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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2016/26 

(220) 08/01/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Qumësht dhe prodhime qumështi; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira dhe 

të ziera; gjele, reçele, komposto  

30  Kafe, zëvendësues kafeje, përgatitje bimore si zëvendësues kafeje, pije me bazë kafeje, 

pije nga kafja me qumësht; kakao, prodhime nga kakao, pije me bazë të kakaos, pije nga 

kakao me qumësht; çokollatë, pije me bazë çokollate, pije çokollate me qumësht; prodhime 

nga drithrat, drithra (copa të vogla ushqimi nga drithrat), drithra të gatshëm për ngrënje, 

kokoshka; ëmbëlsira, akullore; akull; griz; tortë, ëmbëlsira të vogla, krem puding; akull, 

natyral dhe artificial, akull për freskim, ëmbëlsira akulli, desert akulli; musli; gjele frutash; 

prodhime ëmbëltoresh; puding; jogurt të ngrirë  

32  Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/889 

(220) 01/07/2016 

(300) Z-201670448  12/04/2016  SI 

(731) DROGA KOLINSKA, Živilska 

industrija, d.d. Kolinska ulica 1, 1544 

Ljubljana, SI 

(591) E bardhë dhe e gjelbërtë 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë; kafshe gjyetie; ekstrakte mishi; mish i konzervuar; mish i 
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terur; mish i zier; peshk i konzervuar; peshk i terur; peshk i zier; pashtete mishi; pashtete 

pule; pashtetë mëlçie; pashtetë peshku; pashtetë kafshesh gjahu; lyerje mishi dhe peshku; 

lyerje perimesh; salcë mishi dhe peshku; salcë perimesh; lyerje vegjetariane; salcë 

vegjetariane; lyerje baxhoje; fruta dhe perime të konzevuara, të teruar dhe të ziera;  pashtetë 

perimesh; gjelatinë; gjemëra; salcë; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra ushqyes 

dhe yndyrëra.  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; sago; zevendesim të kafesë; miell; produkte të 

drithërave; bukë; keksa; ëmbëlsira; akullore; mjaltë; shurup melase; tharmë; pluhur 

pjekurinash; kripë; mustard; salcë (aromatik); erëza; akull; pastë; lyerje dhe gjell që 

përfshihen në klasifikimin ndërkombëtar 30 (IC 30)C.  

35  Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; sherbime 

klerikale; sherbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë, duke përfshirë shitjen 

edhe nëpërmjet internetit dhe onlajn nëpërmjet rrjetave kompjuterike (shitje elektronike) të 

produkteve si në vijim: mishit, peshkut, shpezëve, kafsheve të gjyetisë, ekstrakteve të 

mishit, mishit të konzervuar, mishit të terur, mishit të zier, peshkut të konzervuar, peshkut 

të terur, peshkut të zier, pashtetë mishi, pashtetë pule, pashtetë mëlçie, pashtetë peshku, 

pashtetë kafshësh gjahu, lyerje mishi, lyerje pashku, lyerje perimesh, salcë mishi, salcë 

peshku, salcë perimesh, lyerje vegjetariane, lyejre produktesh baxhoje, fruta dhe perima të 

konzervuara, të terura dhe te ziera, pastë perimesh, gjelle, xhemëra, salcë, vezë, qumështë, 

produkte baxhoje, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, 

zëvendësim të kafesë, miell, produkte të drithërave, bukë, keksa, ëmbëlsira, akullore, 

mjaltë, shurup melase, tharmë, pluhur për pjekurina, kripë, mustard, uthull, slacë, erëza.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1046 

(220) 16/08/2016 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, 

TX 75024, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 
 

(540)  B-) SMART 

 

 
   

 

(511) 29   “Mish, peshk, shpensë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të përgaditura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë; qumsht 

dhe produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra.  

30   “Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioca dhe, sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull për ngrënje; sheqer, mjaltë, melasë; 

tharmë, pluhur-gatimi; krypë; mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull  
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(210) KS/M/ 2016/1534 

(220) 09/12/2016 

(731) Hyundai Mobis Co., Ltd 

203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  KRELL 

 

 
   

 

(511) 9  Pajisje zerimi për automjete, ne veçanti, kufje, dëgjuese për vesh, pajisje  për 

luajtjen CD-ves, pajisje për luajtjen e DVD-ve, aparat për luajtjen e disqeve optike te para-

regjistruara, pajisje për transmetim të të dhënave për mediat digjitale, përpunuesit dixhital 

te sinjalit, altoparlantët (zeruesit), pjesa e altoparlantëve për të riprodhuar frekuenca të 

ulëta, përforcuesit, ekulibruesit, mbikaluesit, stacionet që mund të lidhen kompjuteret 

portative për pajisjet audio dixhitale, marrësit , akorduesit e radios AM/FM/S, shtëpiza te 

zërimit, kufje për vesh, rrjeta e altoparlantit dhe cicerrima.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1600 

(220) 21/12/2016 

(731) ZOG&ZOG shpk 

Lagjia Qendresa p.n. Veternik Prishtine, KS 

(591) E kaltër e lehtë dhe transparente 

(740)  Shpend Zogjani Lagjia Qendresa p.n. 

Veternik Prishtine 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh; sapun për duar, shampon për enë, 

pastrues guace, pastrues dyshemes, vim i lëngshëm, sprej per dritare, detergjent per rroba, 

zbutes per rroba  

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha (përvec brushave për 

pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh qeliku; xham I 

papërpunuar ose gjysmë I përpunuar (përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari); artikuj 

nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera.    
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(210) KS/M/ 2016/1621 

(220) 23/12/2016 

(731) ARVEN ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

İstinye Mahallesi Balabandere Cad. No:14  

İstinye/Sarıyer-İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   ARVEN  

 

 
   

 

(511) 5  preparate Farmaceutike, medicinal dhe  veterinare; preparate sanitare për përdorim 

në mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  ose 

përdorim veteriner,  ushqim për foshnje; shtesa dietike  ( shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; lekoplaste, material për mbështjellëje; material për mbushjen e 

dhëmbit(bllombimin), rrëshira dentare;  mjete dezinfektuese; preparate për shkatërrimin e  

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1622 

(220) 23/12/2016 

(731) ARVEN ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

İstinye Mahallesi Balabandere Cad. No:14  

İstinye/Sarıyer-İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  VENFILAR 

 

 
   

 

(511) 5  reparate Farmaceutike, medicinal dhe  veterinare; preparate sanitare për përdorim 

në mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  ose 

përdorim veteriner,  ushqim për foshnje; shtesa dietike  ( shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; lekoplaste, material për mbështjellëje; material për mbushjen e 

dhëmbit(bllombimin), rrëshira dentare;  mjete dezinfektuese; preparate për shkatërrimin e  

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide  
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(210) KS/M/ 2016/1623 

(220) 27/12/2016 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

 86690 Mertingen, DE 

(591) zezë, kuqe, bardhë, verdhë,portokalli, 

gjelbërt, kaltërt, vjollce 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, dhallë; jogurt, jogurt frutash, pije me bazë të jogurtit, jogurt çokolate ose nga 

kakao; pije të përziera qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë, djath i butë i 

bardhë më fruta ose bimë; deserte të cilat përbahën kryesisht nga qumështi; gjalp; djath dhe 

produkte nga djathi;  qumësht dhe kumësht  në formë pluhuri si gjëra ushqimore, më ose pa 

aditiv; lyrës (të cilët përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur (milk shejk); kumësht  

30  Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte  dhe pjekurina bukëpjekësish 

afatgjate, posaçërisht torte të gatëshme dhe vafle; pije më bazë kakao; puding nga orizi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1624 

(220) 27/12/2016 

(731) ALBULENA HOXHA Rr. Garibaldi 

Hyrja nr 13, Kati III/A  Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 24  Tekstil, materiale  tjera të tekstilit dhe dizajnimi i materialeve për fustanë dhe 

mveshje të ndryshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1625 

(220) 27/12/2016 

(731) Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21, HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  CAVINTON 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   
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(210) KS/M/ 2016/1626 

(220) 28/12/2016 

(731) Whirlpool Properties, Inc.  

500 Renaissance Drive, Suite 101 Saint 

Joseph, Michigan 49085, US 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Whirlpool 

 

 
   

 

(511) 7  makina shtëpiake për përdorim në përpunimin ose përgatitjen e ushqimit dhe  

pijeve; aparatet dhe  makinat elektrik të kuzhinës për prerje (grirje), grirje me rende, bluarje 

(copëtim), grirje ne copa, gërryerje, bluarje, shtypje, llomitje, prerja, prerje në feta, 

përzierje (tundje), emulsionim, lëngëzim, rrahje (tundje), përzierje, përzierjen ose qërimin e 

ushqimit (heqja e lëvozhgës), duke përfshirë makinat elektrike të kuzhinës; tundësit; 

përziers; blenderët (pajisje për përzierje); aparat për krijimin e lëngjeve; shtrydhës frutash; 

aparat për shtrydhjen e lëngjeve nga frutat dhe perimet; centrifugat; hanxharët (prerësit); 

bluarësit; përpunuesit e ushqimit; prerës elektrike ne fleta; qërues elektrik i lëvozhgës; thika 

elektrike; makina elektrike për mprehjen e  thikës; prerës universal; mprehës universale; 

makina për pasta; blurës kafeje; mullinj kafeje; blurës të erëzave; hapësit elektrik të 

kanaqëve; makina qepëse; makina thurje; makina për larjen e rrobave; makina për larjen e 

enëve; kompaktorët duke përfshirë kompaktorët e ushqimit dhe mbeturinave; dispozerët 

(mbajtësit) përfshirë dispozerët e mbeturinave; rripa për konvejerë (transportues); makina 

elektrike për pastrim [larëse me presion]; makina për larje të ushqimit; makina për 

hekurosje; fshesë elektrike me vakum; lustruesit (poliruesit) elektrike të dyshemesë; disqet 

për lustrim për përdorim te lustruesit elektrike të dyshemesë; pastrues elektrik me avull; 

motorët duke përfshirë motorët elektrik (me përjashtim për automjete tokësore); 

kompresorët për ngrirje dhe ajrit të kondicionuar; pompa elektro ngasëse; makina 

kondensimi; pjesë këmbimi dhe pajisje tjera për të gjitha mallrat e mësipërme që nuk 

përfshihen në klasat e tjera  

9  Aparate dhe instrumente për peshimin, matjen, kontrollimin; peshore e kuzhinës; 

termostatet për kuzhinë; termometra për furrat dhe pajisjeve për hell; kompjuter personal 

dhe që mbahen me dorë; softuerët dhe firmuerët të kompjuterit për përdorim në operimin 

dhe kontrollin nga largësia e pajisjeve në shtëpi, pajisje të vogla elektrike, ndriçimi, argëtim 

në shtëpi dhe sistemet e kontrollit, sistemet e sigurisë dhe të pajisjet e komunikimit; skanerë 

optike; printerë kompjuterik; monitorë kompjuteri; pajisje periferike te kompjuterit; 

kontrollet automatike shtëpiake që operojnë nëpërmjet një ueb padi, ne veçanti, panele e 

kontrollit elektrike për operim dhe kontroll dixhital te bazuara ne ueb të pajisjeve shtëpiake, 

pajisje të vogla elektrike, ndriçimi, sistemet e argëtimi dhe kontrollit në shtëpi, sistemet e 

sigurisë dhe pajisjet e komunikimit; hardueri i portës qendrore të komunikimit në shtëpi për 

të lehtësuar integrimin e mediumeve të shumta të komunikimit në një portë të vetme të 

komunikimit; modemat e internetit broadband (rrjeti i gjerë); softuer operativ të USB (disk 

memorrizues); matës të kohës automatik për përdorim me pajisjet e gatimit; matës të kohës 

automatik për përdorim me pajisjet për bërjen e pijeve; matës të kohës elektrik; termometra 

për verë; programe kompjuterike që kanë të bëjnë me ushqim dhe zierje (gatim); aparate 

për ruajtjen e të dhënave për informacionet e para-regjistruara në lidhje me gatimin, 

përgatitjen e ushqimit, përpunimin e ushqimit, enët apo aparatet e brendshme; pajisjet e 

kontrollit nga largësia (elektronike); kontrollet nga largësia për operimin e ngrohësve dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

16 

 

kondicionerëve të ajrit; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedha; alarmet; bateri 

elektrike; ngarkuesit për bateri; treguesit e temperaturës; transformatorët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit; stabilizues të tensionit; stabilizues të energjisë; furnizuesit të energjisë; 

aparatet për furnizim të pandërprerë me energji elektrike (UPS); pjesë këmbimi dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e mësipërme që nuk janë përfshirë në klasat e tjera  

11  Aparatet për gatim, ngrohje, pjekje, avullim, tharje, ftohje dhe ngrirje, duke përfshirë 

bojlert i dyfisht (bain-maire) elektrikisht të ngrohura; kabinete frigoriferike; kabinete  për 

ngrirje; aparate për  ftohje  të pijeve; furrat me mikrovalë; sirtar për  ngrohje të ushqimit; 

aparate për pjekje dhe skarë; kabinete elektrike për nxehje të ushqimit; pajisje ne veçanti 

frigoriferë, ngrirës, kombinim frigorifer-ngrirës, makinat për të bërë akull; rrathët e gatimit 

elektrike, furrat dhe kapakët (pjesa e sipërme e furnelës) për zierje; furra gatimi me gaz, 

vargjet dhe kapakët  për zierje; skarë gazi, elektrike dhe me avull; kapakët për ventilim; 

bodrume të verës me temperature të kontrolluar; furra me metoden e trajtimit të ushqimit 

nga gatim i pjesshme ndjekur nga neshtrimi me vakum-nënshkrimin dhe djegës me 

temperatura elektrike të kontrolluar të pajisur me banjë me ujë; makina dhe kabinete për 

tharje rrobash; kombinimi i largimit te rrudhave ne veshjeve dhe largues te kundërmimit 

dhe tharëse e veshjeve; ngrohje, gjenerimi i avullit, aparate për ftohje dhe ventilimi, duke 

përfshirë furrat, ngrohësit, ndezës konvertues, pompat e ngrohjes, kondicionerët e ajrit, 

njësitë e ajrit të kondicionuar, njësitë e kondensimit, njësitë aparatit të avullimit, 

mbështjelljet e  aparatit të avullimit, thithës te lagështisë, aparat për krijim të lagështisë, 

aparat për krijim të lagështisë qendrore, filtrat e ajrit, njësitë e pastrimit të ajrit, pastruesit 

qendror të ajrit, ventilator për ventilim, ventilator portativ elektrik, kaldaja furre, këmbyes 

të ngrohjes; aparate  kuzhinës dhe shtëpiake për ngrohje, ftohje dhe cilësi të ujit, duke 

përfshirë njësitë e furnizimit me ujë për dispenzim e ujit të ftohtë dhe akullit nga 

frigoriferët; aparatet për dispenzim të ujit të nxehtë, të ftohtë, të valë, me gaz dhe të filtruar; 

dispenzues të ujit të nxehtë; ngrohës te ujit me gaz dhe elektrik; ftohës të ujit; pajisje për 

vendosjen  e ndriçimit LED (diodë që emiton dritë); aplikimet me theks ndriçimi për 

vendosjen  e ndriçimit LED (diodë që emiton dritë) për përdorim në ekran, komerciale, 

industriale, rezidenciale, dhe arkitektonike; pajisje për vendosjen  e ndriçimit LED (diodë 

që emiton dritë) për aplikime të ndriçimit të brendshëm dhe të jashtëm; njësitë e furnizimit 

me ujë; njësitë e filtrimit të ujit; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; sterilizues të ujit; 

aparatet e filtrimit të ujit të frigoriferit, njësitë e filtrimit të furnizimit me ujë në shtëpi; 

njësitë për zbutjen e  ujit; njësitë e kondicionimit të ujit; sistemeve të filtrimit të ujit nën 

lavaman; pajisje me osmoze te kthyeshme për përdorim në aparatet e kondicionimit të ujit; 

elementet e osmozes se kthyeshme për reduktimin e njelmësisë së ujit; elementet e osmozës 

se kthyeshme për përdorim në reduktimin e përmbajtjes së kripës në ujë; pajisje për 

filtrimin e ujit në tavolinën e punës në; filtra rubinet të ujit; filtra zëvendësimi; lavamanët; 

lavamanët për lavanderi; pajisje (aksesor) lavamani, në veçanti rubineta, sitat dhe 

spërkatësit; furrat portative apo të tavolinës së punës; ngrirësit portativ; tiganët elektrike për 

gatim (zierje); furnela të ngadaltë; pllakat e tiganit portative apo ne tavoline e punës; skarat 

portative apo ne tavoline e punës; pllakat e ngrohjes portative apo ne tavolinën e punës; 

raftet e rrashte metalik portativ apo ne tavolinën e punës; furnela portative apo ne tavolinën 

e punës; frigoriferë portativ; çilerët portativ ose në tavolinën e punës për verë; aparat për 

bërjen e akulloreve portativ apo ne tavolinën e punës; stufat portative apo ne tavolinën e 

punës; furnelat për pjekje duke rrotulluar; avulloret; furnela me ajër të nxehtë; furnela për 

oriz; njësitë elektrike të ngrohjes ushqimit; tenxhere ngrohëse; enë elektrike për fërgim të 
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thellë; ngrohës të pjatave portativë ose në tavolinën e punës; furnela me presion; hell me 

rafte për pjekje portative apo në tavolinë pune; hell për pjekje; tosterët; furrat për toster; 

ibrikët; makinat elektrike për të bërë lëngje të nxehta; tundues elektrik të qumështit; aparat 

për bërjen e çajit; aparat për bërjën e kafesë; makina për ekspreso; aparat për bërjen e 

kapuçinos; furnela për pasta; aparat elektrik për bërjen e kosit; aparat për të bërë sherbet; 

aparat për të bërë akullore; aparat për gatimin e petullave; aparat për zierjen e vezëve; 

aparat për bërjen e sandviçit; aparat për bërjen e picave, aparate për tharjen e flokëve; pjesë 

këmbimi dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që nuk janë përfshirë në klasat e tjera  

37  Instalimi, bashkimi, riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe aparateve për makinat e 

larjës se rrobave, makinat për tharje të rrobave, makinat për larjën e enëve, mbajtësit e 

mbeturinave të ushqimit, kompaktorët e mbeturinave të ushqimit dhe bërllogut, motorët 

duke përfshirë motorët elektrik (përveç për automjetet tokësore), kompresorë për ngrirje 

dhe ajrit të kondicionuar, pompa elektro ngasëse; pajisje dhe aparate për ngrohje, gatim, 

ftohje, ngrirje, tharje, ajër te kondicionuar, pastrim të ajrit, ventilimin dhe furnizim me ujë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1627 

(220) 28/12/2016 

(731) Whirlpool Properties, Inc.  

500 Renaissance Drive, Suite 101 Saint 

Joseph, Michigan 49085, US 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  WHIRLPOOL 

 

 
   

 

(511) 7  makina shtëpiake për përdorim në përpunimin ose përgatitjen e ushqimit dhe  

pijeve; aparatet dhe  makinat elektrik të kuzhinës për prerje (grirje), grirje me rende, bluarje 

(copëtim), grirje ne copa, gërryerje, bluarje, shtypje, llomitje, prerja, prerje në feta, 

përzierje (tundje), emulsionim, lëngëzim, rrahje (tundje), përzierje, përzierjen ose qërimin e 

ushqimit (heqja e lëvozhgës), duke përfshirë makinat elektrike të kuzhinës; tundësit; 

përziers; blenderët (pajisje për përzierje); aparat për krijimin e lëngjeve; shtrydhës frutash; 

aparat për shtrydhjen e lëngjeve nga frutat dhe perimet; centrifugat; hanxharët (prerësit); 

bluarësit; përpunuesit e ushqimit; prerës elektrike ne fleta; qërues elektrik i lëvozhgës; thika 

elektrike; makina elektrike për mprehjen e  thikës; prerës universal; mprehës universale; 

makina për pasta; blurës kafeje; mullinj kafeje; blurës të erëzave; hapësit elektrik të 

kanaqëve; makina qepëse; pjesë këmbimi dhe pajisje tjera për të gjitha mallrat e mësipërme 

që nuk përfshihen në klasat e tjera  

11  furrat portative apo të tavolinës së punës; ngrirësit portativ; tiganët elektrike për gatim 

(zierje); furnela të ngadaltë; pllakat e tiganit portative apo ne tavoline e punës; skarat 

portative apo ne tavoline e punës; pllakat e ngrohjes portative apo ne tavolinën e punës; 

raftet e rrashte metalik portativ apo ne tavolinën e punës; furnela portative apo ne tavolinën 

e punës; frigoriferë portativ; çilerët portativ ose në tavolinën e punës për verë; aparat për 

bërjen e akulloreve portativ apo ne tavolinën e punës; stufat portative apo ne tavolinën e 

punës; furnelat për pjekje duke rrotulluar; avulloret; furnela me ajër të nxehtë; furnela për 

oriz; njësitë elektrike të ngrohjes ushqimit; tenxhere ngrohëse; enë elektrike për fërgim të 

thellë; ngrohës të pjatave portativë ose në tavolinën e punës; furnela me presion; hell me 

rafte për pjekje portative apo në tavolinë pune; hell për pjekje; tosterët; furrat për toster; 
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ibrikët; makinat elektrike për të bërë lëngje të nxehta; tundues elektrik të qumështit; aparat 

për bërjen e çajit; aparat për bërjën e kafesë; makina për ekspreso; aparat për bërjen e 

kapuçinos; furnela për pasta; aparat elektrik për bërjen e kosit; aparat për të bërë sherbet; 

aparat për të bërë akullore; aparat për gatimin e petullave; aparat për zierjen e vezëve; 

aparat për bërjen e sandviçit; aparat për bërjen e picave, aparate për tharjen e flokëve; 

njësitë e furnizimit me ujë; njësitë e filtrimit të ujit; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; 

sterilizues të ujit; aparatet e filtrimit të ujit të frigoriferit, njësitë e filtrimit të furnizimit me 

ujë në shtëpi; njësitë për zbutjen e  ujit; njësitë e kondicionimit të ujit; sistemeve të filtrimit 

të ujit nën lavaman; pajisje me osmoze te kthyeshme për përdorim në aparatet e 

kondicionimit të ujit; elementet e osmozes se kthyeshme për reduktimin e njelmësisë së 

ujit; elementet e osmozës se kthyeshme për përdorim në reduktimin e përmbajtjes së kripës 

në ujë; pajisje për filtrimin e ujit në tavolinën e punës; filtra rubinet të ujit; filtra 

zëvendësimi; pjesë këmbimi dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1628 

(220) 28/12/2016 

(731) BIRRA PEJA SH.A. rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160 Pejë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ILLYRIAN 

 

 
   

 

(511) 32  Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo 

alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike; uji 

mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; 

limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të 

frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; pijet jo 

alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me pemë; pijet 

jo alkoolike të fermentuara  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 
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hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te birrës, 

birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, ujit me 

dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; 

aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; shpërndarja e 

mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e porosive; 

informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1629 

(220) 28/12/2016 

(731) BIRRA PEJA SH.A. 

Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(591) Ngjyrë e floririt, e zezë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 32  Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo 

alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike; uji 

mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; 

limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të 

frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; pijet jo 

alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me pemë; pijet 

jo alkoolike të fermentuara  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 
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për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te birrës, 

birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, ujit me 

dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; 

aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; shpërndarja e 

mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e porosive; 

informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1630 

(220) 28/12/2016 

(731) BIRRA PEJA SH.A. 

Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(591) Ngjyrë gri, e zezë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

   

 

(511) 32  Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo 

alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike; uji 

mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; 

limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të 

frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; pijet jo 
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alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me pemë; pijet 

jo alkoolike të fermentuara  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te birrës, 

birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, ujit me 

dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; 

aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; shpërndarja e 

mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e porosive; 

informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1631 

(220) 28/12/2016 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje  

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)  MASSIDO 

 

 
   

 

(511) 5  Bllokues beta, selektive, hipertension dhe dështimet  kronike të zemrës  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

22 

 

 

(210) KS/M/ 2016/1632 

(220) 29/12/2016 

(731) İNCİ DERİ MAMÜLLERİ SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Flatofis Otakçılar Caddesi, No: 78, Kat: 

1/10-11, Eyüp, İstanbul, TR 

(591) E zezë, e bardhë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(540)  

 

   

 

(511) 18  Lëkurë e papërpunuar ose  gjysë e përpunuar dhe gëzofe kafshësh, imitime 

lëkure, lëkurë e fortë, lëkurë e cila përdoret për astar; mallra të bëra nga lëkura, imitime të 

lëkurës ose materialeve tjera, të dizajnuara për gjëra për bartje, të përfshira në këtë klasë; 

çanta, kuleta, kuti dhe valixhe të bëra  nga lëkura ose lëkura e fortë; arka çelsash, valixhe 

(bagazh), kofer; çadra; çadra Dielli; çadra plazhi; bastunë; kamxhik; parzmore; shala; 

yzengji; frena nga lëkura (mall shale).    

25  Veshje, përshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e veçanta 

mbrojtëse; çorape, kufje për ngrohje të veshëve (veshje), shalle, bandanë, shalle 

zbukuruese, rripa (veshje); mbathje, këpucë, papuçe, sandale; mbulesa koke, kësula, kapela 

me ballik, bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke  

35  Shërbime të agjencive të reklamimit, shërbime të zyrave të marketingut dhe publiciteit 

përfshirë shërbimet për organizimine rekamimit garues dhe panaireve të tregut; sigurim i 

funksioneve të zyrave; menaxhim biznesi; adminsitrim biznesi; agjenci import-eksport; 

hulumtim biznesi, evaulim, vlersim eksperti të biznesit; auksion; të bërrit bashk, për dobi të 

tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale dhe të 

cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera, lëkurës së kafshëve, gëzofëve, valixheve dhe 

çantave të udhëtimit, çadrave çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe 

shalave, veshjeve, mbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar konsumatorëve ti 

shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, të gjitha shërbimet e përmendura nëpërmjet të shitjes me 

pakicë janë të mundshme nëpërmjet shërbimit të shitoreve të shitjes me pakicë, shitjes 

outlet me shumicë, nëpërmjet katalogjeve poristëse të postës ose nëpërmjet mediale 

elektronike, përfshi ueb faqet ose propragamet shtëse televizive  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1634 

(220) 29/12/2016 

(731) M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, KS 

(591) Gjelberte, kuqe, kaltër, kafe, krem 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

23 

 

   

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1635 

(220) 29/12/2016 

(731) M & SILLOSI sh.p.k. 

Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(591) Kuqe, kafe, krem. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2016/1636 

(220) 29/12/2016 

(731) M & SILLOSI sh.p.k. 

Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(591) Gjelberte, kuqe, kaltër, kafe, krem. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1637 

(220) 29/12/2016 

(731) M & SILLOSI sh.p.k. 

Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(591) Kaltër, kafe, krem, bardhë, verdhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  
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(210) KS/M/ 2016/1638 

(220) 29/12/2016 

(731) M & SILLOSI sh.p.k. 

Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(591) Kuqe, kafe, krem, bardhë, verdhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1639 

(220) 29/12/2016 

(731) M & SILLOSI sh.p.k. 

Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(591) Kaltër, kafe, krem, bardhë, verdhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2016/1640 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Camomile 

 

 
   

 

(511) 6  Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane  

20  Dyshekë të të gjitha llojeve  

22  Sfungjerë; sfungjerë për mbushje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1641 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(591) PANTONE  141 C PANTONE  Cool 

Gray 7C 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 6  Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane  

20  Dyshekë të të gjitha llojeve  

22  Sfungjerë; sfungjerë për mbushje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1642 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  LAVENDER 

 

 
   

 

(511) 6  Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane  

20  Dyshekë të të gjitha llojeve  

22  Sfungjerë; sfungjerë për mbushje  
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(210) KS/M/ 2016/1643 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(591) PANTONE  254 C PANTONE  Cool 

Gray 7C 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 6  Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane.  

20  Dyshekë të të gjitha llojeve  

22  Sfungjerë; sfungjerë për mbushje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1644 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(591) Zezë, kafe, kuqe, krem, bardhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes.  

32  Pije joalkoolike me bazë kafeje  
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(210) KS/M/ 2016/1645 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(591) Zezë, kafe, kuqe, krem, bardhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes  

32  Pije joalkoolike me bazë kafeje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1646 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(591) Zezë, kafe, kuqe, krem, bardhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes  

32  Pije joalkoolike me bazë kafeje.  
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(210) KS/M/ 2016/1647 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(591) Zezë, kafe, kuqe, krem, kaltër, bardhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1648 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(591) Zezë, gri, bardhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 21  Vegla dhe enë për amvisëri dhe kuzhina (që nuk janë prej metaleve të çmueshme 

ose të veshura me to), posaçërisht filxhanë për kafe  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2016/1649 

(220) 29/12/2016 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1650 

(220) 30/12/2016 

(731) The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 33  Uiski; musht (pije e fortë alkoolike nga molla); raki; votkë, liker, xhin, ithtësira 

alkoolike; pije alkoolike, pos birrës  
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(210) KS/M/ 2016/1651 

(220) 30/12/2016 

(731) The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 33  Uiski.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1652 

(220) 30/12/2016 

(731) Himalaya Global Holdings Ltd. 

106 Elizabethan Square, P O Box 1162, 

Grand Cayman, KY1-1102, KY 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  PILEX 

 

 
   

 

(511) 5  barëra bimore, preparate farmaceutike, preparate veterinere, substanca dietike, 

produkte në formen e shtesave ushqimore për përdorim në medicinë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1 

(220) 04/01/2017 

(731) PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o., SI 

(591) Gjelbër, kuq, zi, kaltër , verdhe, bardh 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 32  Birrat; përzierjet e birrës se ndritshme dhe birrës se errët; birrat pa alkool, birrat 

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e hopit; përzierjet e birrës dhe 

lëngjeve te frutave ose ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; shandy; 

përzierjet e birrave me lemonadë ose lenë portokalli; përzierjet e birrës dhe pijeve pa 

alkool; ujëtat mineral; ujërat e tryezës; ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; sodat 
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(ujërat e gazuar); limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo 

ekstraktet e frutave; pijet e frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet 

dhe përgatitjet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht te shtuar, produktet ose desertet me bazë qumështi; pijet e perimeve dhe lengjët e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose me perime te shtuara; pijet jo alkoolike të 

fermentuara.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe te gazuar dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lëngjeve të frutave dhe pijeve me bazë frutash, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, 

mostra); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim 

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

reklamuese; reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; 

reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; 

publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara 

për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve 

tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi.  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti e birrës, përzierjeve të 

birrës, birrave të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujërave mineral, ujërave të pijes, 

ujërave të tryezës, ujërat me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, 

pijeve alkoolike; transporti, organizmi i udhëtimit, shërbimet me autobusë, transporti me 

veturë; furnizimi (shpërndarja) e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositura me postë, 

shpërndarja e postës, ruajtja e informatave, bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerve 

për magazinim; qiradhënie e vagonëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri 

(mesazheve apo mallërave); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit, qiradhënie e 

depove, broker i mallërave, broker i transportit, bartje e udhëtarëve; ruajtje e mallrave; 

magazinimi, shërbime të shoferëve, përcjellje e ngarkesave të mallrave, tërheqje (bartje), 

transport ajror, transport hekurudhor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/2 

(220) 04/01/2017 

(731) PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o., SI 

(591) Kafe, kaltër, bardh, kuq, zi, verdhë 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  
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(511) 32  Birrat; përzierjet e birrës se ndritshme dhe birrës se errët; birrat pa alkool, birrat 

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e hopit; përzierjet e birrës dhe 

lëngjeve te frutave ose ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; shandy; 

përzierjet e birrave me lemonadë ose lenë portokalli; përzierjet e birrës dhe pijeve pa 

alkool; ujëtat mineral; ujërat e tryezës; ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; sodat 

(ujërat e gazuar); limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo 

ekstraktet e frutave; pijet e frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet 

dhe përgatitjet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht te shtuar, produktet ose desertet me bazë qumështi; pijet e perimeve dhe lengjët e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose me perime te shtuara; pijet jo alkoolike të 

fermentuara.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe te gazuar dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lëngjeve të frutave dhe pijeve me bazë frutash, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet administrative; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura, 

mostra); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim 

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

reklamuese; reklamimi i sipas porosisë me postë;  agjencitë e publicitetit; reklamimi; 

reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; hulumtimi i tregut; 

publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara 

për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve 

tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi.  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti e birrës, përzierjeve të 

birrës, birrave të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujërave mineral, ujërave të pijes, 

ujërave të tryezës, ujërat me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, 

pijeve alkoolike; transporti, organizmi i udhëtimit, shërbimet me autobusë, transporti me 

veturë; furnizimi (shpërndarja) e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositura me postë, 

shpërndarja e postës, ruajtja e informatave, bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerve 

për magazinim; qiradhënie e vagonëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri 

(mesazheve apo mallërave); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit, qiradhënie e 

depove, broker i mallërave, broker i transportit, bartje e udhëtarëve; ruajtje e mallrave; 

magazinimi, shërbime të shoferëve, përcjellje e ngarkesave të mallrave, tërheqje (bartje), 

transport ajror, transport hekurudhor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/6 

(220) 10/01/2017 

(731) “BALKAN PROGRESS CENTER” 

L.L.C. Lagjja Qëndresa, Gjon Nikollë 

Kazazi, P.N. Veternik/Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)  BALKAN PROGRESS CENTER 
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/7 

(220) 10/01/2017 

(731) “BALKAN PROGRESS CENTER” 

L.L.C. Lagjja Qëndresa, Gjon Nikollë 

Kazazi, P.N. Veternik/Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)  

 

 

   

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/8 

(220) 10/01/2017 

(731) OSRAM GmbH 

Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München, 

Germany (DE), DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  BILUX 

 

 
   

 

(511) 11  Aparatura ndriçimi, kryesisht llampa elektrike dhe objekte ndriçimi dhe pjesë të 

mallrave të sipërpërmendur  
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(210) KS/M/ 2017/9 

(220) 10/01/2017 

(731) OSRAM GmbH 

Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München, 

Germany (DE), DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  NIGHT BREAKER 

 

 
   

 

(511) 11  Aparatura ndriçimi, kryesisht llampa elektrike dhe objekte ndriçimi dhe pjesë të 

mallrave të sipërpërmendur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/10 

(220) 10/01/2017 

(731) OSRAM GmbH 

Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München, 

Germany (DE), DE 

(591) Bardhë, zi dhe hiri. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente shkencorë, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë,  peshimi, matjeje, kontrolli, të shpëtimit të jetës dhe mësimdhënie; 

aparatura dhe instrumente sinjalizimi; aparatura dhe instrumente elektrikë si dhe aparatura 

dhe instrumente për drejtimin, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrim, transmetim ose riprodhim të 

figurave; projektorë të dhënash, projektorë fimash, mbartës të dhënash magnetike, pajisje 

dhe kompjutera për përpunim të dhënash; programe dhe softuerë të të gjitha llojeve (të 

përfshira në klasën 9), aplikacione softuerë për pajisje elektrike dhe komonikimi; dioda 

LED (dioda që emetojnë dritë) dhe lazer (gjithashtu dioda organike LED-ë dhe lazer); 

përçuesa drite, bashkuesa optikë, sensorë optikë, barriera drite,  module për llampa LED, 

gjithashtu për qëllime sinjalizimi; ekrane në teknologjinë-LED; pajisje dhe aparatura 

elektrike dhe elektronike për operimin, rregullimin dhe kontrollin e pajisjeve të ndriçimit,  

objekteve të ndriçimit dhe llambave për sistemet e kontrollit qendror të ndërtesave dhe për 

rregullimin dhe kontrollin e instalimeve të ndërtesës, kryesisht ndërfaqe për të tillë 

aparatura dhe pajisje si dhe trasformatorë dhe balastë (rezistorë) elektronikë; transformatorë 

të vegjël, elementë të pengimit të kontakteve përfshirë spina, kapëse, manikota, kuti 

shpërndarëse, çelësa qarku; pjesë për të gjithë mallrat e sipërpërmendur të përfshirë në 
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klasën 9  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikalë, mjeksor, dentar dhe veterinar, gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje kirurgjikale; aparatura mjeksore 

rrezatimi dhe aparatura ndriçimi; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur të përfshirë në 

këtë klasë  

11  Aparatura ndriçimi, kryesisht llampa elektrike dhe objekte ndriçimi; aparatura ndriçimi 

dhe sisteme ndriçimi me bazë që përbëhen prej tyre, kryesisht me bazë prej LED-ëve 

(gjithashtu LED-ëve organikë); llampa LED dhe objekte ndriçimi LED (të përfshirë në këtë 

klasë) dhe pjesët e tyre; llampa ndriçimi dhe paratura dhe pajisje dhe sisteme që përbëhen 

prej tyre si dhe pjesë të tyre (të përfshira në klasën 11) me bazë LED; module prej LED, 

domethënë module bazuar në LED-e (gjithashtu bazuar në LED-e organike) me funksione 

ndriçimi për qëllime ndriçimi  

16  Materiale të shtypur kryesisht revista, gazeta, libra, katalogë dhe materiale reklame  

28  Lojra, lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportivë, të përfshirë në klasën 28; zbukurime të 

pemës së Krishtlindjeve; pjesë për të gjithë mallrat e sipërpërmendur të përfshirë në klasën 

28  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/11 

(220) 10/01/2017 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija  ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e verdhë, ngjyrë 

portokalli, ngjyrë e kuqe, ngjyrë rozë dhe 

bezh. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 3  Peceta të lagëta për mirëmbajtjen e higjienës së sipërfaqeve të papastra të 

amvisërisë, antibakterial  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/12 

(220) 11/01/2017 

(731) Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  PEN-V 
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(511) 5  Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate dietetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/13 

(220) 11/01/2017 

(731) Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  LISINOCOMP  

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate dietetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/14 

(220) 11/01/2017 

(731) Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211 8054 Graz, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  CANDESARCOMP 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate dietetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/16 

(220) 11/01/2017 

(731) Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  TAMSU 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate dietetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/17 

(220) 11/01/2017 

(731) Genericon Pharma Gesellschaft 

m.b.H. Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  SPIRONOCOMP 

 

 
   

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente ushqimore dhe preparate dietetike  
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(210) KS/M/ 2017/19 

(220) 11/01/2017 

(731) Top Shop International SA 

Via Ferruccio Pelli 13, CH-6900 Lugano, 

CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  LAURA AMATTI 

 

 
   

 

(511) 3  Preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun; parfume, 

vajra esenciale, kozmetike, kremra për flokë; pastë dhëmbësh (pastë, xhel, lëng); ngjitës për 

mbajtjen e parukës; mjete ngjitëse për përdorim në kozmetikë; preparate nga aloa vera për 

destinim në kozmetikë; set kozmetike; preparate kozmetike për dobësim; shkopinj 

pambuku  për qëllime kozmetike; lesh pambuku  për përdorim në kozmetikë; yndyrë për 

përdorim në kozmetikë; kana (ngjyrë kozmetike); gjel për masazhë të cilët nuk janë për 

përdorim në medicinë;  gurë notues; faculeta të lagura me losion kozmetik; produkte toaleti 

(paisje për higjienë personale); sprej për freskimin e frymës; shirita për freskimin e frymës; 

preparate për pastrimin e protezave; gjel për zbardhjen e dhëmbëve; mjete për pastrimin e 

dhëmbëve (pasta, gjel, lëng); preparate për polirimin e protezave; preparate për pastrimin e 

gojës, të cilat nuk janë për  qëllime medicinale; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; çilibar 

(parfum); baza për parfume me lule; ujë kolonje; ekstrakte lulesh (parfem); paisje me frymë 

(parfum); heliotropin; jonon (parfimerik); ujë livande; menta për produkte parfimerije; misk 

(parfem); parfume; ujë me erëra; llojllojshmëri (parfem); ujë toaleti; balsam, përveç 

përdorimit në medicinë; preparate kalogjene për qëllime kozmetike; ngjyra kozmetike; 

preparate për dush për higjienë personale dhe deodorim (produkte toaleti); faculeta të 

lagura me preparate për heqjen e tualetit; maska kozmetike; preparate kozmetike për çerpik; 

lapsa kozmetik; kremëra kozmetik; krem kunder plakjes dhe anti-rrudha; vetëngjitëse 

dekorative për përdorim kozmetik; kosmetika për vetulla; laps për shenimin e vetullave; 

vetulla artificiale; thonjë artificial; shkëlqye për buzë; futrolla për buzëkuq; buzëkuq; 

preparate për tualet; preparate për heqjen e tualetit; çerpik artificial; thonjë artificial; 

shkëlçyes për buzë; futrolla për buzëkuç; buzëkuç; preparate për toalet; preparate për 

heqjen e toaletit; toalet; pluhur për tualet; ngjyrë për çrpik; llak për thonjë; preparate për 

trajtimin e thonjëve; ngjitëse dekorative për thonjë; sapun nga bajamet; sapun kundër 

djersitjes; pjesë të sapunit për toalet; deodorant sapun; sapun dezinfektues; sapun 

medicinal; sapun kundër djersitjes së këmbëve; kripëra për dush të cilat nuk janë për 

përdorim në medicinë; preparate për dush, jo për qëllime medicinale; preparate kozmetike 

për dush; preparate kundër djersitjes; deodorant për njerëz ose kafshë;  qumësht bajameje 

për përdorim në kozmetikë; paisje për regjije; qumësht për pastrim për toalet; preparate 

kozmetike për trajtimin e lëkurës; losion për përdorim në kozmetikë; xhelatinë nga vaselina 

për përdorim në kozmetikë; kremëra për zbardhjen e lëkurës; preparate për rrezitje 

(kozmetike); preparate për djellosje; puder talk, për përdorim toaleti; ngjyra për mjekërr; 

preparate për zbardhim (heqjen e ngjyrës) për përdorim në kozmetikë; shampo për 

pastrimin e flokëve në të thatë; losion për flokë; ngjyra për flokë; preparate për bërjen e 

flokëve kaçurrela; llak për flokët; balsam për flokët; produkte për drejtimin e flokëve; 

hidrogjen peroksid për përdorim në kozmetikë; dyll për mustak; neutralizator për bërjen e 

flokëve kaçurrel të përhershme; pomada për përdorim në kozmetikë; shampo; losion pas 

rroje; depilator; dyll për depilim; pasta për rrojë; guri për rrojë (antiseptik); sapun për rroje; 
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preparate për rroje; kozmetika për kafshë; deodorans për kafshët që mbahen në shtëpi; 

shampo për kafshët që mbahen në shtëpi; vaj bajame; vjara aromatike (vajra eterike);  vaj 

etri nga anisa; vaj bergamot; vaj etri nga druri kedër; vaj etri nga limuni; esenca etëri; vajra 

eterike; aroma për pije (vaj eterik); aroma për ushqim (vaj eterik); vaj gvalterik; gjeraniol;  

vaj jasemine; vaj nga levanda; menta me erë (vaj eterik); vaj për përdorim në kozmetikë; 

vaj për parfem dhe erëra; vaj toaleti; vaj trandafili; safrol; terpen (vaj eterik); preparate për 

pastrim;  preparate për pastrimin e tepihëve; krema për produkte për lëkurë; preparate për 

zbardhjen e produkteve për lëkurë (polirim); preparate për mbrojtjen e lëkurës (polirim); 

krema për këpucë;  dyll për këpuca; paisje për pastrimin e këpucëve  

14  Metale të çmueshme dhe lëgurat e saja;  stoli, gurë të çmeshëm; instrumente ortarie dhe 

kronometrije; dijamante; gurë të çmuar; gurë gjysëm të çmuar; hajmali (stoli); shenjat nga 

metalet e çmuara; bylyzyk (stoli); karficë zbukurimi (stoli);  zingjirë (stoli); varëse (stoli); 

kapëse për stoli; stoli kloazone; pulla për manzhetna; vath;  fije ari, stoli; dekorime për 

kapela (sheshir) nga metalet e çmueshme; stoli nga fildishi; stoli nga çelibari i verdhë; 

materijale për stoli; medalion (stoli); çafore (stoli); gjilpëra dekorative; dekorues; stoli; 

bizhuteri; perla, stoli; gjilpëra (stoli); unaza(stoli); stoli nga metalet e çmuara, stoli; stoli për 

kafshë; rripa për kafshë; gjilpëra për kravatë;  kronografi (orë); orë dhe orë dore 

elektronike; rripa për orë; orë; kuti nga metalet e çmuara; kuti për stoli dhe kuti për orë; 

çanta për stoli; kuti për ekspozimin e stolive dhe orëve; varëse për çelsa dhe varëse 

dekorative për çelsa.   

18  Lëkura dhe imitim i lëkurës; lëkurë kafshësh; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe 

ombrella dielli; shkopinjë për ecje; ram për ombrella dhe ombrella dielli; ombrella dielli; 

unaza për ombrella; tel për ombrella dhe ombrella dielli; mbajtëse për ombrella; këllëf për 

ombrellë; doreza për ombrellë; çanta për akte;  çantë shpine për alpinizëm; çanta shpine për 

kamping; valixhe lëkure për paketim; çanta sportive; çanta; çanta për pllazhë; kuti nga fijet 

e vullkanizuara; aktçanta; kuti për vizit karta; këllëf [etui] për vizitkarta; portofol nga 

metale të çmuara për moneda; këllëf për kartela krediti (moneda); valigje udhëtimi për 

rroba; korniza për çanta dore; çanta dore; kuti për sheshir nga lëkura; çantë shpine; këllëf 

për çelsa; shenja për bagazh; çanta për partitura muzikore; çanta rrjti për pazar; portofol 

xhepi; mbajtëse për fëmijë, çanta "kenguri"; çanta për gra; randsel (çanta japoneze 

shkollore për shpinë); ruksaq; çanta shkolle; çanta për pazar; shall mbi shpatulla për bartjen 

e bebeve; rripa për bartjen e bebeve të posalindura; doreza për valixhe; valixhe, të thata; 

valixhe për udhëtim, sandek; komplete për rrugë (mall nga lëkura); sandek (valigje); çantë e 

vogel krahu; çanta për kozmetikë, të zbrazta; çanta për kozmetikë; çanta për pazar me rrota; 

kuti nga lëkura; lesh; lidhëse nga lëkura; rripa nga lëkura; veshje për kafshët që mbahen në 

shtëpi; çanta të mëdha dhe çanta për mbajtjen e kafshëve  

25  Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; kapela për larje; bereta; kapela me strehë; kapela 

(për kokë); rrathë për sheshir;  shashir; shirit për kokë (veshje); mbulesa koke; xhybletë 

(pallto shiu); mantill, mbulesa; kësula (kësula e peshkopit); kapela për dush; kapela të vogla 

për kokë; cilindër (kapelë); çallmë; mbulesa (veshje); baluke-perçe; rroba priftërore; 

përparëse (rroba); kravata askot; shall bandana; robdishan; mbathje banjoje; rroba për not; 

rroba për plazhë; rripa (veshje); boa ( çafore leshi për gra); rroba femrash ( bodi); brkë të 

gjata për meshkuj; gjyksore; pantallona të shkurtëra; prsluci, reqipeta;  rroba priftërore për 

shërbesa; veshje për gjimnastikë; veshje nga imitimi i lëkurës; veshje nga lëkura; mantella; 

jaka (veshje); komplete (veshje); korse; korse, veshje të poshtme;  manzhetne; veshje për 

bicikleta; rretçafor që hiqen; mbrojtës për djersitje nën sçetull; fustane; rrobe banjoje; 
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mbrojtës për vesh (veshje); jelek për peshkatar; mbrojtës pë ngrohjen e këmbëve, 

joelektrik; shall nga leshi; lesh (rroba); gabardinë (rroba); lidhëse; rrip dhe shtërngues; 

dorëza (rroba); take për gra; çorapa;  çorape dhe gjëra të thurura; xhaketa (veshje); fanella 

sportive (veshje); fustane me krahore; brekë (të brendshme); veshje të thurura (veshje); 

ngrohës për këmbë; triko (pantallona); xhinse; këllëf gëzofi për duar; kostume për 

maskaradë; doreza pa gishta; brez për bartjen e monedhave (veshje); shall faculeta; kravata; 

veshje e jashtme; kombinezon pune, veshje; mantel, pallto; shashil letre (veshje); xhaketa; 

pelerinë; pallto të tjera me jakë gëzofi; nënfustane; faculeta xhepi; gjep për veshje;  ponço 

veshje; pizhama, veshje konfekcioni; çarçaf pëlhure (pjesë për veshje);  sari (pëlhurë nga 

pambuku tradicionale aziatike); sarong (veshje e gjatë pëlhure tradicionale aziatike), 

veshje; shall i hollë veshje; faculeta, shall; shall; xhaketë ose këmishë nga pëlhura ose stof 

leshi për marinarë; krahëror këmishe; bluza, këmisha; këmisha me krah të shkurtër; doreza 

për skijim; fustana; fustane-pantallona; maska për fjetje; këmishë e mbrendëshme (të 

mbrendëshme); mbajtës për çorapa; çorapa të shkurtëra;  geta, çorapë deri në gju, pantofla; 

veshje sportive; maica sportive me kaisha; fanella; kanotiere sportive; lidhësa për çorapa; 

çorapa për femra; xhaketa të mbushura (veshje); rroba; krahore; çorapa të cilat e thithin 

ndjersen; mbathje të poshtme të cilat e thithin drersën;  çorape që thithin djersen; gjamper; 

triko (mbathje të poshtme për femra); maica; çorapa najlloni për femrash, triko; toge; 

nënlidhëse, gajtan për pantofla nën-gju; pantolla; brkë; mbathje të mbrendëshme; uniforma; 

jelek; veshje kundër ujit; çizme deri tek kyqi i këmbës për gra shtatzëna, veshje; sandale për 

banjo; shapka për banjo; mbathje për plazhë; pjesë të epërme për çizme; çizme për sport; 

këpucë nga pëlhura (espadrile); pjesë metalike për mbathje; pjesë të epërme për mbathje; 

kaljaçe; atlete për gjimnastikë; gjysëm çizme; take për këpuca; take; lidhsa për çizme; 

shtesa për mbathje kundër rrëshqitjes; sandale; çizme për skijim; pantofla; shtresa për 

këpucë; thembra për këpuca; majat për këpuca; çizme nga leshi i tjerrun;  stoli lëkure për 

këpucë; këpucë nga druri, nallane (kllompe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/20 

(220) 12/01/2017 

(731) ESSA GRUP DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ Istoç Ticaret Merkezi 

12. Ada No:18-20-22-24 Bağcılar, TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Syze, syze dielli, lente optike dhe kuti për to, këllëf, pjesët dhe komponentët e tyre.  

14  Xhevahire; imitime të xhevahireve; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra nga to; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina nga metale të çmuara; orë, orë dhe 

instrumentet kronometrike; kronometra dhe pjesët e tyre; rrypa të orës.  

18  Lëkurë e paperpunuar ose gjysem e perpunuar dhe lëkurë e kafsheve, imitime te 

lekures, lëkurë e fortë, lëkurë që përdoret për veshje te brendshme, mallrat e bërë prej 

lëkure, imitime prej lëkure apo materiale të tjera, të dizajnuara për bartjen e artikujve, të 

përfshira në këtë klasë; çanta, kuleta, kuti dhe valixhe te bëra prej lëkure apo prej lëkure te 

fortë; kuleta per çelesa, bagazhe (valixhe), kofer, ombrella; çadra; çadrat e diellit  
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(210) KS/M/ 2017/23 

(220) 12/01/2017 

(731) Burim Çitaku  

Bajçinë / Podujevë , KS 

(591) E bardhë, e zezë dhe ngjyrë ari 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 30  Mjaltë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/25 

(220) 16/01/2017 

(731) PLAYBOY ENTERPRISES 

INTERNATIONAL INC. 680 North Lake 

Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US 

(591) Bardhë dhe Zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera; materiali i shtypur; materiali për libërlidhje; fotografitë, produktet prej letre; ngjitësit 

për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e 

shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve), materiali udhëzues dhe mësimor (përveç 

aparateve); materialet plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); letrat 

e lojës, shkronjat tipografike; blloqet tipografike  

18  Lëkura dhe imitimi i lëkurës, artikujt e prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera; lëkura e kafshëve; valixhet dhe trastat e udhëtimit; ombrellat, 

çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat.  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  



Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

42 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/26 

(220) 17/01/2017 

(731) World Trade Centers Association, Inc. 

120 Broadway, Suite 3350New York, NY 

10271, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  WTC 

 

 
   

 

(511) 35  Shërbimet e shoqatës; domethënë, nxitjen dhe promovimin e tregtisë botërore dhe 

marrëdhëniet e biznesit ndërkombëtar; organizimi i panaireve, ekspozitave, paraqitjeve, 

konventave, seminare dhe konferenca për qëllime komerciale ose reklamuese; parashikimi 

ekonomik; konsultime të biznesit në lidhje me import-eksportin, dhe konsulenca tjera të 

biznesit; hulumtime te tregut; hulumtime te biznesit; dhenie me qira e makinave dhe 

pajisjeve për zyre te sekretarisë; sherbime per pergjigje te sekretarise, daktilografise, 

përpunimit te tekstit, fotokopjimit dhe telefonike; sigurimin statistikave te tregtisë dhe të 

biznesit dhe informacioneve të tjera të krahasueshme; përpilim i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shpërndarjen e reklamave apo çështjeve promovuese; reklamat dhe 

reklamat e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ofrimin e një bazë të dhënash 

kompjuterike on-line ku shfaqen informacione të tregtisë ndërkombëtare; shërbimet për 

menaxhimin e zyrës  

36  Dhënien me qira te pasurive të paluajtshme; agjencitë e pasurive të patundshme; 

menaxhim i pasurive të patundshme; menaxhimi i apartamenteve; dhenie me qira e 

apartamenteve; akaomodime; dhenie me qira e zyreve (pasuri te patundshme); shitjen e 

banesave komerciale; ndermjetesim per levizjen pasurive të patundshme; vlerësimi të 

pasurive të patundshme; agjencitë e banimit; menaxhimin e aseteve të pasurive  

patundshme, fondeve, financat dhe investimet  

41  Organizimin e seminareve në fushën e tregtisë ndërkombëtare; organizimin dhe 

mbajtjen e panaireve kulturore dhe arsimore, ekspozita, paraqitje, konventa, konferenca dhe 

seminare në fushën e tregtisë ndërkombëtare; shërbime të përkthimit; shërbimet e 

interpretimit gjuhës  

43  Akomodime; furnizime (ushqim dhe pije); kafe; kafiteri; restorant; hotel; restorant të 

vetë-shërbimit; bar rosticeritë; bar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/27 

(220) 17/01/2017 

(731) World Trade Centers Association, Inc. 

120 Broadway, Suite 3350 New York, NY 

10271, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  WORLD TRADE CENTER 

 

 
   

 

(511) 35  Shërbimet e shoqatës; domethënë, nxitjen dhe promovimin e tregtisë botërore dhe 
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marrëdhëniet e biznesit ndërkombëtar; organizimi i panaireve, ekspozitave, paraqitjeve, 

konventave, seminare dhe konferenca për qëllime komerciale ose reklamuese; parashikimi 

ekonomik; konsultime të biznesit në lidhje me import-eksportin, dhe konsulenca tjera të 

biznesit; hulumtime te tregut; hulumtime te biznesit; dhenie me qira e makinave dhe 

pajisjeve për zyre te sekretarisë; sherbime per pergjigje te sekretarise, daktilografise, 

përpunimit te tekstit, fotokopjimit dhe telefonike; sigurimin statistikave te tregtisë dhe të 

biznesit dhe informacioneve të tjera të krahasueshme; përpilim i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shpërndarjen e reklamave apo çështjeve promovuese; reklamat dhe 

reklamat e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ofrimin e një bazë të dhënash 

kompjuterike on-line ku shfaqen informacione të tregtisë ndërkombëtare; shërbimet për 

menaxhimin e zyrës  

36  Dhënien me qira te pasurive të paluajtshme; agjencitë e pasurive të patundshme; 

menaxhim i pasurive të patundshme; menaxhimi i apartamenteve; dhenie me qira e 

apartamenteve; akaomodime; dhenie me qira e zyreve (pasuri te patundshme); shitjen e 

banesave komerciale; ndermjetesim per levizjen pasurive të patundshme; vlerësimi të 

pasurive të patundshme; agjencitë e banimit; menaxhimin e aseteve të pasurive  

patundshme, fondeve, financat dhe investimet  

41  Organizimin e seminareve në fushën e tregtisë ndërkombëtare; organizimin dhe 

mbajtjen e panaireve kulturore dhe arsimore, ekspozita, paraqitje, konventa, konferenca dhe 

seminare në fushën e tregtisë ndërkombëtare; shërbime të përkthimit; shërbimet e 

interpretimit gjuhës  

43  Akomodime; furnizime (ushqim dhe pije); kafe; kafiteri; restorant; hotel; restorant të 

vetë-shërbimit; bar rosticeritë; bar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/28 

(220) 17/01/2017 

(731) World Trade Centers Association, Inc. 

120 Broadway, Suite 3350 New York, NY 

10271, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 35  Shërbimet e shoqatës; domethënë, nxitjen dhe promovimin e tregtisë botërore dhe 

marrëdhëniet e biznesit ndërkombëtar; organizimi i panaireve, ekspozitave, paraqitjeve, 

konventave, seminare dhe konferenca për qëllime komerciale ose reklamuese; parashikimi 

ekonomik; konsultime të biznesit në lidhje me import-eksportin, dhe konsulenca tjera të 

biznesit; hulumtime te tregut; hulumtime te biznesit; dhenie me qira e makinave dhe 

pajisjeve për zyre te sekretarisë; sherbime per pergjigje te sekretarise, daktilografise, 

përpunimit te tekstit, fotokopjimit dhe telefonike; sigurimin statistikave te tregtisë dhe të 

biznesit dhe informacioneve të tjera të krahasueshme; përpilim i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shpërndarjen e reklamave apo çështjeve promovuese; reklamat dhe 

reklamat e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ofrimin e një bazë të dhënash 

kompjuterike on-line ku shfaqen informacione të tregtisë ndërkombëtare; shërbimet për 
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menaxhimin e zyrës  

36  Dhënien me qira te pasurive të paluajtshme; agjencitë e pasurive të patundshme; 

menaxhim i pasurive të patundshme; menaxhimi i apartamenteve; dhenie me qira e 

apartamenteve; akaomodime; dhenie me qira e zyreve (pasuri te patundshme); shitjen e 

banesave komerciale; ndermjetesim per levizjen pasurive të patundshme; vlerësimi të 

pasurive të patundshme; agjencitë e banimit; menaxhimin e aseteve të pasurive  

patundshme, fondeve, financat dhe investimet  

41  Organizimin e seminareve në fushën e tregtisë ndërkombëtare; organizimin dhe 

mbajtjen e panaireve kulturore dhe arsimore, ekspozita, paraqitje, konventa, konferenca dhe 

seminare në fushën e tregtisë ndërkombëtare; shërbime të përkthimit; shërbimet e 

interpretimit gjuhës  

43  Akomodime; furnizime (ushqim dhe pije); kafe; kafiteri; restorant; hotel; restorant të 

vetë-shërbimit; bar rosticeritë; bar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/29 

(220) 17/01/2017 

(731) WEI MA AGRICULTURAL 

MACHINERY CO., LTD. B Zone, 

Luohuang Industry, Jiangjin District, 

Chongqing, CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 7  makineri bujqësore; makinat e korrjeve (vjeljeve); makina të përpunimit të drurit; 

pajisje ndezese për motorët me djegie të brendshme; kandela ndezese për motorët me naftë; 

dinamo; kollodok; makina prerese; mjete per mbajtje me dore, te ndryshme nga ato qe 

operohen me dore; kultivatore (makineri).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/34 

(220) 18/01/2017 

(300) 016 024 093  11/11/2016  DE 

(731) Dr. Theiss Naturwaren GmbH 

Michelinstr. 10 66424  Homburg, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Recupar 

 

 
   

 

(511) 3  mjete për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapunë; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

duke përfshirë preparate jo medicinal për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës, si dhe preparate 

për kujdesin e flokut; qerpik artificial; losione për flokë; mjete për pastrimin e dhëmbit 

[pasta, gjele, lëng].  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinere; medikamente për përdorim veterinerë; preparate 
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sanitare për qëllime medicinale; preparate medicinale për kujdesin e flokut; preparate 

medicinale për rritjen e flokut; ushqim dietal dhe produkte dietike për qëllime medicinale; 

shtesa ushqimi; preparate vitaminoze, përfshirë kapsula vitaminoze.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/38 

(220) 20/01/2017 

(731) J.S.C "MAGIC ICE LULZIM ALIU 

L I P J A N, KS 

(591) E zeze. E kalterte. E bardhe  
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/39 

(220) 20/01/2017 

(731) LULZIM ALIU  J.S.C "MAGIC ICE" 

L I P J A N, KS 

 
 

(540)  SUPER PROTEIN YOGURT 

 

 
   

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/40 

(220) 20/01/2017 

(731) FLEXOGRAF sh.p.k. 

Lidhja e Prizrenit p.n. 60000 Gjilan, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  FLEXOGRAF 

 

 
   

 

(511) 16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 
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ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/41 

(220) 20/01/2017 

(731) FLEXOGRAF sh.p.k. 

Lidhja e Prizrenit p.n. 60000 Gjilan, KS 

(591)  Zi, kaltër, verdhë, purpurtë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/42 

(220) 20/01/2017 

(731) Amazon Europe Core S.à r.l. 

5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për matje, peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe mësim; aparate 

dhe instrumente për bartje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të 

energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim ose reproduktim të zërit ose fotografisë; 

bartësit magnetik të te dhënave, disqe për xhirim; kompakt disqe, DVD dhe media tjera 

digjitale për xhirim; mekanizma për aparate të cilët vihen ne funksion më monedha 

metalike; regjistër arke, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuter; 

softuerë kompjuterike; aparate për shuarjen e zjarrit; softuer; pajisje elektrike bartëse dhe të 

dorës për bartje, magazinim, përdorim, xhirim, dhe shikim të tekstit, fotografisë, audio 

përshkrimeve, video përshkrimeve dhe të dhënave, duke përfshirë ato përmes rrjeteve 



Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

47 

 

globale kompjuterike, rrjeteve nga largësia, dhe rrjeteve elektronike për komunikim dhe 

pjesëve elektronike të rrjeteve për komunikim dhe pjesë elektronike dhe mekanike dhe 

pajisje për to; tabletë kompjuter, lexuesit elektronik të librit, audio dhe video transmetuesit, 

organizues personal elektronik, asistues personal digjital, dhe pajisje për sisteme të 

pozicionimit global dhe pjesë elektronike dhe mekanike dhe pajisje për të njëjtit; pajisje 

periferike për kompjuter; monitor, ekrane (displej), tela, kabllo, modem, shtypës, disk 

drajvera, adaptues, kartela për adaptues, konektues kabllovik, lidhëse për konektues, 

konektues me rrymë elektrike, stacione lidhëse dhe drajvera; mbushës për bateri; paketim i 

baterive; kartela memorike  dhe lexues për kartela memorike; zmadhues, mikrofoni dhe 

dëgjuese; shtëpiza, kapak, dhe mbajtëse për kompjuterë; shtëpiza, kapakë, dhe mbajtëse për 

pajisje elektronike dhe te dorës për transmetim(bartje), magazinim, përdorim, xhirim, dhe 

shikim të tekstit, fotografisë, audio përshkrimeve, video përshkrimeve dhe të dhënave, duke 

përfshirë edhe ato përmes rrjeteve globale kompjuterike, tablet kompjuterë, lexuesit 

elektronik te librit, audio dhe  video transmetuesit, organizator personal elektronik, asistues 

personal digjital, dhe pajisje për sisteme te pozicionimit global dhe pajisje për shfaqjen e 

materialit  elektronik te publikuar, përkatësisht, librave, magazinave, gazetave, revistave, 

prezantimeve multimediale; drejtuesit nga largësia për makina bartëse te dorës dhe 

elektronike dhe kompjuterë; adaptuesit për rrymë; USB kabllo; stacione lidhëse 

elektronike; konektuesit elektrik, tela, kabllo, dhe adoptues; drejtuesit nga largësia (pa tela) 

për pajisje bartëse elektronike dhe kompjuterë; dëgjuese dhe kufje për vesh; programe për 

sinkronizimin e të dhënave, dhe vegla programore për zhvillimin e aplikimeve për 

kompjuterë personal dhe të dores; softueri kompjuterik për krijimin, marrjen (shkarkimin), 

bartje-transmetimin, marrje-pranimin, rregullimin, publikimin, kodimin, dekodimin, 

shfaqjen, magazinimin dhe organizimin e tekstit, grafikës, fotografisë, dhe publikimeve 

elektronike; te përmbajtjeve audio dhe  audiovizuele te xhiruara me herët, informacioneve, 

dhe komentarëve të cilat mund të mirren–shkarkohen; libra elektronike, revista, publikime 

periodike, buletinë, gazeta, zhurnalë-revista,  dhe publikime tjera të cilat mund të 

shkarkohen-merren; publikime elektronike të cilat mund te shkarkohen përmes kompjuterit 

dhe rrjeteve komunikatave  ne formë beletristike, literatura dokumentare, strica (libra me 

vizatime) dhe skenarë; filmat e metrazhit të shkurtër dhe metrazhit të gjatë në të cilët 

shfaqen tregime te trilluara dhe dokumentare dhe te cilat mund të shkarkohen përmes 

kompjuterit dhe rrjetit komunikativ; shabllone te cilat mund te shkarkohen për dizajnimin e 

librave, tregime te shkurta, ilustrime, skenarë, strica – libra me vizatime, audio dhe video 

fajle; softuerë kompjuterike për mbledhjën, rregullimin, organizimin, ndërrimin, shenimin, 

transmetimin, magazinimin dhe ndarjen e të dhenave  dhe informacioneve; audio libra dhe 

audio fajle digjitale te cilet mund te shkarkohen; softueri në lëminë e transmetimit dyhe 

shfaqjës se tekstit, fotografisë dhe zërit; softuer për administrimin  e bazës se te dhënave; 

softuer për njohjen e karakterit; softuer për njohjen e zërit; softuer për postë elektrike dhe 

shkëmbim letrash; softueri kompjuterik për qasje, shikim dhe hulumtim onlajn  bazën e te 

dhënave; tabela te shpalljeve elektronike; softuer për sinkronizim te të dhënave; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartpërmendura; 

program softuerik, përkatësisht, vegla interaktive për zhvillimin e softuerit  dhe run-time 

mjedisit e cila përdoret për krijimin dhe zhvillimin e aplikacionit  të cilët mundësojnë 

qasjen e të dhënave dhe sistemeve te punëve, korporatave, afariste, te pavarura, dhe 

organeve lokale dhe qendrore të qeverisjes, organizatave ndërqeveritare, edukative, 

informative, organizatave joprofitabile te cilat shfrytëzojnë internetin dhe rrjete tjera 
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teknologjike; aparate dhe instrumente për reproduktimin e zërit, fotografisë dhe të dhënave; 

aparate televizive dhe instrumente; aparate interaktive elektronike në kuptimin e kamerave, 

video kamerave, televizive, telefonave mobil, tablet kompjuterëve, laptop kompjuterëve, 

kompjuterë, pajisje për sisteme të pozicionimit global, lexuesit elektronik të librit; njësive 

për kontrollim nga largësia për cilindo nga artikujt e lartpërmendur; aparate për pastrimin e 

matësve magneti, ose optik të të dhënave; aparate për pastrimin  për përdorim me aparate 

për xhirim  ose reproduktim te audio përshkrimeve, video përshkrimeve ose të dhënave;  

furnizuesit me energji elektrike; transformatorë; bateri; kuti dhe ormane te adoptuara për 

magazinimin e bartësve magnetik ose optik te të dhënave; bartësit magnetik apo optik të të 

dhënave, disqe për xhirim; xhirime te zëshme; video xhirime; filma kinematografik; filma 

fotografik ose slajde të shfaqura; softueri kompjuterik i xhiruar me herët;  softueri i xhiruar 

me herët  për përdorim me aparate elektronike interaktive, aparate me lojëra ose aparate për 

argëtim; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartpërmendura; softuer, softueri 

kompjuterik, produkte të softuerit,  sistemi operativ softuerik  dhe programe kompjuterike,  

duke përjashtuar veglat interaktive për zhvillimin e softuerit dhe run-time qarkut-rrethit e 

cila shfrytëzohet për krijimin  dhe zhvillimin e aplikacionit  te cilat mundësojnë qasje  të të 

dhënave dhe sistemeve korporative, afariste, te pavarura, lokale dhe qendrore te organeve 

shtetërore, organizatave ndërqeveritare, edukative, informative, organizatave joprofiabile te 

cilat shfrytëzojnë internetin dhe rrjetet tjera  teknologjike; kompjuterë, harduerin 

kompjuterik, firmuerin kompjuterik, softuerin kompjuterik, mikro-kompjutere; pajisje 

kompjuterike periferike, shtypës, terminal, monitor, nejësi vizuele displej, tastatura; aparate 

për magazinimin e të dhënave, disqe magnetike dhe optike  dhe drajvera, shirita; aparate, 

produkte, programe dhe softuer për përpunimin e fjalëve, të dhënave dhe fotografisë, 

mbledhja, përpunimi, prezantimi dhe kontrollimi i informacioneve, baza e të dhënave,  

administrimi më bazën e të dhënave, dizajnë me ndihmën e kompjuterit, administrimi i 

punës, telekomunikimet, data-komunikimet, radio, televizion,  rrjetit komunikativ dhe 

administrimin, qeverisjen, prezantimin dhe kontrollimin e dërgimit te porosive dhe 

aplikacioneve multimediale; kabllo për mbushje, mbushës për rrymë; pajisje për mbushjen 

e baterive për pajisje bartese te dorës dhe atyre elektronike; shtypës dhe korrigjues elektrik, 

audio dhe me tel; shtëpiza, kapak, shtylla-mbajtëse, maska, zmadhuese, pajisje, monitor, 

shtypës, displej, dhe tastatura për pajisje bartëse elektronike; disqe të zbrazura 

kompjuterike; media te zbrazura digjitale për magazinim; media te zbrazura elektronike për 

magazinim; smart kartela te zbrazura; kabllo kompjuterike; kalkulatorë; këllëf për kamera; 

shtylla –mbajtëse për kamera; minj kompjuteri; ruter rrjetë kompjuteri dhe nyje te rrjeteve 

lokale; pajisje kompjuterike, përkatësisht, udhëzues kompjuterik për lidhjen eksterne te 

kabllove kompjuterike   në formën e  udhëzues të shpejtë , USB udhëzuesit; USB-HUBS; 

lexuesit e shpejt të kartelave; projektor, përkatësisht, projektor të zëshëm dhe zmadhuese; 

DVD dhëmbëzoret; DVD drajvera; pajisje periferike kompjuterike ne formë te kartelave pa 

tela (nga largësia); media lojërat; komponentë dhe pajisje për media lojëra, përkatësisht, 

kapak mbrojtës dhe këllëf  për media bartësit e lojërave, mbushës,  kabllo elektrike për 

mbushje; komponentë dhe pajisje për video elektroniken, përkatësisht, elektrikë dhe kabllo 

për mbushje dhe mbushësit;  komponentë dhe pajisje për elektroniken digjitale, 

përkatësisht, këllëf, çanta, dhe folje të përshtatshme plastike te njohura si maska  për 

mbështjellje dhe ofrimin e mbrojtës te dizajnuara special për kompjuterë dhe ofrimi i 

mbrojtjes nga grithja ose për mbrojtje special te dizajnuara për kompjuterë, audio dhe 

media transmetuesit digjitale, MP3 transmetues, telefona mobil, asistente personale 
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telefonike; video elektronikë dhe  komponentë dhe pajisje për të njëjtat në formë kabllove, 

adaptueseve, mbushësve dhe baterive, pajisje periferike, dhe gjilpëra për përshkrime; USB 

kabllo; video kabllo; kabllo vazhduese; kabllo elektrike për mbushje; konvertuesit; USB 

harduer; pajisje kompjuterike dhe memorie për magazinim, përkatësisht, flesh drajvera te 

zbrazët, USB drajvera, digjitale USB kartela për magazinim dhe lexuesit e kartelave; 

komponentë dhe pajisje për shtypje, përkatësisht, kabllo; libra elektronike; softuerë 

kompjuterike për qasje në filma, TV programe, video dhe muzikë; audio, video dhe 

përmbajtje audiovizuele te cilat mund të shkarkohen, të siguruar përmes kompjuterit dhe 

rrjeteve komunikative, të cilat i karakterizojnë filmat, TV programet, video dhe muzikë; 

digjital audio fajlët të cilet mund te shkarkohen, te njohur për muzikë, lajme, shkathtësitë e 

shprehjes se mirë; programe për lojëra kompjuterike; softuer për lojëra; softuer interaktiv 

për lojëra; program interaktiv për lojëra; aplikacione për softuerin kompjuterik për pajisje 

mobile, hulumtuesit  ne internet, set-top kutive, lexuesit elektronik, dhe tablet kompjuterë, 

përkatësisht, softuer për video lojëra dhe aplikacione për softuer nga interesi i përgjithshëm  

për shoping-blerje, krahasimi i mallit, argëtimi, lajmet, administrimi i detyrave, 

menaxhmenti personal, muzika dhe video; vegla për zhvillimin e softuerit kompjuterik; 

pjesë dhe pajisje për te gjitha produktet e lartcekura; telefona, telefona mobil, videofona, 

kamera; monitorë për marrësit televiziv; transmetuesit televiziv (TV sete) dhe shpërndarësit 

televiziv; administruesit nga largësia për pranuesit televiziv (TV sete); fletore elektronike; 

bartësit magnetik të të dhënave; radio marrësit; radio shpërndarësit; video kamera; hardueri 

kompjuterik dhe softueri; softueri dhe firmuari kompjuterik,përkatësisht, programi për 

sisteme operative, programi për sinkronizimin e te dhënave, ne kuptimin e veglave 

programore për zhvillimin  e aplikacioneve për pajisje personale  dhe kompjuterë dore, 

mobile dhe digjitale; softuer për administrim telefonimi, softueri për telefona mobil, 

telefona të mençur dhe tabloite; softuer dhe harduer për kthimin e informacioneve nga 

telefoni; softuer për drejtimin e porosive; softueri aplikativ kompjuterik për telefoni mobile, 

telefona te mençur dhe pajisje tabloite te cilat kanë të bëjnë në funksionalizimin e 

telefonave mobil;  softueri aplikativ kompjuterik dhe softueri i instaluar aplikativ 

kompjuterik për telefoni mobile, telefona të mençur dhe tablet pajisje, përkatësisht, softueri 

i cili mundëson qe fotografitë dhe video përshkrimet të gjetur në kamera  të telefonave 

mobil, telefonave të mençur dhe pajisjeve tablet  mund të ndahen në kuadër të medieve 

shoqërore  për qëllime të rrjetëzimit shoqërorë; programet kompjuterike për qasje, shikim 

dhe hulumtim onlajn bazën e të dhënave; hardueri kompjuterik dhe softueri për ofrimin e 

komunikimit te integruar  telefonik  me rrjetet e kompjuterike globale informative; pjesë 

dhe vegla  për pajisje të dorës dhe digjitale mobile; pjesë dhe vegla për telefona mobil, 

telefona të mençur dhe tabloite në formë maskash, këllëfësh, këllëf të punuar nga lëkura ose 

emetimi i lëkurës, mbështjellëse të punuara  nga pëlhura ose tekstili, bateri, bateri te cilat 

mund të mbushën, mbushës, mbushësit për bateri elektrike, kabllo për bartjen e të dhënave, 

kabllo për mbushje, dëgjuese, stereo dëgjuese, kufje për vesh, stereo zmadhuese, audio 

zmadhuese, audio zmadhuese për shtëpi, dëgjuese për aparate  komunikuese  nga largësia 

(pa tela); stereo zmadhuese personale; mikrofon; audio aparate për automjete; aparate për 

fjetje dhe mbushje te pajisjeve bartëse dhe të dorës dhe pajisjeve elektronike digjitale; 

udhëzues për përdorim ne elektronikë, makineri ose formën e lexueshme kompjuterike për 

përdorime, me, dhe shitjen në set me, të gjitha mallrat e lartpërmendura; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha produktet e lartpërmendura; softuer për mbledhjen dhe administrimin me 

aplikacione kompjuterike përmes rrjetit global kompjuterik, të cilat mund të shkarkohen; 
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softuer për njohjen e karakterit; softuer për posten elektronike dhe këmbimin e shkresave; 

set-top kutitë  

35 Reklamimi, menaxhimi afarist; administrimi afarist; punët e zyrës; administrimi me te 

dhënat  kompjuterike; përpunimi administrative  i porosive; azhurnimi i materialit 

reklamues; përpunimi i analizës se shpenzimeve; reklamimi përmes postes direkt; 

reklamimi përmes porosive përmes poste; agjensioni për punësim; licitimi; shërbimet e 

licitimit; reklamimi përmes postes direkt; shërbimet e ndihmës përgjatë menaxhimit të 

afarizmit; ndihmës përgjatë menaxhimit industrial; ndihmës përgjatë menaxhimit 

komercial; ndihmës përgjatë blerjes se mallrave dhe shërbimeve, për te tjerët, ndihmës 

përgjatë menaxhimit me hotele;  shërbimet e llogaritarisë (kontabilitetit); hulumtimi i të 

dhënave ne fajlet kompjuterike, për tjerët; rregullimi i vitrinave; paraqitja publike e 

mallrave; distribuimi i shembujve; faturimi i shërbimeve; reklamimi televiziv; ndihma 

afariste  për artist dhe interpretues; shërbimet e agjensioneve informative komerciale; 

hulumtimet afariste; fotokopjimi; agjensioni për import eksport; çështje afariste; ndihma 

përgjatë blerjes se mallit dhe shërbimeve, për tjerët; shërbimet e informimit afarist; 

administrate komerciale e licencimit te mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; mbledhja e të 

dhënave statistikore; mbledhja dhe sistemimi i të dhënave  në bazën kompjuterike te të 

dhënave; kopjimi i dokumenteve; shërbimet e hartimit te planeve për qëllime reklamuese; 

reklamimi online ne  internet dhe rrjetet e sistemeve  tjera globale kompjuterike; analiza e 

tregut; hulumtimi i tregut; shtypja-daktilografimi; modeling për reklamimin ose 

promovimin e shitjeve; analiza e shpenzimeve; shërbimet e bartjes për ndërmarrje; onlajn 

reklamimi në rrjetet kompjuterike; testimi i opinionit publik; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale apo reklamuese; organizimi i panaireve për qëllime komerciale apo 

reklamuese; përzgjedhja e kuadrit; krahasimi i shërbimeve (çmimet); punë profesionale 

shërbime konsultative; shërbime për marrëdhënie ma publikun; prezantimi i mallrave në 

mjetet e informimit, për destinime te shitjes me pakicë; tekstet psikologjike lidhur me 

përzgjedhjen e fuqisë punëtore; marrëdhëniet me publikun; publikimi i teksteve 

promovuese; radio reklamimi; shërbimet e ekspërtit për efikasitet; kontabiliteti; agjensione 

reklamuese; zgjerimi i materialit reklamues; administrimi me reklamim; konsalting-

këshillim për zgjedhjen e kuadrit; përshkrime; reproduktime dokumentesh; shërbime 

revizioni; këshillim për administrimin afarist; këshillim-konsalting për organizimin afarist; 

promovimi i shitjes për tjerë; promovimi i shitjes (për tjerë); krahasimi i çmimeve; 

shërbimet e sekretarisë; tekste promovuese (shkrimi); klasifikimi dhe rregullimi i 

informacioneve në bazën kompjuterike të të dhënave; stenografi;  hulumtimi për 

sponzorim; kërkimi i të dhënave në bazën kompjuterike të të dhënave, për tjerë; organizimi 

i parapagimit gazetaresk (për tjerë); organizimi i parapagimit telekomunikativ për tjerët; 

përpunimi i fjalëve; përgjigjët telefonike për parapaguesit qe nuk kanë qasje; reklamimet 

televizive; përgatitja e llogarive përfundimtare; përgatitja e regjistrave te pagave; zhvillimi i 

teksteve reklamuese; distribuimi i shembujve; reklamimi ne te hapur; përgatitje e kthimit te 

tatimit; huazimi i makinave për kopjim; huazimi i materialit promovues; huazimi i 

hapësirës reklamuese; huazimi i kohës për reklamim në mjetet e informimit; huazimi i 

makinave automatike; vlerësime afariste; parashikime ekonomike; onlajn shitja e 

produkteve lidhur me muzikën, përkatësisht xhirime muzikore, shirita muzikorë, kaseta 

muzikore, softuera për muzikë kompjuterike, laser disqe, automate muzikore (te cilët 

veprojnë me monedhë metalike) (gjuboks), CD-të muzikore, DVD-i muzikore, disqe 

digjitale optike muzikore për magazinim, disqe muzikore 3D, audio xhirime muzikore, 
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xhirime audiovizuele muzikore, video xhirime muzikore, disqe dual muzikore, minidisqe 

muzikore, SACD-e muzikore, pllaka, MP3 marrësit, xhirime digjitale muzikore, xhirime 

audiovizuele digjitale muzikore; shërbimet e reklamimit, përkatësisht zgjerimi i materialit 

reklamues për te tjerë përmes onlajn rrjetit komunikativ elektronik; shërbimet e reklamimit 

te shitjes me pakicë, përkatësisht zgjerimi i materialit reklamues  për te tjerë përmes onlajn 

rrjetit komunikativ elektronik; mundësimi i kërkimit  të onlajn bazes komerciale te te 

dhënave lidhur me skenarët, muzikën, filmin, shou programe televizive, prezentimet 

multimediale, softuerin kompjuterik, audio fajlet, stripat (libra me vizatime), dhe 

publikime; hulumtimi i tregut dhe shërbime informative; futja e informacioneve ne bazën 

kompjuterike te të dhënave; hulumtimi i tregut dhe shërbime informative lidhur me 

marketingun afarist, përkatësisht, lehtësimi i ndarjes  se informacioneve relevante  personi 

fizik – personit fizik, personi fizik – subjektit afarist, subjekti afarist – personit fizik, dhe 

subjekti afarist – subjektet afarist për argëtimin dhe industrinë e argëtimit; shërbimet e 

shitjes me pakicë te kompjuterizuara onlajn, shërbimet tregtare te  automatizuara dhe 

kompjuteriuara, tregtia me mallra automatike dhe e kompjuterizuar për tjerët e cila ofrohet 

përmes  rrjeteve globale informative komunikative kompjuterike, onlajn  shërbime tregtare, 

onlajn distribuimi i  shërbimeve të shitjes me pakicë dhe shumicë, shërbimet e shitjes me 

pakicë te objekteve, porositja përmes postës, shërbimet e shitjes me pakicë te cilat ofrohen 

përmes rrjeteve globale kompjuterike, shërbimet e shitjes me pakicë onlajn, dyqane( 

dragstorë) te shitjes me pakicë, onlajn shitja me pakicë ne dyqane (dragstorë), shitja me 

pakicë në shtëpi mallrash, onlajn shitjet me pakicë ne shtëpi te mallrave, e te gjitha ne 

lidhje me ngjyrat, fërnez, llaqe, mjeteve për zbardhim dhe substancave tjera për përdorim 

në lavanteri, preparateve për pastrim, lustrime,fshirje, preparate farmaceutike dhe sanitare, 

mjeteve dezinfektuese, fungicideve, herbicideve, vegla dore dhe armë, pajisje për ushqim, 

makina të rrojës, kompjuterë, DVD-i dhe medieve tjera te zbrazura digjitale për xhirim, te 

xhiruara më pare në DVD-i dhe media tjera digjitale të xhiruara më parë, softuerin 

kompjuterik, ndezjen e fishekzjarrëve, stolitë, instrumente orëtarësh dhe kronometrike, 

instrumente muzikore, libra, gjëra të shtypura, pajisje të zyrës, fotografi, ngjitëse për 

material të zyrës ose për përdorim në amvisni, brushëzave për vizatim, materialin për 

paketim, lëkuren dhe imitimin e lëkurës dhe mallra të punuara nga këto materiale, 

përkatësisht lidhur me lëkurën shtazore, lëkurën-peliçe, valixhe, çanta të udhëtimit, 

ombredhave dhe çadrave te diellit, shkopave për ecje, mobile, pasqyra, korniza për 

fotografi, enëve dhe pajisjeve për amvisni dhe kuzhinë, krehër dhe shpuza, brushave, 

artikujve për pastrim, qelqit, porcelanin dhe qeramikën, tavave dhe enë për përdorim në 

kuzhinë, vije dhe penj, tekstilin dhe mallërave te tekstilit, mbulesave të krevatit, mbulesa te 

tavolinave, veshje, mbathje, mbulesa te kokës, dantella dhe qëndisje, shirita dhe tojave, 

pullave, grepave dhe unazave-rrethoreve, gjilpërave dhe gjilpërave me kokë - 

kapërthyeseve, mbulesave, tapicerive-tepihëve, shtrojave dhe hasrës, linoleumin, perde te 

murit, lojëra dhe lodrave, dekorimet për bredhin e Krishtlindjes, qirinjve, dritave, poçave 

elektrike, shkrepsave; shërbimet e porositjes onlajn të mallrave te përgjithësime dhe 

mallrave për konsum te gjerë  për te tjerët; shërbimet e shitjes me pakicë te objekteve ne 

lidhje me lojërat elektronike, lojërave kompjuterike, video lojërave, softuerë për lojëra 

elektronike, softuerë për lojëra kompjuterike,  dhe softuerëve për video lojëra; shërbime 

onlajn te shitjes me pakicë të objekteve  lidhur më aktualen dhe ato te cilat mund te 

shkarkohen  me xhirimin paraprak te lojërave  elektronike; përpunimi kompjuterik onlajn i 

porosive; mbledhja e informacioneve afariste në bazën e kërkimeve te të dhënave  te 
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çastshme  përmes rrjetit global kompjuterik; mbledhja e informacioneve reklamuese lidhur 

me mallrat dhe shërbimet e tjerëve te shitësve onlajn, ne udhërrëfyesin e përbashkët te 

reklamimit onlajn; siguri  onlajn i informacioneve te drejtoriumit komercial; shërbimet e 

administrimit me bazën kompjuterike te të dhënave; shërbimet e porosive onlajn; shërbimet 

e programeve loyalty-me besnikëri për konsumatoret  i cili ofron shpërblime  në kuptimin e 

zbritjes se çmimeve  për porosi te mallrave; shërbimet e shitjes me pakicë, përkatësisht, 

udhëheqja me programin për zbritje te cilët u mundësojnë  pjesëmarrësve  qe te fitojnë 

zbritje ne shërbime te dëgjimit  përmes përdorimit te programit për zbritje te anëtarëve  dhe 

programeve për ndryshueshmërinë e shkallës  se shërbimeve te dërgesave; shërbime 

afariste te ndërmjetësimit ne shitje dhe blerje te mallit  dhe ne shërbime; shërbimet e 

licitimit; shërbimet e besueshme te reklamimit; porositja  e kompjuterizuar  e shërbimeve 

online  te cilat karakterizojnë mallrat e përgjithësime dhe mallrat e konsumit te 

përgjithshme; sigurimi  online i drejtoriumit komercial-afarist;  shërbimet e bazës se të 

dhënave të cilat mundësojnë qe ti shohin dhe zgjedhin shërbimet nga ueb faqja në mënyrën 

e zakonshme; mbledhja e bazës kompjuterike të të dhënave për transmetim, shfaqje dhe 

magazinim të informacioneve për transaksione, identifikimeve dhe financave; shërbimet 

informative, përkatësisht, ofrimi i informacioneve konsumatorëve për produktet e shitjes 

me pakicë, te cilët karakterizojnë qasjen e produkteve specifike te produkteve te interesit 

për ta; online shërbimet e informacioneve afariste, përkatësisht, analiza e  preferencave te 

individëve dhe sigurimi i shikimit dhe porositjes se produkteve; përpunimi kompjuterik i 

porosive për blerjen online; sigurimi i informacionit-komercial te drejtoriumit online; 

shërbimet e reklamimit, përkatësisht, zgjerimi i reklamimit për tjerët përmes rrjetit 

komunikativ elektronik online dhe ofrimi informacioneve-komerciale te drejtoriumit për 

adhuruesit e lojërave elektronike; shtëpi te mallrave, online shitjet me pakicë të shtëpive te 

mallrave dhe shërbimet e kompjuterizuara online te porosive  te cilat karakterizojnë  

aparatet dhe instrumentet  shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, 

për matje, peshim, sinjalizim, kontrollim, ndihëm dhe mësim, aparate dhe instrumente për 

bartje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim te energjisë elektrike, 

aparate për xhirim, transmetim ose reproduktim te zërit ose fotografisë, bartësit magnetik të 

të dhënave, disqe për xhirim, kompakt disqe, DVD-it, disqe optike  te dendësisë se lartë dhe 

media tjera për xhirime digjitale, mekanizma për aparate te cilat lëvizin me monedha 

metalike, regjistër arke, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e te dhënave, kompjuter, 

softueri kompjuterik, softuer, pajisje bartëse dhe te dorës elektronike për bartje, magazinim, 

përdorim, xhirim dhe shikim te tekstit, fotografisë, audio përshkrimeve, video përshkrimeve 

dhe te dhënave përmes rrjet global kompjuterik, rrjeteve nga largësia (pa tela), dhe rrjeteve 

elektronike komunikative, tablet kompjuter, lexuesit elektronik te librit, audio dhe video 

transmetues, organizatorë elektronik personal, asistente digjitale personale dhe pajisje për 

sisteme  te pozicionimit global, pajisje periferike kompjuterike, monitor, displej, tela, 

kabllo, modem, shtypës, disk drajvera, adapter, kartela për adaptera, kyqes për kabllo, 

konektor për qasje-kyçje, konektor për mbushje me energji elektrike, stacione kyçëse, dhe 

drajvera,  mbushe te baterive, paketimi i baterive, kartela memorike dhe lexues i kartelave 

memorike, zmadhuese, mikrofona, dhe dëgjuese, shtëpiza, kapakë, dhe qëndresa – mbajtëse 

për kompjuterë, këllëf, mbulesë dhe mbajtëse për pajisje dore dhe elektronike  për bartje, 

magazinim, përdorim, xhirim, dhe shikim-kontrollim te tekstit, fotografisë, zërit, audio 

përshkrimeve, video përshkrimeve dhe te dhënave doke përfshirë edhe përs rrjetit global 

kompjuterik, tablet kompjuterët, lexuesit elektronik te librit, audio dhe video transmetuesit, 
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organizues personal elektronik, asistente personale digjitale, dhe pajisje për sisteme te 

pozicionimit global dhe pajisje për paraqitjen e materialit te publikuara elektronik, 

përkatësisht, librit, zhurnalëve-revistave,gazetave, revistave, prezantimit multimedial, 

administrimi nga largësia për pajisje elektronike dhe te dorës si dhe kompjuterë, adapter për 

rrymë, USB kabllo, stacione kyçëse elektronike, mbushës baterive, konektues elektrik, tela, 

kabllo, dhe adoptues, komandues nga largësia për pajisje elektronike, dëgjuese dhe pufje 

për vesh, programe për sinkronizimin  e te dhënave,  dhe vegla programuese për zhvillimin 

e aplikacioneve për kompjuter personal dhe dore, program kompjuterik për krijimin, 

shkarkimin, bartjen, pranimin-marrjen, ndryshimin, lëshimin, kodimin, dekodimin, 

shfaqjen, magazinimin dhe organizimin e tekstit, grafikes, fotografisë, dhe publikimeve 

elektronike, përmbajtjeve audio dhe audiovizuele te xhiruara me herët, informacioneve, dhe 

komentarëve te cilët mund te shkarkohen, libra elektronike, revista, publikime periodike, 

buletina, gazeta, - revista, dhe publikime tjera te cilat mund te shkarkohen, publikime 

elektronike në leminë e baletristikes, literature dokumentare, stripa (libra me vizatime) dhe 

skenarë te cilat mund te shkarkohen përmes kompjuterit dhe rrjeteve komunikuese, film atë 

metrazhit te shkurtër dhe te gjatë te cilët shfaqin tregime te imagjinuara  dhe dokumentare  

dhe te cilet mund te shkarkohen përmes kompjuterit dhe rrjeteve komunikuese, shabllone te 

cilat mund te shkarkohen për dizajnimin e librit, tregimeve te shkurta, ilustrimeve, 

skenarëve, stripave, audio dhe video fajlave, softueri kompjuterik për mbledhjen, 

rregullimin, organizimin, ndryshimin, etiketimin, bartjen,magazinimin dhe ndarjen e te 

dhënave dhe informacioneve, audio libri dhe audio digjital fajlet te cilat mund te 

shkarkohen, softuer për transmetimin dhe shfaqjen e tekstit, fotografisë dhe zërit, softuer  

për administrimin me bazën e të dhënave, softuerë për njohjen e karakterit, softuer për 

njohjen e zërit, softuer për postë elektronike dhe këmbim me shkrim, softueri kompjuterik 

për qasje, kontrollim dhe hulumtim online bazën e te dhënave  dhe tabela elektronike 

reklamuese, softuer për sinkronizimin e te dhënave, softuer për zhvillimin e aplikacioneve, 

preparate për zbardhim dhe substance tjera për përdorim në lavanteri, preparate për pastrim, 

lustrim, heqje te yndyrës dhe gdhendje, sapun, parfumeri, vaj eterik, kozmetika, losione për 

flokë, pasta dhëmbësh, preparate farmaceutike veterinere, preparate sanitare për përdorim 

në mjekësi, substance dietike te adoptuara për përdorim ne mjekësi, ushqim për foshnje, 

lekopleste, materiale për mbushjen e dhëmbit, rrëshira dentare, mjete dezinfektive, 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicide, herbicide, metale te zakonshme dhe 

legura te tyre, mallra nga metalet e zakonshme, përkatësisht, material metalik ndërtimi, 

konstruksione bartëse metalike, material metalike për binarë, kabllo jo elektrike dhe tela 

nga metalet e zakonshme, material nga hekuri, mallra te imta hekuri, gypa dhe gypëza nga 

metali, sefa, miniera, vegla dore dhe armë (për përdorim me dorë), pajisje për ushqim,armë 

te ftohta, makina te rrojës, aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinal, dentare dhe 

veterinere, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhembë, produkte ortopedike, pajisje kirurgjike për 

qepjen e varrës, pajisje për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë, dhe për pajisje sanitare, automjete, pajisje për lëvizje ne tokë-

tokësore,ajrore ose ujë, metale fisnike dhe legura te tyre, stoli, gurë te çmueshëm, 

instrumente orëtarësh dhe kronometrike, instrumente muzikore, libra beletristike (trillime) 

dhe literature dokumentare me tema te ndryshme, komplet librash beletristike (trillimesh) 

dhe literature dokumentare, stripa-liber me vizatime, strip romane, tregime me ilustrime 

dhe tregime stripash-liber me vizatime, ilustrime, dhe vizatime, publikime periodike nga 

lëmi i stripave-libra me vizatime, ilustrime, dhe ose vizatime, letër, kartuç, material për 
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shtypje dhe libra, material për libërlidhje, fotografi, material i zyrës, pllakate dhe ngjitës për 

material te zyres ose për përdorim ne amvisni, material artistik, brushëza, makina shkrimi 

dhe pajisje për zyre, material për mësim dhe aftësim, material plastik për paketim, germa te 

shtypit, klishe, material i shtypur nga lëmi i kompjuterit, , material i shtypur nga lëmi i 

tablet kompjuterit, material për shtypje nga lëmi i produkteve multimediale, shërbime 

interactive dhe  te produkteve online, publikime te shtypura, libra, revista, buletini, 

publikime periodike, broshura, libreza, pamflete, doracak, zhurnale-revista, ngjitës, urime, 

material reklamues dhe promovues, katalogë, katalogë ne lidhje me softuerin kompjuterik, 

broshura kompjuterike, doracak kompjuterik, publikime lidhur me harduerin kompjuterik, 

udhëzues për përdorimin e kompjuterit, doracak për kompjuter, publikime lidhur me 

teknologjinë, teknologji digjitale dhe makina, katalogë lidhur me aparate dhe instrumente 

muzikore, katalogë lidhur me aparate për telekomunikim, telefonave mobil, pajisjeve te 

dorës dhe digjitale mobile elektronike për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, 

faksave, postes elektronike, video përshkrimeve, instant këmbimeve, muzikës, punimeve 

audiovizuele dhe tjera multimediale, dhe te dhënave tjera digjitale, librave muzikore, 

udhëzimeve për përdorim në muzikë, revistave muzikore, pajisjeve për tavolina, libër  

emrash dhe adresar për telefona, agjenda, afatore, kalendarë, posterë, fotografi te montuara 

dhe te pa montuara, shabllonë për shtypje ne maica me mëngë te shkurta dhe dukse (triko), 

material për shfaqje, ngjitëse për qelq dhe mbrojtës (te automjetet), libreza për shitjen e 

audio shiritave, pjesë dhe vegla për mallrat e lartpërmendura,lëkura dhe emetimi i lëkurës, 

dhe mallra te punuara nga këto materiale, përkatësisht, lëkura shtazore, lëkurë - peliçe, 

valixhe dhe çanta te udhëtimit, ombredha, çadra te shiut dhe shkop për ecje, kamxhik dhe 

produkte te saraçëve dhe pajisje te kuajve, mobile, pasqyre, korniza për fotografi, produkte 

nga druri, tapa, kallami, thupra, briri, ashti, guaca, qelibari, sedefi-parica, shkuma e detit 

dhe zëvendësuesit te te gjitha këtyre materialeve, ose nga plastika, përkatësisht, mobile, 

pasqyre, korniza për fotografi, shporta, raft për libra, mbajtëse për shishe, dërrasa për 

prerje,varëse, enë për magazinim, kapak për shishe, shporta për rroba me kapak, ushqyese 

për foshnje, dekorues bartës, ormare, tabaka, jastëk,grepa për përde për vaskë, pajisje dhe 

enë për amvisni ose kuzhinë, krehër dhe shpuza, brusha, material për punimin e brushave, 

pajisje për pastrim, tel për gërryerjen e parketit, qelq i pa përpunuar ose gjysme i përpunuar, 

gjera te qelqit, enë porcelani apo qeramike, pëlhura dhe produkte tekstili, mbulesa shtrati 

dhe tavolinash,veshje, mbathje, mbulesa te kokës, lojëra dhe lodra, produkte për 

gjimnastikë dhe sport, dekorime për bredhin e Krishtlindjes, mish, peshk, shtazë dhe shtazë 

gjahu, ekstrakte mishi, pemë dhe perime te konservuara, ngrira, thara dhe ziera, xhelatinë, 

gjemë dhe kompote, vezë, qumësht dhe produkte te qumështit, vaj dhe yndyrë për ushqim, 

kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues për kafe, miell dhe preparatet 

punuara nga drithërat, bukë, pjekurin dhe ëmbëlsira, akull, mjaltë, shurup nga melasa, 

tharëm, pluhur për pjekurinë, krip, mustardë, uthull, salca (mëlmesa), mëlmesa te 

ndryshme, akull, produkte dhe fara-kokrra bujqësore, kopshtare dhe  malore,  shtazë te 

gjalla, fruta dhe perime te freskëta, farëra, bimë natyrale dhe lule, ushqim për kafshë, 

ëmbëltues, birra, ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike, pije nga frutat dhe 

lëngje frutash, shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve  dhe pijeve alkoolike, 

telefona, telefona mobil, videofona, kamera, monitor për pranuesit televiziv, pranuesit 

televiziv [TV sete], dhe shpërndarësit televiziv, komandues nga largësia për pranuesit 

televiziv [TV sete], shënues elektronike, bartësit magnetik te te dhënave, radio pranuesit, 

radio shpërndarësit, video kamera, hardueri kompjuterik dhe softueri, softueri dhe firmueri 
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kompjuterik, përkatësisht, programi për sistemin operativ, programi për sinkronizimin e te 

dhënave  ne kuptimin e veglave programore për zhvillimin e aplikacioneve për kompjuterë 

personale  dhe ata te dorës  dhe pajisje mobile digjitale elektronike, softuer për administrim 

me telefoni, softuer për telefona mobil, telefona te mençur dhe tablet, softuer dhe  harduer 

për kthimin e informacioneve nga telefoni, softuer për ridrejtimin e porosive, softueri 

aplikativ kompjuterik  për telefona mobil, telefona te mençur dhe tablet pajisje te cilat kanë 

te bëjnë ne funksionalizimin e telefonave mobil, softueri aplikativ kompjuterik dhe softueri 

i ngulitur aplikativ kompjuterik për telefona mobil, telefona te mençur dhe tablet pajisje, 

përkatësisht, softuerë te cilët mundësojnë qe fotografitë dhe video përshkrimet te gjetura në 

kamera në telefona mobil, telefona të mençur dhe tablet pajisje  te ndahen ne kuadër  te 

medieve shoqërore për qëllime te rrjetëzimit shoqërorë, program kompjuterik për qasje, 

kontrollim-shikim dhe hulumtimin online te bazës, hardueri kompjuterik dhe softueri për 

ofrimin e komunikimit te integruar telefonik me rrjetet e kompjuterizuara globale 

informative, pjesë dhe pajisje për aparate dore dhe mobile digjitale elektronike, pjesë dhe 

aksesorë për telefona mobil, telefona te mençur dhe tablet ne kuptimin e mbulues, këllëfit të 

punuara nga lëkura dhe emetimi i lëkurës, mbështjellëse te punuara nga pëlhura ose tekstili, 

bateri, bateritë te cilat mbushen, mbushës, mbushës për bateri elektrike, kabllo për bartjen e 

te dhënave, kabllo për mbushje, dëgjuese, stereo dëgjuese, kufje për vesh, stereo 

zmadhuese, audio zmadhuese, audio zmadhuese për shtëpi, dëgjuese për aparate për 

komunikim nga largësia, zmadhuese personale stereo, mikrofon, audio aparate për 

automjete, aparate për lidhjen dhe mbushjen dhe transmetim me dorë dhe  digjitale 

elektronike, udhezime për përdorim ne elektronikë, aksesor makinash dhe kompjuterësh në 

formë të lexueshme për përdorim me të gjithë mallrat e cekura më lartë dhe shitet në 

komplet (set), pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartcekura, softuer për çasje dhe 

administrim me aplikimet kompjuterike përmes rrjetit global kompjuterik i cili mund të 

shkarkohet, softuer për njohjen e karakterit, postës elektronike dhe softuer për letërkëmbim, 

set-top kuti; ofrim i informative për konsumatorët lidhur me prodhimin përmes internetit 

ose përmes rrjeteve tjera komunikuese; shërbime online kompjuterike të porosisë të cilat 

kanë të bëjnë me preparate për zbardhim dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi, 

preparate për pastrim,  lustrim, heqje te yndyrës dhe gdhendje, sapunë, parfumeri, vaj 

eterik, kozmetikë, losione për flokë, pasta për dhembesh, preparate farmaceutike dhe 

veterinare, preparate sanitare për përdorim ne mjekësi, substanca dietike te adoptuara për 

përdori mjekësorë, ushqim për foshnje, lekopleste, material për lidhje-mbështjellje, material 

për mbushjen e dhëmbit, rrëshirë dentare,  mjete dezinfektive, preparate  për shkatërrimin e 

dëmtuesve, fungicide, herbicide, metale te zakonshme dhe legura te tyre, mallra nga metalet 

e zakonshme, përkatësisht, materiale metalike ndërtimore, konstruksione bartëse metalike, 

material metalike për binarë, kabllo jo elektrike dhe tela nga metal i zakonshëm, gjera te 

hekurit, mallra te imëta te hekurit, gypa dhe gypëza nga metali, sefe, miniera, vegla dore 

dhe armë (për përdorim dore), aksesorë për ushqim, armë te ftohta, makina te rrojës, 

aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike,për matje , peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim), për shpëtim dhe për aftësim, 

aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te energjisë elektrike, aparate për xhirim, transmetim ose reproduktim të zërit 

apo fotografisë, bartësit magnetik të të dhënave, disqe për xhirim, mekanizma për aparate të 

cilët vihen në lëvizje me monedha metalike, regjistër arke, makina llogaritëse, pajisje dhe 

kompjuterë për përpunimin e të dhënave, pajisje për shuarjen e zjarrit, CD-e, DVD-i dhe 
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disqe optike  të dendësisë se lartë, laptop kompjuter, tablet kompjuter, pajisje dore 

elektronike, asistente personale digjitale, transmetuesit muzikorë digjital, telefona mobil, 

telefona te mençur, kamera digjitale dhe video kamera digjitale, lexuesit elektronik të librit, 

pajisje komunikuese nga largësia (pa tela), aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, 

dentare dhe veterinere, gjymtyrë artificiale, sy dhe dhembë, produkte ortopedike, pajisje 

kirurgjike për qepjen e plagës, pajisje për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, 

ftohje, therje, ventilim furnizimin me ujë dhe për përdorimin sanitarë, automjete, pajisje për 

lëvizje tokësore, ajrore ose ujë, metale fisnike dhe legura te tyre, stoli, gurë te çmueshëm, 

instrumente orëtarësh dhe kronometrike,instrumente muzikore, libra  beletristike- trilluese 

dhe literature dokumentare me tema te ndryshme, komplete librash beletristike-me trillime 

dhe literature dokumentare, stripa-libra me figura, strip romane, tregime me ilustrime dhe 

libra stripa-me figura, ilustrime dhe vizatime, publikime periodike nga lëmi i stripave-

librave me fotografi, ilustrimeve, dhe vizatimeve, letër,kartuç, material i shtypur dhe libra, 

material për libërlidhje, fotografi, material për zyre, pllakate dhe ngjitëse për material te 

zyrës ose për përdorim ne amvisni, material artistik, brushëza, makina shkrimi dhe pajisje 

për zyre, material për mësim dhe aftësim, material plastik për paketim, germa shtypi, 

klishe, material të shtypura nga lëmi i kompjuterëve, material te shtypura nga lëmi i tablet 

kompjuterave, material i shtypur nga lëmi i produkteve multimediale, produkteve 

interactive dhe shërbimeve online, publikime te shtypura, libra, revista, buletine, publikime 

periodike, brodhura, libreza, pamflete, doracak, zhurnalë-revista, uresa, urime, material 

reklamuese dhe promovuese, katalogë, katalogë lidhur me softuerin kompjuterik, broshura 

kompjuterike, doracak kompjuterik, publikime lidhur me harduerin kompjuterik, doracak te 

cilët kanë te bëjnë me harduerin kompjuterik, udhëzues për përdorimin e harduerit 

kompjuterik, udhëzime për përdorimin e kompjuterit, doracak për kompjuterë, publikime 

lidhur me teknologjinë, teknologji digjitale dhe pajisje, katalogë lidhur me aparate dhe 

instrumente muzikore, katalogë lidhur me aparate telekomunikuese, telefona mobil, pajisje 

dore dhe  mobile digjitale elektronike për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, 

faks, posta elektronike, video përshkrime, këmbimet e menjëhershme te shkrimeve(instant), 

muzikë, punime tjera multimediale dhe audiovizuele dhe te hënave tjera digjitale, libra 

muzikore, udhëzues për përdorim ne muzikë, revista muzikore, pajisje te tavolinave, 

emërues dhe adresarë telefonik, agjenda, afatore, kalendarë, postera, fotografive te 

montuara dhe te pa montuara, shabllone për shtypje ne maica me mëngë te shkurta dhe 

triko, material për shfaqje, ngjitës për qelq (xhama) dhe mbrojtës (te automjetet), libreza 

për shitjen e audio shiritave,pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, lëkura dhe 

emetimi i lëkurës, dhe mallra te punuara nga këto materiale, përkatësisht, lëkura shtazore, 

lëkurë-peliçe, valixhe dhe çanta te dorës, ombredha,dhe çadra te diellit dhe shkopa për ecje, 

kamxhik, pajisje saraçësh dhe shala te kuajve, mobile, pasqyra, korniza për fotografi, 

produkte nga druri, tapa, kallami, thupra, briri, ashti, guaska, qelibari, sedefi-parica, 

shkuma e detit dhe zëvendësuesit e te gjitha këtyre materialeve, ose nga plastika, 

përkatësisht, mobile, pasqyra,korniza për fotografi, shporta, rafte për libra, mbajtëse për 

shishe, dërrasa për prerje, varëse rrobash,enë për magazinim, qepa për shishe, shporta me 

kapak për ndresa, ushqyese për foshnje, stoli bartëse, ormare, tabaka, jastëk, unaza për 

perde për vaskë, pajisje dhe enë për amvisni kuzhinë, krehër she shpuza,brusha, material 

për punimin e brushave, pajisje për pastrim, tela për gërryerjen e parketit, qelq i 

papërpunuar ose gjysme i përpunuar, gjëra te qelqit, porcelanit dhe enë nga qeramika, 

pëlhura dhe produkte tekstili, mbulesa krevati dhe tavoline, veshje, mbathje, mbulesa koke, 
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lojëra dhe lodra, produkte për gjimnastikë dhe sport, dekorime për drurin e Krishtlindjes, 

mish, peshk, shtazë dhe shtazë gjahu, ekstrakte mishi, pemë dhe perime te konservuara, 

ngrira, thara dhe ziera, xhelatinë, gjemë, kompote,vezë, qumësht dhe produkte te qumështit, 

vaj dhe yndyrë për ushqim, kafe çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues për 

kafe, miell dhe preparate te punuara nga drithërat, bukë,  pjekurinë dhe ëmbëlsira, akull, 

mjaltë, shurup nga melasa, tharëm, pluhur për pjekurinë, krip, mustardë, uthull, salca 

(mëlmesa), mëlmesa te ndryshme, akull, produkte dhe kokrra-fara bujqësore, kopshtare dhe 

malore, shtazë te gjalla, fruta dhe perime te freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, ushqim, 

për kafshë, ëmbëltues, birra, ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike, pije nga 

frutat dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve dhe pijeve 

alkoolike; mundësimi i hulumtimit te bazës se te dhënave  nga lëmi i informacioneve 

afariste te çastshme i informacioneve afariste  te çastshme përmes bazës  globale te rrjetit 

kompjuterik; mundësimi i kërkimit online te udhërrëfyesit reklamues i cili ka te bëjë ne 

mallra dhe shërbime te shitësve tjerë online; zgjerimi i reklamimit për te tjeret  përmes 

rrjetit komunikativ elektronik online; marketing prodhimet ne vendëshitje; reklamimi i 

mallit dhe shërbimeve tjera përmes ofertave te kufizuara te zbritjeve përmes online rrjetit 

elektronik komunikativ; mbledhja e ofrueseve te zgjedhur të shërbimeve në kuadër te 

fushës se telekomunikimit, shërbime financiare (kredit konsumatoresh), udhëtimeve dhe 

vendstrehimeve, shërbimet e konsultimit kompjuterik/shërbimet e tregtisë elektronike, 

mirëmbajtja e uebfaqe, shërbimet e shitjes dhe licitimit lidhur me spektrin e gjerë  te 

mallrave për konsumatorë, dhe shërbimet e mirëmbajtjes se produkteve/shërbimet e 

zgjeruara te garantimit qe ti mundësohet tjerëve qe ne mënyrë te zakonshme  te shohin dhe 

zgjedhin  këto shërbime nga uebfaqëja; parapagimi ne libra, artikuj,ose stripa-libra me 

fotografi; shërbimet e reklamimit, përkatësisht, reklamimi i mallit dhe shërbimeve për te 

tjerët; sigurimi i bazës se te dhënave te cilat mund te kërkohen nga lemi i informacionit 

afarist përmes rrjetit global dhe kompjuterik; sigurimi online udhërrëfyesit për reklamim i 

cili mund te kërkohet  dhe i cili ka te bëjë më mallra dhe shërbime te tjerëve online; 

shërbimet e administrimi me bazën e te dhënave shërbimet e kompjuterizimit online te 

kërkimeve dhe porosive te cilat kanë te bëjnë me filmat e metrazhit te shkurtër, fotografi 

lëvizëse, dokumentare, film të metrazhit te gjatë, programe televizive, grafikë, animacione 

dhe prezantime multimediale, dhe punime tjera audiovizuele në formë te video kasetave-

shiritave, kompakt disqeve, DVD-ive, disqeve optike te dendësisë se lartë, aparateve për 

marrje digjitale dhe transmetimin direkt digjital. 

36: Sigurimi; afarizmi financiarë; monetarë, punët (monetare); punët lidhur me 

patundëshëmerinë. 

38: Telekomunikacioni; shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve të tjera të transmetuara 

audio dhe video dhe audio dhe video që mund të shkarkohen; ofrimi i buletineve elektronik 

për transmetimin e porosive në mesin e përdoruesve të kompjuterit në lidhje me 

informacionet lidhur me mallrat e konsumit të gjerë; transmetimin e shërbimeve në internet; 

dërgimi i porosive me transmetim elektronik; shërbimeve telekomunikuese, përkatësisht, 

transmetimit elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit të tjetër të 

transmetuara në audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale, si dhe audio 

dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale që mund të shkarkohen; transmetimi 

audio i porosive zanore, muzikës, koncerteve dhe programeve të radios; shërbimet e 

komunikimit pa tela; shërbimi digjital wireless për të dërguar porosi me tekst dhe 
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numerike; komunikimi përmes lexuesve pa tel te librave elektronike; mundësimi i qasjes në 

një bazë të dhënash interaktive për transmetimin e porosive midis përdoruesve të 

kompjuterit dhe abonentëve në lidhje me muzikën, librat, filmat, filmat e shfaqur, 

programet televizive, lojëra, lodra, artikuj sportiv, elektronikë, prezantime multimediale, 

udherefyes dhe video dhe DVD  dhe mallra të tjera për përdorim ne amvisëri dhe mallra të 

konsumit të gjerë, recensione të produkteve dhe blerja përmes internetit; transmetimin 

elektronik të informatave dhe të dhënave; transmetimit audio dhe transmetimit të medieve 

digjitale arsimore dhe zbavitëse; shërbimet e komunikimit për transmetim, ruajtja në kesh 

memorie, çasje, marrje, shkarki, transmetim online, filtrimin, transmetim, shpërndarje, 

shfaqje, formatim, duke pasqyruar bartjen e tekstit, të imazheve, audio dhe video 

përshkrimeve dhe të dhënave përmes rrjeteve të telekomunikacionit, rrjeteve të 

komunikimit pa tel dhe interneti; duke siguruar forume në internet, online dhomë "chat" 

(komunikim) dhe komunitetet online për transmetimin e porosive midis shfrytëzuesve të 

kompjuterit; duke siguruar qasje në manuale në internet, bazat e të dhënave, faqet e 

internetit dhe blogje për ngjarjet aktuale, dhe materialeve të referencës në internet; qasja në 

paisje ndihmëse apo paisje elektronike në drejtim të ofrimit të shërbimeve, lidhjes 

telekomunikuese për transferimin e fotografive, porosive, audio, vizuale, audiovizuale dhe 

punëve multimediale në mesin e lexuesve të postës elektronike, telefonat mobil, smartfonët, 

pajisje portative elektronike të lëvizshëm, pajisjet bartëse digjitale, tableta, ose kompjuter; 

transmetim audio, materiale vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet internetit apo rrjete të tjera 

kompjuterike ose të komunikimit; duke siguruar në internet dhomë "biseda" (komunikim), 

forumet e internetit dhe komuniteteve online për transmetimin e fotove, video, tekste, të 

dhëna, imazhe dhe vepra të tjera elektronike; shkarkim audio; transmetim video; sigurimin 

e rrjetit në internet që mundëson përdoruesve për të hyrë dhe të ndajnë përmbajtjen, tekstin, 

vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, skedar, fotografi, 

dokumente dhe punime elektronike; ofrimin e shërbimeve nëpërmjet rrjeteve online, duke i 

lejuar përdoruesit për të ndarë përmbajtjen, foto, video përshkrime, tekst, të dhëna, imazhe 

dhe vepra të tjera elektronike që kanë të bëjnë me argëtimin, duke përfshirë filma, 

televizion, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, teatër, vepra letrare, sportive, 

aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, arti, valle, muzikore, ekspozita, 

udhëzime sportive, klubeve, radio, komedi, konkurse, vepra pamore, lojëra, lodra, festivale, 

muzeume, parqe, ngjarjet kulturore, koncerte, botuese, animacione, ngjarjet aktuale, modë, 

prezantime multimediale, histori, gjuhë, artet liberale, matematikë, biznes, shkencë, 

teknologji, hobi, kulturë, sport, art, psikologji dhe filozofi; sigurimin e një faqe interneti e 

cila u mundëson shfrytëzuesve të kompjuterit që të transmetojnë, të ruajnë ne memorien, të 

fshehin, të bartin, të transmetojnë, te shfaqin, te formatizon, te kryejnë transmetimin dhe qe 

te ndajnë përmbajtje te ndryshme, teksti, vepra vizuale, vepra audio, audiovizuale, vepra 

letrare, të dhëna, fotografi, dokumente dhe vepra elektronike; duke siguruar një website që 

lejon përdoruesit e kompjuterit për të transferuar, për të ruajtura dhe fshehur në memorie, 

për te marre, shkarkuar, transmetuar, imituar, shfaqur, formatizuar, qe te bartin 

transmetimin dhe të ndajnë foto, video, tekst, të dhëna, imazhe dhe vepra të tjera 

elektronike; sigurimin e portaleve online për qëllime argëtuese në fushën e filmit, 

televizionit, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, librave, teatër, veprave letrare, 

ngjarjet sportive, aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, artit, valle, mjuzikël, 

ekspozita, udhëzim sportive, klube, radio, komedi, konkurse, vepra vizuale, lodra, lojëra, 

festivale, muzetë, parqet, ngjarjet kulturore, koncerte, botuese, animacion, ngjarjet aktuale, 
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shfaqje të modës, dhe prezantime multimediale; shërbimeve telekomunikuese, përkatësisht, 

duke siguruar buletin elektronik për shkëmbimin e porosive mes përdoruesve të kompjuterit 

në lidhje me dëfrimin; sigurimi hapësirave për “chat” (komunikim) interaktiv për të 

shkëmbyer porosi mes përdoruesve të kompjuterit dhe abonentëve për një sërë temash; 

transmetim elektronik të komenteve dhe informacioneve në lidhje me argëtimin nëpërmjet 

rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit; sigurimi i blogjeve për komunikime elektronike; 

sigurimi i një dhomë në internet për "chat" (komunikim) dhe gazeta elektronike; sigurimi i 

forumeve online për komunikim në fushën e lojërave elektronike; ofrimi i videove në 

shërbimin e kërkesës për transmetimin e lojrave kompjuterike; sigurimi i përdoruesve të 

telekomunikacionit çasje në rrjetet e komunikimeve elektronike me mundësinë e 

identifikimit, gjetjen, grupimi, shpërndarjen dhe menaxhimin e të dhënave dhe lidhjet me 

serverat kompjuterike të palëve të treta, procesorë kompjuterik dhe përdoruesit e 

kompjuterit; sigurimi i numëratorit telefonik, lista e bizneseve, e-mail adresa (e-mail), 

adresa shtëpiake e internetit (adresa në faqen e parë të internetit), numërator telefonik dhe 

adresar që përmbajnë informacion në lidhje me personat fizikë, vendet dhe organizatat; 

ofrimi i buletineve onlajn interaktiv elektronik në fushën e botimit të librave vizatimorë, 

kohën e lirë dhe industrinë argëtuese; qasje në informata, menaxhimin e largët të të 

dhënave për shpërndarjen e porosive  në kompjuteve portativ, kompjuterë laptop dhe pajisje 

të lëvizshme elektronike; transmetimin e të dhënave dhe të informacionit me mjete 

elektronike, në mënyrë të veçantë nga kompjuter, kabllo, radio, teleprinteri, faks, telefon, 

celular, postes elektronike, valët mikro, rreze laser, komunikimit satelitore ose nëpërmjet 

komunikimit elektronik; transmetimi elektronik me zë, të dhëna dhe imazheve përmes 

rrjeteve globale komunikuese  

39   shërbime transporti; paketimi dhe magazinimi i mallit; organizimi i udhëtimeve; 

magazinimi fizik i medijave elektronike, përkatësisht imazheve, teksteve video dhe audio të 

dhënave  

41  shërbime të edukimit; trajnimet përgatitore; argëtimi; aktivitetet sportive dhe kulturore; 

sigurimi i informacionit që ka të bëj me argëtimin; publikimi i gazetave; ofrimi i 

publikimeve elektronike online i botimeve në internet (të cilat nuk mund të shkarkohen); 

publikimi i librave elektronike, revistave; publikimi i materialeve të transportuesit të 

dhënave magnetike ose optike; publikimi i muzikës online; huazimi i video regjistrimeve, 

audio regjistrimeve dhe lojrave duke përfshirë lojëra në bobina  për përdorim me lojëra 

elektronike në aparate; shpërndarja e argëtimit përmes radios dhe televizionit, lojërave, 

filmave, muzikës, reklamimit interaktive dhe / ose shërbime dhe video incizime; marrja me 

qira dhe rentë i programit të regjistruar më parë me përmbajtje televizive ose të radios, 

lojrave, filmave, programeve interaktive televizive dhe / ose shërbimeve, audio dhe video 

incizime; shpërndarje ose dhënia me qera e filmave; dhënia me me qera e makinave për 

marrjen e filmave kinematografik zërit ose video; ofrimi i informacionit në fushën e 

argëtimit online; organizimi i konkurseve; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura të dhëna 

edhe në internet nga një bazë të dhënash kompjuterike, nga interneti apo me telefon që 

mund të kenë internet; informacion në lidhje me argëtim apo arsim të ofruar në internet nga 

një bazë të dhënash kompjuterike ose një rrjet global kompjuterik që ka të bëjë me filma, 

filma artistikë, dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe prezantime 

multimedia, video dhe DVD, disqe optike me dendësi të lartë dhe vepra të tjera 

audiovizuale; ofrimi i shërbimeve të publikimeve elektronike online (të cilat nuk mund të 

shkarkohen) dhe kanë të bëjmë me filma, filma artistikë, dokumentarë, filma, programe 
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televizive, grafikë, animacion dhe multimedia prezantime, video, DVD, disqe me dendësi të 

lartë optike, dhe veprave të tjera audiovizuale; shërbimet për argëtim, domethënë, filma 

artistik, filma dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe prezantime 

multimediale, si dhe veprat e tjera audiovizuele që mund të shihen me anë të rrjeteve 

kompjuterike dhe rrjeteve të komunikimit global; sigurimi i informacioneve në lidhje me 

filma, filma artistikë, dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe 

prezentim multimedial, video dhe DVD, disqe me dendësi të lartë optike, disqe dhe vepra të 

tjera audiovizuale nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve me komunikim global; 

shërbimet e informacionit në fushën e argëtimit dhe rekreacionit, në fakt lehtësimin e 

shkëmbimit të informacionit dhe bisedave lidhur me përzgjedhjen e gjerë të temave me 

ndihmën e ngjarjes direkte dhe informacionit të dërguar me postë; informacioni i dhënë në 

internet nga një bazë të dhënash kompjuterike ose një rrjet global kompjuterik që ka të bëjë 

me filma, filma artistikë, dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe 

prezantim multimedial, video dhe DVD, disqe me densitet të lartë, disqet optike dhe vepra 

të tjera audiovizuale; sigurimi i një bazë të dhënash që përmban lajmin e përgjithshëm dhe 

informacion në lidhje me filma, filma artistikë, dokumentarë, filma, programe televizive, 

grafikë, animacion dhe prezantime multimediale, video dhe DVD, disqe optike me dendësi 

të lartë dhe veprave të tjera audiovizuale; shërbimet e marrjes me qera, përkatësisht marrja 

me qera e filmave të kinemasë, dokumentarë, filma artistik, filma, regjistrimeve audio, 

video lojra, prezantime multimediale, libra elektronike dhe publikime, video incizime, 

video kaseta të regjistruara ma parë, video disqe digjitale, regjistrime muzikore, regjistrime 

multimediale dhe lojëra kompjuterike; shërbimet me qera, pra, marrja me qera të filmave të 

kinemasë, dokumentarë, filma, regjistrimeve audio, video lojëra, prezantime multimediale, 

libra elektronike dhe publikime, video incizime, video kaseta të regjistruara më parë, video 

disqe digjitale, regjistrime muzikore, regjistrimet multimediale, dhe lojëra kompjuterike 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve globale; shërbimet e dhënies së informacioneve, 

komenteve dhe rekomandimeve personale në fushën e argëtimit dhe zbavitjes përmes rrjetit 

global komunikativ; sigurimi i informacioneve, komente dhe rekomandime personale në 

fushën e argëtimit dhe argëtim nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve globale; dhënia e 

informacionit në lidhje me konkurse dhe lojëra; duke siguruar njohjen dhe stimulimin për 

shpërblime në gara për të demonstruar përsosmëri në fushën e argëtimit;  sigurimi i librave 

vizatimorë online dhe novelave grafike, të cilat nuk mund të shkarkohen; ofrimi i 

shërbimeve në faqen e internetit e cila lejon përdoruesit për të parë skenarin, filma, shfaqje 

televizive, imazhe grafike, storje dhe objekte për argëtim; ofrimi i shërbimeve në faqet e 

internetit që përmbajnë blogje  dhe botime që nuk mund të shkarkohen dhe janë nga lamia e 

argëtimit, libra vizatimorë, skenarë, libra, tregime të shkurtra; sigurimi në faqet e internetit 

që përmbajnë informacione, konkurse, tekste, videoklipe, audio klipe, publikime në lidhje 

me argëtimin; dhënien e lajmeve dhe informacioneve në fushën e argëtimit, konkurse, 

tekste, video, audio, publikime në lidhje me argëtimin; sigurimi i programeve televizive, 

filmave dhe argëtimit; ofrimi i shërbimeve për faqet e internetit që përmbajnë filma dhe 

video që nuk mund të shkarkohen; shërbimet e konsulencës në fushën e argëtimit dhe 

zbavitjes dhe industrisë zbavitëse; sigurimi i informacionit në lidhje me zbavitjen, filma 

dhe shfaqje televizive nëpërmjet rrjeteve sociale; sigurimi i informacionit në lidhje me 

argëtimin; botimin e revistave; duke siguruar botime në internet elektronike (jo të 

shkarkohen); botimin e librave elektronike dhe revistave; publikimi i materialit në bartës të 

të dhënave magnetike ose optike; publikimi i muzikës online; botimi i videove, publikime 
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audio dhe video lojërave, duke përfshirë lojëra me gypëza që përdoren për lojëra në aparate 

elektronike; distribuimi i radios dhe argëtimit televiziv, lojëra, filma, muzikë, reklamat 

interaktive dhe / ose shërbime dhe video inqizime; marrja me qera, dhe marrja me qera e 

programeve televizive, të regjistruara më parë me përmbajtje televizive ose radio, lojëra, 

filma, programe interaktive televizive dhe / ose shërbime, audio dhe video incizime; 

shpërndarja ose dhënia me qera e filmave; aparat me qera për regjistrime të filmave 

kinematografike, me zë ose video; sigurimi i informacionit në fushën e argëtimit online; 

organizimi i konkurseve; të gjitha shërbimet e përmendura më parë se janë dhënë edhe në 

internet nga një bazë të dhënash kompjuterike, internet ose duke përdorur një telefon 

celular; informacion në lidhje me argëtimin apo arsimimin e shërbimeve të ofruara në 

internet nga një bazë të dhënash kompjuterike ose një rrjet global kompjuterik në lidhje me 

filma, filma artistikë, dokumentarë, programe televizive, grafikë, animacion dhe prezantime 

multimedia, video dhe DVD, si dhe vepra të tjera audiovizuale; duke siguruar publikime 

online elektronike (jo të shkarkueshme) që kanë të bëjnë me filma, filma artistikë, 

dokumentarë, filma, programe televizive, grafikë, animacion dhe prezantime multimediale, 

video dhe DVD, si dhe vepra të tjera audiovizuale; shërbimet me qera, pra, qera të filmave 

të kinemasë, dokumentarë, filma, filma, regjistrimeve audio, video lojëra, prezantime 

multimediale, libra elektronike dhe publikime, video incizime, para-regjistrime, 

videokaseta, disqe digjitale, video, regjistrime muzikore, regjistrime multimediale dhe 

lojëra me kompjuter; shërbime me qera, pra, me qira të filmave të kinemasë, dokumentarë, 

filma, regjistrimeve audio, video lojra, prezantime multimediale, libra elektronike dhe 

publikime, video incizime, pararegjistrime dhe videokaseta, disqe digjitale për video, 

regjistrime muzikore, regjistrime multimediale dhe lojëra kompjuterike  nëpërmjet rrjetit të 

komunikimit botëror; duke siguruar informacione, komente dhe rekomandime personale në 

fushën e argëtimit; duke siguruar informacion, komente dhe rekomandime personale në 

fushën e argëtimit përmes rrjetit të komunikimit global; sigurimin e informacionit dhe 

komentet në fushën e argëtimit dhe të shërbimeve arsimore nëpërmjet rrjetit global 

kompjuterik, përkatësisht informacionit në fushën e muzikës, librave, filmave, programeve 

televizive, lojërave, lodrave sportive dhe mallrave, elektronikë, prezantime multimediale, 

video dhe DVD, dhe produkte të tjera për përdorim shtëpiak dhe të konsumit të mallrave; 

shërbimet argëtuese, pra, duke siguruar programe online audio-regjistrime në fushën e 

muzikës, libra, filma, programe televizive, lojëra, lodra elektronike, prezantime 

multimediale, video dhe DVD, dhe produkte të tjera për përdorim shtëpiak dhe të mallrave 

të konsumit; shërbimet argëtuese, pra, duke siguruar në internet shqyrtimet, vlerësimet dhe 

rekomandimet e muzikës, libra, filma, programet televizive, lojëra, lodra të produkteve 

sportive, elektronike, prezantime multimediale, video dhe DVD, dhe produkte të tjera 

shtëpiake dhe komerciale për mallra të konsumit; shërbimet argëtuese, domethënë, duke 

siguruar pjesët e regjistruara audio vizuale dhe veprat audiovizuale nëpërmjet internetit; 

publikimi i librave, revistave, revista, veprave letrare, vepra vizuale, vepra audio, dhe 

veprat audiovizuale; botime të regjistruara audio, vepra vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet 

rrjeteve sociale që nuk mund të shkarkohen; sigurimi i lojërave online kompjuterike dhe 

tregime në internet në mënyrë interaktive; sigurimi i blogjeve në internet duke theksuar 

letra argëtuese, filma, televizion, vepra audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, teatër, 

vepra letrare, ngjarjet sportive, aktivitetet rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, art, 

valle, mjuzikël, ekspozita, trajnime sportive, klube, radio, komedi, konkurse, vepra vizuale, 

lodra, lojna, festivale, muzetë, parqet, ngjarjet kulturore, koncerte, botime, animacione, 
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ngjarje aktuale, ngjarjet e modës dhe prezantime multimediale; publikimi i fragmenteve nga 

librat, periodikët dhe veprat letrare, si dhe sigurimi i mjediseve virtuale në të cilën 

përdoruesit mund të ndërveprojnë me qëllim të rekreacionit, kohës së lirë, dhe argëtimit; 

sigurimi i informacioneve, lajmeve, artikujve dhe komenteve në fushën e argëtimit, duke 

përfshirë filma, televizion, vepra audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, teatër, veprave 

letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, arti, valle 

muzikore, ekspozita, trajnime sportive, klube, radio, komedi, konkurse, punime vizuale, 

lojëra, lodra, festivale, muzeume, parqe, ngjarjet kulturore, koncerte, publikime, animacion, 

ngjarje aktuale, ngjarjet e modës, dhe prezantime multimediale; sigurimi i informacioneve, 

lajmeve, artikujve dhe komenteve në fushën e shërbimeve arsimore dhe institucioneve 

arsimore; shërbime arsimore në formën e mësimit dhe të mësuarit online në temën e 

ngjarjeve aktuale, arsim, histori, gjuhë, arte liberale, matematikë, biznes, shkencë, hobi, 

teknologji, kulturë, sport, art, psikologji dhe filozofi; shërbimet interaktive arsimore në 

formën e udhëzimeve, në bazë dhe me ndihmën e kompjuterëve në temën e ngjarjeve 

aktuale, arsim, histori, gjuhë, art liberal, letërsi, matematikë, biznes, shkencë, hobi, 

teknologji, kulturë, sport, art, psikologji dhe filozofi; shërbime në arsim dhe argëtim në 

formën online të muzikës, video dhe programeve seriale që përmbajnë lajme dhe komente 

në fushën e filmit, programeve televizive, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, 

librave, teatër, veprave letrare, ngjarjet sportive, aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së 

lirë, turne, artit, valëzim, muzikë, ekspozitave, udhëzim sportiv, klube, radio, komedi, 

konkurse, vepra vizuale, lodra, lojna, festivale, muze, parqe, ngjarjet kulturore, koncerte, 

botime, animacionet, ngjarjet aktuale, ngjarjet e modës, dhe prezantime multimediale që 

mund të arrihen përmes internetit apo rrjeteve të tjera kompjuterike ose të komunikimit; 

sigurimi audio i pararegjistrimit, audiovizuale dhe multimediale i veprave që lidhen me 

argëtim, film, televizion, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, librave, teatër, 

veprave letrare, ngjarjet sportive, aktivitete rekreative, aktivitetet e kohës së lirë, turne, art, 

valle, muzikë, ekspozita, udhëzime sportive, klube, radio, komedi, konkurse, vepra vizuale, 

lodra, lojërave, festivale, muze, parqet, ngjarjet kulturore, koncerte, botuese, animacion, 

ngjarjet aktuale, ngjarjet e modës, dhe prezantime multimediale që mund të arrihen përmes 

internetit ose kompjuterit tjetër në rrjetet e komunikimit; shërbimet e prodhimit të filmit, 

studio filmi, prodhimi i programeve të radios dhe televizionit, prodhimi i tregimeve, 

argëtuese me anë të shërbimeve radio, studiot e regjistrimit, të prodhimit teatror, video 

editim, prodhim i filmit në video, shkrimit me vizatim, shërbimet, studiot filmike, 

produksione teatrale, redaktimi në video kasetë, organizatë konkurrence, programe radio 

dhe televizioni, klubet e shërbimeve (argëtuese), shërbime sinkronizimi, redaktimi i filmit, 

shërbimet e bërjes muzikë, studio për regjistrim, shërbimet për regjistrim të zërit; shërbimet 

argëtuese, domethënë, duke ofruar lojëra online me kompjuter; shërbimet argëtuese, 

përkatësisht, ofrimi i lojëra online elektronike; shërbimet argëtuese, pra, sigurimi i video 

lojërave onlajn; lojëra elektronike; shërbimet e ofruara nëpërmjet internetit; ofrimi i 

lojërave kompjuterike për përdorim në të gjithë rrjetin nga përdoruesit e rrjetit; sigurimin e 

informacionit në internet në lidhje me lojërat kompjuterike dhe përmirësimeve 

kompjuterike për lojëra; sigurimi në qasje në një bazë të dhënash online në lidhje me 

argëtimin që mund të kërkohet dhe që përmban lojëra online digjitale që nuk mund të 

shkarkohen, filma, shfaqje televizive, muzikë dhe të tjera digjitale, tekste, audio dhe video 

fotografi nga libra, revista, lajme dhe informacione; sigurimin e një ueb faqe me 

informacion në lidhje me dëfrim dhe komente për produktet me audio, video dhe 
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përmbajtje audiovizuale, pra, filma, shfaqje televizive, video dhe muzikë; ofrimi i lajmeve 

dhe informacioneve në fushën e argëtimit në lidhje me shqyrtimet e produkteve dhe 

rekomandime për audio, video dhe përmbajtje audiovizuale në formën e filmave, shfaqjeve 

televizive, video dhe muzikës; sigurimi i një uebsajti me audio, video dhe përmbajtje 

audiovizuele që nuk mund të shkarkohet në formën e imazheve që përfshijnë filma, shfaqje 

televizive, video dhe muzikë; sigurimi i qasjes në një bazë të dhënash që mund të kërkohen 

me audio, video dhe përmbajtje audiovizuele që është në dispozicion nëpërmjet internetit, 

rrjeteve të telekomunikacionit dhe rrjeteve të telekomunikacionit pa tel në fushën e 

argëtimit; dhënia e informacionit në lidhje me argëtimin nëpërmjet rrjeteve sociale audio, 

video dhe përmbajtje audiovizuale; këshillimi në lidhje me industrinë e dëfrimit dhe 

argëtimit; sigurimin e informacionit mbi argëtimin, filma dhe TV që tregohen me anë të 

rrjeteve sociale  

42  shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe shërbime të hulumtimeve  dhe projektimit  

lidhur me to; shërbime te analizave industrial dhe kërkimeve; projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit kompjuterik  dhe softuerit; shërbime shkencore – teknologjike si dhe shërbimet e 

hulumtimit dhe projektimit lidhur me to; shërbimet e analizave industrial  dhe kërkimeve; 

projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik;  shërbimet e kontabilitetit 

përkatësisht, mirëmbajtja nga largësia e sistemeve operative  dhe aplikacioneve llogaritare; 

mirëmbajtja e sistemeve operative dhe aplikacionet kompjuterike përmes internetit; 

sigurimi i ambientimit virtual kompjuterik te qasshme përmes internetit; huazimi i pajisjeve 

të kompjuterike për magazinimin e te dhënave  te kapacitetit te ndryshueshëm; sigurimi i 

softuerit i cili mund te shkarkohet, i qasshëm përmes rrjetit global kompjuterik,  për 

administrimin me aplikacionet kompjuterike; projektimi internet platformës për tregtinë 

elektronike; dizajnimi, administrimi dhe mbikëqyrje onlajn forumit për diskutime; krijimi i 

faqeve te ruajtura elektronike  te internetit për shërbime  onlajn  dhe internet shërbime; 

magazinimi i te dhënave; përgatitja dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për persona te tretë; 

administrimi me ueb faqe për te tjerët; huazimi i ueb serverit; mirëmbajtja dhe krijimi i ueb 

faqeve,  dhe shërbimet e mirëmbajtjes (hostin) shërbime; ofruesit e shërbimeve aplikative, 

përkatësisht, sigurimi, mirëmbajtja (hosting), administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

aplikacioneve, softueri, ueb faqet dhe baza e te dhënave ne leminë e tregtisë elektronike, 

onlajn pagesa, venja e urdhëresës ne pritje, ueb faqe dizajni, magazinimi i te dhënave, 

vlerësimi i kapacitetit te shkëmbimit kompjuterik, shërbimet e dërgimit te porosive dhe 

rangimi i ueb faqeve ne bazë te komunikacionit; programimi kompjuterik; shërbimet këshill 

dhënese lidhur me administrimin me aplikacione multimediale, prezantimin dhe 

kontrollimin, programimin kompjuterik, harduerin, softuerin dhe projektimin e sistemit 

kompjuterik, specifikimin dhe selektimin dhe komunikimin elektronik; montazhe, 

azhurnimin, mirëmbajtjen  dhe shërbimet e mbështetjes për harduer, softuer dhe sistemet 

kompjuterike; shërbimet kompjuterike lidhur me administrimin e aplikimeve multimediale, 

prezantimin dhe kontrollimin hulumtimin, administrimin me bazën e te dhënave, 

administrimin me objekte burimet e jashtme; shërbime shkencor teknologjike si dhe 

shërbimet e projektimit lidhur me to; shërbimet e analizave industrial dhe hulumtimeve; 

projektimi dhe zhvillimi te harduerit kompjuterik dhe softuerit; shërbime llogaritëse, 

përkatësisht mirëmbajtja te kërkimeve kompjuterike onlajn dhe shërbimeve te porositjes 

dhe distribuimit  te përmbajtjeve me pakicë dhe shumicë, muzikës, librit, filmit, filmit te 

shfaqur, programit televiziv, lojërave, lodrave, robave sportive, elektronike, prezantime  

multimediale, video dhe  DVD –ve  dhe mallrave tjera  për përdorim ne amvisni  dhe 
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mallrave te konsumit te gjerë; shërbime onlajn mirëmbajtjes dhe analizimit te preferencave 

personale dhe dhënia e rekomandimeve; shërbime kompjuterike, përkatësisht mirëmbajtjet 

onlajn bazës se të dhënave të cilat përmbajnë spektër të gjerë  të informacioneve të interesit 

të përgjithshëm te cilat jepen përmes internetit; mirëmbajtja (hosting) e bazës interaktive të 

të dhënave për dërgimin e porosive  në mes te shfrytëzuesve kompjuterik dhe parapaguesve  

në kuptim te muzikës, librit, filmi, filmave të shfaqur, programeve televizive, lojërave, 

lodrave, mallrave sportive, elektronikes, prezantimeve multimediale, video dhe DVD-ive, 

dhe mallrave tjera për përdorim në amvisni dhe mallrave të konsumit te gjerë, recensioneve 

për prodhimet dhe informacione për blerje përmes internetit; analiza industrial dhe 

shërbimet e hulumtimit; projektimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik  dhe softuerit; 

sigurimi onlajn i softuerit kompjuterik te kërkuesve te cilat nuk mund te shkarkohen; 

sigurimi i pajisjeve te softuerit për komunikimin mobil te cilat nuk mund te shkarkohen për 

avansimin e qasjes  nga pajisjet mobile ne internet përmes kompjuterit, kompjuterëve 

mobil, dhe pajisjeve për komunikim mobil; mbështetja teknika, përkatësisht  zgjidhja e 

problemit tye harduerit dhe softuerit kompjuterik dhe problemeve ne kompjuterët mobil 

dhe harduerët  dhe softuer pajisjet  për komunikim mobil; konsultimi dhe projektimi i 

harduerit kompjuterik dhe softuerit; projektimi i softuerit kompjuterik për te tjerët; 

konsultime dhe projektime te kompjuterëve mobil dhe pajisjeve për komunikim mobil; 

projektimi i mkompjuterve mobil dhe pajisjeve te softuerëve  për komunikim mobil për 

tjerët; hosting-mirëmbajtje te përmbajtjeve  për persona te tretë, fotografive, videove, 

teksteve, te dhënave, fotografive, ueb faqeve dhe veprave tjera elektronike; sigurimi i 

hulumtuesve,sigurimi i platformës për kërkimin e cila ju mundëson konsumatoreve që të 

kërkojnë dhe pranojnë fotografi, video, tekste, foto dhe punime tjera elektronike; shërbime 

te mirëmbajtjes interaktive te cilat ju mundësojnë shfrytëzuesve që të publikojnë dhe ndajnë 

onlajn fotografitë e tyre, videot, tekstet, te dhënat, fotot; shërbime kompjuterike, 

përkatësisht formimi i bashkësive virtuale për shfrytëzuesit për pjesëmarrje në diskutim, 

pranimin e informacioneve kthyese, formimin e bashkësive virtuale, dhe angazhimi i rrjetit 

shoqërorë;  mirëmbajtja dhe azhurnimi i softuerit për sigurinë e kompjuterit, internetit dhe 

fjalëkalimi dhe evitimi-pengimi i rrezikut i cili ka te bëjë me kompjuterë, internete dhe 

fjalëkalimin; ofrimi i informacioneve ne leminë e autonomisë, kohë, ambientit jetësorë, 

dizajnit të enterierit, teknologjisë, kompjuterizimit, softuerit, pajisjeve periferike 

kompjuterike, harduerit kompjuterik, gjeologji, inzhinjering, arkitekturë, hulumtimeve 

medicinale, hulumtimeve te produkteve dhe testime përmes internetit ose rrjeteve tjera 

komunikative; instalacione dhe mirëmbajtje te softuerit kompjuterik; sigurimi i  ueb faqeve 

te cilët përmbajnë informacione teknologjike  lidhur me softuerin dhe harduerin 

kompjuterik; shërbimet e këshillimit të rrjetit për softuerin kompjuterik, harduer dhe 

aplikacione; këshillime lidhur me kompjuterin; programimi kompjuterik; transmetimi i te 

dhënave te dokumentuara  nga një format kompjuterik në tjetrin format; mirëmbajtja e 

përmbajtjeve digjitale në rrjetin global kompjuterik,  ne rrjetin kompjuterik pa tela – nga 

largësia, dhe rrjetin për komunikim elektronik; sigurimi i platformës për hulumtimin e cila 

iu mundëson shfrytëzuesve që të kërkojnë dhe marrin-pranojnë, përmbajtje, tekst, vepra 

vizuale, vepra të zëshme, vepra audiovizuele, vepra letrare, të dhëna, skedarëve, dokumente 

dhe vepra elektronike;sigurimi i përdorimit të përkohshëm i softuerit kompjuterik  te cilët 

nuk mund te shkarkohen dhe onlajn përmbajtje te cilat mundësojnë shfrytëzuesve dhe 

marrjen e softuerit kompjuterik; sigurimi i përdorimit të përkohshëm  onlajn i softuerit 

kompjuterik te cilët nuk mund të shkarkohen e te cilët gjenerojnë porositë e adoptuara te 



Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

65 

 

aplikimeve softuerike  në bazë te preferencave te shfrytëzuesve; mbikëqyrja e të dhënave 

kompjuterike  dhe sistemin kompjuterik dhe rrjeteve për qëllime sigurie; shërbime 

shkencore dhe teknologjike si dhe shërbimet e hulumtimit dhe projektimit lidhur me të 

njëjtit; shërbimet e analizave industrial dhe hulumtimeve; projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; mirëmbajtja-hosting, matjet dhe mirëmbajtjet onlajn 

bazën e te dhënave për tjerët; re (cloud) kompjuterizim i cili përmban softuerin për 

përdorim dhe administrim  me bazën e te dhënave; re (cloud) mirëmbajtja (hosting) e bazës 

elektronike te te dhënave; ofruesit e shërbimeve aplikuese (ASP) të cilat përmbajnë softuer 

për përdorim për administrimin me bazën e të dhënave; shërbime te platformës si servisime 

(PAAS) e cila përmban platformën e softuerit kompjuterik për përdorim për administrimin 

me bazën e të dhënave; shërbimet e  softuerit si servisim (SAAS) i cili përmban sofuer për 

përdorim në administrimin  e bazës së të dhënave; shërbime kontabiliteti; përkatësisht, 

sigurimi për të tjerët serverin e bazës se të dhënave të kapaciteteve të ndryshme; sigurimi 

ueb faqeve të cilat përmbajnë softuerë të cilët nuk mund të shkarkohen për administrim me 

bazën e të dhënave; shërbime kompjuterike, përkatësisht, mirëmbajtja nga largësia të 

sistemeve operative dhe aplikacioneve kompjuterike; ofrimi i mirëmbajtjeve operative dhe 

aplikacioneve kompjuterike përmes internetit; huazimi i pajisjeve kompjuterike për 

magazinimin e të dhënave të kapacitetit të ndryshueshëm; ofrimi, zhvillimi dhe projektimi i 

softuerit, i cili nuk mund të shkarkohet, të qastëshem përmes rrjet global kompjuterik, për 

administrimin me aplikacionet kompjuterike; përgatitja e platformës internetit për tregtinë 

elektronike; projektimi, administrimi dhe përcjellja onlajn forumit për diskutime; krijimi i 

ueb faqeve te njohura elektronike për shërbime onlajn dhe internet; magazinimi i të 

dhënave; përpunimi dhe mirëmbajtja e ueb faqeve për persona të tretë; administrimi me ueb 

faqen për persona të treta; huazimi i ueb serverait; shërbimet e mirëmbajtjes, përpunimit 

dhe mirëmbajtjes (hosting) te ueb sajteve; ofrimi i shërbimeve të aplikacione, përkatësisht, 

ofrimi, hosting-mirëmbajtja, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, 

softuerit, veb faqeve dhe bazën e të dhënave nga lemi i tregtisë elektronike, onlajn pagesa, 

vënia e urdhëresës për pritje, përpunime ueb faqeve, magazinimi i të dhënave, vlerësimi i 

kapaciteteve të shkëmbimit kompjuterik, shërbimet e transmetimit te porosive  dhe rangimi 

ne  veb faqe ne bazë komunikacioni; hosting –mirëmbajtja e ueb faqeve e cila i ofron 

shfrytëzueseve mundësinë qe te shikojnë botime të ndryshme, fotografike, audio dhe video 

përmbajtje si dhe fotografi grafike dhe te shfrytezojnë shabllone qe te mund t’i japin të 

dhënat e tyre, pëlqime, mospëlqimet, ndryshimet, zavenëdesimet, modifikimet, mendimet, 

sugjestione dhe komentime dhe pjesëmarrje në rrjetëzimin e përgjithshëm shoqërorë, afarist 

dhe të përgjithshëm;  shërbimet e kompjuterizimit, përkatësisht, formimi onlajn i 

bashkesive  ashtu qe konsumatoret e rregjistruar  te mund të marrin pjesë ne diskutime, te 

marrin informacione kthyese nga koleget e tyre, të krijojnë bashkësi virtual dhe 

bashkëngjiten në rrjetet shoqërore  nga lëmi i argëtimit dhe industrise se  dëfrimit; 

mundësimi i shfrytëzimit të përkohshëm onlajn softuerit dhe aplikacioneve te cilat nuk 

mund te shkarkohen për qasje në datotekat audio dhe video te cilat transmetohen, lojërave, 

rrjeteve shoqërore, skedarëve tekstuale dhe multimediale; projektimi dhe zhvillimi i 

softuerit për lojëra kompjuterike, telefona, telefona mobil, video telefona, kamera, monitor 

për pranuesit televiziv, pranues televiziv [TV aparate] dhe shpërndarës televiziv, 

komandues nga largësia për televizorë [TV aparate], shënues elektronik, bartësit magnetik 

të të dhënave, radio marres, radio shpërndarës, video kamera dhe set-tap kuti; projektimi 

dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softuerit, firmuerit në kuptim të programit për sistem 
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operative dhe programe për sinkronizimin e të dhënave dhe programeve për zhvillim të 

aplikacioneve për kompjuterë personale dhe te dorës dhe pajisje mobile digjitale 

elektronike; projektimi dhe zhvillimi ne lidhje me administrimin me telefoni, telefoni 

mobil, telefona te mençur dhe softuerë për tablet kompjuterë; projektimi dhe zhvillimi te 

mbledhjes telefonike te informacioneve, klasifikimi i porosive, aplikacioneve kompjuterike 

për telefoni mobile, telefona te mençur dhe tablet pajisje te cilat kanë funksionin e telefonit 

mobil; zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit për aplikime kompjuterike softuerit te  

instaluar për aplikacione kompjuterike për pajisje dore elektronike  në kuptim  të telefonave 

mobil, telefonave te mençur dhe tablet pajisjeve; zhvillimi i programeve kompjuterike për 

qasje, kontrollim dhe hulumtim onlajn baza e te dhënave; zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

harduerëve kompjuterike dhe softuerit për ofrimin e komunikimit te integruar telefonik me 

rrjetet e kompjuterizuara globale informative kompjuterike, duke përfshirë pjesë dhe pajisje 

shtesë për te njejtat; zhvillimi dhe mirëmbajtja e aparateve  për lidhjen  dhe mbushjen e 

pajisjeve bartëse  digjitale te dorës dhe elektronike, dhe doracakëve elektronik te 

lexueshëm, te makinerisë ose doracakëve te lexueshëm te kompjuterëve; zhvillimin dhe 

mirëmbajtja e softuerit i cili mund te shkarkohet për qasje dhe administrime aplikacioneve 

përmes rrjetit global kompjuterik; zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit për njohjen e 

shenjave, postes elektronike dhe porosive; shërbime te projektimit dhe zhvillimit te lojërave 

video dhe kompjuterike; mundësimi te shfrytëzimit te përkohshëm onlajn mjeteve për 

zhvillimin e softuerit i cili nuk mund te shkarkohet për projektimin dhe zhvillim te lojërave 

kompjuterike; mundësimi i shfrytëzimit te përkohshëm onlajn te softuerit dhe aplikacioneve 

te cilat nuk mund te shkarkohen për qasje  ne audio dhe video datoteka te cilat 

transmetohen,përmes lojërave, rrjeteve shoqërore, skedareve tekstual dhe multimedial; 

shërbimet e zhvillimit te video lojërave; shërbimet e përkrahjes teknike, përkatësisht, 

zgjidhja e problemeve lidhur me softuerët për lojëra kompjuterike; ofrimi i shërbimeve te 

aplikimit (ASP) me softuer i cili përdoret për fotografi vizuele, përkatësisht, softueri për 

animacionin digjital dhe efekte special ne fotografi, video lojëra dhe filma; ofrimi i 

shërbimeve aplikative (ASP) me softuer për programin aplikativ ndërfaqe (interfejs) (API), 

duke përfshirë softuerin për transmetim në internet, magazinimi  dhe shkëmbimi i 

përmbajtjeve të i video lojërave,  të dhënat dhe informacione; mundësimi i qasjes  në 

aplikacionet softuerike të cilat nuk mund të shkarkohen; mundësimi i shfrytëzimit të 

përkohshme onlajn “cloud” reve-mjegullires se softuerit i cili nuk mund të shkarkohet për 

magazinimin elektronik të të dhënave; zhvillimi i softuerit kompjuterik nga lemi i 

aplikacioneve mobile; ofrimi i shërbimeve aplikative, përkatësisht, mirëmbajtjet (hosting), 

administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerit dhe ueb faqeve, nga lemi 

i produktivitetit personal, komunikimet nga largësia (pa tel),  mobil komunikimet; ofrimi i 

shërbimeve të përkrahjes teknike lidhur me përdorimin e pajisjeve komunikuese; formimi 

onlajn i bashkësive në mënyrë qe konsumatoret e regjistruar mund të marrin pjesë në 

diskutime, ndajnë përmbajtje të ndryshme, fotografi, video përshkrime, tekste, të dhëna, 

foto dhe vepra tjera elektronike, dhe ja bashkangjesin rrjeteve shoqërore  

45  Shërbime juridike; shërbimet e sigurimit lidhur me mbrojtjen e pasurisë dhe personave; 

ofrimi i informacioneve lidhur me dhe në kuptim te  shërbimeve te rrjetit shoqërorë; 

shërbimet onlajn te rrjeteve shoqërore te destinuara për persona me dëshirën e përbashkët 

qe te njohin tjerët me interesimin e njejet; ofrimi onlajn i te dhënave te bazës kompjuterike 

onlajn baza e te dhënave te cilat mund te kërkohen ne leminë e rrjeteve shoqërore; 

menaxhmenti i te drejtës se autorit; shërbimet e agjensionit për adaptim; ofrimi i ndihmës 
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juridike; shërbimet e arbitrazhit; shërbimet e ruajtjes se fëmijëve te shtëpia; kontrollimi i 

valixheve lidhur me sigurinë; shërbimet funerale; varrosja; huazimi i ndresave; ndihma 

juridike; shërbime truprojës; huazimi i alarmeve kundërzjarrit; shërbimet e mbrojtjes civile; 

shërbimet e agjensioneve te detektivëve; domene te emrit (regjistrime -) (shërbime 

juridike); mbledhja e te dhënave biografike për individ; hulumtimi ne çështje juridike; 

shërbimet lidhur me gjerat e humbura; shërbimet e përgatitjes se horoskopit; shërbime 

zjarrfikësish; licencimi i pronësisë intelektuale; përcjellja e te drejtave te pronësisë 

intelektuale; konsultimet për pronësi intelektuale; konsultime për sigurinë; shërbime te 

agjensionit te ndërmjetësimit; përcjellja shoqërore; licenimi i softuerit kompjuterik 

[shërbime juridike; kremimi; ndërmjetësimi, shërbime meditimi; shërbime te sigurimit 

natën;  hapja e rezave - ( bravave) te sigurisë; organizimi dhe zbatimi i takimeve fetare; 

përcjellja e te drejtave te pronësisë intelektuale; mbikëqyrja  e alarmeve dhe pajisjeve 

kundervjedhjes; shërbime të ruajtjes se banesave ne mungesë te pronareve; ruajtja e 

adhuruesve shtëpiak; regjistrimi i domeneve te emrit [shërbime juridike]; organizimi i 

takimeve religjioze; shërbimet e mbikëqyrjes se te drejtave te pronësisë intelektuale; kthimi 

i sendeve te humbura; konsultime për pronësinë intelektuale; gjetja e personave te humbur; 

huazimi i fustaneve te mbrëmjes dhe rrobave; kontrollimi i ndërmarrjeve për shkak sigurie; 

shërbimet e agjensionit për lidhjen e martesave; shërbimet për njohje përmes internetit, 

shërbimet e rrjeteve shoqërore dhe shërbimet e agjensioneve për ndërmjetësim; ofrimi i 

kontakteve dhe lehtësirave  te njohjes te personave me dëshirën e përbashkët qe te njohin 

personat tjerë me interesim te njejet për qëllime  te krijimit dhe zhvillimit te marrëdhënieve 

produktive personale; shërbime te njohjes, marrëdhënieve personale dhe shërbime te 

rrjeteve shoqërore përmes internetit ose rrjeteve tjera kompjuterike ose komunikuese; 

shërbime onlajn te rrjeteve shoqërore, përkatësisht, lehtësimi i njohjes shoqërore ose 

interakcioneve ne mes te individëve; shërbime onlajn te rrjeteve shoqërore; onlajn rrjetet 

shoqërore nga lëmi i argëtimit; shërbime onlajn te rrjetit shoqërorë nga lëmi i  argëtimit te 

cilat ofrohen përmes ueb faqeve dhe rrjeteve komunikuese; mundësimi i qasjes  onlajn ne 

bazën kompjuterike te te dhënave dhe onlajn në bazën e te dhënave kompjuterike të cilat 

mund të kërkohen  nga lëmi i rrjeteve shoqërore; ofrimi i ueb faqeve për rrjetëzimin 

shoqërorë për qëllime argëtimi; mundësimi i qasjes  onlajn ne bazën e te dhënave 

kompjuterike të cilat mund të kërkohen nga lëmi i rrjetit shoqërorë; ofrimi i ueb faqeve për 

rrjetëzimin shoqërorë për qëllime argëtimi; mundësimi i qasjes ne bazën e te dhënave te 

cilat mund te kërkohen nga lëmi i rrjetëzimit shoqërorë; shërbime onlajn te rrjeteve 

shoqërore; shërbimet e njohjes, marrëdhënieve personale, dhe shërbimet e rrjeteve 

shoqërore përmes internetit ose  përmes rrjetit tjetër kompjuterik ose rrjetit komunikativ; 

shërbimet e agjensionit për ndërmjetësim; shërbime onlajn te rrjeteve shoqërore, 

përkatësisht, lehtësimi i njohjeve shoqërore ose interakcioneve mes individëve; shërbime 

onlajn te rrjeteve shoqërore te destinuara për persona me dëshirën e përbashkët  qe ti njohin 

personat e tjerë me interesime te ngjashme; mundësimi i qasjes onlajn ne bazën e  te 

dhënave kompjuterike dhe onlajn  ne bazën e te dhënave kompjuterike  te cilat mund te 

kërkohen nga lëmi i rrjeteve shoqërore; ofrimi i ueb faqeve për rrjetëzimin shoqërorë për 

qëllime argëtimi; mundësimi i qasjes në bazën e te dhënave kompjuterike te cilat mund te 

kërkohen nga lëmi i rrjeteve shoqërore; shërbime onlajn te rrjeteve shoqërore; ofrimi i ueb 

faqeve për rrjetëzimin shoqërorë; mundësimi i qasjes  onlajn në bazën kompjuterike të të 

dhënave të cilat mund të kërkohen nga lëmi i rrjeteve shoqërore; ofrimi i informacioneve 

lidhur me rrjete shoqërore; ofrimi i informacioneve nga lëmi i gjenealogjisë  
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(210) KS/M/ 2017/43 

(220) 20/01/2017 

(731) ROLEX SA  

Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  RLX 

 

 
   

 

(511) 14  Orëtari, përkatësisht orë (kohëmatës), orë dore, pjesë për orë dhe pajisje orëtarie 

dhe shtesa për orë dhe pajisje orëtarësh të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, orë dhe 

instrumente tjera kronometrike, kronometër, kronograf (orëtari), rripa për orë, numërues 

[orëtari], kuti dhe këllëf për ekspozim të orëve dhe kohëmatësve dhe stolive, mekanizma 

për kohëmatës dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të çmueshëm dhe gurë gjysmë të çmueshëm; 

metale fisnike dhe legura të tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/48 

(220) 24/01/2017 

(731) ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MELODI 

 

 
   

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit  



Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

69 

 

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat  

32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/53 

(220) 25/01/2017 

(731) ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor 

Fabrika e Konjakut "Skenderbeu", Tiranë, 

AL 

(591) Bardhë, zi, kuqe, krem, ari. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave)  
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(210) KS/M/ 2017/54 

(220) 25/01/2017 

(731) Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd. 

Room A-0291, Building 3, No. 20 Yong'an 

Road, Shilong Economic Development 

Zone, Mentougou District, Beijing, China 

102308, CN 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

   

 

(511) 36  Veprimtari agjenti shitblerje për të tjerët në sigurim; Ndërmjetësim në sigurime; 

Konsulencë në sigurime; Informacion mbi sigurime; Veprimtari agjenti shitblerje në letra 

me vlerë; Fond investimesh; Veprimtari agjenti shitblerje për të tjerët; Kujdestari për paratë 

dhe asetet e të tjerëve  

 
 
 
 

 


