
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 77300  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
4/5/2021 “Radio Taxi OKEY” SH.P.K. 

(0)800 70000; (0)800 70070 

dhe (0)800 70080

Pa-Pagesë

Për qendrën e thirrjeve, 

gjegjësisht për asistence ndaj 

klientëve

Pa afat IPKO Telecommunications LLC

(0)800 20000 Pa-Pagesë

Për shërbime të veçanta në 

bashkëpunim me ofruesë tjerë të 

shërbimeve të komunikimeve 

elektronike, varësisht prej 

kërkesave.

Pa afat IPKO Telecommunications LLC

(0)800 77123 Pa-Pagesë

në mënyrë që qytetarët të mund të 

komunikojnë për problemet që ata 

mund të kenë rreth shërbimeve 

që i ofron kjo kompani.

15/01/2020 Pastrimi SH.A.

(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. 

Pa afat Dardafon.Net LLC

(0)800 88888  Pa-Pagesë 

Për informimin e studentëve rreth 

shërbimeve, të cilat i ofron ky 

Institucion.

22/01/2020 Kolegji AAB

(0)800 15000, (0)800 16000 

dhe (0)800 17000
Pa-Pagesë

Për ofrimin e linjave pa pagesë 

për biznese, linjës për Institucione 

dhe linjës opsionale shtesë. 

Pa afat Telekomi i Kosovës sh.a.

(0)800 10200 Pa-Pagesë

Për informata dhe kërkesat që 

konsumatorët mund të kenë për 

shërbimet e kompanisë në fjalë.

4/1/2020 MANA 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.

29/01/2020 SIM LOGISTIC SH.A.

(0)800 42000 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të informohen rreth shërbimeve 

që i ofron kjo komunë.

22/02/2020 Komuna e Vushtrrisë

(0)800 80090 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për 

shërbimin e taksisë.

22/02/2020 Velania sh.p.k.

(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.

5/2/2022 ILLYRIA SH.A.

(0)800 19200  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që qytetarët të 

informohen rreth shërbimeve, të 

cilat ofrohen nga kjo komunë.

11/03/2022 Komuna e Prizrenit

DEPARTAMENTI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE (DKE)

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



(0)800 20202  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që qytetarët qytetarët 

të thërrasin  pa pagesë dhe të 

mund të informohen rreth  

proceduarve të aplikimit për 

njohjen dhe verifikimin e statusit 

të përsonve të dhunuar gjatë 

luftës në Kosovë.

21/03/2020
Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale

(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.

27/02/2020 “ALLIANCE KOSOVO” SH.P.K. 

(0)800 39393 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për 

shërbimin e taksisë.

29/03/2020 Star Taxi sh.p.k.

(0)800 04000 Pa-Pagesë

Për ofrimin e informatave të 

ndryshme rreth shërbimit të 

taksisë.

11/1/2020 N.SH. SPEED

(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.

22/03/2022 NLB Banka

(0)800 60090 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
10/4/2020 N.SH. “CITY TAXI” 

(0)800 06666 Pa-Pagesë

Për t-u mundësuar klientve të saj 

thirrje pa pagesë për shërbimet që 

i ofron.

29/06/2022 BKT sh.a.

(0)800 90000 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin pa pagesë për rastet 

aksidenteve aeuronautike dhe 

hekurudhore.

8/2/2022

Zyra e Kryeministrit - Komisioni për 

hetimin e aksidenteve dhe 

incidenteve aeronautike

(0)800 20200 Pa-Pagesë

Në mënyrë që gjithë qytetarët të 

mund të informohen  për 

shërbimet që i ofron kjo kompani, 

informata për mundësi punësimi 

apo ankesat dhe sugjerimet që ata 

mund të kenë.

15/06/2021 Meridian Express sh.p.k.

(0)800 30300 Pa-Pagesë

Për shërbimet që ndërmarrja i 

ofron në rrjetin e saj të shitoreve, 

për ankesa dhe sugjerime, e të 

ngjashme.

6/5/2022 Elkos sh.p.k.

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

taksisë.
17/5/2020 Golden Taxi sh.p.k.,

(0)800 60012 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
25/05/2020 Golden Taxi sh.p.k.,

(0)800 19400 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të informohen rreth shërbimeve 

që i ofron kjo komunë.

13/06/2020 Komuna e Mitrovicës

(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. 

15/06/2020 KESCO

(0)800 08880 Pa-Pagesë

Për thirrje pa pagesë rreth 

asistencës së përgjithshme 

rrugore.

25/05/2020 APR sh.p.k.

(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.

6/7/2020 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

21/06/2020
Ministria e Punëve të Brendshme - 

Policia e Kosovës



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

sigurimeve
26/04/2022 SIGMA - Dega në Kosovë

(0)800 01111  Pa-Pagesë 
Për parashtrimin e ankesave të 

qytetarëve.
28/06/2020 Birra Peja sh.a.

(0)800 12321 Pa-Pagesë

Për t’u mundësuar qytetarëve të 

thirrin pa pagesë për asistencë 

rrugore 24 orë në ditë.

1/8/2020 AMCK sh.p.k.

(0)800 78787 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
28/6/2020 DITI sh.p.k.

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

taksisë.
22/5/2020 Taxi City sh.p.k.

(0)800 80050  Pa-Pagesë 
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
04/07/2020 “Radio Taxi Nita” sh.p.k. 

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

transportit të automjeteve.
17/05/2022 Marimanga sh.p.k.

(0)800 77770  Pa-Pagesë 

Për ofrimin e informatave për 

shitblerjen e banesave, 

institucionin parashkollor 

"Linda", produkteve ushqimore, 

etj. 

09/07/2020 AL Trade Center sh.p.k.

(0)800 20800  Pa-Pagesë 

Për të komunikuar rreth 

shërbimeve dhe produkteve, të 

cilat ofrohen nga kjo kompani.

31/5/2020 Lactalis sh.p.k.

(0)800 19420  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të informohen rreth termineve 

dhe shërbimeve që i ofron qendra 

e mjekësisë familjare në Vushtrri.

02/09/2020 Komuna e Vushtrrisë

(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.

16/10/2020 Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

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

lajmërimin e rasteve të ndryshme
12/9/2020 Policia e Kosovës

(0) 800 50000  Pa-Pagesë 

Për thirrje telefonike pa pagesë, 

me qëllim që klientët e saj të 

mund të thërrasin për informata 

rreth shërbimeve të bankës.

04/01/2021 Banka për Biznes

(0) 800 66666 Pa-Pagesë

Për t’u mundsuar qytetarëve që të 

thërrasin pa pagesë shërbimin e 

taksisë.

31/05/2020 NPRT "Luli"

(0)800 11188 Pa-Pagesë

Për t’u mundsuar qytetarëve që të 

thërrasin pa pagesë shërbimin e 

taksisë.

10/12/2020
NPSH ALLMAKES GLOBAL 

SERVICES

(0)800 75757 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin për përkrahje teknike, 

faturim, informacione për oferta 

etj.

10/12/2020 “Hymeri Elevators” L.L.C. 

(0)800 11800 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin në mënyrë që 

qytetarët të mund të thërrasin për 

legalizimin e armëve.

18/12/2020 Ministria e Punëve të Brendshme

(0) 800 18001 Pa-Pagesë

Me qëllim të dhënies së 

shpjegimeve/ informacioneve 

rreth produkteve të saj.

28/12/2020 British American Tobacco

(0)800 47736 Pa-Pagesë

Për përkrahje teknike si dhe 

informata rreth  shërbimeve që i 

ofron kjo kompani.

Pa afat Kujtesa Net sh.p.k.

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

qytetar.
23/05/2020 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

(0)800 80055 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 21/01/2020 Radio Taxi Nita sh.p.k.



(0)800 77788 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të 

thërrasin pa pagesë për 

shërbimet, të cilat i ofron kjo 

kompani.

11/01/2021 Monego sh.p.k.

(0)800 80880 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 12/02/2021 RED sh.p.k.

(0)800 10510 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 28/01/2021 N.T. Apollo

(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.

Pa afat Telekomi i Kosovës sh.a.

(0)800 11144  Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 20/2/2021
NPSH ALLMAKES GLOBAL 

SERVICES

(0)800 11022  Pa-Pagesë 
Për zyren e mbrojtjes së 

Konsumatorit
20/02/2021 Komuna e Pejës

(0)800 80080  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin për paraqitjen e 

ankesave dhe vërejtjeve që mund 

të kenë në lidhje me shërbimet e 

ofrurara nga kjo kompani. 

8/1/2021
“Coca Cola Bottling Company 

Kosovo” L.L.C. 

(0)800 33000  Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 8/2/2021 ELM Group sh.p.k.

(0)800 18188  Pa-Pagesë 

Për dhënien e informatave 

blerësve të saj aktualë dhe atyre 

potencialë të bllokave Silikate në 

mënyrë që të përmirësohen 

kushtet për blerësit e saj.

12/3/2021 “Xella Kosova ” L.L.C. 

(0)800 55500  Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 28/02/2021 Kaltrina sh.p.k

(0)800 30500 Pa-Pagesë

Për t’i informuar rreth kartelës 

bonus që e kanë klientet e kësaj 

ndërmarrje. 

14/09/2020 Kastrati Pharmacy sh.p.k.

(0)800 88800 Pa-Pagesë
Për t’u informuar rreth 

shërbimeve që ajo i ofron.
6/11/2020 Euromed Group sh.p.k.

(0)800 11004 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin zyrën për mbrojtjen e 

konsumatorit në këtë komunë

28/02/2021 Komuna e Suharekës

(0)800 52800  Pa-Pagesë 

Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimeve, të cilat i ofron kjo 

kompani.

26/07/2020 Delta Security sh.p.k.

(0)800 11010  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin zyrën për mbrojtjen e 

konsumatorit në këtë komunë

28/02/2021 Komuna e Kamenicës

(0)800 11177  Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 28/02/2021 Radio Taxi Geti

(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 11001 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin zyrën për mbrojtjen e 

konsumatorit në këtë komunë

10/3/2021 Komuna e Obiliqit

(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.

31/05/2020
Qendra Kryesore e Mjeksisë 

Familjare

(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. 

30/1/2020 Komuna e Gjakovës

(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.

10/3/2021 Al Petrol sh.p.k.

(0)800 80088 dhe (0)800 

80089
Pa-Pagesë

Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimeve, të cilat i ofron kjo 

kompani.

1/3/2020 Petrol Company sh.p.k.

Pa-Pagesë 30/01/2021 Komuna e Prishtinës



(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

30/12/2020 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

(0)800 12000 dhe (0)800 

13000
Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të mund të thërrasin pa pagesë 

për marrjen e informtave rreth 

shërbimeve të ofruara.

16/04/2021 SELAM sh.p.k.

(0)800 50505 Pa-Pagesë

Për paraqitjen e ankesave të 

klientëve rreth shërbimeve, të 

cilat ofrohen nga kjo Bankë.

25/03/2021 Banka Ekonomike sh.a.

(0)800 01010 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 25/03/2020 Radio Taxi Fati sh.p.k.

(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.

6/4/2021 Instituti Demokratik i Kosovës

(0)800 33333 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin për t’u informuar 

rreth shërbimeve të ofruara.

7/4/2022 E BAA sh.p.k.

(0)800 11672 Pa-Pagesë

Në mënyrë që klientët e kësaj 

ndërmarrje të thërrasin pa pagesë 

rreth shërbimeve, të cilat i ofron. 

4/10/2020
Ndërmarrja Pronësore Banesore 

sh.a.

(0)800 10010 Pa-Pagesë

Për të shprehur shqetësimet dhe 

ankesat që ata mund të kenë në 

lidhje me çështjet që kanë të bëjnë 

me Ministrinë.

1/3/2021 Ministria e Drejtësisë

(0)800 22222 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin për ndihmë juridike 

falas.

17/4/2021 Instituti i Kosovës për Drejtësi

(0)800 54434 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 1/5/2021 N.SH.T “Asi Radio Taxi” 

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

taksisë.
26/04/2020 EURO TAXI sh.p.k.



(0)800 33776  Pa-Pagesë 
Për nevoja të qendrës së thirrjeve 

të kësaj kompanie.
6/5/2021 ”The North Unicorn” L.L.C. 

(0)800 66677  Pa-Pagesë 

Për nevoja të qendrës së thirrjeve 

të këtij insitutucioni financiar 

jobankar.

6/5/2021 Mogo 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.

1/3/2021 Raiffeisen Bank Kosovo JSC sh.p.k’ 

(0)800 22000 Pa-Pagesë

Në mënyrë që klientët e kësaj 

ndërmarrje të thërrasin pa pagesë 

rreth shërbimeve, të cilat i ofron. 

1/3/2021 Besa Security sh.p.k.

(0)800 20030 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
30/05/2021 Online sh.p.k.

(0)800 35055 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
28/05/2021 PZP “Universal” sh.p.k. 

(0)800 12345 Pa-Pagesë

Për nevoja të qendrës së thirrjeve 

për porjektin e themelimit të linjës 

telefonike për parandalimin e 

vetvrasjes.

18/6/2021
Qendra për Informim dhe 

Përmirësim Social

(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. 

2/7/2021 Medical Group sh.p.k.

(0)800 11043 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin thërrasin Qendrën e 

Mjekësisë Familjare në këtë 

komunë.    

24/6/2021 Komuna e Obiliqit

(0)800 10101 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin rreth shërbimeve që i 

ofron kjo kompani.    

25/6/2021 Kosgram sh.p.k.

(0)800 10777 Pa-Pagesë

Në mënyrë që klientët e saj të 

mund ta kontaktojnë reth 

shërbimeve të montimit të 

sistemeve të sigurisë se shtëpive 

dhe bizneseve. 

25/6/2021 Syri i shqiponjës sh.p.k.

(0)800 33777 Pa-Pagesë

Për shërbimin e qendrës së 

thirrjes së kësaj kompanie rreth 

shërbimeve medicinale.

25/6/2021 Supernova Healthcare LLC 

(0)800 11100 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

taksisë.
27/6/2021 Liberty sh.p.k.

(0)800 80700 Pa-Pagesë
Për nevoja të klientëve të kësaj 

kompanie
3/7/2021 BERISHA 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 si dhe produkteve që 

ata i ofrojnë.

2/7/2021 QUIPU 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.

21/07/2021 Ministria e Shëndetësisë

(0)800 55503  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që klientët e saj të 

mund ta kontaktojnë rreth 

shërbimeve që i ofron kjo 

kompani.

23/07/2021 Provit sh.p.k.

(0)800 77130  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që klientët e saj të 

mund ta kontaktojnë reth 

shërbimeve turistike.

23/07/2021 Travida Travel 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.

15/02/2021 “Bluechip Kosovo” L.L.C. 



(0)800 60005 Pa-Pagesë

Në mënyrë që klientët e saj të 

mund ta kontaktojnë rreth 

shërbimeve që i ofron kjo 

kompani.

29/7/2021 “Ventius Kosovo” LLC

(0)800 11888 Pa-Pagesë

Në mënyrë që klientët e saj të 

mund ta kontaktojnë rreth 

shërbimit të taksisë.

29/7/2021 “Gramos Simnica” B.I. 

(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.

4/6/2021 MONETA sh.p.k.

(0)800 11133 Pa-Pagesë
Për nevoja të kompanisë, për 

restaurantin QAMA Grill.
20/8/2021

N.P.SH. “ALLMAKES GLOBAL 

SERVICES” 

(0)800 21000 Pa-Pagesë

Për lajmërimin e dhunës në 

familje ndaj grave dhe fëmijëve si 

dhe dhunës gjinore.

21/8/2020 NVO “Zenski Inkluzivni Centar” 

(0) 800 11007 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin zyrën për mbrojtjen e 

konsumatorit në këtë komunë.

1/9/2021 Komuna e Rahovecit

(0)800 66510 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin rreth shërbimeve që i 

ofron kjo kompani.

16/09/2020 GEP sh.p.k.

(0)800 11122 Pa-Pagesë

Për të paraqitur ankesat apo 

veretjejt që qytetarët mund të 

kenë në lidhje me cilësinë e 

ushqimit.

11/1/2021 Agjensia e Ushqimit dhe Veterinës

(0)800 10500 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin rreth shërbimeve që i 

ofron kjo kompani.

17/09/2021 “Skan Color JYSK” shpk 

(0)800 10800 Pa-Pagesë

Për thirrje pa pagesë për 

lajmërimin e çështjeve që kanë të 

bëjnë me korrupsionin.

13/05/2021 Agjensioni Kundër Korrupsionit

(0)800 85855 Pa-Pagesë

Për marrjen e informatave nga 

klientët dhe paraqitjen e 

ankesave.

4/4/2021 “Kosmonte Foods” shpk 

(0)800 05566 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për 

shërbimet që i ofron kjo kompani. 19/05/2021 “AGNA KOSOVA” L.L.C 

(0)800 00111; (0)800 12012 

dhe (0)800 14014
Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin rreth shërbimeve që 

ofron kjo kompani.

6/10/2021 SPITEX KOSOVA SHPK

(0)800 11211 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 6/10/2021 NSH RADIO BLUE TAXI

(0)800 77700 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin rreth shërbimeve që i 

ofron kjo kompani.

6/10/2020 TORA LLC

(0)800 22255 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 6/10/2021 Shoferi im

(0)800 01000 Pa-Pagesë

Për t’u mundësuar qytetarëve që 

të thërrasin pa pagesë shërbimin e 

taksisë.

14/10/2021 Taksi SHAQA sh.p.k.

(0)800 00888 Pa-Pagesë
Për informim rreth shërbimeve, të 

cilat i ofron kjo kompani.
25/07/2021 SACH LLC

(0)800 89998 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë. 15/10/2020 Taxi Flori sh.p.k.

(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’.

15/10/2021 Negenet Sh.p.k

(0)800 70777 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të informohen rreth mjekëve dhe 

barnave të licensuara ne Kosovë.

15/10/2020 NetDoktori 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.

23/03/2021 Artmotion sh.p.k.



(0)800 88880  Pa-Pagesë 

Në mënyrë që qytetarët për t’u 

informuar rreth produkteve që i 

ofron kjo kompani.

29/10/2021 SIESTA sh.p.k.

(0)800 14040 Pa-Pagesë

Për t’i mundësuar qytetarëve që 

ta thërrasin pa pagesë, për 

asistencën e ndihmës rrugore.

31/10/2021 “Turing Club Kosova” sh.p.k 

(0)800 01600 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.

3/11/2021
“Zyra e Kreyministrit-Komisioni 

Qeveritar për Persona të Zhdukur’” 

(0)800 45000 Pa-Pagesë
Për qendren e thirrjeve të këtij 

operatori.
Pa afat Telekomi i Kosovës sh.a.

(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.

19/10/2021 Asgeto sh.p.k.

(0)800 15555 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë me 

qëllim të mbikëqyrjes dhe 

mbrojtjes së të drejtave dhe lirive 

themelore të personave fizikë dhe 

juridikë nga veprimet, ose 

mosveprimet e paligjshme dhe të 

parregullta të autoriteteve publike 

në Kosovë. 

19/12/2021 Institucioni i Avokatit të Popullit

(0)800 21212 Pa-Pagesë

Për t’u mundësuar qytetarëve që 

të mund të thërrasin për 

paraqitjen e ankesave dhe 

parashtrimin e pyetjeve në lidhje 

me produktet dhe shërbimet që i 

ofron kjo kompani.

9/12/2021 KAN sh.p.k.

(0)800 37111 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për t’u 

informuar rreth dërgesave 

postare si dhe për informata tjera. 

29/11/2021 3P sh.p.k.

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

shërbimit të taksisë.
5/12/2021 N.SH. "ERA"

(0) 800 44444 Pa-Pagesë

Për thirrje telefonike pa pagesë, 

me qëllim që klientët e saj të 

mund të thërrasin për shërbime të 

taksisë.

4/1/2022 Royal sh.p.k.

(0)800 00010 dhe (0)800 00900 Pa-Pagesë

Në mënyrë që qytetarët të mund 

të thërrasin rreth shërbimeve që 

ofron kjo kompani.

19/12/2021 “Good Water” L.L.C 

(0)800 30900 Pa-Pagesë

Për dhënien e opinioneve, 

shqetësimeve në lidhje me nivelin 

e shërbimeve të ofruara nga 

Insititucionet e Republikës së 

Kosovës.

14/06/2021
Agjencia për Shoqëri të 

Informacionit

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

shërbimit të taksisë.
8/2/2022 Hej Taxi sh.p.k.

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

shërbimit të taksisë.
27/12/2021 London Taxi sh.p.k.

(0)800 00008 Pa-Pagesë
Për ofrimin e shërbimeve për 

klientët e kësaj kompanie.
7/1/2022 Kep Trust sh.p.k.

(0)800 66623 Pa-Pagesë Për ofrimin e shërbimit të taksisë 04/02/2022 Radio Taxi Viciana sh.p.k.

(0)800 15151  Pa-Pagesë 

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për 

shërbimin e taksisë.

15/6/2021 Taxi Group 51 sh.p.k.

(0)800 11199  Pa-Pagesë 

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për 

shërbimin e taksisë.

16/06/2021 Radio Taxi Roberti

(0)800 77888  Pa-Pagesë 

Për t’u mundësuar qytetarëve që 

të mund të informohen rreth 

produkteve të Comodita Home.

12/02/2022 “Bluechip Internacional” L.L.C 

(0)800 20100 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
31/10/2021 Radio Taxi Beka sh.p.k.



(0)800 23456 Pa-Pagesë

Për t’u mundësuar studentëve 

shërbime përmes komunikimit pa 

pagesë.

15/02/2022 “BPrAL RIINVEST " SH.A.

(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.

7/4/2021 N.T.SH. Pastruesi

(0)800 13333 Pa-Pagesë

Për t’u informuar rreth 

shërbimeve që i ofron kjo 

ndërmarrje.

21/07/2021 Ujë Rugove sh.p.k.

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

shërbimit të taksisë.
19/03/2022 Express Taxi L.L.C. 

(0)800 90900 Pa-Pagesë

Në mënyrë që klientët e saj  të 

mund të thërrasin pa pagesë për 

shërbimet që i ofron kjo kompani.

28/04/2021 Group for Security sh.p.k.

(0)800 11155 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të taksisë.
28/07/2021 BEKI Partners sh.p.k.

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

shërbimit të taksisë.
12/12/2021 VIP TAXI N.SH.T.

(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. 

30/11/2021 Abrazen LLC

(0)800 10300  Pa-Pagesë 

Për t’iu mundësuar klientëve të 

saj që ta kontaktojnë atë pa pagesë 

në lidhje me shërbimeve e ofruara 

nga kjo kompani. 

14/03/2022 HIB Petrol sh.p.k.

(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. 

10/2/2022 Dogana e Kosovës

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

qytetarët.
29/04/2022 ATK

(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.

17/08/2021 Inspektoriati Policor i Kosovës

(0)800 11300 Pa-Pagesë

Në mënyrë që klientët e kesaj 

kompanie të mund ta thërrasin 

për informata të ndryshme. 

25/12/2021 “Belgium Sauce” sh.p.k. 

(0)800 56000 dhe (0)800 

57000
 Pa-Pagesë 

Në mënyrë në mënyrë që 

punëtorët e kësaj kompanie të 

mund të thërrasin pa pagesë.

11/7/2021
SUTHERLAND GLOBAL SERVICES 

KOSOVO SHPK

(0)800 55000 Pa-Pagesë
Për ofrimin e informatave rreth 

shërbimit të ofruar nga kompania.
22/02/2022

SUTHERLAND GLOBAL 

SERVICES

(0)800 30000 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për 

shërbimin e taksisë.

19/10/2021 N.T.SH. “Univerzal Bini“ 

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

taksisë.
31/10/2021 N.SH.T Radio Taxi” Dallas” 

(0)800 11222 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar klientëve të 

saj që ta kontaktojnë në rast të 

ndonjë defekti a prishjeje të 

veturës së tyre.

19/06/2021 “Porsche Kosova“ SH.P.K 

(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.

29/03/2021 Unioni Financiar Prishtinë sh.p.k.



(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.

15/02/2022 Lotaria e Kosovës

(0)800 30030 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për 

shërbimin e taksisë.

10/6/2021 N.T.H. Te Isa

(0)800 24444 Pa-Pagesë
Për paraqitjen e ankesave nga ana 

e huamarrësve të saj.
24/11/2021 Agjensioni për Financim në Kosovë

(0)800 20400 Pa-Pagesë

Për t’u mundësuar klientëve të 

kompanisë ofrimin e shërbimit të 

përkrahjes.

12/3/2022 EN LLC

(0)800 11777 Pa-Pagesë

Për t’u mundësuar thirrje 

telefonike pa pagesë, në mënyrë 

që të gjithë qytetarët e kualifikuar 

për ndihmë juridike falas të mund 

të informohen për çështjet e të 

drejtave elementare të njeriut si 

dhe ofrimin e ndihmës juridike 

falas.

1/2/2021 Agjensia për Ndihmë Juridike Falas

(0)800 13050 Pa-Pagesë

Për t’u mundësuar thirrje 

telefonike pa pagesë, për t’u 

informuar rreth shërbimeve 

komunale. 

21/10/2021 Komuna e Drenasit

0)800 10038; (0)800 20038; 

(0)800 30038
Pa-Pagesë

Per nevoja te ofrimit te 

sherbimeve te Komunes.
9/4/2022 Komuna e Prishtines

(0)800 14000 Pa-Pagesë
Per nevoja te ofrimit te 

sherbimeve te Komunes.
14/04/2021 Komuna e Lipjanit

(0)800 20020 Pa-Pagesë

Për nevoja të ofrimit të 

shërbimeve për personat e kthyer 

(riatëdhesuar).

16/4/2021 NGO Advancing Together

(0)800 72000 Pa-Pagesë
Per ofrimin e sherbimeve 

emergjente te kesaj komune
20/04/2021 Komuna e Shtimes

(0)800 80077 Pa-Pagesë

Për të marrë informata rreth 

shërbimeve, të cilat ofrohen nga 

kjo kompani.

22/04/2021 Studio Moderna Kosovë sh.p.k.

(0)800 08001; (0)800 08002; 

(0)800 08003; (0)800 08004; 

(0)800 08005; (0)800 08006; 

(0)800 08007; (0)800 08008; 

(0)800 08009; (0)800 10020; 

(0)800 10030; (0)800 10040; 

(0)800 10050; (0)800 10060; 

(0)800 10070; (0)800 10080; 

(0)800 10090; (0)800 10011; 

(0)800 10022; (0)800 10033; 

(0)800 10044; (0)800 10055; 

(0)800 10066; (0)800 10077; 

(0)800 10088; dhe (0)800 

10099

Pa-Pagesë

Për të marrë informata rreth 

shërbimeve, të cilat ofrohen nga 

kjo kompani.

9/5/2021 Studio Moderna Kosovë sh.p.k.

(0)800 60006 Pa-Pagesë

Për nevoja të komunës për qëllim 

të krijimit të mundësive sa më të 

mira për qytetarët për komunikim 

me insiucionet për parandalimin e 

përhapjes së virusit.

22/4/2022 Komuna e Gjilanit

(0)800 14444 Pa-Pagesë

Për t’iu mundësuar qytetarëve të 

realizojnë thirrje pa pagesë për 

produktet dhe shërbimet që i 

ofron kjo kompani. 

20/12/2021 SIGAL

(0)800 60200 Pa-Pagesë

Për t’u ofruar ndihmë dhe 

mbështetje në komunikim për 

personat nën përkujdesje të kësaj 

organizate.

11/5/2021 UNHCR



(0)800 44440 Pa-Pagesë

Për t’u ofruar shërbime të 

thirrjeve lidhur me pakon 

emergjente. 
19/05/2022 Ministria e Financave


