
У складу с чланом 150. став (2) тачка а) Пословника Представничког дома
("Службени гласник БиХ" број 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07), у поступку
разматрања Годишњег извјештаја о напретку (Праћење провођења Акционог плана
1. Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини), Представнички дом
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 38. сједници одржаној 22. и 29.
октобра 2008. године, усвојио је

ДЕКЛАРАЦИЈУ О ДОБРОЈ УПРАВИ

I.

У намјери да добром управом испуни захтјеве грађана и њихових социо-
економских очекивања, као и захтјеве из европског партнерства  и Споразума о
стабилизацији и придруживању, на темељу европских принципа добре управе,
Представнички дом потврђује опредијељеност за реформу јавне управе и подршку
Стратегији јавне управе.

II
.
Представнички дом изражава подршку одрживом развоју институција управе,
способних за извршавање задатака на ефективан начин који ће поштовати
принципе демократије, људска права, јавни ред, социјалну правду и сигурност
грађана, као и економично и ефикасно управљање ресурсима.

III.

Овом Декларацијом Парламентарна скупштина БиХ изражава опредијељеност за
успостављање и одржавање сљедећих принципа добре управе:
Отвореност - принцип отвореног рада и активне комуникације с јавношћу у
доношењу и примјени одлука. Овај принцип је од суштинске важности за јачање
повјерења јавности у рад управе;
Широко учешће - принцип укључивања свих учесника у ланцу одлучивања, од
креирања до примјене одлука;
Одговорност - принцип јасних улога у законодавним и извршним процесима, уз
пуну одговорност за развој и примјену политика.
Ефективност -  принцип ефектних и правовремених политика, базираних на јасним
циљевима, процјени дјеловања и претходном искуству;
Кохерентност - принцип креирања политика и предузимања  мјера на досљедан,
координиран и разумљив начин, у склопу сложеног управног оквира.

IV.



Наведени принципи ће бити примијењени у раду и дјеловању институција БиХ.
Вијећу министара БиХ, управним органима и организацијама БиХ, а препоручује се
и нивоима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. Поменути принципи бит ће осигурани
механизмима одговарајућег парламентарног надзора, чувани начелима владавине
права, уз активно учешће цивилног друштва и пословне заједнице.

V.

Ова Декларација ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеном
гласнику БиХ"
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  29. октобра 2008.                                              Заступничког дома

Сарајево


