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Сарајево, 25.02.2021. године 

МЕДИЈИМА 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

Одржан 5. састанак Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ 

 

Пети састанак Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ одржан је данас 
путем видео-конференције.  

Састанак је са стране БиХ отворио предсједавајући Савјета министара БиХ Зоран 
Тегелтија, а политичким дијалогом, који је одржан у првом дијелу састанка, 
копредсједавао је министар правде БиХ Јосип Грубеша. Са стране ЕУ делегацијама се 
обратила Геновева Руиз Цалавера, директорица за Западни Балкан у Генералној 
дирекцији за сусједство и политику проширења (ДГ НЕАР), а политичким дијалогом 
копредсједавала је Микела Матуела, замјеница директора за Западни Балкан у ДГ 
НЕАР-у. 

На министарском нивоу с Европском комисијом је, између осталог, разговарано о 
стратешком оквиру за управљање јавним финансијама, финансирању и структурама за 
координацију реформе јавне управе те изградњи професионалне и деполитизоване 
државне службе.  

Комисија је поздравила усвајање Акционог плана за реформу јавне управе (РЈУ) и 
усвајање стратегија за управљање јавним финансијама за период 2021–2025 на 
државном нивоу и у Брчко дистрикту БиХ. Институције у БиХ су охрабрене да што прије 
заврше процес усвајања стратегија на осталим надлежним нивоима власти, те 
цјелодржавне стратегије за управљање јавним финансијама чиме би се БиХ отворила 
могућност за буџетску подршку ЕУ. Комисија је нагласила важност осигурања 
финансијске одрживости провеођења Акицоног плана за РЈУ, те одговарајућег 
политичког и техничког управљања реформом. Комисија је подсјетила да је дио 
приоритета из Мишљења постојање деполитизоване и професионалне државна 
службе, а истакла је да као кључна питања и даље остају фрагментација правног 
оквира, политизација, процедуре запошљавања, напредовања и отпуштања те 
транспарентност. 

Техничким дијалогом, који је одржан у другом дијелу састанка, са стране БиХ 
копредсједавао је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе, а са стране 
ЕУ Алберто Камарата, замјеник шефа Јединице за Албанију и БиХ у ДГ НЕАР-у. 
Представници институција у БиХ и Европске комисије разговарали су и о провођењу 
Акционог плана за реформу јавне управе, државној служби и управљању људским 
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потенцијалима, те усклађивању прописа о државној служби у цијелој земљи са 
принципом заслуга.  

Снимак почетка састанка и аудио-видео запис изјаве Драган Ћузулана, 
предсједавајућег делегације БиХ на дијалогу на техничком нивоу о реформи јавне 
управе можете преузети на linku: 

https://wetransfer.com/downloads/20cb02cf9148af5b40f95fcf8a02494f20210225153613/f

8b1376e8b0789ea03e20eccccf7fa3520210225153629/46711c .  
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