojoj su hrvatski policajci duŽnost
obnašali u Velikoj Kladuši BiH, a Vezano za siguran povratak izbjeglica u Veliku
Kladušu koji su tijekom rata u BiH izbjegli u Republiku Hrvatsku'

Također kao jedini predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova sudjelujem u pripremi
i osiguranju Europskog nogometnog prvenstva u Engleskoj 1996. godine te duŽnost
obavljam u scotland Yard u Londonu, a za svoj rad pisano sam pohvaljen.

Kao načelnik Uprave policije u Ravnateljstvu policije 2006. godine iniciram pokretanje
projekta Sigurna turistička sezona (dolazak stranih poticijskih sluŽbenika u Republiku
Hrvatsku za vrijeme turističke sezone) koji se pokazao vrlo uspješnim, a preuzele su
ga idruge europske policije ipolicije zemal1a iz našeg okuŽenja.

Za vrt1eme obnašanja duŽnosti pomoĆnika ravnatelja policije - načelnika Uprave
policije u Ravnateljstvu policije od 2004'-2008. godine bio sam sudionik više
međunarodnih konferencija, studijskih putovanja i različitih edukacija (razmjena
iskustava) te sam boravio u drŽavama Velika Britanija, Njemačka, Fiancuska,
Austrija, Mađarska, lzrael, Švedska, Bugarska, Slovenija 
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dr. gdje stječem vrijedna

iskustva Vezano za ustroj, organizaciju rada, tehničku opremljenost, ali i izvršenje
svakodnevnih operativnih zadaća policija tih zemalja'



Tijekom svoga rada uspješno sam planirao, koordinirao i rukovodio s najsloŽenijim
osiguranjima visokog rizika, a isto tako i sloŽenim kriminalističkim istraŽivanjima.

Sudionik sam Domovinskog rata od samih početaka 1990. godine gdje kao pripadnik
a kasnije kao jedan od rukovoditelja u Antiterorističkoj jedinici Lučko sa Jedinicom
sudjelujem u borbenim akcijama diljem Republike Hrvatske.

Za sudjelovanje u Domovinskom ratu 1992. godine ukazom Predsjednika Republike
Hrvatske dr. Franje Tuđmana dodijeljen mi je čin bojnika te sam također od strane
Predsjednika Republike Hrvatske i višekratno odlikovan i to redom Nikole ŠubiĆa
Zrinskog, redom bana Josipa Jelačića, redom Hrvatskog trolista, redom Hrvatskog
pletera, spomenicom Domovinske zahvalnosti, spomenicom Domovinskog rata,
medaljama Bljesak i Oluja.

2006.godine od strane Hrvatskog sabora kao branitelju Vukovara 1991
dodijeljena mi je Spomen plaketa Vukovar 1991. godina.

godine

Za zasluge u Domovinskom ratu grad Nova Gradiška dodijelio mije Povelju grada

Tijekom operacije,,Maslenica" ozlijeđen sam te imam status HRVl-a.

Tijekom svoga rada ocjenjivan sam najvišim ocjenama te višekratno pohvaljivan i

nagrađivan, a 2006. godine dodijeljena mi je i Prigodna nagrada zbog iskazane
visoke profesionalnosti kojom se osobito doprinosi sigurnosti Republike Hrvatske.

U obavljanju svojih svakodnevnih sluŽbenih zadaća korektan sam, ustrajan i krajnje
profesionalan.

Ponosan sam što sam svoj cijeli radni vijek posvetio dobrobiti i sigurnosti građana te
imao priliku sudjelovati u stvaranju iobrani drage nam Domovine Hrvatske.
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