
Kodi/Numrat Lloji i Shërbimit Qëllimi i përdorimit Data e Skadimit Përdoruesi/Operatori

50033 Tekst pa pagesë

Për shfrytëzim nga ana e saj në 

mënyrë që qytetarët të lajmërojnë 

për rastet e mundshme korruptive 

si dhe për ankesat që ata mund të 

kenë ndaj zyrtarëve policor.

17/08/2017 Inspektoriati Policor i Kosovës

50095 Tekst Pa Pagesë

Për t'u ofruar ndihmë dhe trajtim 

më efikas i shqetësimeve të tyre, si 

dhe informata tjera të nevojshme 

për qytetarët

10/2/2018 Dogana e Kosovës

55144; 55244; 55344 dhe 

55944

Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgimin e SMS në rastet e 

aktiviteteve të ndryshme, të 

karakterit humanitar dhe/apo 

dhënien e kontributeve përmes 

donacioneve të ndryshme.

28/02/2018 Telekomi i Kosovës SH.A.

55049
Pagesë e lartë 

premium 

Për aktivitete të ndryshme 

humanitare dhe për dhënien e 

donacioneve të ndryshme.

20/02/2018 Telekomi i Kosovës SH.A.

50554; 50556 dhe 50557 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve 

informuese për konsumatorët e 

saj.

16/03/2018 Telekomi i Kosovës SH.A.

55355 dhe 55500
Pagesë e Lartë 

premium 

Për dërgim të SMS me vlerë të 

shtuar për aktivizimin e 

shërbimeve të ndryshme nga 

shfrytëzuesit e saj. 

28/04/2017 IPKO Telecommunications LLC

55101; 55103 dhe 55105
Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgim të SMS-ve me vlerë të 

shtuar nga ana e konsumatorëve 

të saj.

4/4/2018 Telekomi i Kosovës SH.A.

50444  Tekst pa pagesë 

Për mbushje elektronike përmes 

SMS, si dhe në rastin e kompanisë 

IPKO edhe blerjen e produkteve të 

tjera që ofron kjo kompani 

(INTERNET DUO,TV, DUOFIX 

dhe DUO TV); 

Po ashtu D61informimin e tyre në 

lidhje me gjendjen e bilancit të 

llogarisë së tyre bankare së bashku 

me detajet e 5 transaksioneve të 

fundit bankare që janë ekzekutuar 

në llogarinë e tyre.

29/05/2018 NLB Prishtina

DEPARTAMENTI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE (DKE)

Kodet Shkurta për shërbime të SMS me vlerë të shtuar  (Seria 5x )



50001  Tekst Pa pagesë 

Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme si mbushje elektronike 

përmes sms, e banking etj.

29/5/2017 TEB sh.a.

50005  Tekst pa pagesë 
Për mbushje elektronike përmes 

sms-ve, e-banking, etj.
11/05/2017 Banka Ekonomike 

50077 Tekst pa pagesë

Për mbajtjen në funksion të kodit 

të shkurtër të caktuar nga ARKEP 

për dërgimin e SMS për shërbimin 

‘Banka në telefon’. 

24/03/2018 Banka Kombëtare Tregtare sh.a.

50066 dhe 50055 Tekst pa pagesë

Për t’u mundësuar klientëve të 

përbashkët të operatorëve të 

telefonisë mobile dhe ‘BKT’-së që 

u mundëson qasje më të lehtë në 

blerjen e kredive për telefoninë 

mobile (mbushja elektronike e 

telefonave) 

29/06/2018 Banka Kombëtare Tregtare sh.a.

50333 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme bankare si mbushje 

elektronike, e- banking etj.

21/06/2018 ProCredit Bank sh.a.

55090
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për ofrimin e shërbimeve të SMS 

me vlerë të shtuar.
23/05/2018 Telekomi i Kosovës SH.A.

55055, 55066, 55077 dhe 

55088

Pagesë e Lartë 

Premium 

Për të tarifuar qytetarët, të cilët 

paraqesin shpallje dhe ankande në 

faqen e kësaj kompanie.

10/8/2017 Magazina sh.p.k.

50050 Tekst pa pagesë
Për ofrimin e informatave falas 

për nëna dhe gra shtatëzëna
23/5/2018 ClickAttack sh.p.k.

55050
Pagesë e lartë 

premium 

Për pagesën e kredive të 

ndryshme virtuale si për shkarkim 

të lojërave, abonime, rezultate 

futbolli dhe të ngjashme

23/5/2018 ClickAttack sh.p.k.

50777 dhe 50888 Tekst pa pagesë
Për aktivizimin e shërbimeve dhe 

ofertave te ndryshme. 
5/9/2017 IPKO Telecommunications LLC

50500 Tekst pa pagesë
Për aktivizimin e shërbimeve dhe 

ofertave te ndryshme. 
5/9/2017 IPKO Telecommunications LLC

50100 Tekst Pa pagesë

Për të ofruar shërbimin top up, 

respektivisht për mbushjet 

elektronike përmes SMS-ve.

6/8/2018 Dardafon.Net LLC

55701; 55702; 55703; 55704 

dhe 55705

Pagesë e Lartë 

premium 

Për t'u mundësuar konsumatorëve 

dhe atyre potencial që të bëjnë 

reklamime në web faqen e 

kompanisë lidhur me shitjen dhe 

blerjen e produkteve të tyre.

26/08/2018 MerrJep sh.p.k.

51100
Pagesë Bazike 

Premium

55100
Pagesë e Lartë 

Premium 

55200 dhe 55201
Pagesë Lartë 

Premium

Për të ofruar shërbime me vlerë 

thtuar.
11/10/2017 SADO Telekomunications sh.p.k

55550, 55551, 55552, 55553 

dhe 55554

Pagesë e lartë 

premium 

Për përdorim për çështje 

humanitare
18/10/2017 Telekomi i Kosovës SH.A.

50600 Tekst pa pagesë

Për t’u ofruar qytetarëve 

shërbimin e informimit lidhur me 

pikët, të cilat i kanë në 

dispozicion, realizojnë blerje të 

ndryshme, si dhe bëjnë mbushje.

26/07/2018 MANA sh.p.k.

50223 Tekst pa pagesë

Për shfrytëzim nga Raiffeisen 

Bank në mënyrë që klientët e saj të 

lajmërojnë për ankesat që ata 

mund të kenë rreth shërbimeve 

dhe produkteve që i ofron kjo 

bankë.

20/08/2017 Raiffeisen Bank Kosova J.S.C 

50150 Tekst pa pagesë

22/09/2017

Për t’u mundësuar shftytëzuesve 

të telefonisë mobile që të blejnë 

muzikë përmes dërgimit të SMS-

ave.

Premier sh.p.k.

Për ofrimin e lojrave shpërblyese 

dhe televotime.
VERDH sh.p.k.3/11/2018



53333
Pagesë Bazike 

Premium

50999 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve për 

konsumatorët lidhur me 

problemet që mund të ketë kjo 

kompani për shërbimet e 

internetit.

14/11/2017 CLICK NET sh.p.k.

50400  Tekst pa pagesë 

Për ofrimin e shërbimit ‘tekst pa 

pagesë’dhe përmes këtij numri do 

t’u ofrohen informata të ndryshme 

përdoruesve të telefonisë mobile.

19/12/2018 Epay Tech sh.p.k.

50222 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme bankare si mbushje 

elektronike përmes sms, e-

banking, bilanci i llograisë, blerje e 

produkteve (internet dhe TV) etj.

14/06/2018 Raiffeisen Bank Kosova J.S.C 

50040 Tekst pa pagesë
Për ofrimin e informacioneve me 

rëndësi për Agjensionin.
20/12/2017 Agjensia Kosovare e Privatizimit

50123 Tekst pa pagesë

Në mënyrë që konsumatorët e saj 

të kenë mundësi që të 

çregjistrohen nga databaza e kësaj 

kompanie nëse nuk dëshirojnë të 

kontaktohen më nga ata.

23/01/2018 Studio Moderna sh.p.k.

55006 dhe 55008
Pagesë e lartë 

premium 

Për të ofruar shërbime me vlerë të 

shtuar, respektivisht per qëllime 

humanitare.

23/01/2019 IPKO Telecommunications LLC

50008 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimeve, të cilat i ofron kjo 

kompani.

26/01/2018 Viva Fresh sh.p.k.

50678 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e informatave rreth 

kampanjave të ndryshmesi p.sh. 

promocionet e kompanive të 

ndryshme, njoftime mbi motin etj.

26/01/2018 Sparkle sh.p.k.

55400, 55401 dhe 55402
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për të ofruar shërbime me vlerë të 

shtuar, për uebfaqet 

horoskopishqip.com, 

autoshkolla.com dhe 

motilokal.com, respektivisht për 

horoskop, teste të autoshkollës 

dhe parashikim të motit.

08/02/2018 MOBALB sh.p.k.

50101 dhe 50505 Tekst pa pagesë

Për t’u vënë në dispozicion të 

konsumatorëve të saj për 

aktivizimin e shërbimeve dhe 

ofertave të ndryshme me anë të 

tekstit pa pagesë.

24/09/2017 IPKO Telecommunications LLC

55102
Pagesë e lartë 

Premium 

53101
Pagesë bazike 

Premium

50044, 50045 dhe 50555 Tekst pa Pagesë

51044 dhe 51045 Pagesë Standarde

53044 dhe 53045
Pagesë Bazike 

Premium

55044
Pagesë e Lartë 

Premium 

55666 dhe 55777
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për ofrimin e shërbimeve të 

televotimeve, love test, love teste, 

barcoleta dhe informacione të 

futbollit.

21/01/2018 N.T.SH. Kayalar

55003
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për aktivizimin e shërbimeve të 

ndryshme televizive dhe të 

telefonisë mobile

20/02/2019 IPKO Telecommunications LLC

50002 Tekst pa Pagesë
Për ofrimin e Bulk SMS për 

klientët e saj.
19/12/2018 TEB sh.a.

Media Servis SH.P.K.

Për ofrimin e lojrave shpërblyese 

dhe televotime.

19/12/2017 Telekomi i Kosovës SH.A.

Për shërbimet informuese për 

produktet, shërbimet informuese, 

kërkesat për ndryshim të profilit 

dhe kërkesa për premium. 

VERDH sh.p.k.3/11/2018

06/03/2018

Për uebfaqet horoskopishqip.com, 

autoshkolla.com dhe 

motilokal.com



55004
Pagesë e lartë 

Premium 

Për aktivizimin e shërbimeve të 

ndryshme televizive dhe të 

telefonisë mobile

21/02/2019 IPKO Telecommunications LLC

55099
Pagesë e Lartë 

premium 

Për dërgim të SMS-ve me vlerë të 

shtuar nga ana e konsumatorëve 

të saj.

22/03/2018 IPKO Telecommunications LLC

53049
Pagesë Bazike 

Premium

Për dërgim të SMS-ve me vlerë të 

shtuar nga ana e konsumatorëve 

të saj.

4/4/2018 IPKO Telecommunications LLC

50010 Tekst Pa Pagesë

Për të mundësuar shërbimet me 

SMS, të cilat ofrohen nga kjo 

bankë.

14/02/2019 Ziraat Bank

50224 Tekst pa pagesë
Për dërgimin e SMS rreth ofrimit 

të shërbimeve bankare.
10/4/2019 Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

55999
Pagesë e Lartë 

premium 

Për ofrimin e shërbimeve, 

respektivisht për aktivizimin e 

pakos Turbo Internet.

25/4/2019 IPKO Telecommunications LLC

50049  Tekst pa pagesë 

Për dërgimin e sms-ve pa pagesë 

nga konsumatorët e saj për 

aktivizimin e shërbimeve dhe 

ofertave të ndryshme

14/05/2018 IPKO Telecommunications LLC

55123
Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgimin e sms-ve me vlerë të 

shtuar për aktivizimin e 

shërbimeve dhe ofertave të 

ndryshme

14/05/2018 IPKO Telecommunications LLC

50011 Tekst pa pagesë
Për aktivizimin e shërbimeve 3G 

pa pagesë.
30/05/2018 Dardafon.Net LLC

50088 Tekst pa pagesë
Për lajmërimin e parregullësive 

gjatë zgjedhjeve.
30/05/2018

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të 

Hapur (KFOS)

50551, 50552, 50553, 50558, 

50559, 50560, 50561, 50562, 

50563 dhe 50564

Tekst pa pagesë

Për shërbimin Valapedia 

(notifications, astro zone, Fun 

zone, news zone, healthy zone, 

sport zone, adult service 

activation/deactivation, tv, radio, 

fan cup, valapedia test).

10/3/2018 Telekomi i Kosovës SH.A.

50666 Tekst pa pagesë Për lojra shpërblyese. 5/6/2018 IPKO Telecommunications LLC

50000  Tekst Pa Pagesë 

Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme si mbushje elektronike 

përmes sms, e-banking, bilancin e 

llogarisë së tyre bankare, blerja e 

produkteve (Internet dhe TV) etj. 

04/05/2019 Banka për Biznes

50160  Tekst pa pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve SMS 

banking.
22/01/2019 Banka për Biznes

50790  Tekst pa pagesë 

Për të informuar konsumatorët 

rreth faturave apo rreth ankesave 

si dhe për t’i mundësuar 

konsumatorëve që të thërrasin pa 

pagesë në qendrën e thirrjeve për 

t’u informuar si dhe për ankesa. 

15/06/2018 KESCO

50791  Tekst pa pagesë 

Për të informuar konsumatorët 

rreth problemeve me rrjetin 

elektrik, notifikime për 

kyçje/rikyçje etj.

15/06/2018 KEDS

55524
 Pagesë e lartë 

premium  

Për shërbime rreth shitjes së 

veturave, ku klientët e saj mund të 

shësin veturat përmes shpalljeve 

dhe pagesa për shpallje bëhet 

përmes SMS.

20/6/2018 Vetura24 sh.p.k.



51331  Pagesë standarde 

Për shërbimin e SMS-ve ku 

përmes një aplikacioni të zhvilluar 

nga Cacttus mundësohet realizimi 

i SMS-ve, respektivisht Cacttus u 

ofron shërbimin e SMS klientëve 

të saj si p.sh; ‘Spitalit Aloka’ ku 

përmes këtij aplikacioni klinetët e 

këtij spitali njoftohen për 

shërbimet që ata ofrojnë. 

26/06/2018 Cacttus sh.a.

59000
 Për të rritur/çmimi 

i ndryshueshëm 

Për ofrimin e shërbimeve të SMS 

bisedave me përmbajtje për të 

rritur.

26/06/2018 ClickAttack sh.p.k.

55049
 Pagesë e Lartë 

Premium  
Për qëllime humanitare Pa afat IPKO Telecommunications LLC

55001
 Pagesë e Lartë 

Premium  
Për qëllime humanitare Pa afat IPKO Telecommunications LLC



50987  Tekst pa pagesë 

Për të informuar konsumatorët 

rreth promocioneve të produkteve 

që i ofron kjo kompani

18/07/2018 OM KOS sh.p.k.

50111  Tekst pa pagesë 

Për të informuar konsumatorët 

rreth promocioneve të produkteve 

që i ofron kjo kompani.

18/07/2018 KEP TRUST


