
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

P4. Shërbimet Publike 

   
"Ofrim i shërbimeve publike cilësore për  përmirësimin  jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e 

mjedisit përmes rritjes së efiçences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet  
permirsimit  të  vazhdueshëm  të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit si dhe rritjes së 
transparences ne lidhje me ofrimin e sherbimeve publike, duke siguruar pjesmarrjen e publikut në 

procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .” 
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