Службен весник на РМ, бр. 192 од 26.12.2017 година

20171923850
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 декември 2017 година,
донесе
РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА
1. Со ова решение се формира Совет за реформа на јавната администрација, заради
следење на постигнување на целите поставени во Стратегијата за реформа на јавна
администрација 2018-2022 година, како и за координација на целокупниот процес на
реформата на јавната администрација.
2. Советот за реформа на јавната администрација го сочинуваат:
a) Претседател
- Зоран Заев, претседател на Владата на Република Македонија и
б) членови:
- Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата задолжен за европски прашања;
- Хазби Лика – заменик на претседателот на Владата задолжен за рамковен договор и
политички систем;
- Дамјан Манчевски – министер за информатичко општество и администрација;
- Драган Тевдовски – министер за финансии;
- Мила Царовска – министер за труд и социјална политика;
- Роберт Поповски – министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и
транспарентност;
- Билен Саљији – министер за правда;
- Сухејл Фазлиу – министер за локална самоуправа;
- Драги Рашковски – генерален секретар на Владата на Република Македонија;
- Лила Пејчиновска Миладиновска – секретар на Секретаријатот за законодавство;
- Спасе Глигоров- директор на Агенција за администрација и
- Претставник на Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС)
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за
формирање Комитет за реформи во државната администрација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 89/2009).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 24-8582/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

