
Numri-at Lloji i Shërbimit Qëllimi i Përdorimit Data e Skadimit Përdoruesi/Operatori

(0)800 10100 Pa-Pagesë

Për parashtrimin e ankesave nga 

qytetarët rreth ofrimit të 

shërbimeve telekomunikuese.

Pa afat ARKEP

(0)800 19999 Pa-Pagesë
Për tu mundësuar qytetarëve 

lajmërimin e rasteve të ndryshme
12/9/2018 Policia e Kosovës

(0)800 11112 Pa-Pagesë

Për t'u mundësuar qytetarëve 

shërbimin e thirrjes pa pagesë për 

të paraqitur viktimat e dhunës me 

theks të veçantë për viktimat e 

trafikimit, viktimat e dhunë në 

familje, keqpërdorimit seksual si 

dhe abuzimin e fëmijëve.

16/10/2018 Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

(0)800 08000 Pa-Pagesë

Për t‟iu mundësuar 

konsumatorëve të saj që të 

thërrasin pa pagesë, me qëllim të 

sigurimit të mirëmbajtjes dhe 

mbarëvajtjes së rrjetit të 

„NEGENET‟.

15/10/2017 Negenet Sh.p.k

(0)800 24444  Pa-Pagesë 

Për t‟iu mundësuar klientëve të saj 

dhe klientëve potencial që ta 

kontaktojnë atë pa pagesë për 

paraqitjen e ankesave nga 

huamarrësit e saj.

24/11/2017 Agjensioni për Financim në Kosovë

(0)800 50500 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të informohen rreth shërbimet 

financiare jobankare, siç janë 

transferet e shpejta të parave si 

dhe në rastin e ankesave që ata 

mund të kenë.

4/6/2017 Moneta sh.p.k.

(0)800 11333 Pa-Pagesë

Në bashkëpunim me OSBE do të 

fillojnë një fushatë vetëdijësuese 

për gazetarë në lidhje me të drejtat 

e tyre dhe krijimin e një mundësie 

që ata të raportojnë në rast të 

kërcënimeve apo shkeljes së të 

drejtave të tyre

4/6/2017 Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës

(0)800 80000 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar klientëve të saj 

që të informohen dhe të kenë qasje 

në shërbimet e shitjes për 

produkte farmaceutike dhe pajisje 

medicinale.

2/7/2017 Medical Group sh.p.k.

(0)800 05555 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar klientëve të saj 

që të informohen rreth shërbimeve 

të personalizimit të kartelave dhe 

produkteve që ata ofrojnë. 

2/7/2017 QUIPU sh.p.k.

(0)800 15000; (0)800 16000 

dhe (0)800 17000
Pa-Pagesë

Për ofrimin e linjës pa pagesë për

biznese, linjës për institucione dhe

linjës opsionale shtesë.

20/07/2017 PTK sh.a.

DEPARTAMENTI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE (DKE)

Numeracioni Jo-Gjeografik për Shërbime Speciale  (Seria 8x )



(0)800 13333  Pa-Pagesë 

Për t‟iu dhënë informata klientëve 

të saj për shërbimet që i ofron kjo 

ndërmarrje.

21/07/2017 Ujë Rugove sh.p.k.

(0)800 70000; (0)800 70070 

dhe (0)800 70080

Pa-Pagesë Për qendrën e thirrjeve, gjegjësisht 

për asistence ndaj klientëve

11/8/2017 IPKO Telecommunications LLC

(0)800 03333 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

(0)800 11222 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar klientëve të saj 

që ta kontaktojnë atë në rast të 

ndonjë defekti a prishjeje të 

veturës së tyre.

19/06/2017 Porsche Kosova sh.p.k.

(0)800 22222 Pa-Pagesë

Për t‟u dhënë informata klientëve 

të saj për shërbimet që i ofrojnë, 

respektivisht për t‟i informuar për 

repertorin e kinemasë dhe për të 

ju mundësuar rezervimin e 

ulëseve për filmat e preferuar.

30/06/2017 Kino ABC

(0)800 01000 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë shërbimin e 

taksisë.

14/10/2017 Taksi SHAQA sh.p.k.

(0)800 44455 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë shërbimin e 

taksisë.

19/10/2017 Radio Taksi Europa

(0)800 30000 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë për t‟u 

informuar në lidhje me shërbimet 

që ofron kjo kompani.

19/10/2017 N.T.SH. Univerzal Bini

(0)800 18888 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve të 

saj që të thërrasin pa pagesë, për të 

shprehur pakënaqësitë apo 

ankesat eventuale për produktet 

dhe pajisjet medicinale.

19/10/2017
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe 

Pajisje Medicionale (AKPPM)

(0)800 12222 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar klientëve të saj 

që të thërrasin pa pagesë për t‟u 

informuar në lidhje me furnizimin 

me barna.

19/10/2017 Asgeto sh.p.k.

(0)800 08000 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar 

konsumatorëve të saj që të 

thërrasin pa pagesë, me qëllim të 

sigurimit të mirëmbajtjes dhe 

mbarëvajtjes së rrjetit të Negenet.

15/10/2017 Negenet sh.p.k.

(0)800 24444 Pa-Pagesë

Për thirrje telefonike pa pagesë, 

për paraqitjen e ankesave nga ana 

e huamarrësve të saj.

24/11/2017 Agjensioni për Financim në Kosovë

(0)800 08888 dhe (0)800 

09999
 Pa-Pagesë 

Për t‟iu mundësuar klientëve të saj 

dhe klientëve potencial që ta 

kontaktojnë atë pa pagesë në 

lidhje me shërbimeve e ofruara 

nga kjo kompani. 

30/11/2017 Dardafon.Net LLC

(0)800 33333 Pa-Pagesë

Për thirrje telefonike pa pagesë, ku 

kjo fabrikë farmaceutike, e cila bën 

mbikçyrjen e efektit të produkteve 

të saj do t‟u mundësoj 

konsumatorëve të saj që ta 

thërrasin për të kërkuar informata 

dhe paraqitjen e sugjerimeve që 

ata mund të kenë.

27/11/2017 TrePharm sh.p.k.



(0)800 04444 dhe (0)800 

07777
 Pa-Pagesë 

Për t‟iu mundësuar klientëve të saj 

dhe klientëve potencial që ta 

kontaktojnë atë pa pagesë në 

lidhje me shërbimeve e ofruara 

nga kjo kompani. 

30/11/2017 Devolli Group sh.p.k.

(0) 800 15555  Pa-Pagesë 

Me qëllim të mbikëqyrjes dhe 

mbrojtjes së të drejtave dhe lirive 

themelore të personave fizik dhe 

juridik nga veprimet, ose 

mosveprimet e paligjshme dhe të 

parregullta të autoriteteve publike 

në Kosovë. 

19/12/2017 Avokati i Popullit

(0) 800 50800 Pa-Pagesë

Për informimin e aksidenteve në 

rrugë dhe masat parandaluese të 

aksidenteve, veprime preventive 

me qilim të rritjes së sigurisë në 

komunikacion, fushata për 

ngritjen e vetëdijes së ngasësve, 

shoqërisë, medieve dhe opinionit 

të gjerë, si dhe  veprime tjera të 

ngjashme për sigurinë në rrugë.

25/01/2017 Agjensioni Kosovar i Motorizmit

(0) 800 50095 Pa-Pagesë

Për të komunikuar pa pagesë me 

qytetarët, në mënyrë që t‟u ofrohet 

ndihmë dhe trajtim më efikas i 

shqetësimeve të tyre, si dhe 

informata tjera të nevojshme për 

qytetarët. 

10/2/2018 Dogana e Kosovës

(0)800 33000 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë, për ta 

kontaktuar rreth shërbimeve të 

taksisë të cilat i ofron kjo kompani.

8/2/2017 Elm Group sh.p.k.

(0)800 86668 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë, për ta 

kontaktuar rreth shërbimeve të 

dërgesave postare, të cilat i ofron 

kjo kompani.

16/02/2017 KCC sh.p.k.

(0)800 24242 dhe (0)800 

26262
Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë, për ta 

kontaktuar rreth shërbimeve, të 

cilat i ofron kjo agjenci turistike.

28/02/2017 N.SH.P MCM

(0)800 11177 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë, për ta 

kontaktuar rreth shërbimeve të 

taksisë të cilat i ofron kjo kompani.

28/02/2017 Radio Taxi GETI

(0) 800 50444 Pa-Pagesë

Për të mundësuar thirrje 

telefonike pa pagesë, për t‟u 

informuar dhe për të shprehur 

shqetësimet dhe ankesat që 

qytetarët mund të kenë në lidhje 

me shërbimet që ofron banka 

NLB.

22/03/2018 NLB Prishtina sh.a.

(0) 800 86466 Pa-Pagesë

Për të mundësuar thirrje 

telefonike pa pagesë, për t‟u 

informuar dhe për të shprehur 

shqetësimet dhe ankesat që 

qytetarët mund të kenë në lidhje 

me shërbimet që ofron UFP.

29/03/2018 Unioni Financiar Prishtinë sh.p.k.

(0)800 80800  Pa-Pagesë 
Për ofrim të shërbimeve për 

qytetarët.
29/04/2018 ATK



(0)800 60000 dhe (0)800 

60001
 Pa-Pagesë 

Për t‟iu dhënë qytetarëve njoftime 

lidhur me shërbimet që i ofron 

komuna si dhe për paraqitjen e 

parregullësive apo vërejtjeve të 

qytetarëve. 

30/1/2018 KK Gjakovë

(0)800 50055  Pa-Pagesë 

Për t‟i mundësuar klientëve të tyre 

marrjen e informatave dhe 

porosive lidhur me produktet që i 

ofron kjo kompani 

9/5/2017 PHOENIX Pharma Sh.P.K

(0)800 05566  Pa-Pagesë 

Për t‟i mundësuar klientëve të saj  

që të thërrasin pa pagesë për t‟u 

informuar rreth shërbimeve të 

kësaj kompanie.

19/5/2017 AGNA Kosova LLC

(0) 800 44444 Pa-Pagesë

Për thirrje telefonike pa pagesë, 

me qëllim që klientët e saj të 

mund të thërrasin për shërbime të 

taksisë.

4/1/2018 N.P.SH. Royal

(0) 800 99999 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar personave në 

moshë të shtyrë dhe të sëmurëve 

të kësaj kategorie që të thërrasin 

pa pagesë në rast se kanë nevojë 

për  ndihmë shëndetësore.

31/05/2018
Qendra Kryesore e Mjeksisë 

Familjare

(0) 800 66666 Pa-Pagesë

Për t‟u mundsuar qytetarëve që të 

thërrasin pa pagesë shërbimin e 

taksisë.

31/05/2018 Taxi Luli

(0)800 30900 Pa-Pagesë

Për t‟i mundësuar qytetarët  që të 

thërrasin pa pagesë për dhënien e 

opinioneve, shqetësimeve në 

lidhje me nivelin e shërbimeve të 

ofruara nga Insititucionet e 

Republikës së Kosovës.

14/6/2017
Agjensioni për Shoqri të 

Informacionit

(0)800 06666 Pa-Pagesë

Për t-u mundësuar klientve të saj 

thirrje pa pagesë për shërbimet që 

i ofron.

29/06/2018 BKT sh.a.

(0)800 22205 Pa-Pagesë

Për t‟i mundësuar bujqëve marrjen 

e informatave lidhur me aplikimin 

për grandet në fushën e bujqësisë

25/07/2017 N.SH. "QAD"

(0)800 00888 Pa-Pagesë

Për t‟i mundësuar konsumatorëve 

të informohen rreth produkteve të 

saj.

25/07/2017 Sach LLC

(0)800 11000 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve për 

qytetar.
23/05/2018 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

(0)800 54321 Pa-Pagesë

Për tu mundësuar qytetarëve të 

thrrasin pa pagesë për dhënien e 

opinioneve dhe shqetësimeve 

lidhur me shërbimet e ofruara nga 

kjo kompani.

6/7/2018 IP-KOS sh.p.k.

(0)800 11111 Pa-Pagesë

Për tu mundësuar qytatarëve 

thirrje pa pagesë për lajmërimin e 

rasteve të trafikimit dhe 

përdorimit të drogës

21/06/2018
Ministria e Punëve të Brendshme - 

Policia e Kosovës

(0)800 11155 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar klientëve të saj 

të thirrin pa pagesë lidhur me 

shërbimet e ofruara.

28/07/2017 N.P.SH. BEKI

(0)800 10111 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar komunikim 

dhe informim më të lehtë dhe pa 

pagesë familjarëve të fëmijëve të 

prekur me autizëm. 

16/08/2018 Autizmi Flet OJQ

(0)800 20020 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar klientëve të saj 

të thirrin pa pagesë lidhur me 

shërbimet e ofruara (Shitje të 

pajisjeve teknologjike).

24/08/2017 ZONE mobile LLC



(0)800 08401  Pa-Pagesë 

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të informohen dhe që të ofrojnë 

informacione që do të ndihmonin 

në procesin e ndriçimit të fatit të 

personave të zhdukur.

29/05/2018
Komisioni Qeveritar për Persona të 

Zhdukur

(0)800 20300  Pa-Pagesë 

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

ta thërrasin pa pagesë, për 

shërbimet e taksisë.

05/09/2017 Radio Taxi Prishtina sh.p.k.

(0)800 20000 Pa-Pagesë

Numri i alokuar do të përdoret 

nga IPKO në bashkëpunim me 

ofrues tjerë të shërbimeve, 

varësisht prej kërkesave.

30/09/2017 IPKO Telecommunications LLC

(0)800 20100 Pa-Pagesë
Për thirrje pa pagesë për ofrimin e 

shërbimeve të taksisë.
31/10/2017 RADIO TAXI BEKA sh.p.k.

(0)800 20400 Pa-Pagesë
Për thirrje pa pagesë për ofrimin e 

shërbimeve të taksisë.
31/10/2017 N.SH. Taxi "Radio Peja-1"

(0) 800 00001;      (0) 800 

00002;      (0) 800 00003;      

(0) 800 00004
Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë, për ta 

kontaktuar rreth shërbimeve 

turistike dhe të transportit ajoror 

të cilat i ofron kjo ndërmarrje.

16/11/2018 N.T.SH. Eurokoha

(0) 800 00555 Pa-Pagesë

Për t‟i mundësuar qytetarëve  që 

ta thërrasin pa pagesë, për 

shërbimet e taksisë.

31/10/2017 N.P.T. Albani

(0)800 14040 Pa-Pagesë

Për t‟i mundësuar qytetarëve që ta 

thërrasin pa pagesë, për asistencën 

e ndihmës rrugore.

31/10/2017 “Turing Club Kosova” sh.p.k 

(0)800 10800 Pa-Pagesë

Për thirrje pa pagesë për 

lajmërimin e çështjeve që kanë të 

bëjnë me korrupsionin.

13/5/2018 Agjensioni Kundër Korrupsionit

(0)800 76333 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
31/10/2017 Arditi Tours sh.p.k.

(0)800 10200 Pa-Pagesë

Për informata dhe kërkesat që 

konsumatorët mund të kenë për 

shërbimet e kompanisë në fjalë.

4/1/2018 MANA sh.p.k.

(0)800 01234; (0)800 88008; 

(0)800 98009
Pa-Pagesë

Për ofrimin e shërbimeve lidhur 

me problemet e qasjes në internet.
14/11/2017 Click Net sh.p.k.

(0)800 11110 Pa-Pagesë

Për t‟i mundësuar qytetarëve që ta 

thërrasin pa pagesë, për 

lajmërimin e rasteve yë 

gërmimeve klandestine  apo 

shkatërrimeve të qëllimshme të 

trashëgimisë kulturore.

30/11/2017
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi 

Kulturore

(0)800 40400 Pa-Pagesë

Për t‟u ankuar rreth pakënaqësivë 

që mund të kenë rreth shërbimeve 

shëndetesore.

30/11/2017
Shoqata për të drejtat e pacientëve  - 

PRAK

(0)800 66000 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
5/12/2016 N.SH. "ERA"

(0)800 74033 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
12/12/2017 VIP TAXI N.SH.T.

(0)800 22800 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

transportit të automjeteve.
17/05/2018 Marimanga NTSH

(0)800 55555 Pa-Pagesë

Për t'u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë për qendrat 

e votimit dhe mundësinë e 

ndërrimit të qendres së votimit

30/12/2018 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

(0)800 66668 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
27/12/2017 London Taxci sh.p.k.



(0)800 88000 Pa-Pagesë

Në mënyrë që spitalet rajonale të 

mund të të mund të thërrasin pa 

pagesë, respektivisht Klinikat e 

Neonatologjisë të mund të 

kontaktojnë në mes veti në raste të 

emergjencave me qëllim të 

mbarëvjajtjes së sistemit të 

referimit neonatal në vend.

27/12/2017 Aksioni për Nëna dhe Fëmijë

(0)800 50040 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informacioneve në 

dobi të kësaj agjensie.
20/12/2017 Agjensia Kosovare e Privatizimit

(0) 800 1800 Pa-Pagesë

Me qëllim të dhënies së 

shpjegimeve/ informacioneve 

rreth produkteve të saj.

28/12/2018 British American Tobacco

(0)800 04000 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
11/1/2018 N.SH. SPEED

(0)800 30300 Pa-Pagesë

Për shërbimet që ndërmarrja i 

ofron në rrjetin e saj të shitoreve, 

për ankesa dhe sugjerime, e të 

ngjashme.

6/5/2018 Elkos sh.p.k.

(0)800 02222 Pa-Pagesë

Për të mundësuar që qytetarët të 

thërrasin pa pagesë për tu 

informuar rreth shërbimeve, të 

cilat i ofron kjo kompani.

29/01/2018 SIM LOGISTIC SH.A.

(0)800 75000 Pa-Pagesë

Për të mundësuar që qytetarët të 

thërrasin pa pagesë për tu 

informuar rreth shërbimeve, të 

cilat i ofron kjo kompani.

5/2/2018 ILLYRIA SH.A.

(0)800 33399 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
8/2/2018 Radio Taxi VIP sh.p.k.

(0)800 90000 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin pa pagesë për rastet 

aksidenteve aeuronautike dhe 

hekurudhore.

8/2/2018

Zyra e Kryeministrit - Komisioni për 

hetimin e aksidenteve dhe 

incidenteve aeronautike

(0)800 23456 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar studentëve 

shërbime përmes komunikimit pa 

pagesë.

15/02/2018 “BPrAL RIINVEST " SH.A.

(0)800 53333 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin pa pagesë për t‟u 

informuar rreth shërbimeve që i 

ofron kjo kompani.

27/02/2018 “ALLIANCE KOSOVO” SH.P.K. 

(0)800 25000 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin pa pagesë për 

paraqitjen e ankesave, vërejtjeve 

apo sugjerimeve.

15/02/2019 “Bluechip Kosovo” L.L.C. 

(0)800 40000 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin pa pagesë për të 

kërkuar ndihmë rreth varësisë që 

kanë nga lojërat e fatit.

15/02/2018 Lotaria e Kosovës

(0)800 80808 Pa-Pagesë

Për t‟u informuar rreth 

shërbimeve që i ofron kjo 

kompani, rreth promovimit të 

produkeve të ndryshme shtëpiake

2/3/2018 Shtëpia ime sh.p.k.

(0) 800 50223 Pa-Pagesë

Për të mundësuar thirrje 

telefonike pa pagesë, për ankesat 

që qytetarët mund të kenë rreth 

shërbimeve që i ofron banka.

1/3/2019 Raiffeisen Bank Kosovo JSC sh.p.k‟ 

(0)800 60030 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
19/03/2018 Express Taxi L.L.C. 



(0)800 77777 Pa-Pagesë

Për komunikim me qytetarë, të 

cilët kanë qenë viktima apo edhe 

dëshmitarë të korrupsionit, në 

mënyrë që t‟i adresojnë rastet në 

institucionet kompetente me 

ndihmën e një avokati të 

angazhuar  nga KDI.

6/4/2019 Instituti Demokratik i Kosovës

(0)800 20500 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin pa pagesë për 

përkrahje teknike, informata.

20/03/2019 N.P.SH. Artmotion

(0)800 55533 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
28/04/2018 N. SH. E Victory

(0)800 50050 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë, për të 

shprehur shqetësimet dhe ankesat 

që ata mund të kenë në lidhje me 

shërbimet e kësaj kompanie.

10/3/2019 Al Petrol sh.p.k.

(0)800 10000; (0)800 00800; 

(0)800 10001; (0)800 01011; 

(0)800 50005; (0)800 05055; 

(0)800 50555; (0)800 8252; 

(0)800 11880

 Pa-Pagesë 

Numrat e caktuar përdoren nga 

Telekomi i Kosovës SH.A. për t‟i 

mundësuar palëve të interesuara 

që të thërrasin pa pagesë për 

shërbime të ndryshme.

23/12/2018 Telekomi i Kosovës sh.a.

(0)800 73111  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin pa pagesë për t‟u 

informuar rreth dërgesave postare 

si dhe për informata tjera.

22/03/2019 3P sh.p.k.

(0)800 22559 dhe (0)800 

40040
 Pa-Pagesë 

Për përkrahje teknike si dhe 

informata rreth shërbimeve që i 

ofron kjo kompani.

22/03/2019 Kujtesa Net sh.p.k.

(0)800 20600 dhe (0)800 

20700
 Pa-Pagesë 

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin pa pagesë për 

përkrahje teknike, informata.

23/03/2019 N.P.SH. Artmotion

(0)800 00022  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
03/04/2018 Art Taxi sh.p.k.

(0)800 22200  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimeve turistike.
10/04/2018 NOA FLY gmbh Dega Kosovë

(0)800 77577  Pa-Pagesë 

Për të paraqitur ankesat që mund 

të kenë rreth sigurisë dhe 

shëndetit në punë.

26/04/2018 Inspektoriati i Punës

(0)800 28600  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
26/04/2018 EURO TAXI sh.p.k.

(0)800 70700  Pa-Pagesë 

Për t‟u mundësaur klientëve që ta 

thërrasin pa pagesë rreth 

furnizimit me medikamente 

medicinale.

26/04/2018 NIKA PHARM sh.p.k.

(0)800 25800  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

sigurimeve
26/04/2018 SIGMA - Dega në Kosovë

(0)800 23000  Pa-Pagesë 

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë për ta 

kontaktuar rreth shërbimeve të 

bankës.

12/5/2018 TEB SH.A.

(0)800 77300  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
4/5/2018 “Radio Taxi OKEY” SH.P.K. 

(0)800 02000  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
21/5/2018 City Taxi sh.p.k.,

(0)800 03000  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
22/5/2018 Taxi City sh.p.k.,

(0)800 10700 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë, për ta 

kontaktuar rreth shërbimeve të 

taksisë të cilat i ofron kjo kompani.

25/01/2019 Radio Taxi Vala

(0)800 88811  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
17/5/2018 Golden Taxi sh.p.k.,



(0)800 80008 Pa-Pagesë

Për t‟i mundësuar personelitit 

shëndetësor që të komunikojnë pa 

pagesë për thirrje në qendrën e 

Ndihmës.

30/3/2018 Ministria e Shëndetësisë

(0)800 08880 Pa-Pagesë

Për thirrje pa pagesë rreth 

asistencës së përgjithshme 

rrugore.

25/05/2018 APR sh.p.k.

(0)800 12233 dhe (0)800 

12244
Për Lajmërimin e parragullësive

(0)800 12255
Për lajmërimin e rasteve të 

rrezikut nga qenët endacak

(0)800 80888 Pa-Pagesë

Për t‟i mundësuar qytetarëve që ta 

thërrasin pa pagesë për shërbimet 

e pastrimit, të cilat i ofron kjo 

kompani.

7/4/2019 N.T.SH. Pastruesi

(0)800 60012 dhe (0)800 

11131
Pa-Pagesë

Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
25/05/2018 Golden Taxi sh.p.k.,

(0)800 11166 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
31/10/2018 N.SH.T Radio Taxi” Dallas” 

(0)800 11120 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
31/05/2018 Taxi Leonardi

(0)800 20800 Pa-Pagesë
Për të komunikuar rreth 

produkteve, të cilat i ofron kjo 
31/05/2018 “Lactalis” SH.P.K. 

(0)800 00987 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

asistencës rrugore.
5/6/2018 Auto Moto Club Kosovoa

(0) 800 50000  Pa-Pagesë 
Për thirrje telefonike pa pagesë, 

me qëllim që klientët e saj të 
04/01/2019 Banka për Biznes

(0)800 79100  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

(0)800 06969  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
20/6/2018 Doniku sh.p.k.

(0)800 12321 Pa-Pagesë

Për t‟u mundësuar qytetarëve të 

thirrin pa pagesë për asistencë 

rrugore 24 orë në ditë.

1/8/2018 AMCK sh.p.k.

(0)800 17777  Pa-Pagesë 

Për t‟u mundësuar palëve të 

interesuara që ta kontaktojnë atë 

për paraqitjen e shqetësimeve, 

kërkesave apo ankesave që mund 

të kenë gjatë ofrimit të shërbimeve 

shëndetësore.

21/07/2019 Ministria e Shëndetësisë

Pa-Pagesë 30/01/2019 Komuna e Prishtinës


