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НАЈАВА ЗА МЕДИЈЕ
Пети састанак Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ
Пети састанак Специјалне групе за рефому јавне управе између ЕУ и БиХ одржаће се у
четвртак, 25.02.2021. godine, путем видео-конференције.
У првом дијелу састанка (од 10:00 до 12:30 часова) одржаће се политички дијалог на
високом нивоу којим ће са стране БиХ копредсједавати Јосип Грубеша, министар
правде БиХ, а са стране ЕУ Геновева Руиз Калавера, директорка за Западни Балкан у
Генералној дирекцији за сусједство и проширење. Током овог дијела разговараће се о
приоритетима за функционално управљање јавним финансијама и функционалну јавну
управу те изградњи професионалне државне службе.

У другом дијелу састанка (oд 14:00 до 16:30 часова) одржаће се дијалог на техничком
нивоу о реформи јавне управе на којем ће са стране БиХ копредсједавати Драган
Ћузулан, координатор за реформу јавне управе, а са стране ЕУ Михаела Матуела,
шефица Јединице за Албанију и БиХ у Генералној дирекцији за сусједство и
проширење. У овом дијелу састанка разговараће се, између осталог, о Акционом плану
за реформу јавне управе у БиХ, државној служби и управљању људским потенцијалима
те усклађивању законодавства о државној служби на различитим нивоима власти.
Након састанка Дирекција ће дистрибуисати саопштење и аудио-видео запис изјаве
Драгана Ћузулана, предсједавајућег делегације БиХ на дијалогу на техничком нивоу о
реформи јавне управе.
Посебна група за рефому јавне управе је једно од заједничких тијела ЕУ и БиХ
успостављених за праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању.
Више о раду овог тијела можете видјети на https://www.dei.gov.ba/sr/stabilizationagreement.
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